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1 ÚVOD 
 

Oblast personálního řízení je v současné době považována za klíčovou pro úspěšný a 

trvalý rozvoj každé organizace. Schopnosti, znalosti a dovednosti člověka jsou stále více 

vnímány jako největší kapitál společnosti, a proto je problematice motivace, jejím faktorům 

a spokojenosti věnována taková pozornost. Produktivitu práce podobně jako loajalitu 

k zaměstnavateli lze zvyšovat pomocí vhodného systému odměňování a prvků pracovní 

spokojenosti, které vedou k celkovému pocitu spokojenosti zaměstnance v práci. 

 

Vliv motivace na efektivitu a zlepšování pracovního procesu je nesmírný a je tedy 

nezbytné analyzovat v každé organizaci jak soubor osobních a profesních charakteristik 

zaměstnanců, kterými zaměstnavatel disponuje, tak jejich vnímání sociálního prostředí či 

stávající motivovanosti nezbytné pro pozitivní pracovní spokojenost. V důsledku je možné 

říci, že motivace je jeden z nejvýznamnějších faktorů v celé ekonomice země, jelikož přínos 

demotivovaných zaměstnanců nemůže být kladný, natož aby pak produktivita práce 

stoupala.  

 

I dnes bývá sice za nejdůležitější a nejúčinnější prvek motivace považováno finanční 

ohodnocení, avšak jedná se pouze o nezbytný, nikoliv dostačující prvek motivace 

zaměstnanců. Stále častěji je to celý systém odměn a benefitů. Nejdůležitější a zcela 

rozhodující vliv na spokojenost zaměstnance mají možnosti osobního rozvoje, 

zaměstnanecké výhody v různých formách, pracovní prostředí či uznání v rámci organizace. 

Jelikož má pro každou firmu esenciální význam udržet si své schopné zaměstnance, je 

úkolem managementu, resp. personálních útvarů, poznat potřeby a očekávání svých 

zaměstnanců a vytvořit na jejich základě efektivní a účinný motivační program jako systém 

odměňování. 

 

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku motivace a spokojenosti 

zaměstnanců ve společnosti Auto Ševčík, s.r.o. Práce je rozdělena na část teoretickou a část 

aplikační. Teoretická část uvádí základní pojmy a teoretická východiska z problematiky 

motivace, pracovní spokojenosti a systému motivace a odměňování. Zpracována je na 

základě metody obsahové analýzy vybraných monografických publikací a internetových 

zdrojů a metody kompilace. Dále je představena společnost Auto Ševčík, s.r.o, která byla 
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výchozí pro tvorbou části praktické, a která poskytla potřebné podklady. V praktické části je 

provedeno pomocí metody marketingového průzkumu dotazníkové šetření, zaměřené na 

zjišťování motivačních faktorů a spokojenosti zaměstnanců dané firmy, a jsou provedeny 

návrhy a doporučení ke zlepšení. 

 

Cílem diplomové práce je z teoretických východisek pomocí dotazníkového šetření 

zjistit spokojenost zaměstnanců ve firmě Auto Ševčík, s.r.o, analyzovat jejich názory a 

zhodnotit jednotlivé motivační faktory.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Motivace 

 

Atraktivita motivace lidské činnosti vyplývá ze skutečnosti, že se všichni lidé 

ve svém osobním životě nebo v kontextu s výkonem práce každodenně potýkají se 

situacemi, které spojuje snažení a potřeba dosažení způsobu jednání či chování, popřípadě 

pokus o jejich změnu u druhého člověka. Odehrává se tedy neustále ovlivňovací proces 

motivace lidské činnosti. [12] 

Podstatným problémem u takového ovlivňování je otázka, zda využíváme skutečných 

zájmů lidí, na které chceme působit, nebo zda-li jejich potřeby a zájmy uměle posilujeme či 

vytváříme. Motivace by měla uspokojovat zájmy organizace takovým způsobem, jenž 

uspokojí i zájmy, reflektující potřeby motivovaného. Pokud by tomu tak nebylo, 

z motivování jedince by se stala jeho manipulace. [10] 

 Jelikož je každá cílevědomá činnost nějakým způsobem motivována, díky své 

komplexnosti je problematika motivace zkoumána nejen jako výchozí pojem v oboru 

psychologie, ale má svůj zásadní význam i v sociologických a ekonomických teoriích. 

Souvisí totiž s celkovým postavením a úlohou člověka ve společnosti, s jeho činností i jeho 

osobností. [11] 

 

2.1.1 Definice motivace 

 

Pojem „motivace“ vznikl z latinského slova „movere“, které významově odpovídá 

výrazu pohybovat. Používá se jako obecné označení pro všechny vnitřní iniciace, vedoucí 

k určité aktivitě, jednání či chování. Vyjadřuje tak skutečnost, že v lidské psychice působí 

specifické, ne vždy zcela vědomé vnitřní hybné síly jako pohnutky nebo motivy, které 

člověka a jeho činnost určitým směrem orientují, v daném směru ho aktivizují a které 

vzbuzenou aktivitu udržují. Navenek se pak působení těchto sil projevuje v podobě 

motivované činnosti, resp. v podobě motivovaného jednání. [8]  
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Motivace je psychickým procesem, kterým je jedinec směřován a ovlivňován tak,  

aby dospěl k tíženému cíli. Jedná se o veškeré chování či jednání člověka, které ho 

povzbuzují, aby vyvíjel nějakou činnost, nebo naopak brzdí, aby ji nevyvíjel. [7] 

  

 

 Motivace je procesem, který je iniciován vědomým a mimovolným zjištěním 

neuspokojených potřeb něčeho dosáhnout nebo něco získat. Jedinci, kteří jsou správně 

motivovaní si na základě potřeb a přání jasně definují cíle vedoucí k jejich uspokojení. 

Pokud je cíl úspěšně splněn, naskýtá se velká pravděpodobnost toho, že se takovéto chování 

bude opakovat v případě, že se objeví podobná potřeba. Existuje tedy předpoklad opakování 

takového postupu i v budoucnu. [15] 

 

2.1.2 Základní pojmy motivace 

 

Motiv představuje určitou specifickou psychologickou příčinu reakcí – pohnutku.  Je 

tedy chápán jako psychologická příčina či důvod určitého chování či jednání člověka 

zaměřené na uspokojování jeho specifických potřeb, individualizuje jeho prožívání a dává 

jeho činnosti psychologický smysl. [19] 

S výrazem „motiv“ úzce souvisí cíle, protože obecným cílem každého motivu je 

dosažení určitého psychického stavu nasycení. Motivy lze rozdělit na cílové, podněcující do 

doby, než člověk dosáhne vytyčeného cíle stavu uspokojení svých potřeb, a motivy 

instrumentální, kterým nelze zcela dobře přiřadit cílový stav.  

 

Motivy mají dvě složky: 

 energizující, protože dodávájí sílu a energii jednání lidí, 

 řídící, protože dávají směr jednání (lidé se rozhodují pro určitou věc a ne pro jinou, 

vybírají způsob a postup, jak této věci dosáhnout). [15] 

 

Od výrazů „motivace“ a „motiv“ je nezbytné rozlišovat podobné výrazy „stimulace“ 

a „stimul“. 

Stimulací se rozumí takové vnější působení na psychiku člověka, v jehož důsledku 

dochází k určitým změnám jeho činnosti prostřednictvím změny psychických procesů, 

prostřednictvím změny jeho motivace. Základní rozdíl mezi stimulací a motivací je ve 



5 

skutečnosti, že stimulace představuje působení na psychiku jedince zvnějšku, nejčastěji 

reprezentované činnosti jiného člověka vytvořením či změnou jeho motivů prostřednictvím 

změny jeho uvažování, zatímco motivace je proces uvnitř vědomí ovlivňován potřebami a 

zájmy. 

Stimulem je tedy jakýkoliv podnět, který vyvolává určité změny v motivaci člověka. 

Stimuly mohou být různé povahy - např. společenské stimuly, právní stimuly, finanční resp. 

ekonomické stimuly apod. [11] 

Z pohledu ekonomického/manažerského je stimulace zaměstnanců jednodušší než 

jejich motivace, i když podstatně dražší. Stimulace je totiž přímo závislá na možnostech 

podniku vytvořit dostatek finančních prostředků, aby mohl stimulovat zaměstnance, a působí 

pouze krátkodobě. Naproti tomu motivace je ve firmě nejlevnější způsob jak zvýšit 

produktivitu, neboť motivovaný zaměstnanec se nezajímá tolik o peníze, ale má snahu 

podávat potřebný výkon sám od sebe. Správná motivace je však velmi obtížná, jelikož 

souvisí s vytvářením motivačních podmínek a například s budováním kultury firmy, avšak 

pokud začne úspěšně působit, její efekt je dlouhodobý. 

 

2.1.3 Zdroje motivace 

 

Za zdroje motivace jsou považovány motivy, které vznikají jako osobní příčiny, 

vyvolávající určité chování a zakládající dynamické tendence i orientaci lidské činnosti. 

Významným způsobem pak ovlivňují i stálost těchto tendencí. 

Forem motivů ovlivňujících motivaci lidské činnosti může být mnoho. Za 

nejdůležitější však bývají považovány následující: 

 potřeby, 

 zvyky, 

 pudy, 

 zájmy, 

 aspirace 

 hodnoty a jejich orientace, 

 ideály. [3] 

 

Potřeby jsou pokládány za základní formy motivů, ostatní formy se vyvíjejí z potřeb. 

Potřeba je většinou pocit nějakého nedostatku, resp. nadbytku, který člověka směřuje ke 
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konání takových činností, jimiž by potřeby dokázal uspokojit. Podle původu je lze rozdělit 

na vrozené, tedy biologické potřeby, a potřeby indukované. Těmi jsou zejména psychické 

potřeby lásky či radosti a kulturní potřeby jako vzdělání nebo uznání ve společnosti. [8] 

Teoriemi potřeb se zabýval americký psycholog A. H. Maslow  a definoval tzv. 

teorii potřeb. Dle jeho všeobecně známé teorie lze potřeby pyramidovitě odstupňovat podle 

pěti základních potřeb. První čtyři kategorie se označují jako nedostatkové potřeby a pátá 

kategorie jako potřeba růstu, resp. první tři potřeby nižšího řádu a vrchní dvě jako potřeby 

řádu vyššího. Všeobecně platí, že níže položené potřeby jsou významnější a jejich alespoň 

částečné uspokojení je podmínkou pro vznik méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb. 

Hierarchie je velice snadno pochopitelná, a proto i v teoriích managementu se na ní často 

odvolává. [14] 

 

Obr. 2.1 Maslowova pyramida potřeb 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: /www.itsolution.cz [17] 

 

Zvyky představují opakované, fixované a zautomatizované snažení provádět 

v určitých případech určitou činnost. Zvykem se tedy rozumí vžitý způsob chování. 

 Pudem se označuje vrozená potřeba k jisté cílené činnosti, jejíž projevem bývá i 

naléhavé nutkání. 

  Za zájmy považujeme trvalejší zaměření člověka na určitou oblast předmětů či 

aktivizaci činností, ke kterým má výrazně pozitivní vztah. 

 Aspirací nebo také ctižádostí či ambicí se v oblasti motivace lidského chování 

považuje snaha jedince o vyniknutí, sebeuplatnění a jednání za účelem realizace životních 

plánů.  
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V ekonomické teorii se hodnotou míní to, co lze vyjádřit cenou. V souvislosti 

s motivací jedince k činnosti jsou hodnoty něco, čeho si jednotlivci nebo skupiny váží, cení, 

za co jsou ochotni něco obětovat, případně zaplatit.  

 Ideálem se pak chápe jistá myšlenková nebo obrazná představa člověkem žádoucího 

a kladně hodnoceného vzorového cíle. [11] 

 

Zdroje motivace lidské činnosti zapříčiňují, že se člověk snaží vykonávat činnosti,  

které mu přinesou užitek a uspokojení, nebo že se pokouší něčemu vyvarovat či přímo 

odmítat. Závažnost a význam jednotlivých zdrojů motivace se pak u jedinců liší, protože 

záleží na mnoha faktorech, např. na biologických, sociálních, nebo též životních 

zkušenostech. Výsledkem jejich společného působení je vždy určitá spokojenost, a to 

pozitivní, nebo negativní. 

 

2.1.4 Pracovní motivace a výkon 

 

Pracovní činnost je podobně jako každá jiná činnost člověka činností motivovanou. 

Pojem pracovní motivace nebo-li motivace k práci rozšiřuje definici samotné motivace ve 

vztahu k výkonu práce na pracovišti. Je tak chápán aspekt motivace člověka, spojený se 

zastáváním určité pracovní pozice, s výkonem příslušné pracovní role, tj. s plněním 

pracovních povinností, resp. podáváním pracovních výkonů. Za řízení těchto výkonů je pak 

nezbytné pokládat proces motivování zaměstnanců ke sdílení cílů a hodnot organizace, 

týkajících se výkonu ve vazbě na jejich následné hodnocení. [3] 

Pracovní motivace člověka je proto chápána jako soubor různých podmínek na jeho 

pracovišti. Vyjadřuje postoj k práci jako takové a ochotu ji vykonávat. K podmínkám se řadí 

pracovní náplň a její rozdělení, úroveň kooperace na pracovišti, odměňování, prostředí a 

další. [12] 

 

Pracovní výkon (V)  je v manažerské analýze určen třemi základními hledisky: 

V = M * S * Mž 

 S…úroveň pracovních schopností, 

 M…úroveň pracovní motivace, 

 Mž…možnosti, kvalita pracovních podmínek. 
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 Z výše uvedeného lze vyvodit tři logické závěry: 

 v případě vysoké motivace a nízké úrovně schopností může být zvýšení výkonu spíše 

dosaženo zdokonalováním pracovních schopností (zvyšováním kvalifikace, vzděláváním), 

 je-li úroveň motivace i schopností dobrá a výkon přesto nízký, může být zlepšení 

pracovních podmínek rozhodujícím činitelem zvýšení výkonu, 

 v případě dobré úrovně schopností, ale nízké úrovně motivace může být zlepšení výkonu 

naopak dosaženo motivováním. [15] 

 

 V souvislosti s pracovním výkonem lze motivy rozdělit na dvě skupiny, a to na: 

 intrinsické (vnitřní) uspokojované prací samotnou, 

 extrinsické (vnější) uspokojované důsledky či okolnostmi práce. 

