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1 ÚVOD 
 
 Téma diplomové práce jsem zaměřila na motivaci zaměstnanců. Protože pro každého 

zaměstnance je motivace velice důležitá, pokud naplní své potřeby a přání, dochází u něj 

k pocitům spokojenosti. Pravděpodobně svou práci pak bude pro společnost odvádět kvalitně 

a svědomitě. Aby vedoucí pracovník mohl své zaměstnance vést, potřebuje je vhodně 

motivovat. Jednou z důležitých funkcí vedoucího pracovníka je vzbudit v zaměstnancích 

nadšení, zaujetí, zápal a dodat zaměstnancům vnitřní energii k žádoucí činnosti, to vše může 

učinit, když bude své zaměstnance vhodně motivovat a používat správné motivační nástroje.  

 

 Významným faktorem motivace zaměstnanců je důvěra vedení společnosti v jejich 

samostatnost a v originální přístup k plnění pracovních úkolů. K jejich motivování pak 

přispívají nejen mzdy, ale i nejrůznější firemní výhody, např. příspěvek na stravování, 

závodní jídelna, příspěvek na kulturu a rekreaci, příspěvek na dopravu, kvalifikační či 

vzdělávací kurzy, školení, aj. 

 

 Cílem diplomové práce je zjistit současný stav v motivování zaměstnanců ve společnosti 

a při zjištění nedostatků, se pokusit navrhnout způsoby zlepšení. Dále zjistit jaké formy 

motivace společnost preferuje a jaké motivační nástroje nyní využívá.  

 

 Téma diplomové práce jsem zpracovávala ve společnosti TOUAX s. r. o., konkrétně 

v jejím výrobním závodě v obci Supíkovice. Společnost se zabývá výrobou, prodejem, 

pronájmem obytných, sanitárních, technologických a skladových kontejnerů. 

 

 Diplomovou práci jsem rozdělila do čtyř částí. První část je teoretická, ve které jsem na 

základě odborné literatury a internetových stránek zpracovávala téma motivace zaměstnanců, 

demotivace zaměstnanců, zdroje motivace, motivační techniky a motivační teorie. Ve druhé 

části jsem charakterizovala společnost TOUAX s. r. o. Ve třetí části jsem se zabývala popisem 

motivace, čerpala jsem z informací poskytnutých vedením společnosti. Údaje o motivaci 

zaměstnanců jsem získala především dotazníkovou metodou. Porovnáním odpovědí 

zaměstnanců jsem zhodnotila způsoby motivace, které společnost používá. Zaměřila jsem se 

na „slabé stránky“, které vyplynuly z dotazníkového šetření a navrhla jsem doporučení, na 

jejichž základě by tyto nedostatky měly být odstraněny. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA V OBLASTI MOTIVACE 

 V této kapitole na základě odborné literatury uvádím, co znamená pojem motivace a co do 

oblasti motivace patří. Dále zmíním, co značí a obnáší  motivace zaměstnanců, pracovní 

motivace, demotivace zaměstnanců, zdroje motivace, motivační techniky, motivační 

programy, proces motivace. Na závěr se věnuji motivačním teoriím a moderním motivačním 

strategiím. 

 

2.1 Motivace 

 
 Na danou problematiku můžeme nalézt mnoho definic, co znamená pojem motivace. Já 

jsem si vybrala definice od Provazníka, Koontze a Weihricha. 

 
 „Slovo motivace je odvozeno z latinského slovesa movere, což znamená hýbati, 

pohybovati. Je obecným označením pro všechny vnitřní podněty, které člověka vedou 

k určitému jednání.“ /15/ 

 
     „Motivace je obecný pojem, zahrnující celou třídu různých snažení, tužeb, potřeb, přání 

apod. Říci, že manažeři motivují své podřízené, znamená, že dělají takové věci, o nich jsou 

přesvědčeni, že povedou k naplnění těchto tužeb a přání a přimějí podřízené k žádoucím 

aktivitám.“  /13/                                                                                                   

 

      Motivace je stručně řečeno vše, co zapříčiní, že se jedinec chová a jedná určitým 

způsobem. Odborníci uvádí, že motivace je také kombinace intelektuálních, psychologických 

a fyzických procesů. 

 

 V odborných literaturách se také můžeme dočíst, že motivace zahrnuje úsilí, vytrvalost      

a cíle. Je to touha zaměstnance odvádět kvalitní pracovní výkon. A výkon je to, co vedoucí 

pracovníci mohou hodnotit, chtějí-li poznat přání a ambice svého zaměstnance. 

 

 Jestliže je pracovní výkon jedince pokládán za neuspokojivý, bývá to většinou spojováno 

s jeho nedostatečnou motivací. Ovšem problémy pracovního výkonu nejsou ihned 

způsobovány nízkou úrovní motivace. Špatný pracovní výkon může být vyvolán i jinými 
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faktory např. nedostatkem příležitostí či nedostatkem dovedností a zkušeností. Z praxe 

vyplývá, že problémy s pracovním výkonem, nemohou být ihned spojovány s problémy 

motivace. 

 

 Většina vedoucích pracovníků si stěžuje, že jsou jejich zaměstnanci málo motivování. 

Právě motivovaní zaměstnanců řeší řadu důležitých problémů, které před vedoucími 

pracovníky stojí. Bělohlávek (2008, str. 39) uvádí tyto problémy. 

• Jak získat a udržet pracovní úsilí a zájem pracovníků o prospěch firmy? 

• Jak podnítit lidi k hledání úspor a zlepšení v pracovním procesu? 

• Jakým způsobem přesvědčit pracovníky, aby setrvali ve firmě i v těžkých dobách? 

• Jak získat do firmy schopné odborníky? 

• Jak docílit, aby pracovníci byli ochotni nastoupit na mimořádné směny i mimo svou 

pracovní dobu, je-li toho třeba? 

 

 Teorie motivace zároveň vysvětluje také negativní stránky pracovního života – např. 

příčiny absencí, podvodů, odbývání práce. /7/ 

 

 Mezi základní pojmy související s motivací patří: motiv, stimulace a stimul. 

 

• Motiv 

 Motiv patří v oblasti motivace mezi klíčové pojmy. Mluvíme o motivech určitého 

rozhodnutí nebo aktivity – o motivech odchodu ze společnosti, o motivech pronásledování 

podřízeného pracovníka, motivech práce mimo pracovní dobu atd. Motivy jsou důležité 

pohnutky jednání. 

 

 Karlöf a Lövingsson (2006, str. 125) rozdělili motivy do čtyř základních skupin: 

1. organické motivy – např. hlad, žízeň, sexuální touha, mateřské pudy, únik před 

chladem (ochrana), únik před teplem, vyměšování, nutnost dýchat aj. 

 2.  emoční motivy – např. strach nebo motiv bezpečnosti, útočné nebo obranné motivy,aj. 

 3.  sociální motivy – např. touha po kontaktu, touha po moci (sebeprosazování), touha po   

podání výkonu aj. 

 4. motivy činností – potřeba zkušeností, potřeba fyzických činností, zvědavost , potřeba 

vzrušení, kreativní touha aj. /5/ 
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• Stimul a stimulace 

 „Slovo stimul či stimulace označuje okolnost či proces, děj nebo činnost, která působí na 

člověka, nebo na kterýkoliv jiný živý organizmus a vybízí ho k nějakému chování, aktivitě, 

práci zpravidla pozitivní povahy, provádí činnost zvanou stimulování. V tomto významu se 

jedná o synonymum pro slovo pobídka či popud.“ /26/ 

 

 Dědina a Odcházel (2007) tvrdí, že můžeme motivaci zkoumat ze tří vzájemně 

souvisejících pohledů: 

- Cíle – Jaké jsou hlavní motivy našeho chování? Bohatství, společenské postavení, 

moc jsou cíle, jichž chceme dosáhnout, a které nás nutí činit věci, které činíme. Pohled 

na motivační cíle je zkoumán obsahovými teoriemi motivace. 

- Rozhodnutí – Proč si vybíráme cíle? Proč někteří lidé studují, zatímco jiní se bez 

studia  spokojeně obejdou? Tento pohled je zkoumán procesními teoriemi motivace. 

- Vliv – Jakými způsoby můžeme motivovat jednotlivce? Například manažeři potřebují 

motivovat své podřízené, aby je přinutili odevzdávat co nejlepší výkon. Touto 

perspektivou se zabývají teorie obohacování práce. /10/  

 

 Odborníci, kteří se zabývají problematikou motivace, rozčlenili dva základní pohledy na 

motivaci. Důležité je, jak rozumíme našim motivům, zda je chápeme jako vrozené či jako 

získané zkušenosti. To, jak se chováme, je do jisté míry ovlivněno naším biologickým 

vybavením. Každý jedinec má své vrozené biologické potřeby, které když neuspokojí, mohou 

vyvolat nedostatečné uspokojení důležitých psychických potřeb. Tyto potřeby bývají 

označovány jako pudy. Můžeme zde zařadit potřebu vzduchu, vody, jídla, tepla, přístřeší aj. 

Vedle pudů existují potřeby vyvolané sociálním působením. Tyto sociální potřeby jsou 

charakterizovány jako motivy, zde velmi zaleží na kulturním prostředí, ve kterém člověk žije. 

Motivace je tedy poznávací a rozhodující proces, který vyvolává a upravuje chování k tomu, 

abychom dosáhli vytyčeného cíle. /9/ 

 

 Obsahová teorie motivace 

     „Teorie motivace, které se zaměřují na cíle, jenž chceme dosáhnout, jsou nazývány 

obsahovými teoriemi. Jednou z nejznámějších je Maslowova hierarchická teorie potřeb, která 

řeší rozpor mezi pudy a motivy. Abraham Maslow tvrdí, že existuje devět vrozených potřeb: 

- biologické potřeby, 
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- potřeba jistoty a bezpečí, 

- potřeba uznání, 

- potřeba úcty, 

- potřeba vědění a porozumění, 

- estetické potřeby, 

- potřeba svobody vyjadřování, 

- potřeba sebeaktualizace . /10/ 

 

  Motivačními teoriemi zaměřenými na obsah se zabývali například již zmíněný 

Maslow, Herzberg, Alderfer, McClelland aj. 

  

 Procesní teorie motivace 

 „Teorie motivace, které se zabývají otázkou, jakým způsobem se rozhodujeme mezi 

cestami vedoucími k  požadovanému cíli, jsou nazývány procesními teoriemi motivace. Na 

rozdíl od obsahových teorií poskytují jedinci možnost rozhodovat se mezi několika cíli a to 

znamená možnost tyto jedince při volbě cílů ovlivňovat.“ /9/ 

 

 Mezi nejznámější autory, kteří se touto teorii motivace zabývali jsou například Vroom,  

Porter, Lawler, Adams a mnoho dalších. 

 

 Motivace je také součástí řízení a jejím hlavním úkolem je přimět zaměstnance, aby 

pracovali efektivněji a konali tak ochotně a dobrovolně. Motivace je poskytování důvodů 

zaměstnancům, proč mají práci dělat a proč ji dělat co nejlépe. 

 

 Motivace studuje 3 stránky lidského chování: 

� kolik pracovník vykoná, 

� co dělá nebo chce dělat, 

� jak se při práci projevuje. 

 Motivační zásady: 

� podat dostatek informací, 

� zajistit zpětnou vazbu, 

� včas projevit uznání, 

� umět naslouchat druhému, 
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� zapojit lidi do akce (diskuse), 

� pověřit lidi úkoly. /20/ 

 

 Armstrong a Stephens (2008, str. 70) stanovili deset kroků k dosažení vysoké úrovně 

motivovanosti.  

1. Dohodnout se na náročných, ale dosažitelných cílech. 

2. Vyjasnit očekávání toho, jak by se lidé při vykonávání své práce měli chovat. 

3. Poskytovat zpětnou vazbu týkající se výkonu. 

4. Nabízet za dosahování výsledků vhodné peněžní odměny. 

5. Nabízet také vhodné nepeněžní odměny, jako je uznání a pochvala za úspěšné 

výsledky. 

6. Upozorňovat na vazbu mezi výkonem a odměnami. 

7. Vytvářet pracovní role, které poskytují lidem pocit úspěšnosti a příležitosti 

k využívání jejich dovedností a schopností a k samostatnému rozhodování. 

8. Vybrat a rozvíjet vedoucí týmů, kteří budou schopni efektivně vést lidi a budou je 

umět motivovat. 

9. Poskytovat lidem zkušenosti a vzdělávání, které bude rozvíjet znalosti a dovednosti 

potřebné ke zlepšování výkonu. 

10. Ukazovat lidem, co musejí udělat, aby rozvíjeli svou kariéru. /3/ 

 

2.2 Typy motivace 
 
 Zaměstnanec může být motivován dvěma způsoby. V první případě zaměstnanec motivuje 

sám sebe a v druhém případě je zaměstnanec motivován společností, ve které pracuje. 

 

Typy motivace: 

- vnější motivace – může to být  plat nebo sociální výhody, zajištění, podpora, pracovní 

smlouva, pracovní podmínky aj. Vnější motivace se vztahuje k hmotným odměnám, 

- vnitřní motivace –  patří zde např. využít své schopnosti, smysl pro vyhledávání 

úkolů a jejich plnění, ocenění a uznání aj. /9/ 
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2.3 Pracovní motivace  
 

 Důležitou součástí lidské motivace je motivace pracovní. Zvlášť velký důraz je kladen na 

to, aby vedoucí pracovník byl schopen dobře a aktivně motivovat své zaměstnance, dokázal je 

vést k tomu, aby své pracovní úkoly vykonávali co nejlépe, a aby byli zaměstnanci schopni 

propojit cíle osobní i firemní. Dosažené cíle by měly dosahovat vysokých pracovních výkonů. 

 Pracovní motivace nebo-li motivace k pracovní činnosti chápeme jako vyjádření přístupu 

zaměstnance k práci, jeho ochoty pracovat. Zpravidla se v této souvislosti uvažuje také            

o postojích zaměstnance k práci, ať už  máme namysli obecný postoj k práci jako takové nebo 

k práci v určité společnosti. 

