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1 Úvod 

 

Umění vést lidi, jehož základem je motivování, je považováno za jeden z hlavních 

předpokladů úspěšného rozvoje podniku. V dnešní době plné konkurenčního boje by si měli 

zaměstnavatelé uvědomit, že jejich zaměstnanci jsou nepostradatelná součást podniku, bez 

které by společnost nemohla efektivně fungovat. Z toho plyne, že by s nimi měl daný podnik 

nakládat alespoň s takovou péčí, s jakou spravuje finanční, kapitálové a materiálové zdroje. 

Oblastí péče o zaměstnance se v organizaci zabývá personální management a mezi klíčové 

aktivity personálního managementu patří oblast motivace zaměstnanců.  

Každý člověk se jak v běžném, všedním životě, tak v souvislostech s pracovním 

uplatněním často dostává do situací, kdy je jeho snahou či potřebou dosáhnout určitého 

způsobu jednání či chování druhého člověka, to je v podstatě snaha o ovlivnění jeho 

motivace. Na základě těchto zkušeností může každý člověk posoudit, nakolik je to záležitost 

snadná nebo naopak složitá, komplikovaná, obtížná. 

 Motivace je hnací silou každého člověka. Chce-li podnik pracovníky motivovat, musí 

nejprve poznat důvody jejich chování, jejich motivaci k práci. Poté může ovlivnit jejich 

chování a jednání žádoucím směrem. Management podniku by tedy měl přemýšlet o tom, jak 

co nejlépe vést, hodnotit, odměňovat a zejména motivovat pracovníky k takovým výkonům, 

které povedou nejen ke spokojenosti zaměstnanců, ale i k dosažení cílů firmy a tím i k jejímu 

dalšímu rozvoji. Jen dobře motivovaní lidé jsou v podniku spokojeni, mají zájem o práci, cítí 

se dobře mezi svými spolupracovníky a jsou ochotni podávat vyšší výkony.  

 Za nejdůležitější a nejúčinnější motivační nástroj neboli stimul je stále považována 

finanční odměna. Avšak organizace mohou využívat i jiné, neméně významné stimuly, jako je 

uznání za dobrou práci, příjemné pracovní prostředí, zaměstnanecké výhody a mnoho dalších, 

které mohou být za určitých okolností účinnější než peníze.  

 Jak je to však s motivací zaměstnanců v době hospodářské krize? Mnoho organizací si 

může klást otázku typu, zda je vůbec nutná motivace a stabilizace zaměstnanců v době krize, 

zda není pouhý strach ze ztráty zaměstnání dostatečnou motivací, nebo zda není rozumnější 

klást důraz především na úspory a zbytečně neutrácet. Propad příjmů vede ke snížení odměn, 

což je zaměstnanci vnímáno jako neférové jednání. Dochází tak k jejich demotivaci a 

slabšímu výkonu, což následně vyvolá další snížení odměn a tzv. kolo zkázy se roztáčí. Tato 

krize se nedotkla všech odvětví stejně, i tak je však všudypřítomným trendem optimalizace 

nákladů, ať už nutná nebo preventivní, a to mimo jiné zejména v personální oblasti. Zároveň 
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je však cílem udržení či dokonce zvýšení výnosů, což však znamená zvýšení aktivit 

v prodejní a marketingové oblasti, a to vede k potřebě motivování zaměstnanců. Proto je také 

téma motivace zaměstnanců důležité, ne-li důležitější než dříve, i v době hospodářské krize. 

  

Diplomová práce je rozdělena do dvou stěžejních částí. První část je teoretická a 

zabývá se vymezením problematiky motivace, jejími základními pojmy a teoriemi motivace. 

Dále se věnuje významu stimulace pro motivaci, včetně rozboru jednotlivých druhů stimulů. 