 

  K nejčastějším intrinsickým motivům práce patří: 

 potřeba vyvíjet nějakou aktivitu, 

 potřeba komunikace, 

 potřeba výkonu, jehož nezbytnou součástí je i potěšení z dobře vykonané práce, 

 mocenské ambice, 

 potřeba seberealizace. 

 

K nejvýznamnějším extrinsickým motivům práce patří: 

 motiv peněz, 

 potřeba jistoty, související s možností si plánovat, 

 motiv sebepotvrzení, související také s prestiží, 

 motiv sociálních kontaktů a také sexualita, jelikož i zaměstnání je životní prostor, kde lze 

najít partnera. [5] 

 

2.1.5 Zkoumání motivace 

 

Jelikož je motivace člověka jeho vnitřní silou, její strukturu a sílu lze tedy pozorovat, 

hodnotit a měřit pouze zprostředkovaně. Obecně lze empirické techniky zkoumání motivace 

a sběru dat rozdělit do čtyř kategorií, a to: 

 pokus (experiment), což je účelové ovlivňování prostředí zkoumaného za účelem 

vyvrácení/potvrzení hypotézy, 
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 pozorování, tedy sledování objektu bez aktivně omezování podmínek, snaží se o 

minimalizaci vlivu, 

 dotazování / interview, kde tazatel určuje a iniciuje otázky, 

 projektivní techniky (psychologicky složitější a odborně podmíněné způsoby, jak 

odhalit motivační síly. [13] 

 

 V aplikační části diplomové práce je proveden empirický výzkum pomocí 

dotazování, a proto se následující část zaobírá zjišťováním motivů zkoumaného dotazníkem. 

Metoda dotazování je ve výzkumu provedena písemnou formou, která nevyžaduje prezenční 

účast tazatele. 

Dotazník je jedním z nejběžnějších nástrojů pro sběr dat pro různé typy průzkumů. 

Skládá se ze série otázek, jejichž cílem je získat názory a fakta od respondentů. Oproti jiným 

typům (jako například osobní nebo telefonický rozhovor, pozorování, skupinový rozhovor, 

atd.) je možné prostřednictvím dotazníku získat informace s mnohem menší námahou. Dále 

se výsledná data dají mnohem jednodušeji zpracovávat. 

Nejdůležitější zásadou dotazníkového šetření je východisko ze stanoveného cíle 

výzkumu. Následným krokem je pak specifikování cílové skupiny, výběr respondentů 

dotazníkového šetření a samotná konstrukce otázek, což je nejdůležitější část průběhu 

procesu výzkumu, jelikož správně zvolené typy a formulace otázek nejvíce ovlivňují 

výsledek a vypovídající schopnost celého šetření. 

 

Při formulaci otázek v dotazníku se většinou rozhoduje mezi dvěmi základními typy 

nebo jejich kombinacemi: 

a) otázky s otevřeným koncem (otázky volné a asociační, nebo volné dokončení věty) 

b) otázky s uzavřeným koncem: dichotomické otázky (ano x ne), mnohonásobný výběr 

(více než 2 volby), likertova stupnice (míra souhlasu), sémantický (významový) diferenciál, 

stupnice přikládaného významu / důležitosti nebo známkovací stupnice (hodnotící škála). 

[13] 

 

Otevřené otázky, na které může respondent odpovědět víceméně volně dle svého 

uvážení, jsou pro tazatele velmi komplikované. Každý respondent se sice může vyjádřit 

přesně podle sebe, a nikoliv na základě nějakých podsunutých odpovědí, zpracování a 

vyhodnocování tohoto typu otázek je však přinejmenším problematické a často i téměř 

nemožné. Otevřené otázky jsou náročnější na čas respondenta než typ uzavřených otázek.  
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Uzavřené otázky poskytují uživateli výběr z jednotlivých variant. Vyplnění je 

rychlé, proto mají obvykle dotazníky s tímto typem otázek větší návratnost od respondentů. 

S vyhodnocením uzavřených otázek není téměř žádný problém, snadno se generuje grafické 

znázornění. Při tvorbě uzavřených otázek je nesmírně důležité správně nadefinovat 

odpovědi, tedy nesmí se stát, že někdo nebude umět uzavřenou otázku zodpovědět. Při 

určování možností odpovědí je nezbytné si všímat, zda se varianty vylučují, či nikoli. Pokud 

tomu tak není, povoluje se označit více variant. 

 

Dotazník by měl splňovat několik náležitosti: 

 otázky v něm musí být jasné, neutrální, citlivé, avšak bez citového zabarvení, 

 neobsahovat potenciálně nezodpověditelné nebo zbytečné otázky, irelevantní k potřebám 

výzkumu, 

 maximálně věrohodný dotazník má být anonymní, bez požadavků na osobní či kontaktní 

údaje, 

 neobsahovat vícenásobné či komplikované otázky, 

 zahájení dotazníku osobními a důvěrnými otázkami, 

 absence předpojatých otázek, tj. otázky navádějící respondenta k určité odpovědi.  

 mělo by se dbát na jeho úpravu, úvodní oslovení, stylistickou a grafickou stránku a 

délku. [13] 

 

V případě, že nejsou dodržena popsaná pravidla dotazování, bývá nezřídka 

výsledkem odrazení dotazovaného od dokončení vyplňování dotazníku nebo nedostatečná 

relevance výsledků výzkumu pro naplnění cíle dotazování. 

 

Přednostmi dotazníku jsou především nižší náklady na jeho zpracování, jednoduchost 

a časová nenáročnost při jeho vyplňování respondentem či relativně snadné zpracování a 

vyhodnocování. Problémem však může být účelové matení respondentem, kdy uvede 

nepravdivé informace, a také že dotazování písemnou formou bez účasti tazatele nedokáže 

postihnout neverbální aspekty jako při rozhovoru. 
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2.2 Pracovní spokojenost 

 

Pracovní spokojenost představuje významný motivační činitel, související se vztahem 

člověka k práci. Ovlivňuje (bezprostředně či zprostředkovaně) pracovní výkony jedince i 

skupiny. Je určujícím činitelem při rozvíjení interpersonálních vztahů, vznikajících při 

společné činnosti, a proto je nezbytné pochopení její podstaty, jakož i ovládnutí nástrojů pro 

její dosahování.  

Zaměstnanci každé organizace očekávají od svého zaměstnavatele, že se k nim bude 

chovat nejen jako k zaměstnancům, ale i jako k lidem. Součástí tohoto chování je vytváření 

podmínek pracovního prostředí, protože pokud zaměstnanci nejsou s podmínkami spokojeni, 

většinou od svého zaměstnavatele odchází. Nadměrná fluktuace je pak spojena se vznikem 

nákladů na nábor, orientaci a sníženou výkonnost nově přijatých zaměstnanců. Mělo by tak 

být zájmem každého zaměstnavatele udržet si vzdělaný a angažovaný potenciál zaměstnanců 

a měl by tedy vhodným způsobem sledovat jejich spokojenost. [12] 

 

2.2.1 Vymezení a významy pracovní spokojenosti 

 

Pojem pracovní spokojenost je v literatuře velmi často popisován, aniž by bylo 

přesně definováno, co se spokojeností vlastně rozumí. Rozlišení významových rozdílů 

v obsahu pojmu pracovní spokojenosti je důležité pro pochopení vztahu pracovní 

spokojenosti k motivaci. 

Velmi obecně řečeno tedy pracovní spokojenost představuje cílový (žádoucí) stav a 

její dosahování je permanentním procesem uspokojování jedněch a utváření dalších potřeb. 

 

Na jedné straně je spokojenost zaměstnanců s prací a pracovními podmínkami 

uváděna jako kritérium hodnocení personální politiky podniku, a z tohoto hlediska je zde 

uváděna přímá úměrnost - čím větší spokojenost, tím lépe se podnik o své zaměstnance 

stará. Na druhé straně se o spokojenosti pracovníků hovoří jako o podmínce pro efektivní 

využívání pracovní síly.  Z tohoto hlediska je nutné rozlišovat spokojenost, která vyjadřuje 

uspokojení ze smysluplné práce, pocit naplnění, radost z vlastního uplatnění, a potom zcela 

odlišnou spokojenost, která znamená sebeuspokojení, a takovou spokojenost, kdy není třeba 

se již více namáhat. [14] 
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Obsah pojmu pracovní spokojenost významově odlišit třemi způsoby jako: 

 subjektivní vyjádření ke kvalitě péče o zaměstnance vztahující se k pracovním 

podmínkám, což vyjadřuje úroveň péče o zaměstnance, 

 vnitřní uspokojení z práce související s aktivním naplněním pracovníka, mobilizuje se 

pracovní síla, motivovaného pracovníka práce baví tím víc, čím víc se snaží, 

 nízká úroveň nároků a pasivní sebeuspokojení pracovníka, kdy se demobilizují pracovní 

síly, protože zaměstnanec necítí potřebu se již víc snažit. [12] 

 

Pracovní spokojenost se týká vztahu člověka k práci. Tento vztah vyjadřuje, jak 

člověk ze svého hlediska hodnotí vykonávanou činnost, jaké místo zaujímá v jeho životě a v 

jeho prožívání. Vztah člověka k práci je nejčastěji vyjadřován určitou úrovní pracovní 

spokojenosti nebo nespokojenosti. Příznivý a kladný vztah k práci signalizuje spokojenost 

s prací, negativní vztah svědčí o opaku. [2] 

 

2.2.2 Znaky pracovní spokojenosti 

 

Uvedené charakteristiky a znaky jsou důležité jak pro výzkum, tak pro praxi: 

1) celková pracovní spokojenost, která odráží obecnou míru vztahu k vykonávané 

práci a částečnou spokojenost s jednotlivými faktory, které se vztahují k pracovní 

situaci, 

2) znaky spokojenosti, jako je stálost (vyjadřuje vývoj spokojenosti, která může být 

vlivem mnoha proměnných značně proměnlivá) a intenzita (míra prožitku, která se 

může vyskytovat od maximální spokojenosti po krajní nespokojenost), 

3) pracovní spokojenost jako psychologický obsah vztahující se k jednotlivci jako 

sociální jev, práce pro člověka znamená určitou hodnotu, prostřednictvím práce 

uspokojuje široké spektrum svých potřeb, toto všechno se odráží v jeho psychice a 

ovlivňuje jeho chování, 

4) pracovní spokojenost jako aktuální stav, který vyjadřuje úroveň spokojenosti či 

nespokojenosti s danou pracovní situací, 

5) pracovní spokojenost jako reakce na měnící se pracovní podmínky a 

spokojenost/nespokojenost jako určitá osobnostní dispozice. [7] 
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2.2.3 Faktory ovlivňující pracovní spokojenost 

 

Variabilita potřeb lidí a jejich motivačních struktur ovlivňujících spokojenost v práci 

je velice široká a stimulačním prostředkem může být v zásadě cokoliv, co je pro pracovníka 

významné a co vše může organizace svému zaměstnanci nabídnout. Na pracovní spokojenost 

má tedy vliv nemalý počet činitelů, kteří mají podíl na celkovém pocitu spokojenosti. 

Důležitost těchto faktorů je velmi variabilní v závislosti na: 

 specifičnosti osobních priorit člověka, 

 oblastech výkonu lidské práce, 

 specifikách různosti profesí a podmínek, v nichž jsou vykonávány. 

 

Faktory pracovní spokojenosti rozdělujeme na: 

 interní, které zaměstnavatel nemůže ovlivnit (věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, 

pracovní zkušenosti, profesionální úroveň, intelekt a schopnosti)  

 externí, související s: 

a) vlastní pracovní činností, 

b) interpersonálními vztahy v pracovní skupině, 

c) osobností pracovníka, 

d) konkrétními podmínkami pracovníka, v nichž pracovní činnost probíhá. [5] 

 

a) Faktory související s vlastní pracovní činností 

Pro účely ovlivňování pracovní spokojenosti se zjišťuje především, co je objektem a 

cílem činnosti, jaký je její výsledek či její začlenění v systému činností v organizaci.  

Za nejdůležitější faktor je považován samotný charakter vykonávané práce a její 

ohodnocení. Vykonávaná činnost může být různorodá, monotónní, tvořivá, umožňující 

samostatnost v přístupu, či naopak vyžadující striktní dodržování postupů, s převahou 

nároků na psychickou či fyzickou stránku apod. Záleží na osobnostních dispozicích 

pracovníka, jak ho který z těchto dílčích faktorů uspokojuje nebo případně snižuje pocit jeho 

pracovní spokojenosti. Významným aspektem v souvislosti s prací samotnou bývá i 

zodpovědnost, míra autonomie při výkonu potřebných úkolů či zpětná vazba. Při 

determinování motivačních faktorů ovlivňující uspokojení z práce u jednotlivých pracovníků 

je vždy důležité brát v úvahu to, že i ti lidé, orientující se výrazně na obsah činnosti, se 
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mohou lišit tím, který aspekt je konkrétně oslovuje. S vlastní pracovní činností úzce souvisí i 

odměna za provedenou práci. [9] 

Finanční ohodnocení je prostředkem hmotné odměny, která může mít podobu mzdy, 

platu, prémie nebo například odměny za vyšší výkony. Z toho je plat či mzda nejdůležitějším 

faktorem, který v případě nepříznivosti silně způsobuje pracovní nespokojenost. Finanční 

ohodnocení jako finanční odměna za odvedený pracovní výkon je základem dobře 

fungujícího sytému odměňování v organizaci. Pokud existuje přesvědčení, že dobrý výkon 

vede k vyšší odměně, minimalizují se negativní důsledky dobrého výkonu a vytváří se 

podmínky pro to, aby další formy odměn byly závislé na dobře odvedeném pracovním 

výkonu. Ve finančním ohodnocení práce je obsažena nejen materiální jistota, ale mělo by být 

i odrazem společenského statutu jedince i jeho schopností, jelikož v některých oblastech 

lidské činnosti je to obzvlášť důležitý motivační prvek, výchozí pro spokojenost a uznání 

zaměstnance. [15] 
 

  

b) Faktory související s interpersonálními vtahy v pracovní skupině 

Tyto sociální faktory mají v sobě výrazné stimulační účinky. Pracovní skupina je 

sociální útvar v organizaci, který pojí vzájemná komunikace, pravidla, vzájemná očekávání a 

společně vykonávaná činnost. Dobrá pracovní skupina je charakteristická tím, že společnou 

činnost vykonává produktivně, aby splnila své společné cíle, a je zde příznačná 

samoregulace, neboť napravuje a kompenzuje automaticky chyby. Pokud dokáže skupina 

takto fungovat a vytváří společně dobrou pracovní atmosféru, sama o sobě je motivující pro 

své členy a  přispívá k celkově k vyšší pracovní spokojenosti. [1] 

 Nezastupitelný vliv má na interpersonální vztahy v pracovní skupině vedoucí 

pracovník, neboť na atmosféru mají velký vliv vztahy mezi skupinou a jejím vedením. 