 V této oblasti motivace se ověřují zejména motivy, které potom vedou k volbě určitého 

typu pracovní činnosti. Motivy jsou pomocí pracovní činnosti uspokojovány. Z toho hlediska 

se rozlišují: 

• přímé motiv  – mezi přímé motivy můžeme zařadit například potřebu činností jako 

takovou, potřebu kontaktu s druhými lidmi, vlastní rozhodování, motiv výkonu, touhu 

po moci, seberealizaci atd. – v tomto případě je práce sama o sobě zdrojem 

uspokojení, 

• nepřímé motivy – mzda či plat uspokojující jiné potřeby, potřeba uplatnění se, potřeba 

jistoty, potvrzení důležitosti – jsou typickými příklady nepřímých motivů. Zde je práce 

brána jako prostředek k uspokojení jiných potřeb.  

 

 „P ředevším činnosti, které v průběhu svého života vykonáváme, jsou vyvolávány 

kombinací obou typů motivů – práce je typickým příkladem. Máme-li štěstí, můžeme 

vykonávat práci, která nás baví a ještě za ní dostáváme zaplaceno.“ /18/ 

 

2.4 Motivace zam ěstnanc ů 

 
 Zaměstnanci, kteří jsou dobře motivovaní jsou ti, kteří mají jasně nadefinované cíle          

a postup své práce, podnikají určité kroky, aby splnění těchto cílů bylo co nejlepší. Tito 

zaměstnanci mohou být motivováni z různých důvodů. Motivace může mít podobu vnitřního 

motivování nebo motivováni sami ze sebe. Nejlepší podoba motivace je ta, která přispívá        

k dosažení vytyčených cílů a lidé těchto cílů chtějí dosáhnout. 
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 V praxi je hlavním cílem motivování nejen dosažení dobrých pracovních výsledků, ale 

také posílení týmové práce, stabilita zaměstnanců, jejich ochota změnit práci nebo zvýšit si 

svou kvalifikaci. Máme dva druhy motivů. První motiv vytváří spokojenost a stabilitu či 

rovnováhu (např. dobré pracovní prostředí či mezilidské vztahy). Další motivy stimulují 

zaměstnance k vyšším  pracovním výkonům (pracovní růst či odbornost). 

  

  Většina společností se mylně domnívá, že celý problém motivování řeší peníze. Opravdu, 

peníze jsou pro zaměstnance silným motivačním nástrojem, ovšem existuje mnoho dalších 

motivačních prostředků, které ve finále mohou být silnější než zmíněná finanční odměna. 

Mezi nefinanční odměny patří např. poskytnutí jistoty zaměstnání, správně vyjádřena 

pochvala od vedoucího pracovníka, zaujetí zaměstnance zajímavým úkolem, možnost 

vzdělání a rozvoje, uznání spolupracovníků, kvalifikační kurzy a další formy vzdělávání 

zaměstnanců hrazené společností, důchodové připojištění hrazené zcela nebo zčásti 

společností, životní pojištění, mohou to být také různé firemní půjčky a ručení za půjčky, 

příspěvky na rekreace pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, hrazené volno v den 

narozenin, bezplatná pomoc firemního právníka nebo jiného specialisty v osobních 

záležitostech či různé programy pro bývalé zaměstnance – např. důchodce. Pokud ale nejsou 

tyto nefinanční odměny používány, může docházet k demotivací zaměstnanců. /6/ 

 

Zásady úspěšného motivování 

 Motivy jednotlivých lidí se liší. Neboť to, co působí silně na jednoho člověka, nemusí 

druhého vůbec ovlivnit. V dnešní době platí, že dobrý vedoucí pracovník motivuje podle 

situace – podle kvality zaměstnanců, které má k dispozici. 

 

 Bělohlávek (2007)  uvádí příklady úspěšného motivování. 

1) Systém odměn a trestů je vhodnou motivací pro lidi se střední úrovni morálky.  

Vedoucí pracovník již nemusí zaměstnance tolik kontrolovat, protože ti vědí, že za 

dobré pracovní výsledky je čeká odměna. Jde v podstatě o obchodování, kdy 

zaměstnanec prodává svou práci a společnost či vedoucí pracovník za ni dává 

zaměstnanci odpovídající odměnu. 

2) Nejlepší pracovníci jsou motivováni projevy úcty, důvěry a participace.   

Důvěra, úcta a participace jsou projevy, kterými bývají motivováni ti nejlepší 

zaměstnanci. Důvodem je, že nejlepší zaměstnanci obvykle nepotřebují dohled             
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a kontrolu při výkonu své práce, a když by přece jen byl dohled potřeba, měl by být 

jen minimální. Zaměstnanci dokáží ocenit schopnosti, které jim vedoucí pracovník 

dává najevo. Jeho důvěra bývá pro zaměstnance velmi důležitá, proto se snaží vykonat 

i ten nejnáročnější úkol se zájmem a na výbornou. Dobrý vedoucí pracovník si všímá 

ochoty svých zaměstnanců. 

3) Čím vyšší je úroveň pracovních schopností, tím více volnosti by měl pracovník 

dostat.  

Velký význam je kladen na pracovní schopnosti zaměstnanců. Čím vyšší je úroveň 

pracovní schopnosti, tím větší prostor by měli zaměstnanci dostat. Pomoc a dobrou 

radu vedoucího pracovníka ocení obzvlášť začínající zaměstnanci, kteří dosud nemají 

dostatečné znalosti při výkonu své práce. Naopak zkušený zaměstnanec vyžaduje větší 

svobodu pro vlastní rozhodování. U takového zaměstnance se očekává velká 

samostatnost a zásahy vedoucího pracovníka by měly být jen minimální.  

4) Osobní příklad vedoucího je zvláště silný motivační nástroj.  

Každý vedoucí pracovník byl měl jít svým zaměstnancům příkladem. Svým chováním, 

zkušenostmi, dovednostmi a přístupem k zaměstnancům by měl působit jako vzor, ze 

kterého si berou všichni příklad, může to také dobře působit jako motivační nástroj pro 

zaměstnance. Jestliže vedoucí pracovník nedisponuje těmito vlastnostmi, jen těžko 

může očekávat od svých zaměstnanců iniciativu a vysoký pracovní výkon. Kromě již 

zmíněných vlastností by měl dobrý vedoucí pracovník být ke svým zaměstnancům 

vytrvalý, umět se postavit k problémů, které mohou nastat, čelem, měl by být 

spravedlivý a zásadový ve svém rozhodování.  /6/ 

 

 „Roste počet lidí, kteří chodí do zaměstnání nejen kvůli penězům, ale i proto, že ve své 

práci nacházejí smysl svého života. K jejich motivování pak přispívají nejen mzdy, ale i 

nejrůznější firemní výhody.“/22/ 

 

 Šest zásad motivující pochvaly 

 Pochvala patří mezi nejsilnějších motivačních prostředky. Vedoucí pracovník tím dává 

zaměstnanci na vědomí, že je s jeho práci spokojen. Pochvala má naplnit zaměstnance novou 

sílu a radostí z úspěchu a práce. Chce-li však vedoucí pracovník tohoto účelu dosáhnout, měl 

by se držet několika zásad. 
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1. Ať je pochvala konkrétní – pochvala by měla být konkrétní, adresná, výstižná                  

a srozumitelná, aby zaměstnanec věděl za co je chválen a jasně pochopil, za co si 

pochvalu zasloužil.  

2. Pochvala by měla být adresná – pochvala je nejvíce účinná, když vedoucí pracovník 

chválí individuálně, ale za určitých okolností je vhodné pochválit tým. Po vyzdvihnutí 

týmu by měl následovat projev uznání zvláště aktivních jednotlivců. 

3. Ať je pochvala vyslovena včas – nejlépe neprodleně po dosaženém úspěchu zaměstnance. 

Taková pochvala působí mnohem silněji, než uznání, které je odkládáno na vzdálený 

termín. 

4. Ať je pochvala veřejná – nejvíce si jedinec váží pochvaly, vysloví-li ji vedoucí pracovník 

před ostatními zaměstnanci. Taková pochvala je dvojnásob účinná a efektivní. Vedoucí 

pracovník by se neměl stydět vyzdvihnout zaměstnance za dobré pracovní výsledky před 

spolupracovníky. 

5. Pochvala by neměla být formální – když vyjádří vedoucí pracovník pochvalu 

zaměstnanci, může to někdy působit, jako kdyby se snažil odbýt si nepříjemnou 

povinnost, nebo to chtěl mít co nejrychleji za sebou. Ale na druhou stranu, zaměstnanec to 

může chápat zcela jinak, na něj může působit pochvala od vedoucího pracovníka jako 

projev zájmu o jeho osobu. 

6. Připravenost chválit – vedoucí pracovník by si všímat pracovních výkonů svých 

zaměstnanců, měl by aktivně vyhledávat úspěchy, za které bude moci zaměstnance 

pochválit. Pokud tak učiní a bude hledat zásluhy i tam, kde si toho dříve nevšímal, určitě 

bude mile překvapen úsilím a umem, jaké museli zaměstnanci vyvinout k dosažení 

samozřejmých pracovních výsledků. /7/ 

 

 Faktory motivace zaměstnanců 

 O tom, co zaměstnance v práci motivuje, existuje mnoho teorií. Fairweather (2009, str. 

180) provedl výzkum v americkém průmyslu mezi lety 1981- 1991. Účelem výzkumu bylo 

stanovit význam určitých faktorů ovlivňující motivaci a spokojenost zaměstnanců v celé řadě 

odvětví. Následujících deset faktorů charakterizuje něco z toho, co zaměstnanci očekávají od 

svého zaměstnání. Autor je uvádí ve své verzi a v náhodně zvoleném pořadí: 

• jistota zaměstnání, 

• pochopení pro osobní problémy, 

• loajalita firmy k zaměstnancům, 
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• zajímavá práce, 

• dobré pracovní podmínky, 

• ohleduplně udržovaná disciplína, 

• dobrý plat, 

• osobní růst a postup ve firmě, 

• pocit účasti na dění ve firmě, 

• uznání za vykonanou práci. /12/  

 

2.5 Demotivace  zam ěstnanc ů  

 
 Každý zaměstnanec se snaží uspokojit svou potřebu, ale postaví-li se mu do cesty 

nepřekonatelná překážka – bariéra, která mu brání v dosažení cíle – vzniká frustrace. Energie 

zaměstnance tak zůstává nahromaděna a nevybitá.  

 

 „ K frustraci dochází např. když pracovník nedostane odměnu, kterou očekával či dojde-li 

k pokažení práce, kterou se zaměstnanec dlouho zabýval, nebo když vedoucí pracovník nedá 

zaměstnanci dovolenou, na kterou se těšil. Lidé  reagují na frustraci odlišným způsobem: 

• zesilují své úsilí, aby překážku překonal, 

• vzdávají se svého záměru, 

• vybíjejí potlačenou energii násilím, 

• hledají náhradní cíle, 

• sami sebe přesvědčují, že cíl, o který usiloval, nestojí za to a že je vlastně dobře že ho 

nedosáhli, 

• vracejí se k vývojově nižším způsobům uspokojení potřeb.“ /7/  

 

 Co všechno může způsobit frustraci a demotivaci zaměstnance? 

 Bělohlávek (2008, str. 43) uvádí:  

• nevšímavost vedoucího pracovníka k dobrým pracovním výsledkům, 

• nevšímavost vedoucího pracovníka k chybám a nedostatkům, 

• chaos nebo špatná organizace práce, 

• nespravedlivé odměňování, 

• nezasloužená pochvala jiného zaměstnance, 
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• nezasloužená kritika, 

• hrubé jednání nebo zesměšňování, 

• pokažení dobré práce na dalším pracovišti, 

• nezájem o nápady zaměstnanců, 

• neochota vedoucího pracovníka zabývat se pracovními problémy svých zaměstnanců, 

• příliš zasahování vedoucího pracovníka do pravomoci zaměstnanců, 

• nepotrestaný podvod nebo krádež ze strany jiných zaměstnanců, 

• nedostatek práce, materiálu, nástrojů atd. /7/ 

 

 Problémy, které nastávají při špatném motivování 

• Výkonnost zaměstnanců se snižuje, pracují-li s minimálním úsilím jen do té míry,     

je-li to nezbytně nutné. Tímto způsobem může docházet např. ke zpožďování termínů, 

zaměstnanci hledají různé cesty, jak si usnadnit práci nebo jí odbýt, což se projeví 

zejména na snížené kvalitě, roste počet zmetků, vznikají zbytečné prostoje, atd. 

• Žádný zaměstnanec se nesnaží vyniknout či dávat náměty, podněty ke zlepšení. 

Jestliže přesto někdo projeví snahu nebo aktivitu, bývá pro ostatní zaměstnance terčem 

posměchu. Zaměstnanci se proto více soustředí na své soukromé zájmy, osobní blaho. 

Schází ochota udělat něco navíc než je nutné. 

• Objevuje se podvádění, nepravdivé vykazování neodvedené práce nebo nečerpaných 

nákladů. Zaměstnanci často využívají prostředků společnosti pro své soukromé účely   

a dochází ke krádežím materiálů či pracovních pomůcek. 

• Na pracovišti dochází ke zhoršení vztahů mezi zaměstnanci. Pracovití jedinci hůře 

snášejí špatný přístup ostatních zaměstnanců a vznikají tak konflikty. Vytváří se tak 

negativní vztah vůči vedoucím pracovníkům nebo vedení společnosti. 

• Narůstá absence, nemocnost a fluktuace. Zaměstnanci vyhledávají možnost úniku 

z práce a z pracoviště. Svůj čas raději tráví na nemocenské, při které se věnují svým 

soukromým aktivitám. /6/ 

 

Osm zásad motivující výtky 

 Výtka patří také mezi důležité nástroje motivování. Jestliže nemá být oslaben její účinek, 

musí se také výtka držet jistých zásad. 
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1. Musíme přesně zjistit důvody selhání – v praxi se často stává, že vedoucí pracovníci 

kritizují své zaměstnance, aniž by chtěli slyšet, jak se chyba stala, a jak k ní došlo.            

O podrobnosti se prostě nezajímají a to je velká chyba, protože se skutečnosti se mohla 

být chyba způsobena někým nebo něčím úplně jiným. 