V druhé části jsem se pak snažila aplikovat tyto teoretické poznatky do praxe. Pro svůj 

výzkum jsem si zvolila společnost, pro kterou sama již delší dobu pracuji. Jedná se o 

bankovní společnost působící na českém trhu již od roku 1996, avšak v zájmu zajištění 

anonymity ji zde budu nazývat společností XY, a.s. 

Cílem praktické části mé diplomové práce bude prozkoumání spokojenosti se 

stávajícími stimulačními prostředky u určité části zaměstnanců společnosti XY, a.s. a u 

některých stimulů také jejich účinnosti. Zde se zaměřím zejména na finanční odměny, 

zaměstnanecké výhody, pracovní podmínky, vztahy na pracovišti, a také na hodnocení 

zaměstnanců. Ke zjištění potřebných informací bude použita metoda dotazníkového šetření. 

Výsledkem diplomové práce bude určit problémové oblasti a na základě těchto zjištění se 

budu snažit poskytnout možné návrhy a doporučení, které by mohly mít vliv na odstranění 

těchto problémových oblastí, a tím třeba také na zlepšení motivovanosti, pracovní 

spokojenosti a stability zaměstnanců. Věřím, že mi mé téměř tříleté pracovní zkušenosti pro 

tuto společnost v této mé snaze pomohou.  
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2 Teorie motivace 

 

Tato kapitola je zaměřena na vymezení problematiky motivace prostřednictvím jejích 

základních pojmů z oblasti motivace a stimulace zaměstnanců. Dále se věnuje významu 

stimulace pro motivaci včetně rozboru jednotlivých druhů stimulů, jenž jsou v organizacích 

uplatňovány, a na objasnění problematiky motivace, výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců. 

Závěr kapitoly je věnován stručnému popisu motivačního programu, který je návodem pro 

uplatnění stimulačních prostředků. 

 

2.1 Výklad základních pojmů 

 

Tato podkapitola je zaměřena na vymezení stěžejních pojmů a základních skutečností, 

se kterými problematika motivace souvisí. Cílem je tedy seznámení s obsahem těchto 

základních pojmů. 

 

2.1.1 Motivace, motiv 

Slovo „motivace“ pochází z latinského „movere“, což znamená pohybovat se, hýbat. 

V současnosti je označením pro všechny vnitřní podněty, které vedou k určité činnosti nebo 

jednání (Provazník a kol., 1997). 

Lidé se liší nejen ve svých schopnostech, ale také ve své vůli něco dělat neboli 

motivaci (Hersey, Blanchard a Johnson, 1996). Pojem motivace vyjadřuje skutečnost, že 

v lidské psychice působí specifické, ne vždy zcela vědomé vnitřní hybné síly – pohnutky, 

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

vzbuzenou aktivitu udržují. Navenek se pak působení těchto sil projevuje jako motivovaná 

činnost (Provazník, Komárková, 2004). 

Podle Bedrnové, Nového a kol. (2007) je jedním z významných rysů motivace 

skutečnost, že působí současně ve třech rovinách resp. dimenzích: 

- dimenze směru, která člověka a následně i jeho činnost určitým směrem zaměřuje, 

orientuje, naopak od jiných možných směrů jej odvrací, 

- dimenze intenzity, kdy činnost člověka je závislá na síle – intenzitě jeho motivace 

dosáhnout určitého cíle, v jehož rámci vynakládá více či méně energie, 



 

4  

- dimenze stálosti, která se projevuje mírou schopnosti jedince překonávat 

nejrůznější vnější i vnitřní překážky, které mohou nastat při uskutečňování 

motivované činnosti. 

K motivaci dochází, když lidé očekávají, že určitá akce pravděpodobně povede 

k dosažení určitého cíle a ceněné odměny, která uspokojuje jejich individuální potřeby. Lidé 

mohou být motivování sami od sebe, pokud to znamená, že jdou správným směrem, aby 

dosáhli žádoucího cíle. Většina lidí však potřebuje být ve větší či menší míře motivována 

zvnějšku (Armstrong, 2007).  