Vedoucí má ve skupině možnost ovlivňovat dění tím, že na ni značně působí. V první řadě 

působí na dění ve skupině svojí formální a neformální autoritou. Způsob vedení je tedy úzce 

spjat s osobností vedoucího a stylem řízení, který preferuje.  

 

 

Existují dvě dimenze způsobů vedení, které příznivě ovlivňují pracovní spokojenost: 

 zaměření vedoucího na své podřízené (tzn. zájem o jejich práci, podpora odborného 

růstu, akceptování názorů apod.), 
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 participační řízení, kdy podřízený víc ovlivňuje vlastní práci, podílí se na rozhodování, 

vyjadřuje se k záměrům pracovní skupiny atd. [15] 

 

Vedoucí pracovník by měl mít zájem na dobrých vztazích mezi svými podřízenými. 

Každý pracovní tým prochází ve svém vývoji fázemi, kde se vztahy mezi členy skupiny 

utváří na základě sympatií či antipatií a cíl skupinové činnosti je součtem individuálních 

cílů, až po maximálně rozvinutou skupinu s rozvinutou dělbou práce, ustálenými formami 

komunikace a s výrazným pocitem příslušnosti ke skupině. Vedoucí v takovém případě již 

působí jako koordinátor společných aktivit a u takové skupiny je možné předpokládat, že 

jsou zde podmínky pro pracovní spokojenost daleko příznivější. 

 

  

c) Faktory související s osobností pracovníka a jeho aspiracemi 

Hnací silou lidského konání a potažmo pracovní spokojenosti bývá celá řada motivů. 

Podle dominujících motivů našeho jednání se může u pracovníka projevit spokojenost buď 

se zaměřeností na sebe, na výkon, či zaměřeností na vztahy. Významnými činiteli jsou prvky 

jako schopnost překonávat stresové situace, adaptibilita pracovníka, jeho hodnotová a 

výkonnostní stabilita, či aspirace v podobě potřeb sebeuplatnění, zdokonalování se a 

uspokojení ze sebe samého. [2] 

Jako nejdůležitější aspirace, pokud se u jednotlivce vyskytne, je možnost profesního 

rozvoje. Profesním rozvojem se míní získání pocitu efektivního využití vlastního lidského 

kapitálu a možnost dalšího rozvoje schopností a dovedností, upevňující přesvědčení 

zaměstnance o vlastním přínosu a potřeby pro podnik. Vedle profesního rozvoje je pro řadu 

zaměstnanců důležitým motivačním prvkem i pracovní (kariérní) postup v hierarchii firmy. 

S profesním rozvojem a kariérním růstem je pak často spojeno i převzetí zodpovědnosti za 

zdárné vyřešení pracovních úkolů. Vize perspektivní budoucnosti ve firmě zvyšuje loajalitu 

a celkovou pracovní spokojenost zaměstnance. 
  

 

d) Faktory související s konkrétními podmínkami pracovníka, v nichž pracovní činnost 

probíhá 

Jedná se o konkrétní fyzikální, časové, organizační, materiální apod. Pracovní podmínky 

patří k faktorům, které samy nedokáží vyvolat spokojenost, ale pokud jsou nepříznivé, mají 



16 

sílu vyvolat nespokojenost. Mezi tyto podmínky, které by měly pracovníkovi nejvíce 

vyhovovat a měly by mu být přizpůsobené, patří: 

 pracovní ovzduší (vlhkost, čistota vzduchu, apod.), 

 teplota, osvětlení, hluk, 

 sociální zázemí, 

 bezpečnost a péče o zdraví, 

 dostupné zařízení, 

 čas pracovní a odpočinkový. 

 

Management každé firmy musí klást velký důraz na pracovní podmínky svých 

zaměstnanců, pokud si je chce udržet a mít je spokojené ve své práci. Snaha o lepší 

podmínky by měla být ustavičná, aby zaměstnanci opravdu pociťovali změny k lepšímu, 

mohli se cítit ve svém pracovním prostřední lépe a dbát na svůj lepší pracovní výkon. Firma 

nemůže dát zaměstnanci lépe najevo, že si ho váží a záleží mu na něm, a proto se v důsledku 

zlepšují vztahy mezi pracovníky a managementem firmy. Na druhou stranu možný nezájem 

managementu o tyto podmínky zaměstnanců je vždy demotivující a může způsobit značnou 

nespokojenost v práci, i když jsou pracovníci například dobře finančně ohodnoceni. [2] 

 

2.2.4 Zkoumání pracovní spokojenosti 

 

V každé organizaci vychází potřeba získávání informací o pracovní spokojenosti 

zaměstnanců a jejich motivaci ze strategického uvažování managementu, jelikož pouze 

pokud je spokojenost zaměstnanců na dobré úrovni, vzniká předpoklad pro další úspěšný 

rozvoj společnosti. Veškerá opatření ve vztahu k zaměstnancům je třeba provádět po znalosti 

současného stavu, pochopení dané situace, a je nezbytné získávat zpětnou vazbu o 

důsledcích, které případná změna přinesla. Organizace proto zjišťují informace o motivaci a 

spokojenosti zaměstnanců.  

 Spokojenost či nespokojenost v práci je subjektivně vnímaný pocit zaměstnance, a  

proto je nutné přizpůsobovat metodické postupy k jejich zjišťování a vyhodnocování tak, 

aby byl vytvořen co nejpravdivější obraz skutečnosti.  

 V případě pracovní spokojenosti se jedná o zkoumání kvality prožitku. Je tedy 

nejvhodnější dotazovat se ústně či písemně a zaznamenávat data do dotazníku. Přitom 

základním předpokladem pro získání pravdivého obrazu je vysvětlení důvodu, proč se 
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spokojenost zkoumá a jak jsou důležité nezkreslené odpovědi. Dotazník je třeba 

přizpůsobovat podmínkám výchozím pro samotný výzkum. [8] 

 

Pracovní spokojenost je možné zkoumat pomocí 4 technik: 

 strukturovaný dotazník, které mohou být standardizované nebo specificky vytvořené pro 

zkoumanou organizaci, nejjednodušší způsob, 

 rozhovory, jsou však nákladné, značně složité na analýzu a vyhodnocení, 

 kombinace rozhovoru a dotazníku, což je ideální způsob, avšak bývá značně náročný, 

 využití diskusní skupiny jako reprezentativního vzorku firmy. [2] 

 

Při zkoumání pracovní spokojenosti je nejvhodnější a nejpoužívanější metodou 

vyjadřování spokojenosti či nespokojenosti pomocí předdefinovaných odstupňovaných 

odpovědí nebo číselného odstupňování. Odstupňování škálou vychází z předpokladu, že 

spokojenost má různou váhu od maximálně pozitivní hodnoty – maximální spokojenosti až 

do maximálně negativní hodnoty – maximální nespokojenosti.   

Pracovní spokojenost nejčastěji ovlivňují prvky obsahu vykonávané práce, zatímco 

nespokojenost tvoří faktory, které samy o sobě nemohou způsobit spokojenost, avšak 

společně dokáží vytvořit silnou pracovní nespokojenost. 

 

V praxi se měří skutečnosti, které mohou způsobit pozitivní či negativní spokojenost, 

ale i jejich subjektivní význam pro jednotlivé pracovníky. Nejčastěji jsou to: 

 náplň práce, 

 kvalita informací a zařízení nezbytných k práci, 

 možnost realizovat svoje nápady, 

 možnost pracovního postupu, 

 finanční ohodnocení a jeho spravedlnost, 

 spolupráce s vedoucím pracovníkem, kolegy, 

 pracovní doba, 

 fyzikální podmínky na pracovišti (prach, hluk, světlo apod.), 

 zaměstnanecké výhody [12] 

 

 Při zpracovávání výsledků se s nejvyšší pozorností identifikují nejzávažnější faktory 

nespokojenosti dle četností výsledků jednotlivých respondentů a rozhodující pak je hledání 

takových opatření, která by nespokojenost snížila nebo zcela odstranila. 
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2.3 Motivační program a ovlivňování pracovní spokojenosti 

 

Motivační programy jsou uceleným souborem opatření při řízení lidských zdrojů, 

jejichž cílem je aktivně ovlivňovat pracovní chování lidí a vytvořit u všech zaměstnanců 

spokojenost v práci a pozitivní vztah k organizaci. Měly by být součástí personální strategie 

firmy. Jde vlastně o jakýsi vnitřní podnikový návod, jak uplatňovat stimulační prostředky, 

aby bylo dosaženo cílů organizace. Systém motivace spolu s vnějšími faktory spokojenosti 

vytváří celkovou spokojenost pracovníků v organizaci. K ovlivňování pracovní motivace se 

přistupuje pomocí motivů a vytváření stimulů hodnocení a odměňování.  [10] 

Pocit pracovní spokojenosti je záležitost individuální a subjektivní, a záleží proto na 

aktivitě každého jednotlivce, co pro svůj pocit pracovní spokojenosti chce udělat a dělá. Jeho 

zaměstnavatel nebo spolupracovníci mu pak k tomu mohou vytvářet lepší či horší podmínky. 

Vytváření podmínek pro pracovní spokojenost podřízených by mělo být součástí řídící 

činnosti vedoucích pracovníků na všech úrovních. I když univerzální návod, čím ovlivňovat 

pracovní spokojenost pracovníků, neexistuje, je všeobecně známo, že nezastupitelnou roli při 

ovlivňování pracovní spokojenosti jednotlivců i skupin má komunikace. Komunikovat, 

aktivně naslouchat, snažit se porozumět, umět poskytovat objektivní a včasnou zpětnou 

vazbu, to jsou dovednosti, bez nichž lze pocitu pracovní spokojenosti dosáhnout jen opravdu 

stěží. 

 

2.3.1 Hodnocení a odměňování 

Pravděpodobně nejdůležitějším tématem souvisejícím přímo s ovlivňováním 

pracovní motivace a spokojenosti je hodnocení zaměstnance a na něj navazující systém 

odměňování. [14] 

Hodnocení má přímou vazbu na předem dohodnutý výkon. Velmi záleží na 

charakteru práce, jelikož způsob hodnocení může být různý. Účelem hodnocení je jednak 

poskytnout zpětnou vazbu na výkon v minulosti, ale také zajistit si, aby se stalo i motivací 

pro výkon v budoucnu. Tyto části výkonu se obvykle měří hůře, nicméně dávají nám větší 

jistotu, že výsledků bude hodnocený dosahovat i v dlouhodobém horizontu. Odměňování 

navazuje na hodnocení, ale ne každá část výkonu, která je hodnocena, musí být i odměněna. 

Ty části výkonu, které neodměňujeme, pak mají většinou vliv na osobní rozvoj. 
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Odměňování je systémem vzájemně propojených politik, procesů a praktických postupů 

organizace při ohodnocování zaměstnanců podle jejich přínosu, dovedností a schopností a 

jejich tržní hodnoty. Je utvářen v rámci filozofie, strategie a politiky odměňování. Skládá se 

zejména z peněžních odměn a výhod. [9] 

Systém odměňování by měl splňovat tyto podmínky: 

 být atraktivní 

 zvyšovat motivaci pracovníků a reflektovat odměny ve srovnatelných společnostech 

 být spravedlivý, 

 být jasný. [15] 

 

Základní kritéria pro hodnocení a odměňování jsou: 

 pracovní výkon, 

 chování pracovníka (aktivita a samostatnost, úroveň pracovní kázně a spolehlivosti, 

vytrvalost a přizpůsobivost, smysl pro osobní odpovědnost, reakce na zatížení), 

 sociální chování (kooperace a jednání s lidmi, společenská obratnost, vztahy se 

spolupracovníky…), 

 schopnost aplikovat teoretické znalosti v praxi, 

 postoj k novým úkolům.[5] 

 

2.3.2 Stimuly hodnocení a odměňování 

 

Stimulaci v oblasti hodnocení a odměn zaměstnanců můžeme rozlišit dvojí, a to 

hmotnou a nehmotnou. Pracovní stimuly musí být zaměřeny na jednotlivé pracovníky nebo 

by jim měl být z nich umožněn jistý výběr, jelikož lidé jsou odlišní stejně jako motivační 

prvky, které je nejvíce dokáží ovlivnit. Každý zaměstnanec je odlišný, každého ovlivňují 

různé přání, aspirace a potřeby.  

 

Odměnu jako stimulační prostředek lze rozlišovat v následujících oblastech: 

 hmotná odměna za pracovní výkon, 

 hmotné podněty jako příspěvky na osobní a profesní rozvoj (zvyšování kvalifikace, 

vzdělání apod.) 

 zájem pracovníka na celkové efektivnosti společnosti (např. spoluúčast na řízení, podíl 

na zisku), 
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 zaměstnanecké benefity v různých formách, 

 delegování pravomocí, pracovní postup podložený dosažením cílů apod., 

 vyšší autonomie, možnost sebekontroly, obohacování práce, 

 veřejné firemní ocenění výsledků práce nejlepších pracovníků [3] 

 

2.3.3  Struktura systému odměňování 

 

1. Hmotné odměny a výhody 

a) peněžní odměny - přímé - základní mzda (plat), 

   - příplatky za práci, 

   - prémie, 

   - podíly, 

  - nepřímé  - příplatky - na pojištění a zdravotní péči, 

    - na dovolenou, 

    - na stravování 

    - firemní služby a výrobky za  

       nižší ceny, 

    - cestovné, 

    - jiné, 

b) nepeněžní nepřímé odměny a výhody - vybavení pracoviště 

    - pomocný personál, 

    - zvýhodnění stravování, 

    - služební auto, mobilní telefon, ... 