2. Vytýkáme nedbalost a nezodpovědnost – již Císař Josef II. říkával: „Existují tři druhy 

chyb: 1) chyba z nedbalosti – když se objeví tato chyba, měli bychom tvrdě zasáhnout. 2) 

chyba z neschopnosti – při této chybě není zásah tolik nutný, neschopný člověk nemůže za 

to, že je neschopný, obvykle to bývá chyba jeho nadřízeného, že si vybral neschopného 

člověka, 3) chyba z nevědomosti – zde je problém výraznější, neměli bychom trestat 

člověka, který své rozhodnutí učinil v situaci, kdy neměl k dispozici dostatek informací. 

Chyba by mohla nastat, když by vedoucí pracovník tohoto zaměstnance potrestal, protože 

potom už by nikdo nebyl ochotný se rozhodovat samostatně, když by věděl, že může být 

potrestán.“ 

3. Očekávání musí být jasně stanoveno – zaměstnanec musí přesně vědět, co se od něj 

očekává. Jinak mu může vedoucí pracovník jen těžko něco vytýkat.  

4. Výtka má být adresná – kolektivní kritika je neúčinná. Protože zaměstnanci, kterým je 

výtka určena se snadno schovají za kolektiv a mohou se domnívat, že jim vše prošlo. 

Naopak ti zaměstnanci, kteří nic neudělali se mohou cítit demotivování. Nejlepší by bylo, 

kdyby byla výtka individuální, protože poté nebude docházet k případům, kdy dotyčnému 

vše projde. Ale samozřejmě existují případy, kdy výtka kolektivní být musí. 

5. Vytýkat je třeba konkrétní věci –  jestliže vedoucí pracovník projeví nespokojenost 

s činností zaměstnance obecně a nebude konkrétní, vzniká pravděpodobnost, že bude  

zaměstnancem špatně pochopen. Ten nebude vědět proč jsou jeho výsledky slabé, nebo si 

vše špatně vyloží. Vedoucí pracovník musí říci zaměstnanci přesně, co mu vadí, a kde 

očekává zlepšení, aby nedocházelo k omylům z nepochopení. 

6. Výtka nesmí obsahovat osobní napadení –  obecně se výtka týká špatně provedeného 

úkolu nebo práce. Vedoucí pracovník poukazuje na tyto nedostatky a nedělá z nich závěry 

o charakteru zaměstnance. Osobní kritika zaměstnance pouze uráží. 

7. Ať výtka probíhá mezi čtyřma očima – výtka by měla být záležitostí pouze svou lidí; 

vedoucího pracovníka a zaměstnance, kterého se výtka týká. Kritizovat zaměstnance před 

ostatními spolupracovníky je pro něj velmi ponižující. K veřejné výtce je vhodné 

přistoupit teprve v extrémních případech nekázně. 

8. Výtka musí mít odpovídající formu – je nutné respektovat důstojnost kritizovaného 

zaměstnance. Vedoucí pracovník by ho neměl ponižovat, zesměšňovat či používat ironii    
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a nevybíravá slova. Výtka by se měla týkat jen jeho pracovního výkonu nikoliv jeho 

osobnosti. /7/ 

 

2.6 Zdroje  motivace 

 
 Mezi jednotlivé zdroje motivace patří – potřeby, zájmy, hodnoty, ideály a návyky. 

 

• Potřeba - patří mezi základní zdroje motivace. Hlavním znakem je pocit nedostatku. 

Ovšem tento nedostatek nemusí být vždy zcela uvědomovaný, bývá vnímán jako 

nepříjemné vnitřní napětí. Lidé mají neustále celou řadu nejrůznějších potřeb. Potřeby 

dělíme na: 

- primární pot řeby – mezi primární potřeby patří např. fyziologické potřeby, hlad, 

žízeň, teplo, spánek aj. Tyto potřeby jsou zcela nezávislé na vnějším prostředí a 

objevují se vždy a u všech, 

- sekundární potřeby – jsou závislé na mezilidském vzájemném působení s okolním 

světem. 

• Zájmy - zájem znamená zaměření jedince na soubor věcí, které se obvykle během 

života mění. Postupně se vyvíjí jako určitý osobitý komplex motivů, který se 

vyskytuje v životě každého člověka častěji a opakovaně. Motivace orientující se na 

osobní zájmy je velmi důležitá pro rozvoj a obohacení člověka. Skupinové zájmy 

mohou být např. sběratelské, umělecké, obchodně ekonomické, sociální aj. U zájmů 

můžeme také rozlišovat aktivitu nebo pasivitu, sílu nebo slabost, stálost nebo 

přelétavost a jejich společenskou hodnotu. 

• Hodnoty - jsou většinou něco důležitého, čeho si člověk váží a co ovlivňuje jeho 

chování a jednání. Lidé se během získávání svých životních zkušeností setkávají 

s nejrůznějšími skutečnostmi, které se snaží poznat a určit jim ve svém životě význam 

nebo jistou hodnotu pro sebe sama. Postupně si vytváří tzv. hodnotové mapy, které se 

stávají součástí jejich osobního hodnotového systému. Hodnotový systém je pro 

každého jedince velmi důležitý, protože ovlivňuje jednání lidí v různých situacích. 

Mezi obecné hodnoty můžeme řadit např. zdraví, práce, rodina, vzdělání, přátelství, 

úspěch, peníze aj. 



  15   

• Ideály - ideály jsou určité vzory, podle kterých lidé jednají, ke kterým směřují. 

Ideálem můžeme také rozumět jasnou představu něčeho osobního, co člověk 

v průběhu svého života získává především od rodičů nebo od lidí, které považuje za 

svůj vzor, a se kterými se více či méně identifikuje. Rodí se tak jakási ideální 

představa o tom, jak by chtěl člověk svůj život žít, proč by ho tak chtěl žít, jak by si 

vlastně chtěl a potřeboval nastavit systém svých individuálních hodnot. 

• Návyky - návyky můžeme charakterizovat jako soubor opakovaných, neustálených     

jednání v dané situaci. Hlavní zásada spočívá v tom, že v průběhu celého života máme 

tendenci uskutečňovat některé činnosti častěji nebo dokonce pravidelně. Vzhledem 

k pravidelnosti dochází k opakování těchto činností a ty se pak stávají našimi 

stereotypy nebo-li návyky. /18/, /28/ 

 

2.7 Motiva ční techniky 

 
 Mezi motivační techniky patří například peníze, spoluúčast, kvalita pracovního stylu          

a obohacení práce. 

• Peníze - v dnešní době většina společností používá peníze jako hlavní motivační 

nástroj. Často je velmi problematické stanovit velikost odměny, aby byla uspokojivým 

motivem pro daného zaměstnance. Odměny mohou sice zachovat zaměstnance ve 

stavu relativní spokojenosti, ale pokud není dostatečně vysoká, pak pravděpodobně 

nepůsobí jako silný stimul. 

 Jak uvádějí někteří autoři, peníze často znamenají mnohem více než měnovou hodnotu. 

Mohou také znamenat postavení nebo moc. Ekonomové a většina manažerů mají tendenci 

umístit peníze vysoko na stupnici stimulů. Naopak vědci, kteří se zabývají chováním lidí, mají 

tendenci opačnou. 

• Spoluúčast - spoluúčast můžeme popsat jako prostředek, vyjadřující uznání. Přináší 

uspokojení těm, kdo touží po oblíbenosti a přátelství či pocitu úspěšnosti. Přispívání 

spoluúčasti ovšem nesmí znamenat oslabení pozice manažerů nebo vedoucích 

pracovníků. Je proto příhodné zaměřit se na podporování spoluúčasti, kdy může 

podřízený pomoci svou radou. V případech, kdy manažeři musí rozhodnout, mohou 

radám pozorně naslouchat, vzít je na vědomí, ale rozhodnout musí sami. 
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• Kvalita pracovního stylu - kvalita pracovního stylu patří mezi nejzajímavější přístupy 

k motivaci, který znázorňuje přístup k projektování práce. Také vyjadřuje a využívá 

psychologii a sociologii, teorii motivace. V dnešní době existuje řada středisek kvality 

pracovního stylu, například v USA, Velké Británii a Skandinávii. 

 

• Obohacení práce - obohacování práce má těsnou vazbu na Herzbergovu teorii 

motivace. Ovšem je nutné rozlišovat mezi obohacováním práce a rozšířením práce. 

Rozšíření práce značí snahu dosáhnout větší barevnosti práce. Dosahuje se zejména 

přidáváním dalších podobných úkolů, aniž by docházelo ke zvyšování odpovědnosti. 

Naopak při obohacování práce jde o úsilí dosáhnout toho, aby práce představovala pro 

zaměstnance větší výzvu či apel a její vykonání přinášelo pocit úspěchu. Přírůstek 

dosažení musí vést k osobnímu růstu doprovázeného pocitem odpovědnosti. /21/ 

 

 Koontz a Weihrich (1993) uvádějí způsoby, jak lze práci obohacovat:  

- zaměstnanci je dána větší volnost při určování pracovních metod, postupu práce           

a možnosti přijmout nebo zamítnout nabízený materiál, 

- zaměstnanci jsou vyzýváni ke spoluúčasti a jejich vzájemná spolupráce je 

podporována. 

- zaměstnanci mají pocit osobní odpovědnost za plnění svých úkolů, 

- jsou podniknuta taková opatření, která umožňují zaměstnanci vidět, jaký je jeho podíl 

na konečném výrobku a jak přispívá k celkovým podnikovým cílům, 

- zaměstnanci mají k dispozici informace zpětné vazby, které jim umožňují vyhodnotit 

jejich výkonnost dříve, než to udělá jejich nadřízený, 

- zaměstnanci jsou zapojováni do analýz a změn pracovního prostředí, jako je např. 

změna prostorového uspořádání kanceláře nebo dílny, změna osvětlení atd. /13/ 

 

2.8 Motiva ční programy 

 
 Motivační programy se orientují na zvyšování výkonnosti zaměstnanců a přijímání změn. 

Specializují se na hodnocení dosažených výsledků, podporování podnikavosti a tvořivosti 

zaměstnanců. 
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      „Účelem motivačních programů je komplexně a cílevědomě působit na zaměstnance a tím 

i na členy pracovních skupin. Aby byly motivační programy kvalitní, měly by obsahovat 

všechny skutečnosti, které jsou pro zaměstnance důležité: 

 

• vymezení ekonomického a společenského postavení organizace, 

• zařazení, uplatnění a perspektivy zaměstnanců organizace, 

•  zabezpečení podmínek pro optimální využití zaměstnanců, 

•  postupy spojené s přípravou, prováděním a hodnocením změn,  

• vymezení zdravotní, sociální a kulturní péče o zaměstnance, 

• vymezení vztahů mezi zaměstnanci a organizací.“ /23/ 

 

 Jakákoliv změna ve společnosti je významným zásahem do jejího života. Z toho důvodu 

by se změny neměly provádět naorganizovaným a neřízeným způsobem. Je důležité, aby se 

společnost na změny plánovitě připravila, akceptovala je otevřeně a usilovala o to z nich 

vytěžit maximum. Organizační změny by tedy měly mít vlastní strategii na řízení změn, 

zaměstnanci by na ně měli být  připraveni a schopni je přijímat kladně. V případě, že se tak 

neděje, vedoucí pracovníci by měli být schopni se těchto problémů zbavit a své zaměstnance 

dostatečně motivovat. 

 

 V dnešní době se motivační programy stávají stále více aktuálnějšími. Žádná společnost, 

která chce uspět na trhu, nemůže změny ve svém prostředí opomíjet, je velmi nutné je 

přepokládat, očekávat a být vždy o krok napřed než konkurence. /23/ 

 

2.9 Proces motivace 

 
 S chováním, které je zaměřeno na cíl, je spjata motivace. Motivace obvykle přiměje osoby 

učinit něco, z čeho se domnívají, že budou mít nějaký užitek nebo výhodu. Proces motivace 

zahajuje někdo, kdo si jak první uvědomí neuspokojené potřeby. Dále je potřeba si stanovit 

určitý cíl, který když bude dosažen a uspokojí zmíněné potřeby. Musí být také vytyčeny 

činnosti, které nepochybně povedou k dosažení daného cíle. /2/ 
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 Motivační proces je založený na teoriích potřeb, cílů a očekávání. Motivační proces podle 

Armstronga (2002) má 4 fáze. 

1. Potřeba – motivace je zahajována vědomým nebo mimovolným zjištěním 

nespokojených potřeb. Potřeby vytvářejí přání něčeho dosáhnout, něco získat. 

2. Stanovení cíle – následně jsou stanoveny cíle, které mají tyto potřeby uspokojit, jsou 

zvoleny cesty, které k dosažení cíle povedou. 

3. Podniknutí kroků – realizace zvolených kroků. 

4. Dosažení cíle – je-li cíle dosaženo a potřeba je uspokojena, je pravděpodobné, že 

objeví-li se podobná potřeba, bude se chování opakovat, pokud cíle není dosaženo, je 

méně pravděpodobné, že se budou tytéž kroky v budoucnu opakovat. /4/ 

 

Obr. 2.1 Proces motivace 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DONNELLY, J.; GIBSON, J.; IVANCEVICH J. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. str. 369. 

 

 

 „ Východiskem procesu motivace je neuspokojená potřeba. Nedostatek něčeho je prvním 

článkem v řetězu událostí vedoucích k nějakému chování jedince. Neuspokojená potřeba 

způsobuje u člověka napětí (fyzické nebo psychické), které jej vede ke krokům směřujícím 

k uspokojení potřeby, a tím i ke snížení napětí. Na obrázku je tato aktivita orientována na cíl. 