Armstrong (2007) charakterizuje dva typy motivace: 

- vnitřní motivaci, kterou představují faktory, jenž si lidé sami vytvářejí a jenž je 

ovlivňují, aby se chovali určitým způsobem nebo aby se vydali určitým směrem, 

- vnější motivaci, která představuje to, co pro lidi děláme, abychom je motivovali.  

Vnější motivátory mohou mít velký vliv a účinek, ale nemusí často působit 

dlouhodobě. Zatímco vnitřní motivátory budou mít spíše hlubší a dlouhodobější účinek, 

protože jsou součástí jedince, a ne pouze vnucené zvnějšku.  

 

Motivace lidí závisí na síle jejich motivů. Motivy jsou někdy definovány jako potřeby, 

přání, pohony nebo impulsy člověka. Motivy jsou orientovány směrem k cílům, které mohou 

být vědomé či podvědomé. Motivy mají vzbudit a udržet aktivitu a stanovit obecný směr 

chování jedince. V podstatě jsou motivy hlavními hnacími silami činností (Hersey, Blanchard 

a Johnson, 1996). Obecným cílem motivu je dosažení stavu nasycení. Toto nasycení zpravidla 

mívá podobu určitého vnitřního uspokojení z dosažení cíle motivu. Přitom působení motivu 

trvá tak dlouho, dokud není dosaženo jeho cíle, tedy dokud člověk nedosáhne očekávaného 

uspokojení (Bedrnová, Nový a kol., 2007). 

Bedrnová, Nový a kol. (2007) také uvádí, že v psychice člověka nepůsobí zpravidla 

jeden, ale současně hned několik motivů, které mohou mít shodný nebo zcela opačný směr, 

shodnou nebo rozdílnou intenzitu. Motivy orientované stejným nebo podobným směrem se 

vzájemně posilují a tím podporují vznik a průběh motivované činnosti. Protikladné motivy se 

mohou vzájemně oslabovat, a tím motivovanou činnost narušovat, případně znemožňovat. 

 

2.1.2 Stimulace, stimul 

Provazník a Komárková (2004) zdůrazňují, že bychom měli od pojmů „motivace“ a 

„motiv“ odlišit dva velice blízké, nikoli však totožné pojmy, a to pojmy stimulace a stimul.  
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Stimulaci, na rozdíl od motivace, chápeme jako působení na psychiku jedince 

zvnějšku, nejčastěji aktivním jednáním jiného člověka. Toto vnější působení může mít 

samozřejmě rozmanité podoby a formy. V důsledku stimulace dochází k určitým změnám v 

činnosti člověka prostřednictvím změny psychických procesů, zejména pak prostřednictvím 

změny jeho motivace. Jde o ovlivňování činnosti druhého člověka aktivními vnějšími zásahy, 

které vedou ke změně jeho psychických procesů a hlavně pak ke změně jeho motivace 

(Provazník, Komárková, 2004).  

 

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

Někdy bývají rozlišovány tzv. impulsy. Tyto impulsy lze chápat jako podněty, které aktivují 

určitý motiv. Impulsem může být v podstatě cokoli, ale důležité je si uvědomit, že jen může, 

tzn. nemusí. Záleží na motivační struktuře člověka, zda to pro něj impuls bude, či ne 

(Provazník, Komárková, 2004). 

 

Následující obrázek č. 2.1 (Bedrnová, Nový a kol., 2007, s. 289) znázorňuje vztah 

mezi stimulací, motivací a osobnostními charakteristikami jedince. Je zde vidět, že pro 

účinnou stimulaci pracovníků je základní podmínkou znalost jejich osobnosti a v rámci 

osobnosti znalost motivačního profilu. Pokud se tedy manažer bude analyzováním osobností 

svých zaměstnanců zabývat, bude pak schopen stimulaci přizpůsobit každému jedinci a tzv. ji 

ušít na míru.  