2. Nehmotné odměny a výhody - růst kvalifikace a stabilizace, 

 - rozhodovací pravomoc, 

 - odborný růst, 

 - pracovní postup 

 - volná pracovní doba. [15] 
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2.3.4 Tvorba motivačního programu 

 

Pro tvorbu motivačního programu odpovídajícímu potřebám a prioritám zaměstnanců 

společnosti je v prvé řadě nutná nějaká znalost jejich osobních motivů, determinována 

nejlépe empirickými metodami. Základem je tedy provedení analýzy současného stavu 

fungování firmy z hlediska motivace a snahy pracovníků podávat předpokládané výkony. 

Pokud je zjištěna nespokojenost s podmínkami, ovlivňující výkony v podniku, nebo pokud 

se některé stávající motivátory míjejí jejich předpokládaným účinkem, je třeba na základě 

provedeného výzkumu zlepšit a realizovat správně vytvořený a fungující motivační systém.  

 

Tvorbu motivačních programů je možné rozčlenit do několika kroků: 

 analýza motivace zaměstnanců a zjištění jejich pozitivní či negativní spokojenosti, 

 identifikace oblastí, kde je nezbytné provést změny k efektivnější stimulaci pracovníků, 

 zjištění, jaká je současná výkonnost pracovníků, a porovnání se žádoucí úrovní, 

 určení, jaké stimulační prostředky v rámci motivačních programů se využijí, a stanoví se 

podmínky jejich použití, 

 vlastní sestavení motivačního programu, 

 seznámení zaměstnanců se změnami v motivaci a odměňování, 

 přezkoumání zpětné vazby využívání a správného fungování systému motivace, případné 

provedení změn. [19] 

 

Správným a vhodným způsobem zvolený a zrealizovaný motivační program spolu 

s dobrým a fungujícím systémem odměňování přispívá k hospodářské prosperitě podniku, 

zlepšuje výkonnost zaměstnanců, jejich pracovní motivaci a vede ve svém důsledku k 

celkové pracovní spokojenosti zaměstnanců.  

 

2.3.5 Zaměstnanecké výhody 

 

Zaměstnanecké výhody neboli benefity  jsou považovány za součást systému 

odměňování zaměstnanců ve společnosti a jako významný nástroj personální politiky. Tyto 

dobrovolné odměny nejsou vázány přímo na pracovní výkon, avšak jejich využívání je 

poskytováno ve firmách většinou plošně všem zaměstnancům. I v období ekonomické krize, 
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kdy organizace omezují své náklady, jsou po mzdě (platu) druhým nejdůležitějším faktorem 

pro výběr zaměstnání či úvahy o setrvání pracovníka v dané organizaci. [5] 

Poskytování některých benefitů může být osvobozeno od daní z příjmů, firma si 

takové plnění může dát do daňových nákladů, jsou osvobozeny od daně z příjmů a 

zaměstnanci v řadě případů nemusejí z takových nepeněžních příjmů odvádět ani odvody na 

sociální a zdravotní pojištění. 

 

Firmy mají k plnění poskytované formou benefitů dva hlavní důvody: 

 dobrovolné odměny zvyšují pracovní motivaci zaměstnanců, jejich spokojenost v práci a 

v neposlední řadě podporují loajalitu k zaměstnavateli a sounáležitost s firmou 

 udržení si výhodami kvalitní a osvědčené zaměstnance, kteří by mohli odejít ke 

konkurenci za lepšími podmínkami. [3] 

 

Zaměstnanecké benefity lze rozdělit do 3 kategorií: 

 sociální a kulturní povahy (pojištění, půjčky, kulturní a společenské aktivity, příspěvky 

na rekreaci, bydlení) 

 pracovní výhody – stravování, vzdělávání, slevy na firemní zboží, pracovní oděvy, 

příspěvky na dojíždění 

 poziční benefity (spojené s postavením ve firmě) – užívání firemního automobilu stáže, 

notebook, mobilní telefon, vybavení kanceláře, náklady na reprezentaci firmy. [2] 

 

 

V r.2007 si nechala společnost Sodexho Pass ČR zpracovat výzkum mezi 413 

zaměstnanci a 842 personalisty, zjišťující přitažlivost a nejúčinnější zaměstnanecké výhody. 

Jeho výsledky jsou znázorněny v následujících dvou grafech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

Graf 2.1 Atraktivita benefitů pro zaměstnance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Výzkum TNS – AISA pro Sodexo Pass ČR, a.s., listopad 2007, 413 respondentů-zaměstnanců. [18] 

 

 Průzkum ukázal, že pokud si chce firma udržet důležité zaměstnance, měla by být 

štědrá zejména v příspěvcích na vzdělávání a v dovolené, o které stojí lidé nejvíc. 

Vzdělávání hraje významnou motivační roli a příspěvek na něj považují hned po dovolené 

navíc za nejzajímavější benefit vůbec. Třetím nejčastěji preferovaným benefitem byly 

stravenky, které nabízí svým zaměstnancům 89 % soukromých firem a 94 % státních 

institucí, a pro zaměstnance, kteří je dostávají, jsou považovány téměř za samozřejmost. 

 

Graf 2.2 Nejúčinnější benefity pro zvýšení motivace a spokojenosti zaměstnanců dle 

personalistů 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: Výzkum TNS – AISA pro Sodexo Pass ČR, a.s., listopad 2007, 842 personalistů. [18] 

 

Průzkum mezi personalisty, který rozděloval vliv různých benefitů na motivaci a 

spokojenost zaměstnanců ukázal podobné závěry. Za nejvýznamnější benefity označil 
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příspěvky na dovolenou, životní pojištění a penzijní připojištění, stravenky a vzdělávání 

zaměstnanců. 

 

V dnešní době mají firmy na výběr z nepřeberného množství různých výhod, jež 

mohou poskytovat svým zaměstnancům. I malé a střední firmy se snaží udržet krok 

v konkurenceschopnosti s velkými podniky v péči o svůj personál. Pro menší společnosti je 

zejména podstatné, aby byly schopné identifikovat potenciálně nejefektivnější a 

nejekonomičtější nabídku výhod dle potřeb zaměstnanců a také možností zaměstnavatelů. 

Nejjednodušším způsobem, jak se pokusit o optimální skladbu benefitů, je dle provedených 

výzkumů zavedení nebo úprava systému na již osvědčené výhody.  
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3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

3.1 Profil organizace 

 

Společnost Auto Ševčík, s.r.o. vznikla v roce 1993 jako společnost s ručením 

omezeným a její postavení je za léta působení stabilní a konkurenceschopné. Své sídlo má ve 

Vodňanech, okresu Strakonice, avšak nedaleko vlastní i velkoobchodní sklad a dva menší 

autosalóny v Prachaticích a Vimperku.  

Firma se zaměřuje na komplexní služby pro motoristy a je držitelem certifikátu 

kvality ISO 9001:2001, který garantuje vysokou kvalitu služeb spojenou s prodejem nových 

vozů a zajištěním záručního i pozáručního servisu. Cílem společnosti je nabídka různých 

forem pořízení automobilu, které by splňovaly představy a možnosti jak podnikatelských 

klientů, tak běžných občanů. 

 

Hlavním předmětem činnosti jsou: 

 autorizovaný prodej nových i ojetých vozů Škoda Fabia, Škoda Octavia, Škoda Superb, 

Škoda Roomster a Škoda Yeti, 

 autobazar automobilů různých značek 

 zprostředkování financování s partnery ŠkoFIN, UniCredit Leasing, Credium, 

sAutoleasing, Reiffeisen Leasing, GE Money Auto, ČSOB Leasing, 

 zprostředkování pojišťovacích služeb od České pojišťovny, Allianz, Generali, 

Kooperativa, 

 autorizovaný servis značky Škoda s prodejem servisních dílů a příslušenství, 

 karosářské práce, 

 pneuservis, 

 montáž zabezpečovacích zařízení, pískování skel, optimalizace softwaru řídících 

jednotek vozidel 

 lakování a diagnostika vozidel, 

 příprava vozidel na stanice technické kontroly, 

 mytí automobilů a čištění interiérů, 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. 
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3.2 Personální agenda 

 

Personální řízení je součástí ekonomického úseku v sídle firmy ve Vodňanech a je za 

něj zodpovědná mzdová účetní. Ta je přímo podřízena ekonomovi/finančnímu řediteli firmy. 

Strategie lidských zdrojů vychází z firemní strategie, jejíž hlavním cílem je zabezpečit pro 

své zaměstnance dobré zázemí a pracovní prostředí. 

Mzdová účetní odpovídá zejména za dodržování a správné vedení personální 

evidence společnosti. 

 

Působnost a odpovědnost: 

 zajišťování výběru a přijímání zaměstnanců (na základě požadavků vedoucích 

jednotlivých oddělení) 

 uzavírání, změny a ukončování pracovních poměrů zaměstnanců 

 vedení osobních spisů zaměstnanců a celé pracovněprávní agendy 

 zpracování mzdové agendy v celé její šíři (mzdy, výpočty odvodů soc+zdrav, odvodů 

sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování daně z příjmů ze 

závislé činnosti a funkčních požitků, příspěvky na životní pojištění, příspěvky na 

stravování) 

 organizace vzdělávání zaměstnanců 

 kontakt s FÚ, ÚP, ČSSZ, zdravotními pojišťovnami 

 zpracování vnitřních směrnic v personální oblasti 

 organizace lékařských prohlídek zaměstnanců 

 

Spolu s majitelem firmy a řediteli mzdová účetní konzultuje a vytváří strategii 

odměňování zaměstnanců. 

 

3.3 Organizační struktura 

 

Organizační struktura společnosti (viz Příloha č. 1) se tvořila a měnila v průběhu let 

podle potřeb provozu a z vůle majitele. Ten je statutárním orgánem firmy a jejím jediným 

jednatelem. Přímo jsou mu podřízeni ředitelé obchodního a ekonomického oddělení spolu s 

jednotlivými vedoucími servisů, které úkoluje. Vymezuje jim pravomoce či odpovědnosti a 
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konzultuje s nimi strategii firmy. V posledních letech se organizační struktura značně ustálila 

a je vcelku jednoduchá a přehledná.  

Firma podniká celkem ve čtyřech provozovnách v okolí Vodňan. Každý ze tří 

autosalonů se servisem má svého vedoucího prodeje nových vozů a vedoucího servisu. Za 

velkosklad s náhradními díly a příslušenstvím odpovídá jeho vedoucí prodeje. Jednatel 

společnosti spolu s ekonomickým a obchodním ředitelem dohlížejí na všechny provozovny 

ze sídla firmy. 

 

Společnost je rozdělena na provozovny: 

 Vinařického 961/II, Vodňany - sídlo společnosti, autoopravna, autosalón, prodej ojetých 

automobilů, půjčovna náhradních osobních automobilů, odtahová služba 

 Bavorovská 102/II, Vodňany - velkoobchodní sklad a prodejna náhradních dílů a 

autodoplňků 

 Rožmberská ul. 1219, Prachatice - autoopravna a autosalón, maloobchodní prodej 

náhradních dílů a autodoplňků 

 Špidrova 119, Vimperk - autoopravna a autosalón, maloobchodní prodej náhradních dílů 

a autodoplňků 

 

V současné době je ve společnosti většinou na plné úvazky zaměstnáno 38 lidí. Za 

vedení firmy jsou považováni spolu s majitelem ředitelé obchodního a ekonomického 

oddělení. 

 

Tab. 3.1 Vývoj počtu zaměstnanců 
 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Prům.přepočtený počet zaměstnanců 38 36 36,5 38 38 

 
Zdroj: Interní dokumenty firmy Auto Ševčík, s.r.o. 

 

Do roku 2006 docházelo pozvolna k růstu počtu zaměstnanců. Pokles o 2 

zaměstnance v roce 2007 byl vyvolán odchody zaměstnanců ve 4. čtvrtletí, ale náhrada za ně 

byla přijata v lednu 2008. Stav zaměstnanců se pohyboval v roce 2008 zhruba na úrovni 

předchozího období. V roce 2009 se podařilo nahradit pokles stavu z roku 2007 a vzhledem 
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k situaci v prodeji nových osobních automobilů zatím neuvažuje vedení firmy o nárůstu 

počtu zaměstnanců v letošním roce. 

 

3.4 Stávající systém odměňování 

 

Zaměstnanci firmy jsou odměňováni dle mzdových předpisů, který upravují 

poskytování mezd, a tarifního rozpětí Auto Ševčík, s.r.o. Ke mzdě náleží zákonné příplatky 

(např. za práci přesčas apod.) a je respektována zásada stejné mzdy za stejnou práci nebo 

práci stejné hodnoty. 

 

Struktura mezd je následující: 

1) Základní mzda 

 úkolová mzda (normohodiny*mzdový tarif) – mechanici 

 časová mzda (počet odpracovaných hodin*mzdový tarif) – uklízečky 

 pevná měsíční mzda - ostatní 

 

2) Pohyblivá složka mzdy 

 nároková – nárok vzniká při splnění daných kritérií (prodejci, servisní technici) 

 nenároková – odměny v podobě prémií majitelem společnosti  

 

Graf  3.1 Vývoj mezd zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: Interní dokumenty firmy Auto Ševčík, s.r.o. 

Průměrná mzda byla v roce 2007 16.760.-, v r.2008 18.864.- a v r. 2009 17.689.- 
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Předloni tedy vzrostla téměř o dva tisíce, ale v průběhu loňského roku o více než tisíc 

korun klesla. 