Dosažení cíle uspokojuje potřebu a proces motivace je kompletní.“ /11/ 

 

 

1. Neuspokojená potřeba 
(vytváří touhu naplnit 
potřeby – potraviny, 
bezpečí, přátelství, úspěchu) 

3. Uspokojení potřeby 
(odměny, potřebné 
k uspokojení potřeb) 

2. Cílově orientované 
chování (akce k naplnění 
potřeb) 
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2.10  Motiva ční teorie 

 
 Existuje mnoho motivačních teorií a autorů, kteří se motivačními teoriemi zabývali či 

zabývají. Ať již z hlediska procesního (např. teorie očekávání, simulační teorie aj.)  nebo 

z hlediska zaměřeného na obsah (např. Maslowova hierarchie potřeb, Herzbergova 

doufaktorová teorie, aj.). Ve své práci se zabývám teoriemi zaměřené na proces resp. snaha 

vysvětlit a popsat proces toho, jak je chování vyvoláváno, řízeno, udržováno a nakonec 

ukončeno. Proto jsme si zvolila dvě nejznámější motivační teorie – Maslowovu teorii potřeb   

a Herzbergovu teorii. 

2.10.1 Maslowova hierarchie pot řeb 

 
 Abraham Maslow se pokusil utřídit lidské potřeby a odhalit principy jejich působení. 

Základem lidské činnosti je uspokojování potřeb. Maslow určil pět skupin potřeb a seřadil je 

do hierarchického systému, který je znám jako Maslowova pyramida nebo Maslowova 

hierarchie potřeb. 

 

Obr. 2.3 Maslowova pyramida 

 
     
                                       
 
                   
  
 
                    
 
        

 
 
  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Převzato dle Maslowovy teorie potřeb (2010). 
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potřeba uznání 

potřeba sounáležitosti 
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základní fyziologické potřeby 

potřeby vyššího 
stupně 

potřeby nižšího 
stupně 
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Uspořádání potřeb podle Maslowa 

1) Fyziologické potřeby jsou potřeby základní. Jejich naplnění je nezbytné pro přežití. 

Zahrnují potřebu vody, potravy, vzduchu, přiměřených klimatických podmínek, vše, co je 

třeba k udržení života. 

2) Potřeby jistoty a bezpečí znamenají zajištění a uchování existence i do budoucna, 

neexistuje nebezpečí nebo ohrožení. 

3) Potřeba sounáležitosti (sounáležitost, láska, přátelství) představují potřebu začlenit se do 

nějaké skupiny, většího celku a také dobrých vztahů k ostatním lidem. 

4) Potřeby uznání a ocenění obsahují sebeocenění, respekt a uznání osoby ze strany 

ostatních. 

5) Sebeaktualizace (či seberealizace) je realizace potenciálu jedince – Maslowovými slovy 

„být více a více sám sebou, stát se vším, čím je člověk schopen se stát“, realizovat všechny 

své schopnosti a talent. 

 

 Podle Maslowa jsou potřeby uspořádány hierarchicky od nejnižších po nejvyšší. Potřeby 

vyššího stupně se objevují až po uspokojení potřeb nižších. Člověk je neustále motivován. /8/ 

 

 Musíme vzít na vědomí, že jednotlivci nemusí po hierarchii postupovat na základě zásady, 

že uspokojené potřeby přestávají motivovat, i když je možné, že tomu tak je. Existuje mnoho 

faktorů, které mohou ovlivnit důležitost různých potřeb různých lidí a v různých stádiích 

života, může to být např. vzdělanost, věk, zaměstnání aj. /1/ 

 

Použití Maslowovy teorie v řízení 

 Podle autorů, kteří se motivací zabývají se Maslowova hierarchie zdá snadno 

pochopitelná, přitažlivá, zdůrazňuje některé faktory, které motivují zaměstnance ve 

společnostech a dalších typech organizace. Mzdou či platem jsou zaměstnanci schopni 

upokojovat své fyziologické potřeby i potřeby svých rodin. Prostřednictvím systémů 

odměňování a poskytování zaměstnaneckých výhod, opět můžeme uspokojovat potřeby 

bezpečí a rodiny. Pomáhají také při uspokojování sociálních potřeb tím, že umožňují lidem, 

aby se při své práci sdružovali se a působili na sebe. Tabulka 2.1 uvádí příklady, že manažer 

může působit na každé z pěti kategorií potřeb. 
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Tab. 2.1 Oblasti působení manažerů v jednotlivých kategorií hierarchii potřeb 

Kategorie potřeb Oblast působení manažerů 

Seberealizace 

Podnětnost práce                                                                                           
Přitažlivost k povýšení                                                                                            
Prostor pro tvořivost                                                                                             
Motivace k vyšším cílům 

Uznání 

Veřejné uznání dobrého výkonu                                              
Pověřování významnými pracovními 
aktivitami                                                            
Respekt budící název práce                                                                           
Prověřování odpovědnosti 

Sociální 
Přitažlivost k sociální interakci                                                                                  
Stabilita pracovní skupiny                                                                            
Povzbuzování spolupráce 

Bezpečí a jistota 
Bezpečné pracovní podmínky                                                                                  
Jistota zaměstnání                                                                                  
Zaměstnanecké výhody 

Fyziologické 
Spravedlivá odměna                                                                                                   
Pohodlné pracovní podmínky                                                                                 
Teplo, světlo, prostor, klimatizace 

Zdroj: DONNELLY, J.; GIBSON, J.; IVANCEVICH J. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. str. 374. 

 

Kritika Maslowovy teorie 

 Kritici Maslowovy teorie vytýkají to, že potřeby se překrývají, přesahují hranice kategorií, 

a mohou být docela dobře zařazeny do více než jedné či dokonce do všech skupin. Například  

slušný plat může uspokojovat potřeby ve všech pěti kategorií. 

 

 Kritika rovněž spočívá v tom, že Maslowova hierarchie potřeb je statická (pevná, 

neměnná). Je pravděpodobné, že potřeby se mění v průběhu času, v závislosti na situaci          

a když lidé porovnávají svoje uspokojování potřeb s uspokojováním potřeb jiných lidí. /11/  

2.10.2 Herzbergova teorie 

 
 Frederik Herzberg a jeho kolegové se dotazovali inženýrů a ekonomů, kdy se při své práci 

cítili velmi dobře nebo velmi špatně. Analýza odpovědí ukázala, že existuje určitý druh 

situací, v nichž jsou lidé spokojeni a jiný typ situací, který vyvolává nespokojenost. Pozitivní 

stav skutečností vytváří spokojenost, negativní stav nespokojenost. Člověk, který pracuje 

v dobrém sociálním ovzduší, bude spokojený naopak ten, kdo je na pracovišti plném 

konfliktů, bude nespokojený. Spokojení jedinci jsou obvykle motivování k pracovní 

výkonnosti, nespokojení demotivováni. /8/ 
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 Herzberg usoudil na základě svých výzkumů, že spokojenost a nespokojenost nejsou dvě 

stránky jednoho problému, ale že se jedná o dva úplně odlišné problémy. Jiné příčiny působí 

spokojenost, jiné příčiny působí nespokojenost. Faktory, které působí nespokojenost, nazval 

faktory hygienické či disatisfaktory. Faktory, které vyvolávají spokojenost, nazval faktory 

motivační nebo-li satisfaktory. Tyto faktory zároveň motivují. Mezi faktory hygienické          

a motivační se řadí: 

 

Tab. 2.2 Hygienické a motivační faktory dle Herzberga 

Faktory hygienické Faktory motivační 
Pracovní řády, směrnice Výkon 
Technické vedení Uznání 
Pracovní podmínky Práce samotná 
Vztahy k nadřízeným Osobní růst, povýšení 
Vztahy ke spolupracovníkům Zodpovědnost 
Osobní život Služební postup 
Výdělek Postavení a seberealizace 
Zdroj: BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤÁT, P.; ŠULEŘ, O. Management. Praha: Rubico, 2001. str. 140. 

 

 Motivátory mají charakter faktorů vnitřních a souvisejí s obsahem práce. Satisfaktory mají 

vnější charakter a jsou záležitostí kontextu práce. Herzbergovy poznatky se staly základem 

pro tvoření systémů obohacování práce. /8/ 

 

Použití Herzbergovy teorie v řízení 

 Je jisté, že Herzbergr rozpracoval Maslowovy nápady a zvýšil tak jejich použitelnost pro 

oblast práce. Důraz položil na pozornost k základnímu významu faktorů práce pro pracovní 

motivaci – odborníci těmto faktorům ze začátku kladli jen malou pozornost. Tento přístup 

zvýšil zájem o obohacování práce, tato snaha způsobila, že se zvýšila spokojenost 

zaměstnance.  

 

     Herzbergova odpověď na otázku motivace je významná. Na problém, který se týká 

motivace zareagovali tradiční manažeři, tak že poskytli do motivace větší množství finančních 

prostředků, nabídli zaměstnancům větší výběr zaměstnaneckých výhod a zlepšení pracovních 

podmínek. Teorie zdůrazňuje, že zaměří-li se manažeři či vedoucí pracovníci pouze na 

udržovací faktory,  k motivaci obvykle nedojde. Chtějí-li vedoucí pracovníci zvýšit motivaci 

je třeba, aby zabudovali motivátory přímo do práce. Dále je třeba zjistit, které by byly 
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významné pro motivaci zaměstnanců. Může to být například odpovědnost, respekt, uznání od 

vedoucích pracovníků, pocit užitečnosti v práci, aj. /11/ 

 

Kritika Herzbergovy teorie 

 Hlavním nedostatkem Herzbergovy studie je to, že je založena na zkoumání techniků         

a účetních. Právě jedinci pracující v těchto oborech mají motivaci k tomu, aby se snažili získat 

lepší vzdělání a současně očekávali, že budou odměněni. To pochopitelně nemusí platit           

u méně kvalifikovaných zaměstnanců. 

   

 Další kritika se týká rozdílů mezi faktory nespokojenosti a motivátory.  Není zcela možné 

souhlasit s Herzbergem, protože rozdíly mezi spokojenosti a nespokojenosti mohou být pouze 

důsledkem obranných procesů. Kritici konstatují, že jedinci mají sklon pokládat za důvod 

spokojenosti své vlastní úspěchy, ale na druhé straně svou nespokojenost považují za 

důsledek překážek prezentovaných vedoucími pracovníky, než za následek svých vlastních 

nedostatků a chyb. /11/ 

 

2.10.3 Moderní motiva ční strategie 
 
 Moderní motivační strategie slouží k tomu, aby vytvořily pracovní prostředí a postupy, 

které by měly vést hlavně k vyšší výkonností zaměstnanců. Mohou společnosti pomoci 

vyhnout se stereotypu práce. Zaměřují se například na: 

- nové formy práce, 

- vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, 

- modifikace chování, 

- koncepce pružné pracovní doby, 

- participace aj. /14/ 

 

Nové formy práce 

 Právě nové formy práce zabrání stereotypní a jednotvárné až nudné práci, která vede ke 

snížení motivace. Vedoucí pracovníci si mohou vybrat z mnoha forem, které povedou 

k zvýšení atraktivnosti a zajímavosti práce. Mezi nejznámější patří: 

1. Obohacení práce (Job Enrichment) 

Obohacování práce neboli vertikální rozšíření je metoda, která spojuje pracovní úkoly 

s různou mírou složitosti, odpovědnosti a také náročností práce. Zaměstnanec plní 
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pracovní úkoly různé povahy či charakteru, a dochází jak ke zvýšení komplexnosti             

a rozmanitosti práce, tak významnosti a nezávislosti práce. 

 

V praxi se obohacování práce uskutečňuje pomoci: 

- delegování pravomocí (je dočasné a účelové přidávání pravomocí a odpovědnosti 

konkrétnímu zaměstnanci), 

- posilování pravomocí (je trvalé a systémové přidávání pravomocí a odpovědností 

konkrétním pracovním místům ve společnosti). 

 

Jedním ze způsobů, jak může vedoucí pracovník motivovat své zaměstnance tím, že jim 

dá větší míru odpovědnosti a různorodosti v jejich práci a zároveň tím umožňuje 

zaměstnancům rozšířit jejich činnosti v oblasti kontroly, rozhodování a řízení je právě 

využití metody obohacování práce. /25/ 

 

2. Horizontální rozšíření činností (Job Enlargement) 

Rozšiřování práce neboli horizontální rozšíření pracovních úkolů znamená spojování 

pracovních úkolů s podobnou mírou složitostí, odpovědnosti a náročnosti práce. 

Zaměstnanec plní pracovní úkoly podobné povahy, ale dochází také ke zvyšování 

komplexnosti a různorodosti práce. 

 

Dále můžeme říct, že horizontální rozšíření práce znamená, že zaměstnanec plní různé 

pracovní úkoly a ne jen jeden úkol po celou svou pracovní dobu. To může zahrnovat účast 

zaměstnance na více povinnostech, dává zaměstnanci více pracovních míst k tomu, aby 

využil stejnou úroveň svých znalosti a dovednosti. 

 

3. Rotace pracovníků (Job Rotattion) 

Rotace práce je dočasné přemístění zaměstnance na jiné pracovní místo s jinými 

pracovními úkoly a jinými pracovními podmínkami. Je to také metoda vzdělávání               

a rozvoje zaměstnanců.  

 

 Rotace práce může být: 

- krátkodobá – jedna pracovní směna až jeden pracovní týden, 

- dlouhodobá – několik měsíců až let, 
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- horizontální – na stejné úrovni řízení, 

- vertikální – mezi úrovněmi řízení, 

- diagonální – mezi štábním útvarem a liniovým útvarem. 

 

Obecně můžeme říct, že rotace je pohyb mezi různými pracovními místy. Jeden den může 

zaměstnanec pracovat v jedné části společnosti a druhý den může pracovat v jiné části. 

Tím se zabrání tomu, že je zaměstnanec znuděný. Pomocí rotace má zaměstnanec 

možnost vyzkoušet si různé druhy práce a učit se tak novým znalostem a dovednostem      

a je schopen pracovat na různých pracovních místech.  