 

 
Obr. 2.1 Schématické znázornění vztahu stimulace – osobnost pracovníka - motivace 

 

2.1.3 Zdroje motivace 

Abychom porozuměli problematice motivace lidského chování, je důležité znát zdroje 

motivace, které motivaci vytvářejí. Bedrnová, Nový a kol. (2007) řadí mezi tyto zdroje 

motivace zejména:  

 

Stimulace 

Osobnost pracovníka a 
jeho  

motivační struktura 
Motivace 

Vnější prostředí fyzikální, chemické, biologické a sociální 

� � 
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Potřeby 

Potřebou můžeme nazvat nedostatek něčeho, co je pro daného jedince důležité, 

potřebné. Potřeby se projevují jako nepříjemný stav napětí, který vyvolává tendenci odstranit 

toto napětí. Výsledkem by měla být činnost vedoucí k uspokojení této potřeby. Předpokladem 

je však najít cíl, který uspokojení dané potřeby umožní.  

Potřeba může představovat i ne vždy zcela uvědomovaný nedostatek, to znamená, že 

existují nejen vědomé, ale také nevědomé potřeby, tedy potřeby, u nichž si jedinec 

neuvědomuje motivační souvislosti (Provazník, Komárková, 2004). 

Návyky 

Každý člověk v průběhu svého života dělá některé činnosti častěji, dokonce 

pravidelně, většinou v určitých situacích. Tyto pravidelné činnosti dělá člověk často 

automaticky, stávají se jakýmisi stereotypy, neboli návyky. Když se člověk dostane do 

situace, která svými charakteristikami odpovídá tomuto určitému typu situací, „probudí“ se u 

něj tendence realizovat již dříve fixované stereotypy, tj. jedná tak v souladu se svým návykem 

(Provazník, Komárková, 2004). Návyk můžeme tedy definovat jako naučený vzorec chování. 

Návyky jsou opakované, zautomatizované činnosti člověka v určité situaci.  

Zájmy 

Zvláštní formu trvalejšího zaměření člověka na určitou oblast předmětů nebo jevů 

nazýváme zájmem. Zájem můžeme chápat jako odvozenou potřebu, která je uspokojována 

prováděním určité (zájmové) činnosti. Je to tedy určitý druh motivu, který rozvíjí a obohacuje 

osobnost člověka. 

Hodnoty 

Člověk se během svého života neustále setkává s novými, pro něj neznámými 

skutečnostmi. Tyto skutečnosti kromě poznávání také hodnotí, tj. jestli jsou pro něj důležité, 

neboli zda mají určitou hodnotu či ne. Člověk pak přisuzuje některým skutečnostem hodnoty 

vyšší, ty pro něj mají větší význam a více si jich cení, některým pak přisuzuje hodnoty nižší. 

Tento systém, označovaný jako hodnotová orientace, ovlivňuje jednání i prožívání člověka a 

je významným zdrojem motivace veškeré lidské činnosti. Hodnotu může mít pro daného 

člověka v podstatě cokoli. „V životě organizací jsou důležité pracovní hodnoty: peníze, práce, 

jistota postavení, odborný růst, osobní postavení, přátelé, spolupracovníci a firma“ 

(Bělohlávek, 1996, s. 67). 
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Ideály 

Ideálem je pro daného člověka významný cíl, o který usiluje. Ideály mohou mít 

podobu životních cílů, mohou se týkat osobního a v užším smyslu také pracovního života. 

Ideály vznikají působením sociálních faktorů vývoje a také rodiny a autorit obecně.  

„Potřeby, návyky, zájmy, hodnoty i ideály představují tedy základní zdroje motivace 

veškeré lidské činnosti, jsou základními determinantami skutečnosti, že se člověk o něco 

snaží, že po něčem touží, něco odmítá, k něčemu směřuje apod.“ (Provazník, Komárková, 

2004, s. 34). 