 

Ve firmě Auto Ševčík existuje jednotný program benefitů pro zaměstnance, podle 

kterého mají všichni nárok na veškeré společností nabízené zaměstnanecké výhody a je 

pouze na nich, zda je čerpají či nikoliv.  

 

Zaměstnancům jsou poskytovány následující výhody: 

 příspěvek zaměstnavatele na stravenky ve výši 55%, 

 1 den placeného volna poskytovaný rodičům pečujícím o dítě do 15 let věku 

 zvýšený rozsah neplaceného volna nad zákonný nárok v případě některých osobních 

překážek v práci 

 příspěvek 500 Kč/ročně na sport a kulturu 

 příspěvek 666 Kč/měsíčně na životní pojištění 

 zajištění pitného režimu 

 23 dnů dovolené 
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4 APLIKAČNÍ ČÁST 
 

V dnešní době již existují mnohokrát vyzkoušené a ověřené metody a nástroje, jak 

úspěšně motivovat zaměstnance v práci a povzbuzovat je ke kvalitním a lepším výkonům. 

Aby mohli zaměstnanci vyšší produktivity dosahovat, musí u nich zaměstnavatel vyvolat 

správným způsobem touhu a přesvědčení, že za dobré výkony budou adekvátně a 

spravedlivě odměněni. Nezbytným předpokladem je taktéž vyhovující pracovní prostředí a 

pozitivní postoj pracovníka k organizaci. Tyto faktory dokáží zásadním způsobem ovlivnit 

pracovní výkonnost zaměstnance, a proto by každá společnost, která si klade za cíl se 

neustále zlepšovat, měla pozorně sledovat potřeby zaměstnanců, přizpůsobovat tomu systém 

motivačních prvků a vyvíjet maximální snahu, aby byli ve své práci spokojeni. 

Diplomová práce si klade za cíl pomocí dotazníků získat, zanalyzovat, graficky 

zpracovat a vyhodnotit informace o motivaci a spokojenosti pracovníků společnosti Auto 

Ševčík, s.r.o. Vyhodnocené údaje poslouží jako podklad pro návrhy a doporučení vedení 

firmy ke zvýšení spokojenosti (snížení nespokojenosti) a motivace svých zaměstnanců.  

Dotazníkové šetření bylo zvoleno z důvodu relativní jednoduchosti sestavení a 

grafického znázornění. Jeho podstata spočívá v písemném souboru otázek, na které 

respondenti odpovídají zakroužkováním tak, že vybírají možnosti nebo hodnotí podle určité 

škály. 

Ve firmě nebylo dosud nikdy prováděno šetření, které by zjišťovalo a vyhodnocovalo 

odměňování zaměstnanců, jejich spokojenost a motivaci k práci. 

 

4.1 Sestavení dotazníku 

 

V úvodu dotazníku je respondentům vysvětleno, k čemu průzkum slouží. Je zaručena 

anonymita dotazníku, vysvětlena důležitost pravdivých odpovědí a je zdůrazněn přínos 

výsledků průzkumu pro všechny zaměstnance. Dále dotazník obsahuje informaci o jeho 

využití v diplomové práci a mé jméno. Samotné znění dotazníku je obsaženo jako Příloha č. 

2 na konci práce. 

Dotazník obsahuje 24 otázek, které jsou zaměřeny na čtyři okruhy informací. Otázky 

jsou koncipovány jako uzavřené s možností výběru nejvhodnější předepsané odpovědi. 
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Otázky pod číslem 1 – 7 tvoří úvodní okruh otázek a jsou zaměřeny na pracovní 

prostředí a spolupráci ve firmě. Tato část zjišťuje názory zaměstnanců na atmosféru a zázemí 

na pracovišti, vztahy mezi zaměstnanci a spokojenost s podporou vedoucích pracovníků. 

Druhá oblast je tvořena otázkami č. 8 – 13 a obsahuje otázky týkající se faktorů 

souvisejících se samotnou prací ve firmě. Dotazuje se na obsah práce, pracovní dobu, 

vnímání možnosti rozvoje či loajalitu k zaměstnavateli. 

 Otázky č. 14 – 20 tvoří třetí část dotazníku a zjišťují názory zaměstnanců na 

hodnocení a systém odměňování ve společnosti. 

Zjišťují postoje k pravidlům odměňování, jeho spravedlivosti či ryze subjektivní 

pocity z ohodnocení své práce a vazbu odměny na výkon. Dále se orientují na informovanost 

o čerpání zaměstnaneckých výhod a spokojenost s nimi. Poslední otázka na preference 

benefitů je jako jediná koncipována s možností výběru tří odpovědí. 

Poslední okruh otázek č. 21 – 24 tvoří otázky doplňující, tzv. identifikační. Ty 

obsahují údaje o pohlaví, vzdělání, rozdělení zaměstnance podle pracovního zařazení a délku 

jeho pracovního poměru ve firmě.  

Rozdělení do dvou skupin dle pracovního zařazení tvoří technicko-hospodářští 

pracovníci (zkr.THP – pracovníci ekonomického a IT oddělení, vedoucí pracovníci 

obchodního oddělení a vedoucí servisů) a pracovníci dělnických profesí (prodejci, 

mechanici, skladníci). 

 

Jednotlivé otázky jsou vyhodnocovány buď celkově za všechny respondenty, nebo, 

kde to má význam, dle rozdělení do skupin s pracovním zařazením. Výsledky dotazování 

jsou zpracovány většinou v relativní četnosti jednak graficky výsečovým či sloupcovým 

grafem, a to dle uvážení o vhodnosti dané názornosti, a posléze slovně analyzovány. 

 

4.2 Výběr a identifikace respondentů 

 

Jelikož společnost Auto Ševčík, s r.o. je středně velká firma se 38 zaměstnanci, po 

konzultaci s majitelem bylo rozhodnuto, že pro maximální vypovídající schopnost výsledku 

výzkumu budou osloveni všichni pracovníci podniku. Zaměstnancům byla vedením  

zaručena anonymita a zhruba ve dvou týdnech byla očekávána plná návratnost. 
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Údaje o respondentech byly znázorněny podle výsledků průzkumu z identifikačních 

otázek č. 21 – 24. V těchto grafech je uvedena jako první hodnota čestnost absolutní a pod ní 

četnost relativní v procentech. 

. 

Graf 4.1 Struktura zaměstnanců dle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o společnost podnikající v automobilovém průmyslu, 

je zřejmé, že rozdělení bude značně nerovnoměrné a většinu zaměstnanců budou tvořit muži. 

Ženy ve firmě pracují buď jako zaměstnankyně v ekonomickém úseku nebo jako uklízečky. 

 

 

Graf 4.2 Zařazení zaměstnanců do pracovních skupin 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Pracovníci dělnických profesí tvoří ⅔ zaměstnanců firmy. Je to zejména proto, že 

prodej automobilů a služby s nimi spojené vyžadují tyto profese, náročnější na fyzickou 

práci více, a zbylá třetina zaměstnanců tvoří vedoucí pracovníci a ekonomické oddělení. 

Zaměstnanci jsou rozděleni do těchto dvou skupin, protože se vyznačují jiným charakterem 

práce, i určitých pracovních podmínek. 

 

 

Graf 4.3 Vzdělání zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Z výzkumu vyplynulo, jak se i předpokládalo, že valná většina zaměstnanců je 

středoškolsky vzdělaná. Vyšší nebo vysokoškolské vzdělání má 7 zaměstnanců, zajišťujících 

převážně chod ekonomického oddělení a IT. 

  

 

Graf 4.4 Délka pracovního poměru zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 
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 Z výzkumu vyplynulo, že pouze desetina zaměstnanců může být považována za 

kmenové. Ti zde pracují déle než polovinu fungování společnosti, avšak je třeba brát 

v úvahu postupný rozvoj firmy a postupný nábor nových sil. Dobrou zprávou je, že ⅔ 

zaměstnanců je již ve firmě 4-8 let a personální základna je zde relativně stabilní. Na druhou 

stranu však může i čtvrtinová fluktuace v posledních čtyřech letech, kdy je počet 

zaměstnanců téměř neměnný, být znamením, že zde zaměstnanci nebyli spokojeni a proto 

odešli. 

 

4.3 Analýza motivace a spokojenosti 

 

Následující grafy jsou vyhodnocením otázek č. 1 – 7 na hodnocení spolupráce a 

vztahů na pracovišti. 

 

Graf 4.5 Hodnocení spolupráce na pracovišti 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Kvalita spolupráce ve společnosti je jeden z klíčových motivačních faktorů 

způsobující spokojenost či nespokojenost zaměstnanců v práci, a z tohoto hodnocení 

vyplynulo velmi pozitivní zjištění pro vedení firmy.  

Téměř polovina zaměstnanců se vyjádřila kladně a čtvrtina dokonce vyjádřila 

výrazně kladné hodnocení spolupráce. Znamená to, že vztahy ve firmě by měly být na velmi 

dobré úrovni, avšak je také nezbytné se zaměřit na to, proč se 12 zaměstnanců vyjádřilo 

záporně. Takováto nespokojenost by mohla být v budoucnu zdrojem konfliktů a je třeba si 

položit otázku, zda nesouvisí např. s fungováním nějaké pobočky či jednotlivého pracoviště.  
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Graf 4.6 Konflikty mezi zaměstnanci firmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Otázka hodnotící četnost konfliktů na pracovišti úzce souvisí se vztahy na pracovišti, 

což se i potvrdilo. Podle zaměstnanců nedochází na pracovišti k častým konfliktům, což 

velmi přispívá k dobré pracovní atmosféře. Žádný respondent se nevyjádřil ke konfliktům 

jako velmi častému jevu. 

 

Graf 4.7 Spokojenost s podporou nadřízeného 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

Dobré vztahy s nadřízeným jsou jednou z vyznaných podmínek pro úspěšné 

fungování podniku, jelikož pokud jsou negativní, projevují se následně na pracovním 

výkonu zaměstnanců. Vedoucí by měli své podřízené vést a poskytovat jim potřebnou 

podporu. Průzkum ukázal, že se vztahy mezi nadřízenými a podřízenými to ve společnosti 

jistě nebude úplně ideální. 
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Graf 4.8 Vyjádření svého názoru bez obav z následků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Projevit veřejně svůj názor bez obav z případných následků by mělo být, pokud je 

v rámci mezí, vítanou aktivitou každého pracovníka, aby mohlo docházet ke zlepšování 

procesů a komunikace ve společnosti.  

 Většina zaměstnanců se však k této otázce vyjádřila záporně, zaměstnanci tedy mají 

jisté obavy při projevování svých názorů na věc, což svědčí o možném problému ve vztazích 

mezi nadřízenými a podřízenými v organizaci. 

 

Graf 4.9 Informování nadřízeným o hodnocení práce 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: Vlastní šetření 
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 Z tohoto šetření vyplynulo, že téměř třetina zaměstnanců je spíše výjimečně nebo 

není vůbec pravidelně informována o hodnocení své práce. Takovýto postoj k práci 

zaměstnanců je zásadně špatný a svědčí o jistém zanedbávání ze strany vedoucích 

pracovníků. Každý pracovník potřebuje vědět, co v práci udělal dobře a co naopak špatně, 

aby se mohl příště chyb vyvarovat a mohla být na základě takového hodnocení ovlivňována 

jeho motivace a odůvodněno jeho odměňování. Pouze větší třetina zaměstnanců je o 

hodnocení informována průběžně a pravidelně, avšak to by měli být všichni. 

 

Graf 4.10 Celková atmosféra na pracovišti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Grafické znázornění pracovního klimatu souvisí se vztahy na pracovišti a komunikací 

mezi nadřízenými a podřízenými. Na pracovní atmosféru má největší vliv sehranost 

pracovního kolektivu jako celku. Většina respondentů označila atmosféru kladně a měl by 

tedy převažovat ve firmě týmový duch. 16 zaměstnanců, kteří se vyjádřili záporně k otázce, 

je velmi závažné číslo a měla by se mu věnovat velká pozornost. Tak vysoké číslo může 

signalizovat většinový problém na určité pobočce. Pracovní atmosféra na pracovišti může 

mnohdy způsobit silnější nespokojenost zaměstnance než horší mzdové ohodnocení, 

způsobovat nižší pracovní výkony i přimět k úvaze o odchodu z firmy. 
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Graf 4.11 Spokojenost s vybavením pracoviště a sociálním zázemím 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Vybavení pracoviště i se sociální zázemím se významně podílí na tvorbě celkového 

pracovního prostředí, a to z důvodu, že zaměstnanec v takovém prostředí tráví obvykle 

většinu svého týdne. Samo o sobě prostředí nedokáže vyvolat velkou spokojenost v práci, ale 

v případě, že je s ním člověk nespokojen, může způsobit silnou nespokojenost. Vedení 

společnosti by na vybavení a sociální prostory měli velmi dbát, jelikož tím ukazuje starost o 

své zaměstnance. 

Třetina zaměstnanců však v tomto ohledu není ve firmě spokojena, a proto je zde 

značný prostor ke zlepšení. 

 

Následující grafy znázorňují odpovědi respondentů na otázky č. 8 – 13, týkajících 

se samotného výkonu práce ve firmě. 

 

Graf 4.12 Spokojenost s obsahem práce 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 
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Technicko-hospodářští pracovníci a dělníci se vyznačují odlišným charakterem práce, 

a proto není překvapením, že se jejich uspokojení z obsahu práce liší.  

THP jsou z velké většiny spokojeni, pouze 3 zaměstnanci by pravděpodobně rádi 

dělali něco jiného. Překvapením výsledku této otázky však je většina 14 dělníkům, kteří moc 

spokojeni s obsahem práce nejsou. Zajímavostí je, že při tak vysoké převážné nespokojenosti 

nikdo z respondentů nevyjádřil absolutní nespokojenost. Není ale známo, zda je po nich 

požadována například jiná práce, kterou původně měli vykonávat či zda to souvisí jejich 

kvalifikací a nespokojeností s jejich zaměstnáním jako takovým.  