 

„Rotující zaměstnanci mají možnost: 

- získat přehled o tom, čím se ostatní útvary v organizaci zabývají,  

- se lépe vcítit do pozice svých kolegů z jiných oddělení,  s kterými přicházejí do styku, 

- rozšířit svou specializaci, 

- se zbavit monotónní a rutinní práce, 

- získat větší mobilitu, disponibilitu a schopnost přizpůsobovat se měnícím se 

požadavkům na výkon práce, 

- dočasně zvýšit vlastní iniciativu.“ /14/ 

  

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je proces, kterým zaměstnavatel zvyšuje motivaci           

svých zaměstnanců. Zvyšuje také dovednost, znalostní potenciál společnosti a současně tím         

i spokojenost zaměstnanců. Je ve vlastním zájmu zaměstnavatele míru vzdělávání svých 

zaměstnanců podporovat, neboť je více než pravděpodobné, že se mu tato investice vrátí zpět 

v podobě kvalifikovaných a vzdělaných zaměstnanců. /19/ 

 

 Dále vzdělávání a rozvoj vytváří pozitivní prostředí a podmínky pro rozšíření kvalifikace 

zaměstnance. Vychází z konkrétních potřeb a požadavků každé společnosti.  

 

 Při vzdělávání zaměstnanců může společnost použít širokou škálu metod. Společnost si 

může vybrat mezi metodami používané: 

- na pracovišti – například instruktáž, coaching, mentoring, asistování, metoda pověření 

úkolem, rotace práce aj., 
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- mimo pracoviště – metoda klasické přednášky,  metoda přednášky s diskusí, seminář, 

diskusní metody, případové studie, manažerské hry, projektová metoda aj., 

- kombinovaný způsob. 

 

Modifikace chování 

 Je patrné, že modifikace chování je založena na myšlence, že chování je závislé na jeho 

důsledcích, tzn. že společnost může ovlivňovat chování svých zaměstnanců manipulací 

s důsledky tohoto chování. Systémem vhodně zvolených a termínovaných odměn lze 

efektivně formovat jednání a výkonnost zaměstnanců. 

 

 Kovács (2007, str. 140) uvádí definici modifikace chování. 

 „ Princip modifikace spočívá v ovlivňování chování zaměstnanců pomocí důsledků, které 

mohou při výkonu nastat. Pokud se chtějí manažeři naučit modifikovat chování zaměstnanců, 

musí zvládnout následujících pět stupňů jednání: 

- identifikuj kritické chování, 

- změř frekvenci tohoto chování, 

- proveď funkcionální analýzu. 

- vytvoř a realizuj analýzu zásahu: 

• pozitivní posilování, 

• negativní posilování, 

• trestání, 

• extinkce. 

- vyhodnoť účinnost zásahu.“ /14/ 

 

Koncepce pružné pracovní doby 

 Pružnou pracovní dobu můžeme definovat jako režim pracovních směn, při němž si 

zaměstnanec sám volí začátek, popřípadě i konec pracovní doby v rámci časových úseků 

stanovených zaměstnavatelem („volitelná pracovní doba“). Mezi dva úseky, v němž je 

zaměstnanec povinen být na pracovišti („základní pracovní doba“). Pružná pracovní doba 

může být uplatněna jako pružný pracovní den, pružný pracovní týden atd. /17/ 

 

 Tuto možnost, poskytuje-li ji zaměstnavatel, můžeme rovněž označit za flexibilní formu 

práce, neboť může velice ulehčit skloubení rodinných a pracovních povinností. Zaměstnavatel 
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většinou stanoví dobu, kdy je zaměstnanec povinen být na pracovišti, ale rozvržení 

pracovních činností je na zaměstnancích. /17/ 

 

Výhody : 

- optimální z pohledu příjem vs. flexibilita, 

- snižování absence a pozdních příchodů do zaměstnání aj. 

Nevýhody: 

- riziko zneužití ze strany zaměstnanců, zejména u profesí, které nelze kontrolovat 

z hlediska výkonu. 

 

 Povinná pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro 

zaměstnavatele práci a v níž je zaměstnanec připraven na pracovišti k výkonu práce podle 

pokynů zaměstnavatele. Délka pracovní doby je stanovena zákonem na minimálně 40 hodin 

týdně. 

 

Participace 

 Participaci můžeme popsat jako styl, který je založený na informování zaměstnanců          

o důležitých stránkách rozvoje společnosti, a jejich zapojení do rozhodování, a řešení 

problémů společnosti, zvlášť těch, které se jich bezprostředně týkají. Cílem participace je plné 

využití znalostí, schopností, motivace a zvýšení uspokojení z práce jejich zaměstnanců, 

současně také posílení sepětí se společností, získat jejich podporu a porozumění pro nová 

opatření či změny. /27/ 

  

 „Zvýšením účasti zaměstnanců na rozhodovacích procesech může manažer zvýšit úroveň 

motivování, což by mělo: 

- poskytnout všem zaměstnancům příležitost ovlivňovat a zapojovat se do těch 

rozhodovacích procesů, které by se  mohly dotýkat jejich zájmů a uspokojení potřeb, 

- vést k vytvoření většího zájmu na úspěšném dosahování cílů, 

- umožnit zaměstnancům zlepšit výkonnost, produktivitu a připravit se na nové formy 

práce, 

- zvýšit uspokojení zaměstnanců plynoucí z možností spolurozhodovat o své práci 

apod.“ /14/ 
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI 

 V této kapitole představím společnosti TOUAX s. r. o. Dále se budu zabývat historií         

a vývojem společnosti, předmětem podnikání, zobrazuji organizační schéma společnosti          

a postup odměňování ve společnosti. 

 

3.1 Historie a vývoj spole čnosti 

 Společnost TOUAX s. r. o. má své centrální sídlo Na Radosti 184, Praha 5, výrobní 

závod se nachází v obci Supíkovice 7, tato obec leží cca 12 km od města Jeseník. Společnost 

je předním evropským výrobcem modulových řešení, je dceřiná společnost divize 

Modulových systémů francouzské společnosti TOUAX SAS. TOUAX s. r. o. se specializuje 

na výrobu, prodej a podnájem obytných (kanceláře, prodejní místa, recepce, školy aj), 

sanitárních (veřejné záchodky – WC a sprchy pro kancelářské, sportovní stavby – toalety a 

umývárny pro staveniště, toalety pro handicapované), technologických (kotelny, 

elektrorozvodné stanice, strojovny aj.), skladových  kontejnerů (skladovací prostory, sklady, 

dílny stavební buňky aj.)  dále také montuje kontejnerové sestavy (kancelářské budovy, 

bytové domy, ubytovny, sportovní kluby, školy, laboratoře aj.). Společnost také poskytuje 

služby (doporučení, doprava, montáž, instalace, poprodejní služby aj.). 

 

 Výrobky mají následující charakteristiky a výhody: 

- panelový systém obvodových stěn, 

- navzájem zaměnitelné sendvičové panely, 

- variabilita rozmístění oken a dveří, 

- možnost vytváření kontejnerových sestav, 

- vnější rozměry 6055x3435x2790 mm, 

- délka až 9000 mm, šíře až 3500 mm, 

- vnitřní výška 2550 mm (až 3000 mm), 

- vnější provedení – lakovaný pozinkovaný plech, standard RAL 7035, 

- vnitřní provedení – laminovaná DTD nebo sádrokarton, 

- podlahová krytina – PVC nebo plovoucí podlaha nebo dlažba, 

- topení – elektrické přímotopové, 

- osvětlení – zářivkové. 
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 Moduly společnosti TOUAX jsou vyráběny z moderních ekologicky nezávadných 

materiálů a kvalita procesu výroby i montáže je certifikována dle normy ISO 9001:2001. 

Moduly neslouží pouze jako zařízení staveniště, jak tomu bylo dříve, ale jsou z nich rychle      

a efektivně stavěna kvalitní modulová řešení. Jejich vysoká variabilita uspokojuje potřeby         

i těch nejnáročnějších zákazníků. Jde o nový trend výstavby, který je oblíben především          

v zahraničí zejména v Německu, Francii a Polsku. /24/ 

 Společnost vznikla v roce 2007 integraci divize Modulové systémy společností WAREX 

spol. s r. o.,  která na českém trhu působila již od roku 1991. 

 V okrese Jeseník patří společnost TOUAX s. r. o. mezi největší zaměstnavatelé. 

V současné době společnost ve svém výrobním závodě  zaměstnává 183 zaměstnanců. 

 Společnost TOUAX s. r. o. v oblasti motivace zajišťuje svým zaměstnancům i vedoucím 

pracovníkům různé formy vzdělávání a školení, například školení o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Jelikož se jedná o mezinárodní společnost, zajišťuje TOUAX s. r. o. pro své 

vedoucí pracovníky kurzy anglického a německého jazyka. Za kvalitně odvedenou práci 

odměňuje společnost své zaměstnance finanční prémii, také přispívá svým zaměstnancům na 

stravování. Dále co se týče motivace, se společnost snaží zajistit svým zaměstnancům podle 

zákoníku práce dobré a bezpečné pracovní podmínky, mzdu, pracovní smlouvy, 

klimatizované výrobní haly, prostor a osvětlení a mnoho dalších.  

 

3.2 Předmět podnikání 

 
 Mezi předmět podnikání patří: 

- velkoobchod, 

- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, 

- zámečnictví, 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

- projektová činnost ve výstavbě, 

- výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů, 

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. 
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3.3 Organiza ční schéma spole čnosti 
 

 

 

 

   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování (2010). 

 

3.4 Postup odm ěňování ve spole čnosti 
 

 Z poskytnutých informací od vedení společnosti jsem se dozvěděla, že zaměstnanci tj. 

montážní dělníci jsou odměňování úkolovou mzdou. Za každou provedenou činnost je 

zaměstnancům přiznána předem stanovená finanční částka. Ta je poté schvalována mistrem či 

vedoucím výroby, a popřípadě upravena dle kvality provedené práce, což je následně 

oznámeno samotnému zaměstnanci. Podle platného vnitřního řádu společnosti je možno 

danému zaměstnanci přiznat na konci kalendářního měsíce za kvalitně odvedenou práci 

odměnu v podobě finanční prémie. 

 

 Pokud zaměstnanec odvede nekvalitní práci, je mu provedena srážka ze mzdy a nekvalitní 

práci si musí po sobě opravit. Na takovou činnost je vyplněn formulář „Protokol o neshodném 

výrobku“, který s výrobkem respektive činností pokračuje až do provedení opravy, a poté 

projde výrobek výstupní kontrolou. Protokol je následně postoupen do mzdové účtárny a na 
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jeho základě je provedena srážka ze mzdy. Výši srážky do protokolu stanovuje vedoucí 

výroby. 

 

 Jestliže zaměstnanec odvede na konci kalendářního měsíce nekvalitní práci, jsou mu 

kráceny prémie pouze za daný nekvalitní pracovní výkon. Již přiznané prémie zaměstnanci 

zůstávají. V případě, že nekvalitní pracovní výkon ovlivní další pracovní postupy, společnost 

může mimo krácení prémií přikročit i k vyšším finančním postihům. 

 

 Ve společnosti jsou také zaměstnanci (např. zahradníci, uklízečky), kteří jsou odměňováni 

v hodinové mzdě. 
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4 ANALÝZA ÚROVN Ě MOTIVACE VE SPOLEČNOSTI 

TOUAX S. R. O. 

 
 Následující kapitola diplomové práce je zaměřena na Analýzu úrovně motivace  

ve společnosti TOUAX s. r. o. První oddíl této kapitoly se věnuje metodice výzkumu  

ve společnosti TOUAX s. r. o. V druhé části, jenž se zabývá vyhodnocením dotazníkového 

šetření, kde jsou podrobněji rozebrány jednotlivé otázky, které byly obsahem dotazníku 

následně vyplněným zaměstnanci společnosti.  

 

4.1 Metodika výzkumu 

 
     Cílem diplomové práce je zjistit způsob motivace zaměstnanců ve společnosti TOUAX     

s. r. o. ve výrobním závodě, který má své sídlo v obci Supíkovice. 

 

     Informace jsem získala metodou dotazování a rozhovoru. Metodu dotazování jsem zvolila 

proto, že v krátkém čase může obsáhnout velký počet otázek. Metoda zjišťování informací 

formou dotazníku umožňuje dotazovaným, aby o svých odpovědích přemýšleli a jejich 

odpovědi nemůže nikdo bezprostředně ovlivňovat, takže by měly být pravdivé a nezkreslené. 

Hlavní výhoda je v anonymitě dotazovaných.  

 

     Zjištěné informace jsem vyhodnotila a pro lepší přehlednost jsem je zpracovala 

v programu MS Excel do přehledných tabulek a grafů. Porovnáním odpovědí jednotlivých 

respondentů zhodnotím postupy vedoucích pracovníků a zjistím motivační nástroje, které 

společnost využívá. Také budu zjišťovat, které motivační prostředky by zaměstnance 

společnosti uspokojovaly. Vyhodnocením dotazníků zjistím případné nedostatky a navrhnu 

řešení, jak by se daly odstranit. 

 

  Dotazníky jsem předala vedoucím pracovníkům, kteří je následně rozdali svým 

zaměstnancům. Celkový počet dotazníků byl 40, ale plně vyplněných bylo navráceno 21, 

které dále vyhodnocuji. 
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4.2 Vyhodnocení dotazníku 

 
 V dotazníku jsem zjišťovala, jaké styly motivace se ve společnosti TOUAX s. r. o. 

využívají, zhodnotila jsem způsob jednání vedoucích pracovníků a zjistila jsem motivační 

nástroje, které vedoucí pracovníci používají. 

 
 Dotazník obsahuje celkem 19 otázek, z nichž jsou tři otázky demografické. Respondenti 

měli své odpovědi zakřížkovat a u některých otázek měli na výběr z jedné či více variant. 

 

Dotazník jsem strukturovala do dvou částí: 

1. část – motivace zaměstnanců, 

2. část doplňující otázky. 

 
 Základní charakteristiku všech respondentů, kteří vyplnili dotazník a poskytli informace 

důležité pro zpracování diplomové práce, uvádí tabulka 4.1. 

 
Tab. 4.1 Charakteristika zaměstnanců 
 
 

Pohlaví Počet 
Muž 17 
Žena 4 

Věk zaměstnanc ů 
do 25 let 2 
26 - 36 let 11 
37 - 47 let 5 
48 - 57 let 2 
58 a více let 1 
Odpracované roky 
Méně než 1 rok 0 
1 - 3 roky 5 
4 - 6 let 8 
7 - 10 let 6 
více než 10 let 2 

Celkem zam ěstnanc ů 21 
 
 
 
 Z tabulky 4.1 můžeme zjistit, že většina z dotazovaných respondentů, kteří se zúčastnili 

průzkumu jsou muži. Hlavním důvodem proč tomu tak je může být i skutečnost, že společnost 

TOUAX s. r. o. je společností, která se zabývá převážně výrobou obytných kontejnerů,  

a proto je v této společnosti zaměstnáváno více mužů než žen. Ale je samozřejmostí, že jsou 
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mezi pracovníky zaměstnávány i ženy. Ty zastávají práci převážně jako pomocný a obslužný 

personál. Do pomocného a obslužného personálu patří např. uklízečky, pomocnice v kuchyni 

či pracovnice vydávající jídlo v závodní jídelně. Ale i ženy v této společnosti pracují na ryze 

mužských profesích např. jako je lištování oken či svářečka. 

 

     Z tabulky 4.1 dále vyplývá, že ve společnosti TOUAX s. r. o. pracují lidé všech věkových 

kategoriích, nejvíce zaměstnaných je ve věkové kategorii 26 – 36 let, tuto odpověď označilo 

celkem jedenáct zaměstnanců. Na druhém místě s celkovým počtem pěti zaměstnanců je ve 

věkové skupině 37 – 47 let. Dva zaměstnanci mají věk do 25 let, stejný počet odpovědí má 

také skupina 48 – 57 let. Nejméně z celkového počtu dotazovaných zaujímá kategorie           

58 a více let, kdy dotazník vyplnil pouze jeden zaměstnanec v této věkové kategorii.  

 

     Z vyplněných dotazníků je patrné, že zaměstnanci ve společnosti pracují déle než jeden 

rok. Nejvíce zaměstnanců, konkrétně osm pracuje ve společnosti 4 – 6 let. 7 – 10 let pracuje 

celkem šest dotazovaných respondentů. Dále pak pět zaměstnanců pracuje ve společnosti        

1 – 3 roky. 

 
Graf 4.1 Otázka č. 1 Motivuje Vás Váš vedoucí pracovníky? 

12

9
Ano

Ne

 
 Na otázku číslo 1 odpověděla více než polovina dotazovaných respondentů, konkrétně 

dvanáct respondentů, že jsou ve svém zaměstnání motivování. Všechny odpovědi na tuto 

otázku nám uvádí graf 4.1. Dále z následujícího grafu vyplývá, že devět z celkového počtu 21 

dotazovaných odpovědělo, že je vedoucí pracovník nemotivuje.  

 

     Většina zaměstnanců by na tuto otázku pravděpodobně odpověděla, že motivace rovná se 

peníze, ale existují mnoho dalších motivačních nástrojů, například různé formy vzdělávání      

a školení zaměstnanců, příspěvky na stravování aj.  
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Tab. 4.2 Otázka č. 2 Co Vás ve Vašem zaměstnání nejvíce motivuje? (můžeme označit více 

odpovědí) 

 

Peníze 18 
Pochvala 1 
Uznání 6 
Dobré pracovní podmínky 6 
Pracovní růst ve společnosti 1 
Pocit účasti ve společnost 3 
Benefity 0 
Zaměstnanecké výhody 1 

 

 

 Tabulka 4.2. nám uvádí, že na prvním místě a tím pádem zaměstnance společnosti 

TOUAX s. r. o. nejvíce motivují peníze. Jak jsem již uvedla v teoretické části – peníze jsou     

a pravděpodobně budou pro zaměstnance na prvním místě, což se potvrdilo i u zaměstnanců, 

kteří vyplňovali dotazník. Můžeme si také všimnout, že pro šest zaměstnanců, jsou důležité 

také dobré pracovní podmínky – zde můžeme zařadit například dobrý kolektiv, dostatek 

práce, zaměstnanci vědí, co a jak mají dělat, důležitá je zajisté i komunikace s vedoucím 

pracovníkem atd. Stejný počet odpovědí má také uznání. 

 

 Tři zaměstnanci odpověděli, že je motivuje pocit účasti ve společnosti. Pouze jeden 

dotazovaný respondent odpověděl, že ho motivuje pochvala. Přitom v otázce číslo 14., která 

zní, jestli se zaměstnancům za splnění úkolu dostane pochvaly do vedoucího pracovníka, 

odpovědělo celkem deset zaměstnanců že ano. Mohu se domnívat, že devět zaměstnanců 

nepovažuje pochvalu za nástroj motivace. Jednoho zaměstnance motivuje osobní růst ve 

společnosti a stejný počet mají také zaměstnanecké výhody. 

 
 Z odpovědí zaměstnanců také vyplývá, že pro ně není motivující a tudíž ani důležitý 

pracovní růst ve společnosti. V dotazníku tuto odpověď označil pouze jeden respondent. 

Zaměstnanci společnosti patrně nemají ambice pracovního růstu na vyšší pozice. 
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Tab. 4.3 Otázka č. 3 Co Vás ve Vašem zaměstnání nejvíce demotivuje? (můžete označit více 

odpovědí).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V otázce číslo 3 zaměstnanci odpovídali na otázku, co je nejvíce demotivuje. Tabulka 4.3 

uvádí, že zaměstnance nejvíce demotivuje nespravedlivé odměňování. Jelikož se průzkum 

prováděl ve společnosti, kde zaměstnanci jsou ve většině případech hodnoceni jednotkově, to 

znamená, že každá činnost je ohodnocena jednotkou, (např. postavení obytného kontejneru    

z panelu je za jednu jednotku, a jedna jednotka vychází v tomto případě na 390 Kč). Tím 

pádem každý zaměstnanec ví, kolik si za den vydělá peněz. Společnost motivuje své 

zaměstnance také tím, že na konci každého měsíce dostává zaměstnanec za dobře odvedenou 

práci finanční prémie, které se dle dotázaných zaměstnanců rozdělují nespravedlivě. 

 

 Dále zaměstnance demotivuje nevšímavost k dobrým pracovním výsledkům. Tuto 

možnost odpovědí označilo celkem deset respondentů. Sedm dotazovaných demotivuje  hrubé 

jednání vedoucího pracovníka. Nedostatek práce demotivuje čtyři zaměstnance, tři dotazovaní 

označili odpověď nezájem vedoucího pracovníka o jejich problémy a dva kritiku, napomenutí 

za špatně vykonanou práci. Ani jeden ze zaměstnanců neodpověděl, že ho demotivuje 

nezájem vedoucího pracovníka o jejich nápady.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Kritika, napomenutí za špatně vykonanou práci 2 
Hrubé jednání 7 
Nevšímavost k dobrým pracovním výsledkům 10 
Nezájem vedoucího pracovníka o Vaše problémy 3 
Nezájem vedoucího pracovníka o Vaše nápady 0 
Nedostatek práce 4 
Nespravedlivé odměňování 12 
Jiné 0 
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Graf 4. 2 Otázka č. 4 Poskytuje Vám Váš vedoucí pracovník dobré pracovní podmínky, aby 

jste mohl/a co nejlépe odvádět svou práci? 

3
42

0

12

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Nedokáži posoudit

 
 
  Výše uvedený graf 4.2 uvádí odpovědi na otázku, zda vedoucí pracovník poskytuje 

zaměstnancům dobré pracovní podmínky, aby mohli co nejlépe odvádět svou práci. Více než 

polovina dotazovaných respondentů, konkrétně dvanáct, odpověděla spíše ano.   

 

 Čtyři zaměstnanci společnosti odpověděli ano, domnívají se tedy, že jim jejich vedoucí 

pracovník vytváří vhodné pracovní podmínky. Musíme připomenout, že se jedná pouze           

o vzorek dotazovaných, ve společnosti pracuje v současné době celkem 183 zaměstnanců, 

kdyby se průzkumu zúčastnili všichni je pravděpodobné, že výsledky by byly jiné. 

  

 Tři respondenti na danou otázku odpověděli, že jim vedoucí pracovník neposkytuje 

podmínky, aby mohli co nejlépe odvádět svou práci.  Dva zaměstnanci nedokázali posoudit. 

 

 Na otázku, zda vedoucí pracovník poskytuje dobré pracovní podmínky, odpovědělo 

šestnáct zaměstnanců kladně. Je patrné, že pracovní podmínky ve společnosti vyhovují 

většině zaměstnancům. 
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Graf 4. 3 Otázka č. 5  Máte od svého vedoucího pracovníka dostatek informací - co se týče 

Vaší práce? 
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Ne

Nedokáži posoudit

 
 Graf 4.3 znázorňuje odpovědi na otázku, zda mají zaměstnanci dostatek informací - co se 

týče jejich práce. Většina dotazovaných odpověděla že ano, konkrétně takto odpovědělo 

patnáct dotázaných. Nepochybně je důležité, aby zaměstnanci měli k dispozici veškeré 

informace týkající se jejich práce.  

 

 Čtyři z dotazovaných respondenti odpověděli na tuto otázku, že ne. Mají tedy pocit, že 

jsou málo nebo nedostatečně informováni o své práci. Dva zaměstnanci nedokáži posoudit, 

zda je jim od vedoucích pracovníků předáváno dostatek informací.  

 
 
Graf 4. 4 Otázka č. 6  Jestliže máte nápad/myšlenku, jak by se dala práce vykonat lépe, 

vyslechne Vás Váš vedoucí pracovník? 
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0 Ano, vždy

Ano, občas

Ne

Nedokáži posoudit

 
 Odpovědi na otázku, zda zaměstnance vyslechne jejich vedoucí pracovník, když za ním 

přijdou s nápadem či myšlenkou znázorňuje graf 4.4. Celkem osm z celkového počtu 21 

dotázaných odpovědělo, že je vedoucí pracovník vždy vyslechne.  



  39   

  

 Dále devět respondentů odpovědělo na tuto otázku ano, občas. Čtyři zaměstnanci 

nedokázali posoudit, zda je jejich vedoucí pracovník vyslechne, když za nim přijdou 

s nápadem či myšlenkou. Ani jeden z dotazovaných respondentů neodpověděl ne.  

 

 
Graf 4. 5 Otázka č. 7 Když máte problém se zadaným úkolem, jdete si pro radu za Vaším 

vedoucím pracovníkem? 

2 1

18

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 
     Následující graf 4.5 zachycuje odpovědi na otázku, zda zaměstnanci dochází pro radu  

za svým vedoucím pracovníkem, když mají problém se zadaným úkolem. Z grafu je patrné, že 

většina z dotázaných zaměstnanců společnosti odpověděla ano, konkrétně pak osmnáct 

zaměstnanců, mohou se tedy na svého vedoucího pracovníka obrátit a on jim vždy ochotně 

poradí či ukáže, jak mají dále pokračovat ve své zadané práci. Dva zaměstnanci odpověděli 

spíše ano. A pouze jeden dotazovaný respondent na danou otázku odpověděl ne. 

 

 

Graf 4. 6 Otázka č. 8 Jste spokojen/a s komunikací mezi Vámi a Vaším vedoucím 

pracovníkem? 

16

5

Ano

Ne
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 Odpovědi na otázku, zda jsou zaměstnanci společnosti spokojeni se vzájemnou 

komunikaci se svým vedoucím pracovníkem, uvádí graf 4.6. Většina z dotazovaných 

respondentů, konkrétně šestnáct, je spokojena s komunikací mezi nimi a vedoucím 

pracovníkem. Pět dotazovaných zaměstnanců společnosti nejsou s komunikací spokojeni.  

 

 

Graf 4. 7 Otázka č. 9 Jste seznámen s cíli Vaší společnosti? 
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Ano

Spíše ano

Spíše ne
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Nedokáži posoudit

 
     Graf 4.7 zachycuje všechny odpovědi na otázku, zda jsou zaměstnanci obeznámeni s cíli 

společnosti. Z grafu je patrné, že respondenti využili všechny odpovědi. Celkem sedm 

zaměstnanců odpovědělo ano a čtyři že spíše ano. Je pravděpodobné, že zaměstnancům záleží 

na tom, jestli má společnost dostatek zakázek, jestli prosperuje a daří se ji na trhu.  

 

 Pět zaměstnanců se domnívá, že spíše nejsou seznámeni s cíli společnosti. Dva 

zaměstnanci jednoznačně odpověděli, že nejsou s cíli společnosti seznámeni a celkem tři 

respondenti se shodli, že nedokáži tuto otázku posoudit. 
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Graf 4. 8 Otázka č. 10 Jak byste zhodnotil/a vztahy s Vaším vedoucím pracovníkem? 
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 Graf 4.8 ukazuje odpovědi na danou otázku, jak by zaměstnanci společnosti zhodnotili 

jejich vztahy s vedoucími pracovníky. Z grafu je patrné, že osmnáct dotazovaných se shodlo, 

že vztahy mezi nimi a vedoucími pracovníky jsou dobré či velmi dobré. Konkrétně pak tři 

dotazovaní zaměstnanci odpověděli, že vztahy mezi nimi a vedoucím pracovníkem jsou velmi 

dobré a patnáct dotazovaných zaměstnanců odpovědělo, že vztahy jsou dobré.  

 

 Dále ale nemůžeme opomenout fakt, že tři z celkového počtu dotazovaných zhodnotilo 

své vztahy s vedoucím pracovníkem za spíše špatné. Žádný respondent neodpověděl, že by 

vztahy mezi nim a vedoucím pracovníkem byly vyloženě špatné. 

 

 Nepochybně také dobré vztahy mezi lidmi, respektive zaměstnanci a vedoucími 

pracovníky patří do oblasti  motivace.  

 

 

Graf 4. 9 Otázka č. 11  Jak byste zhodnotil/a vztahy mezi spolupracovníky? 

3
6

12

Velmi dobré

Dobré

Spíše špatné

Špatné
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 Graf 4.9 uvádí, jak odpověděli všichni dotazovaní na otázku týkající se vztahů mezi nimi 

a spolupracovníky. Stejně jako v otázce číslo 10 se dotazovaní shodli, že vztahy mezi 

spolupracovníky jsou na dobré úrovni. Takto odpovědělo celkem dvanáct respondentů, šest 

zaměstnanců se shodlo, že vztahy mezi spolupracovníky jsou velmi dobré. Celkem tedy 

osmnáct dotazovaných respondentů odpovědělo kladně. Je pravděpodobné, že zaměstnanci 

pracují jako tým a ne individuálně. A většina z členů týmů spolu vychází dobře či dokonce 

velmi dobře. 