 

Graf 4.13 Obava ze ztráty zaměstnání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

Motivaci zaměstnanců velmi podstatně ovlivňuje skutečnost, zda mohou považovat 

své zaměstnání za svou životní jistotu nebo jestli mají obavu z jeho ztráty. Jistota práce je 

v období vysoké nezaměstnanosti jeden z klíčových faktorů motivace, zvláště pro 

zaměstnance, po kterých není moc velká poptávka na trhu práce. 

Z grafu je patrné, že většina zaměstnanců firmy se ztráty zaměstnání obává. Jen 4 

zaměstnanci celkem uvedli, že se výpovědi, ze strany zaměstnavatele nebojí. 
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Graf 4.14 V případě jiné pracovní nabídky by zaměstnanec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Graf znázorňuje, kolik zaměstnanců by firmu spíše opustilo v případě jiné pracovní 

nabídky.  

Statistika nesvědčí moc ve prospěch zaměstnavatele, jelikož pouze celkem 5 

pracovníků je natolik loajální k firmě, že by ve firmě zůstalo, a dokonce 11 zaměstnanců by 

firmu rozhodně opustilo. To svědčí o pravděpodobné dlouhé nespokojenosti zaměstnanců ve 

firmě a může být spojeno se špatným systémem odměňování, atmosférou, motivací či 

vedením ve společnosti. 

 

Graf 4.15 Spokojenost s počtem pracovních hodin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 
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Z šetření vyplynula rozdílná spokojenost s počtem odpracovaných hodin mezi 

dělníky a technicko-hospodářskými pracovníky ve firmě. 79% všech TH pracovníků je 

velmi nebo spíše spokojeno s počtem pracovních hodin a žádný z těchto zaměstnanců 

neuvedl absolutní nespokojenost.  

U dělníků je spokojenost rozdělena napůl. Výrazně spokojeni jsou pouze 2 

zaměstnanci a 9 zaměstnanců je s odpracovanými hodinami výrazně nespokojeno. Absolutní 

nespokojenost je pravděpodobně zapříčiněna dotazováním v sezóně, kdy poptávka po 

nových automobilech a službách s nimi spojenými roste, a proto zejména pracovníci 

servisních oddělení mají práce více a je od nich vyžadováno více přesčasů. 

 

Graf 4.16 Možnost pracovního postupu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Při vyhodnocování odpovědí, kdy měli respondenti uvést, zda mají vidinu 

potencionálního kariérního růstu ve firmě, se čekalo více negativních hodnocení. Tento 

výsledek je zapříčiněn velikostí společnosti, značnou strnulostí a plochostí organizační 

struktury, a proto je vcelku pochopitelné, že celkem 24 zaměstnanců vidí svůj růst jako 

nemožný. Technicko-hospodářští pracovníci jsou mírně optimističtější, ale pouze 1 

zaměstnanec považuje svůj pracovní postup za zcela reálný. 

 Pracovní růst a přejímání odpovědnosti je v dlouhodobém horizontu pro většinu 

zaměstnanců významným motivačním prvkem, takže pokud tato potřeba nebude zejména u 

ambicióznějších zaměstnanců v budoucnu kompenzována např. vyšším ohodnocením, 

pravděpodobně společnost takoví zaměstnanci opustí. 

 



42 

0%

15%

30%

45%

60%

75%

THP Dělníci

7%
0%

50%

21%
1 4%

8%

29%

71%

ano a jsem podporován/a ano, měl/a bych nevím ne

0%

10%

20%

30%

40%

50%

THP Dělníci

0%

17%

29%

50%

29%
25%

42%

8%

urč itě  ano spíše  ano spíše  ne ne

Graf 4.17 Zájem o zvyšování profesní zdatnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

V otázce zvyšování kvalifikace se pracovníci dělnických profesí od THP názorově 

významně liší. 17 dělníků o ní nemá vůbec zájem, ale 5 jich uvedlo, že by o další kvalifikaci 

zájem mělo. Celá polovina THP se vyjádřila ve stejném smyslu, a proto bude na 

zaměstnavateli, aby zvážil, zda není v jeho možnostech nějakým způsobem v tomto ohledu 

zaměstnance podporovat. Podpora další kvalifikace zvyšuje u zaměstnanců loajalitu k firmě 

a působí i jako příznivý motivátor v práci pro zaměstnance, kteří o ní jeví zájem. 

 

Následující grafy znázorňují odpovědi respondentů na otázky č. 14 – 20, 

souvisejících s odměňováním ve společnosti. 

 

Graf 4.20 Ocenění své práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 
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 Respondenti odpovídali na otázku, zda se domnívají, že jejich mzdové ohodnocení 

odpovídá vykonané práci. Z grafu je patrný zásadní rozpor mezi tím, jak svůj ohodnocený 

výkon vnímají dělníci a jak technicko-hospodářští pracovníci. 

 Zatímco ⅔ dělníků vnímá své odměny jako určitě nebo spíše odpovídající, 71% THP 

je považují za neodpovídající a v průzkumu se ani jeden THP nevyslovil vyloženě pozitivně. 

Lze tedy pozorovat, že zaměstnanci na technicko-hospodářských pozicích svou práci buď 

přeceňují, nebo minimálně si svou práci hodnotí více, nežli to dělají dělníci, kteří zastávají 

fyzicky náročnější práci. 

 

Graf 4.21 Spokojenost s principy a pravidly odměňování (zvyšování mzdy a osobního 

ohodnocení) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

 V názoru na principy a pravidla odměňování se zaměstnanci společnosti rozdělili 

téměř na dvě poloviny. Nespokojenost, která vyplynula z průzkumu je však vcelku vysoká, a 

proto by se jí mělo vedení zabývat. Je také důležité zjištění v souvislosti s názorem 

zaměstnanců na spravedlivost celého systému odměňování.  

Správné porozumění a souhlas se systémem odměn jsou nezbytné pro zajištění 

spokojenosti zaměstnanců. Odměna by měla být odpovídající podanému výkonu 

zaměstnance a každý zaměstnanec by si měl být jistý, že za dobrou práci bude podle 

nastavených pravidel odměněn. 
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Graf 4.22 Spokojenost s růstem odměny ve vazbě na rostoucí výkon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

Z průzkumu vyplynul zcela reverzní trend spokojenosti ve skupinách zaměstnanců 

rozdělených dle pracovního zařazení. Zatímco technicko-hospodářští pracovníci jsou 

většinově spokojeni s tím, jak se vyšší výkon odrazí na jejich ohodnocení, u dělníků je to 

přesně naopak. Ti zřejmě mají pocit, že i když pracují s vyšším nasazením, nikdo to 

nedokáže ocenit. Pracovníci, kteří jsou s lepším výkonem ohodnoceni lépe, tedy budou o 

mnoho silněji motivováni než ostatní v podávání lepších výkonů. 

Zde bude pravděpodobně největší prostor ke zvýšení produktivity práce dělníků, 

pokud se tato jejich demotivovanost dokáže eliminovat a vedoucí pracovník se zaslouží o 

zvýšení jejich spokojenosti v tomto směru. 

 

Graf 4.23 Spravedlivost odměňování 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: Vlastní šetření 
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 Výsledek této otázky je vzhledem k vyhodnocení předchozích otázek poněkud 

překvapující. Tři čtvrtiny všech zaměstnanců vidí odměňování ve společnosti jako 

spravedlivé, ačkoliv spokojenost s principy a pravidly odměňování nebyla tak vysoká a u 

jiné otázky převládala zejména u dělníků značná nespokojenost ve vazbě výkon-odměna. 

Tedy nejspíš i dělníci, kteří nejsou spokojení s růstem ohodnocení za vyšší výkon si jsou 

vědomi stejné situace u svých kolegů.  

 Spravedlivost v systému odměn je velice důležitý prvek motivace zaměstnanců ve 

firmě, jelikož pokud zaměstnanci mají subjektivní dojem, že jeho kolegové jsou odměňování 

podle jiných měřítek, způsobuje to značně nežádoucí nespokojenost. 

 

Graf 4.24 Přehled o benefitech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Zaměstnanci firmy jsou relativně dobře obeznámeni s  výhodami, které jim 

zaměstnavatel nabízí. Pokud však vedení potřebuje ovlivňovat motivaci svých zaměstnanců 

a snažit se o jejich spokojenost, musí se postarat o to, aby celý personál věděl o benefitech, 

které může využívat. Celkově celá třetina zaměstnanců firmy nemá dostatečné informace, 

což je zapotřebí napravit. 
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Graf 4.25 Spokojenost s nabízenými benefity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

Zaměstnanecké výhody patří se mzdou k nejvýznamnějším motivačním faktorům při 

volbě zaměstnání a udržení kvalitního zaměstnance. Proto je na ně kladen obvykle největší 

důraz.  

Z grafu je patrné, že v absolutním počtu jsou zaměstnanci s benefity spíše spokojeni, 

avšak mezi vnímáním technicko-hospodářských pracovníků a zaměstnanců dělnických 

profesí je rozdíl. Pracovníci dělnických profesí mají obvykle nižší nároky a počet 

spokojených převyšuje ten nespokojených. Oproti tomu je celá polovina THP nespokojena 

s nabídkou benefitů. To by mělo být pro vedení společnosti být vnímáno jako určitý 

problém, jelikož nabídka benefitů by měla být poskládána v rámci možností firmy tak, aby 

mohla uspokojit všechny zaměstnance. 

 

Graf 4.26 Preference benefitů 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 
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Aby mohli být zaměstnanci efektivně motivováni, je nezbytné znát, jaké výhody je 

dokážou účinně a pozitivně ovlivňovat. Každý zaměstnanec mohl v dotazníku označit jako 

preferenci u 5 možných zaměstnaneckých výhod. 

V průzkumu se všichni zaměstnanci firmy vyjádřili pro dovolenou navíc a 

zajišťování pitného režimu zaměstnavatelem. Téměř všichni pracovníci se také vyslovili pro 

příspěvky zaměstnavatele na stravování. Stravenky a zejména pitný režim jsou tedy 

pravděpodobně zaměstnanci již vnímány jako samozřejmost, a proto je bude třeba zachovat, 

jelikož v opačném případě by to mělo silně negativní vliv na celkovou nespokojenost. Dále 

lze pozorovat, že velkou oblibu mají příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění. 

Třetina se také vyslovila k odběru vlastního zboží a služeb za nižší ceny a zvyšování své 

odborné způsobilosti. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
 

Šetření a analýza současné situace v oblasti motivace a spokojenosti zaměstnanců,  

realizované ve firmě Auto Ševčík, s.r.o., umožnili detailně poznat personální stránku 

fungování zkoumané společnosti, vztahy na pracovišti, atmosféru, problémy a názory 

zaměstnanců. Podařilo se naznačit, jaký vztah mají zaměstnanci ke své práci, k samotnému 

zaměstnavateli a co může ovlivňovat jejich činnosti a jakým způsobem. 

Pro každou společnost by měl být jednou z priorit zájem o své pracovníky. Pouze 

spokojený a správně motivovaný pracovník může své firmě zabezpečovat stabilitu a sloužit 

jako nejcennější kapitál pro rozvoj firmy. Management společnosti tedy musí umět 

správným způsobem využívat podněty determinující výkon práce a činnosti svých 

zaměstnanců. Jedná se zejména o oblast hodnocení pracovníků a s tím související systém 

odměn, kvalitu pracovního prostředí, úroveň komunikace, spolupráce, vedení zaměstnanců 

apod. 

Průzkum ukázal potřebu jistých změn a úpravy téměř ve všech aspektech, týkajících 

se zaměstnanců. Pracovníci firmy se potýkají s mnoha problémy a situacemi, které je 

nezbytné jako v každém jiném pracovním kolektivu řešit.  Nápravy je třeba, aby se firma 

mohla v budoucnu soustředit pouze na svůj rozvoj a nemusela řešit základní problémy 

s vedením a spoluprácí svých zaměstnanců, stejně jako s jejich nižší produktivitou, 

způsobenou zbytečně nevhodně nastaveným motivačním systémem či celkovou 

nespokojeností v práci.  

V této části diplomové práce jsou na základě zjištěných poznatků z dotazníkového 

šetření navržena opatření, která by měla vést ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců a jejich 

lepší motivaci. 

 

 

Návrhy a doporučení určené pro vedení společnosti jsou rozděleny do tří oblastí 

souvisejících: 

 s pracovním prostředím, 

 se samotnou prací, 

 se systémem odměňování. 
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5.1 Pracovní prostředí 

 

Pracovnímu prostředí je už proto, že v něm obvykle člověk tráví většinu svého času, 

třeba věnovat značnou pozornost. Dobré vybavení pracoviště, úroveň spolupráce mezi 

pracovníky, dobré vedení a celkově příznivé pracovní klima má velmi pozitivní vliv na 

individuální, kolektivní i celoorganizační výkon firmy. Zaměstnanec se v takovémto 

prostředí cítí dobře a pozitivně to ovlivňuje jak jeho výkon, tak vztahy na pracovišti. 

Nejzásadnějším problémem v této oblasti je nesprávné jednání vedoucích pracovníků 

se zaměstnanci. Většina zaměstnanců necítí dostatečnou podporu svého vedoucího při 

běžných problémech spojených s výkonem své práce, které musí řešit. Zaměstnanci se 

obávají dokonce vyjádřit svůj názor na různé záležitosti týkajících se společnosti. Je tedy 

třeba, aby vedoucí poněkud změnili svůj přístup ke svým podřízeným a začali je lépe vést a 

poskytovat jim potřebnou podporu. Bylo by vhodné například zavést časově pravidelné 

sezení podřízených pracovníků se svým vedoucím, kde by měli být vítány názory všech na 

zlepšení a řešení problémů ve firmě, stejně jako je nezbytné, aby všichni zaměstnanci byli 

v pravidelných intervalech a také průběžně informováni o hodnocení své práce. To je 

důležitým motivačním prvkem, aby si zaměstnanec byl vědom, co udělal dobře či špatně, 

popřípadě co mohl udělat lépe, a hodnocení se pak mohlo stát přímým důsledkem vykonané 

práce ve vazbě na odměnu a jeho odůvodnění. V případě kladného hodnocení je na místě i 

ocenění práce či pochvala. 