 

     Dále je z grafu zřejmé, že žádný z dotazovaných zaměstnanců neodpověděl, že by vztahy 

na pracovišti mezi spolupracovníky byly vyloženě špatné, tři respondenti označili, že vztahy 

mezi spolupracovníky jsou spíše špatné. 

 

 Podle všeho špatné vztahy na pracovišti mezi zaměstnanci se mohou také projevit v jejich 

pracovních výkonech.  

 

 

Graf 4. 10 Otázka č. 12 Jak byste charakterizoval/a svého vedoucího pracovníka? 

12 1
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Velmi podporuje, velmi
přikazuje
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Z části podporuje i
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Málo podporuje, velmi
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Málo podporuje i
přikazuje

 
 Z grafu 4.10 vyplývá, že třináct z 21 dotazovaných zaměstnanců odpovědělo na otázku, 

jak by charakterizovali svého vedoucího pracovníka, že je jejich vedoucí pracovník z části 

podporuje i přikazuje.  

 

 Čtyři dotazovaní odpověděli, že je vedoucí pracovník velmi podporuje a málo přikazuje. 

Dva respondenti se shodli, že je jejich vedoucí pracovník málo podporuje, velmi přikazuje. 

Jeden zaměstnanec označil možnost, že je jeho vedoucí pracovník málo podporuje i přikazuje, 
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stejný počet má také odpověď, že vedoucí pracovník zaměstnance velmi podporuje, velmi 

přikazuje. Z grafu je patrné, že dotazovaní respondenti využili všechny možnosti odpovědí. 

 
 
Graf 4. 11 Otázka č. 13 Jak je řízená Vaše práce? 
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2 Vedoucí pracovník přesně
definuje Vaši práci a
přiděluje úkol.
Vedoucí pracovník přidělí
práci, jeji způsob plnění je
na Vás.
Řízení práce je zcela
ponecháno Vám.

 

 Na otázku, jak je řízena práce zaměstnanců společnosti, odpovídali respondenti a jejich 

odpovědi, uvádí graf 4.11. Celkem jedenáct zaměstnanců odpovědělo, že jim vedoucí 

pracovník přidělí práci a její způsob plnění je na nich. Jelikož se jedná o výrobní společnost, 

je pravděpodobné, že vedoucí pracovník práci přiděluje a způsob plnění je pak na 

zaměstnancích.  

 

 Dva zaměstnanci odpověděli, že řízení práce je zcela ponecháno jim, podle všeho se bude 

jednat o uklízečky, kterým vedoucí pracovník řekne, co mají uklidit a postup úklidu je na 

nich. 

 

 

Graf 4. 12 Otázka č. 14 Pokud splníte zadaný úkol, dostane se Vám pochvaly od Vašeho 

vedoucího pracovníka? 
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  44   

 
 Následující graf 4.12 zachycuje odpovědi na otázku, zda poté co zaměstnanci splní svůj 

zadaný úkol, se jim dostane pochvaly od jejich vedoucího pracovníka. Jak jde z grafu vidět, 

více než polovina respondentů vyplnila, že za splněný úkol je vedoucí pracovník nechválí. 

Konkrétně takto odpovědělo celkem jedenáct zaměstnanců. Vedoucí pracovník si patrně 

neuvědomuje, že zaměstnanci na pochvalu ve většině případů čekají.  

  

 Deset z celkového počtu dotazovaných odpovědělo, že se od vedoucího pracovníka 

dočkají pochvaly za vykonanou práci.  

 
 Jak jsem uvedla v teoretické části, pochvala patří mezi nejdůležitější faktory motivace. 

Z odpovědí respondentů je patrné, že pro deset zaměstnanců je pochvala důležitá a tedy 

motivující. 

 
 

Graf 4. 13 Otázka č. 15 Je Váš vedoucí pracovník spravedlivý? 
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4 Ano

Ne

Pokud ne, proč
si to myslíte?

 
 
 
     Zda je vedoucí pracovník k zaměstnancům společnosti spravedlivý nám ukazuje graf 4.13. 

Z něj je patrné, že více než polovina, konkrétně šestnáct, zaměstnanců odpovědělo, že je 

jejich vedoucí pracovník spravedlivý.  

 

 Čtyři z celkového počtu dotazovaných zaměstnanců odpověděli na položenou otázku ne. 

Jednou z možných odpovědí na tuto otázku bylo také zjistit proč si zaměstnanci myslí, že je 

jejich vedoucí pracovník nespravedlivý, tuto možnost ovšem využil pouze jeden respondent, 

který uvedl, že jeho vedoucí pracovník není objektivní. 

  



  45   

 

Graf 4. 14 Otázka č. 16 Myslíte si, že by se na způsobu jednání (popř. chování) Vašeho 

vedoucího pracovníka  mělo změnit? 

1

6 6

2

6

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Nedokáži posoudit

 
 
 Následující graf 4.14 nám znázorňuje, odpovědi zaměstnanců společnosti na otázku, jestli 

se domnívají, že by se na chování vedoucího pracovníka mělo něco změnit. Z grafu vyplývá, 

že u celkem tří odpovědí se shoduje stejný počet dotazovaných zaměstnanců, konkrétně pak 

šest. Odpovědi jsou ovšem odlišné. Šest respondentů odpovědělo spíše ne, nejsou tedy 

s chováním a jedním svého vedoucího pracovníka spokojeni. Na druhou stranu šest 

zaměstnanců by způsob chování svého vedoucího pracovníka neměnila, protože jsou 

s chováním svého vedoucího pracovníka spokojeni. Šest dotazovaných tuto otázku 

nedokázalo posoudit. 

 

 Dva zaměstnanci označili odpověď spíše ano a pouze jeden respondent odpověděl, že 

bych způsob jednání svého vedoucího pracovníka nezměnil. 

 
 Celkem tedy osm respondentů hodnotí chování a jednání svého vedoucího pracovníka 

záporně a je patrné, že bych na chování svého vedoucího pracovníka něco změnila. Naopak 

celkem sedm dotazovaných odpovědělo kladně, tudíž jsou s chováním svého vedoucího 

pracovníka spokojeni. 

 
 Opět dotazovaní respondenti využili možnosti všech odpovědí. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
 
 Z údajů, které mi společnost poskytla a na základě výsledků z dotazníkového průzkumu a 

rozhovoru se zaměstnanci, bych v této části chtěla společnosti nabídnout návrhy a doporučení, 

jak by se daly odstranit nedostatky v oblasti motivace zaměstnanců. 

 

Návrhy a doporučení  

 

 Z provedeného dotazníkového průzkumu vyplynulo, že pro zaměstnance je brán jako 

nejvíce motivující prostředek „peníze“. Peníze pro lidi znamenají nástroj, kterým uspokojují 

většinu jejich naléhavých potřeb. Jsou také hmatatelným způsobem ocenění jejich zásluh. 

Spokojenost s výší platu mezi současnými zaměstnanci je spjata s pocity spravedlnosti a 

poctivosti. 

  

 Zaměstnanci společnosti, kteří se účastnili dotazníkového průzkumu, uvedli, že se cítí být 

nespravedlivě odměňování. Proto jsem se rozhodla, zeptat se přímo některých zaměstnanců. 

Důvody, které zaměstnanci vidí v nespravedlivém odměňování, uvádím v simulačních 

příkladech. Připomínám, že jsou to názory některých zaměstnanců, což znamená, že ne 

všichni zaměstnanci nespravedlivé odměňování vidí v uvedených příkladech. Protože jsem 

chtěla zjistit alespoň jednu, dvě příčiny nespravedlivého odměňování, které zaměstnance 

nejvíce demotivuje, abych mohla navrhnout doporučení, jakým způsobem by bylo možné tyto 

pocity u zaměstnanců odstranit. 

 

  Zaměstnanci by měly být přiděleny prémie pouze tehdy, odvede-li svůj pracovní 

výkon nad očekávání vedoucího pracovníka. Prémie by měla být udělena ihned po provedení 

pracovní činnosti a přičtena ke každé kontejnerové jednotce samostatně.  Prémie by měla být 

vyplacena vždy jen za snahu a kvalitně provedenou práci. Z rozhovoru s některými 

zaměstnanci tomu tak ale není a prémie bývá využívána spíše jako doplatek k nízké mzdě.  

 

 Příklad: Elektrikář pracuje dvacet pracovních dnů a je v úkolové mzdě. Během prvních 

deseti dnů v měsíci montuje elektřinu do jednodušších obytných kontejnerů, a proto si vydělá 

například 400 Kč denně (400 * 10 = 4 000 Kč za deset pracovních dnů). Dalších deset 

pracovních dnů má složitější obytné kontejnery, tudíž má náročnější práci a vydělá si 

například 1 500 Kč (1 500 * 10 = 15 000 Kč). Za jeden kalendářní měsíc bude mít daný 
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zaměstnanec dohromady 19 000 Kč. Podle oslovených zaměstnanců, je to částka, kterou 

společnost již nebude doplácet prémiemi, i když by měla, protože zde velmi záleží na 

náročnosti práce a osobě, která prémie zaměstnanci uděluje. 

 

 V současné době uděluje zaměstnanci prémii pouze mistr výroby, lakovny a svařovny 

nebo vedoucí výroby, ředitel výrobního závodu, generální ředitel společnosti, kteří ale nejsou 

se zaměstnanci v každodenním kontaktu a prémie udělují pouze podle úkolového listu, který 

obdrží denně od mistra výrobní haly.  

 

 Příklad: Opravář pracuje dvacet dní v měsíci, je v hodinové mzdě. Například má 59,-/      

1 hodinu. Za měsíc to činí (20 * 7,5 * 59 = 8 850 Kč). Tuto částku by měl zaměstnanec 

obdržet, ale je logické, že v tomto případě je částka nízká, a zaměstnanci bude přiznána 

prémie. Ale již ne za dobře odvedený výkon, ale kvůli nízké mzdě. Samozřejmě zaměstnanci 

může být prémie přiznána také za dobře odvedený výkon, ale v tomto případě to bude jen 

zlomek z přiznané prémie. Podle zaměstnanců například obdrží 300 Kč za dobře odvedený 

výkon a 2 700 Kč budou činit prémie od společnosti. 

 

 Z obou výše uvedených příkladů (upozorňuji, že se jedná pouze o simulační příklady) 

vyplývá nerovnoměrné ohodnocení pracovního výkonu, podle názorů některých zaměstnanců. 

Je logické, že společnost je omezena finančními prostředky, které má určeny na prémie 

zaměstnanců. Ale prémie by neměly být rozděleny k vyrovnání mzdy, ale jen jako odměna za 

dobře odvedenou práci. Musíme ovšem brát na vědomí, že každá práce je jinak náročná           

a obtížná. U některé profese musí zaměstnanec podat vyšší pracovní výkon a má větší 

odpovědnost za svou práci. U jiné zase nemusí zaměstnanec podávat tak vysoký pracovní 

výkon a odpovědnost. Podle toho by také měl být brán ohled při rozdělování prémií 

zaměstnancům. 

  

 Doporučila bych společnosti, aby přešla na hodinovou mzdu u všech zaměstnanců             

a rozdělovala prémie zaměstnancům spravedlivě - za skutečně dobře odvedenou práci. 

Společnost by tak snížila či úplně odstranila pocit nerovnoměrného odměňování u svých 

zaměstnanců.  
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 Také bych společnosti navrhla, aby prémie byly udělovány denně ke každé činnosti  

a již mistrem výrobní haly, který je na rozdíl od vedoucího výroby se zaměstnanci 

v každodenním kontaktu a po dobu jeho činnosti, kterou by ho mohl ohodnotit mimořádnou 

prémii. Protože zaměstnance z pracovního pohledu zná nejlépe a nejlépe ví, který 

zaměstnanec jak pracuje, a kdo si prémie opravdu zaslouží. 

 

 Dalším důvodem pocitu nespravedlivého odměňování může být to, že ne všichni 

zaměstnanci jsou seznámeni se směrnicemi či systémem odměňování, které společnost 

využívá. Doporučila bych proto společnosti, aby se systémem odměňování seznámila 

všechny zaměstnance. A dané směrnice vystavila na všechna přístupna místa v areálu 

společnosti, například na všech výrobních halách, nástěnkách. Pokud se systémem 

odměňováni seznámí všichni zaměstnanci, může dojít ke snížení pocitu nespravedlivého 

odměňování. Nebo to může společnost provést formou schůzek či besed se všemi 

zaměstnanci. Úplně nejlépe by bylo, kdyby se tyto schůzky konaly vždy při jakékoliv změně 

systému odměňování. Společnost by mohla těchto schůzek využít a vyzdvihnout či pochválit 

nejlepší zaměstnance měsíce, popřípadě je odměnit za kvalitně provedenou práci. Protože jak 

jsem již uvedla v teoretické části, pochvala před pracovním kolektivem má dvakrát větší 

účinek, než pochvala vyřčena zaměstnanci o samotě. To by mohlo způsobit, že zaměstnanci 

se budou snažit udělat maximum proto, aby odvedli co nejlepší výkon. Aby schůzky nebyly 

jen formální, měli by se jich zúčastnit také lidé z vedení společnosti v čele s generálním 

ředitelem. Takové typy schůzek by mohla společnost využít také k tomu, aby zde zaměstnanci 

mohli vyjádřit svůj názor, dotazy či připomínky. Společnost by také mohla seznámit 

zaměstnance se svými plány na měsíc, čtvrtletí, popřípadě rok. 

 

Souhrn návrhů a doporučení v oblasti nespravedlivého odměňování: 

 

- společnost by měla přejít na hodinovou mzdu u všech zaměstnanců, 

- prémie by měly být udělovány denně ke každé činnosti a již mistrem výrobní haly, 

- všichni zaměstnanci by měly být seznámeni se systémem odměňováni – např. formou 

schůzek či besed. 