Úroveň spolupráce je zaměstnanci vnímána jako spíše pozitivní, avšak i ta bude trpět 

překážkami mezi podřízenými a nadřízenými. Je pravděpodobné, že občasná špatná 

spolupráce mezi zaměstnanci je zdrojem konfliktů na pracovišti. Takovéto situace je třeba co 

nejvíce eliminovat pro zajištění celkově nepříliš výrazně dobře vnímaného pracovního 

klimatu. 

Na pracovní atmosféru má největší vliv sehranost pracovního kolektivu jako celku, a 

proto je důležité dbát na dobrou komunikaci mezi zaměstnanci. Pokud se atmosféra na 

pracoviště dokáže zlepšit, vzroste značným způsobem i spokojenost pracovníků ve firmě.  

Výsledky průzkumu vedou k domnění, že většina výše popsaných problémů 

v komunikaci a spolupráci může být problémem např. jedné provozovny firmy, resp. 

osobnosti vedoucího pracovníka některé pobočky. Nelze s jistotou tvrdit, že výše uvedené 

problémy reflektují stav v celé firmě.  
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Značný prostor ke zlepšení se naskýtá i v oblasti vybavení pracovišť a sociálního 

zázemí. Mělo by dojít k identifikování možných zlepšení, které jsou pro zaměstnance vždy 

vítány a vedou je k pocitu, že jim zaměstnavatel poskytuje dobré podmínky k výkonu práce 

a dbá na jejich pohodlí. Rozhodně by se mělo vedení firmy dotázat zejména svých 

pracovníků v servisech, které přístroje či nářadí je nezbytné vyměnit, či co by se mohlo nově 

zakoupit. Sociální zázemí včetně toalet v servisech by mělo pravděpodobně projít  

rekonstrukcí a rovněž by zaměstnanci jistě velmi ocenili nové židle.  

 

V oblasti pracovního prostředí byly identifikovány možné příčiny problémů a je tedy 

na řadě snaha o jejich odstranění, jelikož špatná spolupráce či špatné klima může být 

v budoucnosti dalším zdrojem konfliktů a neochoty zaměstnanců realizovat podnikové cíle.  

 Ke zlepšení ve firmě mohou přispět například společenské akce a team-building. 

Může se jednat ať už sportovní turnaje, pravidelné vývěsky na rezervace kurtů, bowlingu, 

nebo akce při příležitosti výročí firmy či jubilea majitele. Nejvíce však firmě prospěje snaha 

k otevřenější komunikaci mezi vedoucími a podřízenými. 

 

5.2 Práce 

 

Spokojenost s prací jako takovou souvisí s jejím obsahem, pracovní dobou, ale také 

s jistotou zaměstnání či možností kariérního a profesního růstu. Všechny tyto faktory se 

v důsledku projevují v motivovanosti zaměstnanců k další práci a v loajalitě k firmě. 

 Průzkum zaznamenal převážný počet nespokojených dělníků s obsahem vykonávané 

práce, což bylo v opačném poměru s technicko-hospodářskými pracovníky, kteří s náplní 

práce tolik problém nemají. Aby mohla být zjištěna příčina této nespokojenosti, bylo by 

potřeba zjistit, zda je po nich požadována například jiná práce, než kterou původně měli 

vykonávat, či zda to souvisí jejich kvalifikací a nespokojeností s jejich zaměstnáním jako 

takovým. Problém může být také v souvislosti neochotou vedoucích k předávání pravomocí 

a větší zodpovědnosti, což navazuje taktéž na skutečnost, že drtivá většina 33 z 38 

zaměstnanců firmy vnímá možnost pracovního postupu jako nereálnou možnost. Případný 

kariérní postup ve firmě je značně dán plochou organizační strukturou společnosti a dle 

výzkumu bude toto zaměstnanci vnímáno s určitostí jako silně demotivující prvek. 

Demotivaci zaměstnanců v případě takovéto organizační struktury musí zaměstnavatel  



51 

snižovat v rámci hodnocení a odměňování, avšak pokud nebudou vyšší ambice 

kompenzovány, dá se očekávat, že někteří zaměstnanci pak firmu opustí. 

 Ačkoliv většina zaměstnanců nemá příliš zájem o zvyšování své kvalifikace, existuje 

i nemalý počet těch, kteří by zájem o podporu ve svém rozvoji měli. Měl by být personálním 

oddělením navržen nějaký koncept, který by umožnil takovýmto pracovníkům další rozvoj. 

Umožnění a podpora osobního rozvoje je podle řady průzkumů jedním z nejlepších a 

nejúčinnějších motivátorů, značně zvyšujících spokojenost a loajalitu zaměstnanců 

k zaměstnavateli. Vedení může zvážit a navrhnout zaměstnancům některé kurzy, které by 

mohly být vhodné a výhodné. 

Zaměstnanci firmy, zejména pak dělnické profese, nejsou příliš spokojení s počtem 

pracovních hodin. I když jsou přesčasy placeny, nebylo by od věci, pokud je to 

v možnostech zaměstnavatele, například v nejrušnějších obdobích provozu přijmout další 

pracovní sílu. 

Větší polovina zaměstnanců vyjádřila obavu ze ztráty svého zaměstnání, což může 

být způsobeno například vysokou nezaměstnaností nebo jejich kvalifikací na trhu práce. Na 

jedné straně obava může vyvolat pozitivní motivační účinky v podobě vyššího výkonu 

pracovníka, na druhé snížení loajality k firmě, pokud má zaměstnanec obavu, že o svou práci 

přijde. S tím souvisí i negativní výsledek průzkumu, a to že by většina zaměstnanců 

v případě jiné pracovní nabídky nejspíše firmu opustila. To svědčí o pravděpodobné dlouhé 

nespokojenosti zaměstnanců ve firmě a může být také spojeno se špatným systémem 

odměňování, atmosférou, motivací či vedením ve společnosti. Takovéto obavy rozhodně 

nemohou přispět k lepší atmosféře na pracovišti, a proto je na vedoucích pracovnících, aby 

dávali více najevo, že kvalitních pracovníků si firma váží a potřebuje je. Toho lze dosáhnout 

i společnými akvivitami popsaných v předcházející podkapitole. 

 

5.3 Odměňování 

 

Finanční ohodnocení za výkon zaměstnance je vnímáno široce jako nejvíce 

motivující prostředek a faktor spokojenosti. Avšak to jako stimulační prostředek působí jen 

krátkodobě, ztrácí motivační účinek a je postupem času třeba zvolit i jiný způsob 

odměňování. 

Z interních dokumentů firmy o průměrných mzdách vyplývá, že zaměstnanci 

průměrně pocítili snížení svých mezd. Z průzkumu vyplynul zásadní rozpor mezi vnímáním 
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svého finančního ohodnocení technicko-hospodářskými pracovníky a dělníky. Zatímco 

dělníci byli se svým současným ohodnocením spíše spokojeni, téměř polovina technicko-

hospodářských pracovníků byla absolutně nespokojena.  V roce 2009 došlo totiž u THP ke 

snížení průměrných mezd oproti předcházejícím letům a to je vnímáno zaměstnanci velmi 

negativně. Vedení by tedy mělo svým zaměstnancům vysvětlit, proč tomu tak v posledních 

letech bylo, a pokusit se o jejich porozumění.  

Vážným problémem v oblasti odměňování je vnímání zaměstnanců odměn za 

pracovní výkon. Zejména pracovníci dělnických profesí nemají dojem, že se jejich vyšší 

výkon odrazí na jejich ohodnocení a budou mít tedy pocit, že i když pracují s vyšším 

nasazením, nikdo to nedokáže ocenit. Pracovníci musí být s lepším výkonem ohodnoceni 

lépe a pak budou o mnoho silněji motivováni k podávání lepších výkonů. 

Ve společnosti pravděpodobně není zcela jasná představa zaměstnanců o pravidlech a 

principech odměňování, což je ale nezbytné pro zajištění spokojenosti zaměstnanců. Odměna 

by měla být odpovídající podanému výkonu zaměstnance a každý zaměstnanec by si měl být 

jistý, že za dobrou práci bude podle dobře nastavených pravidel odměněn. Zaměstnanci se 

sice v průzkumu vyjádřili k odměňování celkově jako spravedlivému, avšak vzhledem 

k výsledku otázky na reflexi odměny na vyšší výkon to znamená, že si jsou vědomi stejně 

nesprávně nastavenému odměňování i u svých spolupracovníků. Vedení společnosti by se 

mělo tedy přičinit o lepší a objektivnější způsob hodnocení zaměstnanců a nastavení lepších 

měřítek. V opačném případě motivace zaměstnanců k lepším výkonům spolu se spokojeností 

v práci bude nadále klesat. 

 

Kromě finančního ohodnocení zaměstnanců je v současnosti nezbytným i kvalitní 

motivační program zaměstnaneckých výhod. Vedoucí pracovníci se musí více zasloužit o to, 

aby všichni zaměstnanci věděli, jaké benefity a za jakých podmínek mohou využívat. 

Nejlépe k tomuto poslouží porada s podřízenými, například v rámci pravidelných 

informačních schůzek, kde bude zaměstnancům vše vysvětleno. Žádný motivační program 

nemůže mít zásadní motivující účinky, pokud o něm všichni zaměstnanci nevědí.  

Aby byl motivační program úspěšný a nemíjel se účinkem, je také nezbytné, aby 

management firmy přesně věděl, jaké výhody jsou stimulující a jaké zaměstnanci preferují. 

Příčiny vzniku nespokojenosti se se stávajícími výhodami mohou různit. Zaměstnanci je 

například nemusí považovat za výhody, ale za samozřejmost vyplývající z pracovního 

poměru jako např. příspěvek na stravování. Další příčinou může být dojem zaměstnanců 

z nespravedlnosti poskytovaných výhod či zájem o jiný druh benefitů. 
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 Průzkum ukázal, že všichni zaměstnanci nejsou spokojení s nabízenými benefity. 

Spokojení v tomhle jsou více zaměstnanci dělnických profesí, kteří mají nižší nároky na 

poskytované výhody. Technicko-hospodářští pracovníci by však zcela jistě uvítali změnu 

v programu výhod. 

 V preferenci zaměstnaneckých výhod se jednoznačně osvědčili zajištění pitného 

režimu a příspěvky na stravování, které jsou tedy základem pro spokojenost s benefity a 

musí být zachovány. Všichni zaměstnanci se také vyslovili v dotazníku pro dovolenou navíc. 

U dělníků, kde byla nejvyšší nespokojenost s pracovní dobou, by zaměstnavatel mohl zvážit 

místo proplácení přesčasů možností výběru náhradního volna v méně náročných měsících 

roku. Zaměstnavatel může zaměstnancům zdůraznit, že už nyní mají o 3 dny dovolené více, 

než  stanovuje zákonná norma. 

Systém příspěvků na životní pojištění zavedený ve společnosti je u zaměstnanců 

oblíben a zaměstnavatel by měl uvažovat i o zavedení příspěvků na penzijní připojištění 

zaměstnancům, jelikož v průzkumu se pro tento benefit vyslovila většina. Tato výhoda je 

daňově uznatelná bez omezení a zaměstnanec k ní má nárok na státní příspěvek ve výši až 

1.800 korun za rok. Rozšíření nabídky stávajících výhod o takovýto příspěvek podle mnoha 

průzkumů rozhodně zvyšuje spokojenost zaměstnanců. Umožnilo by to například bez větších 

výdajů zrušení stávajícího příspěvku na sport a kulturu, který zaměstnanci příliš nepreferují. 

 Dalším návrhem v oblasti zaměstnaneckých výhod je zavedení zaměstnaneckých 

výhod na vlastní produkty a služby firmy. Slevy mohou zaprvé povzbudit poptávku z řad 

zaměstnanců a zadruhé značně zvýšit i loajalitu ke společnosti. Doporučením v tomto 

případě je stanovení sazeb různých slev na prodávané výrobky, jednotlivé služby či 

umožnění například výhodnějšího financování při koupi automobilu.  

 

Jelikož se projevují rozdíly v preferencích zaměstnanců či jejich skupin, mohl by 

zaměstnavatel v budoucnosti uvažovat o zavedení moderního volitelného systému 

zaměstnaneckých výhod, tzv. cafeteria systému. Ten umožňuje maximální efektivitu 

nabízených benefitů, protože zaměstnanci si v omezeném finančním či bodovém limitu 

mohou sami zvolit podle svých požadavků a potřeb, jaké benefity budou využívat. Zavedení 

systému je však administrativně náročnější a je třeba počítat s vynaložením finančních 

prostředků na přípravu a softwarovou podporu, popř. je možné i cafeterii outsourcovat. 
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6 ZÁVĚR 
 

Koncepce řízení lidských zdrojů představuje v dnešní době nezbytnou a přímo 

strategickou aktivitu k personální optimalizaci každé organizace. Představuje soubor 

personálních činností, které udržují personál správně vedený a motivovaný, aby organizace 

mohla dosahovat svých strategických cílů a rozvoje.  

Stěžejní je kvalitně nastavený systém motivace a odměňování, jenž není díky 

specifičnosti každé firmy nikdy v žádné organizaci stejný. Této problematice řízení lidských 

zdrojů lze přisuzovat nejvyšší význam, jelikož bez dobrých znalostí motivovaného jednání a 

chování lidí nemůže žádná firma využívat a rozvíjet pracovní sílu nezbytnou pro dosažení 

celoorganizačních vizí. Spokojenost zaměstnanců v práci spolu s jejich vysokou motivací a 

správným systémem odměn by měl být jeden z primárních cílů každé organizace. Bez 

efektivně motivovaných a spokojených zaměstnanců totiž nelze dosahovat vyšší produktivity 

práce ani ztotožnění zájmů zaměstnanců s firemními cíli.  

 

Cílem diplomové práce bylo prozkoumat současný stav spokojenosti zaměstnanců ve 

společnosti Auto Ševčík, s.r.o., zanalyzovat výsledky výzkumu pro management firmy a 

pokusit se navrhnout opatření a změny, které by měli přispět ke zlepšení situace a zvýšení 

motivace zaměstnanců. 