 

• Odstranění hrubého jednání vedoucích pracovníků 

 Zaměstnance demotivuje hrubé jednání ze strany vedoucích pracovníků. Společnost by 

měla udělat maximum proto, aby hrubé jednání zamezila. Měla by být schopna rozpoznat, 
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který vedoucí pracovník se tohoto jednání dopouští a upozornit jej, aby své jednání 

přehodnotil. Protože hrubé jednání se může u zaměstnanců projevit snížením jejich 

pracovního výkonu.  

 

 Jedním ze způsobu, jak zjistit, který vedoucí pracovník se hrubého jednání dopouští je 

založení schránky důvěry , kde by mohl zaměstnanec ohodnotil svého vedoucího pracovníka, 

styl jeho jednání a uvést jeho jméno. Bylo by to zcela anonymní a zaměstnanec by se nemusel 

obávat postihu za svůj vyjádřený názor. Společnost by se dozvěděla, u kterých vedoucích 

pracovníků má zapracovat na jejich jednání vůči zaměstnancům. Na základě negativního 

ohodnocení vedoucího pracovníka, by si měl jeho nadřízený ověřit (např. osobní kontrolou 

přímo na výrobních halách, rozhovorem s ostatními zaměstnanci aj.) zda jsou tyto informace 

pravdivé. Může se stát, že zaměstnanec úmyslně očerní svého vedoucího pracovníka na 

základě lží.  

 

 Podobný způsob je také zavedení zelené linky, kde by zaměstnanci také mohli vyjádřit 

svůj názor, samozřejmě ne jen ohledně chování svého vedoucího pracovníka. Zaměstnanci by 

také mohli přispět svými nápady či připomínkami. Lidé jsou různí, některý jedinec je obdařen 

výbornou výřečností a nebojí se projevit svůj názor, ale jsou jedinci, kteří tímto darem 

nedisponují, a proto by mohli využít právě schránky důvěry či zelené linky.  

 

 Pomoci vedoucím pracovníkům při jednání s druhými lidmi či neakceptovat manipulování  

s ostatními lidmi nebo nenechat se tzv. snadno vyvést z míry mohou pomoci kurzy 

asertivity, kde by se vedoucí pracovníci naučili rozvíjet zdravé sebevědomí, prohloubit 

mezilidské vztahy, jejich otevřenost, jasnost a hlavně bytí sami sebou bez použití hrubého 

jednání. 

 

 Určitě by také pomohly častější neohlášené návštěvy vedoucího výroby, ředitele 

výrobního závodu na výrobních halách. Protože se může stávat, že vedoucí pracovník se 

jinak chová za přítomnosti svého vedoucího a jinak když je se zaměstnanci o samotě. 

Doporučila bych zde vedoucímu výroby, řediteli výrobního závodu, aby své návštěvy na 

výrobních halách zaměřili nejen na výrobu, ale také na způsoby jednání a komunikaci 

vedoucích pracovníků vůči zaměstnancům a naopak. 
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Souhrn návrhů a doporučení pro oblast odstranění hrubého jednání vedoucích pracovníků: 

 

- společnost by měla zavést schránky důvěry či zelenou linku, 

- společnost by měla zajistit vedoucím pracovníkům kurzy asertivity, 

- častější neohlášené návštěvy vedoucího výroby, ředitele výrobního závodu na 

výrobních halách. 

 

• Komunikace zaměstnanců s vedoucími pracovníky 

 Z odpovědí respondentů je patrné, že společnost dává svým zaměstnancům prostor pro 

to, aby mohli vyjádřit vlastní názor, podporuje jejich tvůrčí schopnosti. 

 

 Také je velmi pozitivní, že zaměstnanci vnímají vedoucího pracovníka jako někoho, kdo 

se zajímá o jejich problémy a mohou se na něj obrátit, jestliže mají problém se zadaným 

úkolem. Každému zaměstnanci se může stát, že zadaný úkol zkazí nebo si s ním neví rady a je 

dobré vědět, že je zde vedoucí pracovník, ke kterému se může obrátit a ten mu problém 

pomůže vyřešit popřípadě názorně ukáže, jak má problém vyřešit. V tomto případě je důležité 

o jak velký problém se jedná. Nejspíše, pokud půjde o „pouhé“ nepochopení úkolu či drobné 

závady, které se budou dát rychle a snadno odstranit, je pravděpodobné, že vedoucí pracovník 

zaměstnanci pomůže. Ovšem pokud se bude jednat o nedbalost na straně zaměstnanců či 

úmyslné poškození výrobního materiálu, je zřejmé, že bude vedoucí pracovník postupovat 

přísněji, např. snížení finančního ohodnocení, osobním napomenutím, aj. Bude-li mít 

zaměstnancův problém takový rozsah, že povede k hrubému porušení pracovní kázně, 

nepochybně bude vedoucí pracovník postupovat dle zákoníku práce.  

 

 Komunikace je také důležitá proto, aby vedoucí pracovník mohl práci správně řídit            

a kontrolovat své zaměstnance. Kdyby se tak nestávalo, zaměstnanci by pravděpodobně 

nepracovali tak, jak je potřeba, neplnili by stanovené úkoly či by svou práci zanedbávali nebo 

pracovali s chybami.  

 

 Jiné způsoby komunikace budou zaměstnanci používat mezi sebou a odlišné pak 

s vedoucími pracovníky. Je podstatné je rozlišovat. Ovšem obě dvě strany by měly dodržovat 

během komunikace určitá pravidla. Komunikace by měla probíhat na určité úrovni, měla by 

být vždy slušná, spisovná a nesmí při ní být nikdo urážen či ponižován.  
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 Společnost pro své zaměstnance i vedoucí pracovníky pořádá různé kurzy a školení, např. 

školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci aj. Využívá služeb společnosti ANAG spol.   

s r. o., která pravidelně společnost TOUAX s. r. o. informuje o připravovaných kurzech          

a školeních. Společnost může zajistit svým vedoucím pracovníkům vzdělávací kurz na 

trénink komunikace. Na něm by se jedinci dozvěděli, jak správně komunikovat a zároveň by 

to společnost mohla použít jako vzdělávání svých vedoucích pracovníků, které také patří do 

oblasti motivace.  

 

Souhrn návrhů a doporučení pro oblast komunikace: 

 

- společnost by mohla zajistit vzdělávací kurzy na trénink komunikace. 

 

 Z dotazníkového šetření se potvrdilo, že vztahy mezi spolupracovníky i některými 

vedoucími pracovníky jsou na velmi dobré úrovni. Vedoucí pracovníci se snaží vždy svým 

zaměstnancům podat dostatek informací, aby mohli, co nejlépe odvádět svou práci a usilují     

o to, aby zaměstnanci měli dobré a bezpečné pracovní podmínky. Což považuji za silné 

stránku společnosti. 
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6 ZÁVĚR 
 
 Aby vedoucí pracovníci mohli dosáhnout svých stanovených cílů je potřeba, aby své 

zaměstnance při plnění těchto cílů motivovali. Motivace zaměstnanců je důležitou složkou 

každé společnosti. Hlavním úkolem je, aby společnost umožnila svým zaměstnancům 

uspokojovat jejich potřeby a v neposlední řadě rozvíjela jejich potenciál a tvůrčí myšlení. Je 

velmi důležité uvědomit si, že každý zaměstnanec je jedinečný, má své potřeby, touhy, 

postoje a přání. Vedoucí pracovníci musí být schopni pochopit své zaměstnance, jinak se 

může stát, že se dopustí chybných závěrů v oblasti motivování. 

 
 Cílem diplomové práce bylo zjistit současný stav v motivování zaměstnanců a při zjištění 

nedostatků se pokusit navrhnout způsoby zlepšení. Dále zjistit jaké formy motivace 

společnosti preferuje a jaké motivační nástroje nyní využívá. Toto jsem provedla pomoci 

sociologického průzkumu – dotazníkovou metodou. 

 

 Při vyhodnocování dotazníků jsem zjistila některé slabé a silné stránky společnosti. Silné 

stránky má společnost především v dostatku informací o zadávání úkolů, v podpoře tvůrčího 

myšlení a především v dobrých vztazích na pracovišti mezi zaměstnanci a vedoucími 

pracovníky a také mezi zaměstnanci navzájem. Za slabé stánky považuji nespravedlivé 

odměňování zaměstnanců, v některých případech také hrubé jednání vedoucích pracovníků     

a potřebou zaměstnanců změnit u některých svých vedoucích pracovníků jejich způsob 

chování či jednání. Společnost by se měla snažit tyto nedostatky odstranit. V jejím zájmu to 

povede ke spokojenosti většiny zaměstnanců. 

 

 Stanovené cíle v úvodu diplomové práce byly splněny a doufám, že informace, které jsem 

dotazníkovým šetřením získala a návrhy, které jsem uvedla budou pro společnost TOUAX     

s. r. o. přínosem při motivaci zaměstnanců.  
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(§ 35 odst. 3), 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové práce. 

Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, 

umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v informačním systému  

VŠB-TUO, 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, 

- bylo sjednáno, že užít své dílo –diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

V Ostravě dne 30. dubna 2010 

 

      ……………………………………………….. 

                     Bc. Petra Hynarová 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

Lipová – lázně 314 

790 61 

 



     

Seznam příloh 
 
Příloha č. 1 Dotazník 

Příloha č. 2  Fotografie společnosti TOUAX s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1   

Příloha č. 1  Dotazník 

 

DOTAZNÍK 
Vážení zaměstnanci, 
 
 jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, obor Management a 

chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Jeho cílem je zjistit úroveň motivování 

zaměstnanců ve Vaší firmě. Tento dotazník je anonymní a Vámi poskytnuté informace budou 

sloužit k vypracování návrhů na další zlepšování úrovně motivování. Děkuji Vám za ochotu a 

trpělivost při vyplňování dotazníku. 

 

Bc. Petra Hynarová 
 

 
1. Motivuje Vás Váš vedoucí pracovník? 

� Ano         
� Ne  

 
2. Co Vás ve Vašem zaměstnání nejvíce motivuje? (můžete označit více odpovědí)                                           

           � Peníze   
           � Pochvala,  
           � Uznání  
           � Dobré pracovní podmínky  
            � Pracovní růst ve společnosti 
            � Pocit účasti ve společnosti 
           � Benefity  
           � Zaměstnanecké výhody   
 

3. Co Vás ve Vašem zaměstnání nejvíce demotivuje?(můžete označit více odpovědí) 
� Kritika, napomenutí za špatně vykonanou práci 
� Hrubé jednání 
� Nevšímavost k dobrým pracovním výsledkům 
� Nezájem nadřízeného o Vaše problémy 
� Nezájem nadřízeného o Vaše nápady 
� Nedostatek práce 
� Nespravedlivé odměňování 
� Jiné………………………………………………. 
 

4. Poskytuje Vám Váš vedoucí pracovník dobré pracovní podmínky, aby jste mohl/a co 
nejlépe odvádět svou práci? 
� Ano    
� Spíše ano 
� Spíše ne 
� Ne 
� Nedokáži posoudit 
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5. Máte od svého vedoucího pracovníka dostatek informací – co se týče Vaší práce? 
� Ano      
� Ne 
� Nedokáži posoudit 

 
6. Jestliže máte nápad/myšlenku, jak by se dala práce vykonat lépe, vyslechne Vás Váš 

vedoucí pracovník? 
� Ano, vždy 
� Ano, občas 
� Ne 
� Nedokáži posoudit 
 

7. Když máte problém se zadaným úkolem, jdete si pro radu za Vaším vedoucím 
pracovníkem?  
� Ano 
� Spíše ano 
� Spíše ne 
� Ne 
 

8. Jste spokojen/a s komunikací mezi Vámi a Vašim vedoucím pracovníkem?  
� Ano 
� Ne 
 

9. Jste seznámen s cíli Vaší společnosti? 
� Ano 
� Spíše ano 
� Spíše ne 
� Ne 
� Nedokáži posoudit 

 
10. Jak byste zhodnotil/a vztahy s Vaším vedoucím pracovníkem? 

� Velmi dobré 
� Dobré 
� Spíše špatné 
� Špatné 
 

11. Jak byste zhodnotil/a vztahy mezi spolupracovníky? 
� Velmi dobré 
� Dobré 
� Spíše špatné 
� Špatné 
 

12. Jak byste charakterizoval/a svého vedoucího pracovníka? 
� Velmi podporuje a málo přikazuje. 
� Málo podporuje a velmi přikazuje. 
� Velmi podporuje a velmi přikazuje. 
� Zčásti podporuje i přikazuje. 
� Málo podporuje i přikazuje. 
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13. Jak je řízená Vaše práce? 

� Nadřízený Vám přesně definuje práci a přidělí Vám úkol. 
� Nadřízený Vám přidělí práci, ovšem způsob plnění je ponechán na Vás. 
� Řízení Vaší práce je zcela na Vás. 

 
 
 
14. Pokud splníte zadaný úkol, dostane se Vám pochvaly od Vašeho vedoucího 

pracovníka? 
� Ano     
� Ne 

 
15. Je Váš vedoucí pracovník spravedlivý? 

� Ano    
� Ne 
� Pokud ne, proč si to myslíte:…………………………. 

 
16. Myslíte si, že by se na způsobu jednání (popř. chování) Vašeho vedoucího 

pracovníka  mělo něco změnit? 
            � Ano    
 � Spíše ano 

� Spíše ne 
� Ne 
� Nedokáži posoudit 
� Pokud ano, co by se mělo změnit:……………………. 

 
17. Jste: 

� Muž  � Žena 
 

18. Váš věk: 
            � do 25 let  � 48-57 let 
 � 26-36 let  � 58 a více let 
 � 37-47 let 
 

19. Jak dlouho již ve Vaší společnosti pracujete? 
 � Méně než 1 rok   � 7-10 let 
 � 1-3 roky    � více než 10 let 
 � 4-6 let 
 
 

Děkuji Vám za věnovaný čas a přeji hezký den! 
 

Bc. Petra Hynarová 
 
Zdroj: Vlastní zpracování (2010). 
 

 



     

Příloha č. 2  Fotografie společnosti TOUAX s. r. o. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zdroj: Internetové stránky společnosti TOUAX s . r. o. (2010). 
 