 

Z výsledků provedeného průzkumu nebylo možné vyřknout jednoznačný výrok o 

spokojenosti či nespokojenosti zaměstnanců v dané firmě, ani si to práce nekladla za cíl. 

Průzkum však dokázal identifikovat několik oblastí způsobujících nízkou motivaci 

zaměstnanců a navrhnout změny, které povedou ke spokojenějším zaměstnancům.  

 

Marketingové šetření v oblasti spokojenosti a motivace zaměstnanců nebylo dosud ve 

zkoumané firmě realizováno, a proto by měly výsledky této práce sloužit managementu jako 

objektivní pohled na současné fungování personálního řízení ve společnosti a jako inspirace 

k zamyšlení a realizaci opatření, která zlepší situaci ve společnosti ku prospěchu všech 

zaměstnanců. 
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Příloha č.1 Organizační struktura Auto Ševčík, s.r.o. 



 

Příloha č.2 Dotazník pro zaměstnance firmy 

Vážení zaměstnanci, 

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem je získání 

objektivního pohledu na Vaši spokojenost a pracovní motivaci ve firmě. Dotazníky jsou anonymní a 

jejich výsledky a vyhodnocení budou použity pro potřeby mé diplomové práce a vedení společnosti 

za účelem navržení opatření ke zlepšení stávající situace. Snažte se, prosím, o co nejupřímnější 

zodpovězení všech otázek. Dotazník odevzdejte, prosím, nejpozději 22.března 2010 svému 

vedoucímu. 

Předem děkuji za Vaši vstřícnost a čas obětovaný vyplňováním tohoto dotazníku.  

Bc. Jan Zehnal 

student Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – TU Ostrava 

 
U následujících otázek zakroužkujte prosím jednu odpověď! 

1) Jak byste ohodnotil/a spolupráci na pracovišti? 
a) velmi dobrá 
b) dobrá 
c) spíše špatná 
d) velmi špatná 

 
2) Dochází mezi zaměstnanci firmy ke konfliktům? 

a) ano, často 
b) občas 
c) ne, neřekl/a bych 

 
3) Jste spokojen/a s podporou od Vašeho nadřízeného? 

a) ano zcela 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne, vůbec 

 
4) Informuje Vás nadřízený o hodnocení Vaší práce? 

a) ano, průběžně 
b) ano, občas 
c) spíše výjimečně 
d) vůbec ne 

 
5) Můžete ve společnosti veřejně vyjádřit svou názor bez obav z následků? 

a) určitě ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) raději ne 

 
6) Jaká je celkově atmosféra na pracovišti? 

a) velmi dobrá 
b) dobrá 
c) spíše horší 
d) špatná 

 



 

7) Jste spokojen/a s vybavením pracoviště a sociálním zázemím? 
a) určitě ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) určitě ne 

 
8) Jste spokojen/a s obsahem Vaší práce? 

a) určitě ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) určitě ne 

 
9) Máte obavu ze ztráty svého zaměstnání? 

a) ano, velmi 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) vůbec ne 

 
10) V případě jiné pracovní nabídky byste z firmy…? 

a) zůstal/a 
b) asi bych neodešel/neodešla 
c) vážně uvažoval/a o odchodu 
d) odešel/odešla bych co nejdříve 

 
11) Jste spokojen/a s tím, kolik hodin týdně pracujete? 

a) velmi spokojen/a 
b) spokojen/a 
c) spíše nespokojen/a 
d) velmi nespokojen/a 

 
12) Vnímáte ve firmě nějakou možnost pracovního postupu? 

a) ano, určitě 
b) trochu ano 
c) spíše ne 
d) ne, vůbec 

 
13) Měl/a byste zájem o zvyšování své profesní zdatnosti? (školení, vzdělávání, další 
kvalifikace)? 

a) určitě ano a jsem zaměstnavatelem podporován/a 
b) ano, měl/a bych 
c) nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom 
d) ne 

14) Odpovídá vaše mzdové ohodnocení práci, kterou vykonáváte? 
a) určitě ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) určitě ne 

 
15) Jak jste spokojen/a s principy a pravidly odměňování (zvyšování mzdy a 
osobního 
ohodnocení)? 

a) velmi spokojen/a 
b) spíše spokojen/a 
c) spíše nespokojen/a 
d) velmi nespokojen/a 



 

16) Jste spokojen/a s tím jak roste s výkonem vaše odměna? 
a) velmi spokojen/a 
b) spíše spokojen/a 
c) spíše nespokojen/a 
d) velmi nespokojen/a 

 
17) Je podle Vás odměňování ve firmě spravedlivé? 

a) určitě ano 
b) spíše ano 
c) neumím posoudit 
d) spíše ne 
e) určitě ne 

 
18) Jste spokojen/a s nabízenými zaměstnaneckými výhodami? 

a) ano, velmi 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) vůbec ne 
 

19) Máte přehled o všech poskytovaných výhodách pro zaměstnance? 
a) spíše ano 
b) spíše ne 

 
U následující otázky zakroužkujte prosím 5 možností! 
20) Které benefity byste upřednostnil/a? 

a) příspěvek na kulturu a rekreaci f)  příspěvek na sport a zdraví 
b) příspěvek na dopravu  g)  stravenky 
c) dovolená navíc   h)  zvyšování kvalifikace/školení 
d) zajištění pitného režimu  i)  příspěvek na penzijní připojištění 
e) příspěvek na životní pojištění j)  prodej výrobků a služeb za nižší ceny 

 
 
U doplňujících otázek zakroužkujte prosím jednu odpověď! 
21) Jaké je Vaše pracovní zařazení? 

a) technicko-hospodářský pracovník (ekonomické oddělení, vedoucí prodeje, vedoucí servisu) 
b) zaměstnanec dělnické profese 

 
22) Jak dlouho pracujete ve firmě? 

a) méně než rok 
b) 1 – 4  roky 
c) 4 – 8 let 
d) 8 a více let 

 
23) Pohlaví 

a) žena 
b) muž 

 
24) Vzdělání 

e) základní 
f) středoškolské 
g) vyšší odborné 
h) vysokoškolské 

 
 
 

Ještě jednou děkuji za spolupráci a přeji hezký den! 



 

Příloha č.3 Tabulky s výsledky průzkumu 

Otázka 1) Jak byste ohodnotil/a spolupráci na pracovišti? 
Spolupráce na 

pracovišti počet podíl v % 

velmi dobrá 9 24 
dobrá 17 45 
spíše špatná 8 21 
špatná 4 10 
CELKEM 38 100 % 
 
Otázka 2) Dochází mezi zaměstnanci firmy ke konfliktům? 

Konflikty počet podíl v % 

ano,často 0 0 
občas 11 29 
ne,neřekl/a bych 27 71 
CELKEM 38 100 % 
 
Otázka 3) Jste spokojen/a s podporou od Vašeho nadřízeného? 

Podpora 
nadřízeného počet podíl v % 

ano,zcela 5 13 
spíše ano 10 26 
spíše ne 17 45 
ne,vůbec 6 16 
CELKEM 38 100 % 
 
Otázka 4) Informuje Vás nadřízený o hodnocení Vaší práce? 

Informace o 
hodnocení počet podíl v % 

ano,průběžně 14 37 
ano,občas 12 31 
spíše výjimečně 3 24 
ne,vůbec 9 8 
CELKEM 38 100 % 
 
Otázka 5) Můžete ve společnosti veřejně vyjádřit svou názor bez obav z následků? 

Vyjádření 
názoru počet podíl v % 

určitě ano 8 21 
spíše ano 7 18 
spíše ne 14 37 
raději ne 9 24 
CELKEM 38 100 % 
 
 
 



 

Otázka 6) Jaká je celkově atmosféra na pracovišti? 
Pracovní 
atmosféra počet podíl v % 

velmi dobrá 7 18 
dobrá 15 40 
spíše horší 15 40 
špatná 1 2 
CELKEM 38 100 % 
 
Otázka 7) Jste spokojen/a s vybavením pracoviště a sociálním zázemím? 
Spokojenost s 

vybavením počet podíl v % 

určitě ano 10 26 
spíše ano 14 37 
spíše ne 6 16 
určitě ne 8 21 
CELKEM 38 100 % 
 
Otázka 8) Jste spokojen/a s obsahem Vaší práce? 

Spokojenost 
s obsahem práce 

THP DĚLNÍCI 
počet podíl v % počet podíl v % 

určitě ano 7 38 9 50 
spíše ano 4 4 1 29 
spíše ne 1 58 14 7 
určitě ne 2 0 0 14 
CELKEM 14 100 % 24 100 % 
 
Otázka 9) Máte obavu ze ztráty svého zaměstnání? 

Obava ze 
ztráty 

zaměstnání 

THP DĚLNÍCI 

počet podíl v % počet podíl v % 

ano,velmi 6 43 7 29 
spíše ano 4 19 8 34 
spíše ne 2 14 7 29 
vůbec ne 2 14 2 8 
CELKEM 14 100 % 24 100 % 
 
 
Otázka 10) V případě jiné pracovní nabídky byste z firmy…? 
V případě jiné 
nabídky práce 

THP DĚLNÍCI 
počet podíl v % počet podíl v % 

zůstal 2 14 3 13 
asi neodešel 4 29 7 29 
vážně uvažoval 5 36 6 25 
odešel 3 21 8 33 
CELKEM 14 100 % 24 100 % 
 
 



 

Otázka 11) Jste spokojen/a s tím, kolik hodin týdně pracujete? 
Hodin práce 

týdně 
THP DĚLNÍCI 

počet podíl v % počet podíl v % 
velmi spokojen 8 58 2 8 
spokojen 3 21 10 42 
spíše 
nespokojen 3 21 3 13 

velmi nespokojen 0 0 9 37 
CELKEM 14 100 % 24 100 % 
 
Otázka 12) Vnímáte ve firmě nějakou možnost pracovního postupu? 

Možnost 
postupu 

THP DĚLNÍCI 
počet podíl v % počet podíl v % 

ano,určitě 1 8 0 0 
trochu ano 3 21 1 4 
spíše ne 3 21 6 25 
vůbec ne 7 50 17 71 
CELKEM 14 100 % 24 100 % 
 
Otázka 13) Měl/a byste zájem o zvyšování své profesní zdatnosti? (školení, 
vzdělávání, další kvalifikace)? 

Zájem o 
vzdělávání 

THP DĚLNÍCI 
počet podíl v % počet podíl v % 

ano, podporován 1 7 0 0 
ano, měl bych 7 50 5 21 
nevím 2 14 2 8 
ne 4 29 17 71 
CELKEM 14 100 % 24 100 % 
 
Otázka 14) Odpovídá vaše mzdové ohodnocení práci, kterou vykonáváte? 

Ocenění své 
práce 

THP DĚLNÍCI 
počet podíl v % počet podíl v % 

určitě ano 0 0 4 17 
spíše ano 4 29 12 50 
spíše ne 4 29 6 25 
ne 6 42 2 8 
CELKEM 14 100 % 24 100 % 
 
Otázka 15) Jak jste spokojen/a s principy a pravidly odměňování (zvyšování mzdy a 
osobního ohodnocení)? 
Spokojenost s 
odměňováním počet podíl v % 

velmi spokojen 2 5 
spíše spokojen 18 48 
spíše 
nespokojen 13 34 

velmi nespokojen 5 13 
CELKEM 38 100 % 



 

Otázka 16) Jste spokojen/a s tím jak roste s výkonem vaše odměna? 
Reflexe růstu 

odměny za 
lepší výkon 

THP DĚLNÍCI 

počet podíl v % počet podíl v % 

velmi spokojen 6 43 3 13 
spíše spokojen 5 36 4 17 
spíše 
nespokojen 3 21 7 28 

velmi nespokojen 0 0 10 42 
CELKEM 14 100 % 24 100 % 
 
Otázka 17) Je podle Vás odměňování ve firmě spravedlivé? 
Spravedlivost 
odměňování počet podíl v % 

určitě ano 15 40 
spíše ano 13 34 
neumím posoudit 3 8 
spíše ne 7 18 
určitě ne 0 0 
CELKEM 38 100 % 
 
Otázka 18) Jste spokojen/a s nabízenými zaměstnaneckými výhodami? 
Spokojenost s 

benefity 
THP DĚLNÍCI 

počet podíl v % počet podíl v % 
ano,velmi 1 7 7 29 
spíše ano 6 43 11 46 
spíše ne 3 21 6 25 
vůbec ne 4 29 0 0 
CELKEM 14 100 % 24 100 % 
 
Otázka 19) Máte přehled o všech poskytovaných výhodách pro zaměstnance?  

Přehled o 
benefitech 

THP DĚLNÍCI 
počet podíl v % počet podíl v % 

spíše ano 11 79 15 63 
spíše ne 3 21 9 37 
CELKEM 14 100 % 24 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Otázka 20) Které benefity byste upřednostnil/a? 
Preference 

benefitů počet hlasů podíl z 38 v % 

p.na kult. a rekreaci 6 16 
p. na dopravu 3 8 
dovolená navíc 38 100 
pitný režim 38 100 
p.na živ.pojištění 14 37 
p.na sport a zdraví 9 24 
stravenky 36 95 
zvyšování kvalif. 13 34 
p.na penzijní p. 21 55 
slevy na zboží  12 32 
CELKEM 190 x 
 
Otázka 21) Jaké je Vaše pracovní zařazení? 

Pracovní 
zařazení počet podíl v % 

THP 14 63 
dělník 24 37 
CELKEM 38 100 % 
 
Otázka 22) Jak dlouho pracujete ve firmě? 

Délka prac. 
poměru počet podíl v % 

méně než rok 1 3 
1 – 4 roky 8 21 
4 – 8 let 25 66 
8 a více let 4 10 
CELKEM 38 100 % 
 
Otázka 23) Pohlaví 

Pohlaví počet podíl v % 

žena 8 21 
muž 30 79 
CELKEM 38 100 % 
 
Otázka 24) Vzdělání 

Vzdělání počet podíl v % 

základní 1 3 
středoškolské 30 79 
vyšší odborné 1 3 
vysokoškolské 6 16 
CELKEM 38 100 % 
 
 