 

2.1.4 Frustrace a deprivace 

Podle Provazníka a Komárkové (2004) souvisí pojmy frustrace a deprivace se 

skutečností, že veškerá motivovaná činnost člověka směřuje k určitému cíli či cílům. Když je 

tohoto cíle dosaženo, obvykle to pro člověka znamená uspokojení vzbuzených motivů a to se 

může projevit jako pocit vnitřního uspokojení. Navíc se vytváří prostor pro možnost vzniku 

nových, vyšších motivů. 

Aktivita, způsobená potřebou, vede tedy k uspokojení potřeby. Často se však při 

uspokojování mohou objevit překážky, tzv. bariéry, které brání člověku v dosahování cíle 

(Bělohlávek, 2008). Pojmy frustrace a deprivace tedy vyjadřují jakési překážky v motivované 

činnosti a zároveň důsledky existence těchto překážek (Provazník, Komárková, 2004).  

Frustrace představuje zmaření nebo znemožnění realizace motivované činnosti. 

Pojmem frustrace označujeme jak určitou specifickou situaci, kdy nám někdo nebo něco brání 

v realizaci motivované činnosti či v uspokojení potřeby, tak určitý vnitřní stav, který je 

důsledkem nemožnosti uspokojit potřebu, důsledkem frustrační situace. K základním 

typickým rysům tohoto psychického stavu patří například prožitek nezdaru, neúspěchu, 

zklamání, ale také rozčilení, vzteku, agresivity apod. (Provazník, Komárková, 2004). 

Můžeme rozlišit dva základní druhy frustračních situací, jak uvádí Bedrnová, Nový a 

kol. (2007). První situace nastává při neexistenci jakékoliv skutečnosti, která by mohla 

uspokojit aktuální motiv. Druhá situace nastává, když existuje určitá skutečnost, která 

umožňuje realizaci motivované činnosti, ale zároveň existuje určitá překážka, která brání této 

realizaci. Motivační energie pak zůstává nahromaděna a nevybita (Bělohlávek, 2008). Jako 

typické reakce na frustraci jsou uváděny např. regrese, stereotypie, agrese nebo dokonce útok.  



 

8  

Reakce jedince na frustraci může být označena jako frustrační tolerance. „Jde o 

individuálně specifickou a interindividuálně odlišnou míru odolnosti člověka vůči frustrační 

situaci“ (Provazník, Komárková, 2004, s. 37). 

Jestliže frustrace se projevuje nežádoucími změnami v činnosti člověka v danou chvíli, 

pak deprivace se vyznačuje tím, že dlouhodobě a v dostačující míře dochází 

k neuspokojování pro člověka významných potřeb. Deprivace má tak významný negativní 

vliv na utváření a fungování osobnosti člověka (Bedrnová, Nový a kol., 2007). 

 

Za specifický druh frustrace jsou považovány také konflikty motivů, tedy vnitřní 

psychické stavy člověka, které jsou charakteristické střetnutím dvou či více vzájemně 

neslučitelných motivů a provázené nepříjemnými emocemi (Provazník, Komárková, 2004). 

Důsledky těchto konfliktů bývají většinou nepříznivé. Můžou vést ke zvýšení psychické 

zátěže, rostoucímu napětí, únavě, přetížení, dochází k poklesu pracovního výkonu a 

k vytváření nepříznivého sociálního a pracovního klimatu (Bedrnová, Nový a kol., 2007). 

 

2.1.5 Motivace a výkon 

„Téma motivace je významné také všude tam, kde jde o výkon. Motivace spolu se 

schopnostmi tvoří dvě základní skupiny subjektivních, osobnostních determinant výkonu, 

resp. výkonnosti člověka. Tato skutečnost bývá vyjadřována formou vzorce: (Provazník, 

Komárková, 2004, s. 41) 

V = f (M . S) 

Kde V  =  úroveň výkonu (v dimenzích kvantity, ale i kvality), 

 M =  úroveň motivace (míra „chtění“ člověka podat výkon), 

 S =  úroveň schopností (vědomostí, znalostí, dovedností apod.). 

 

Podle Bedrnové, Nového a kol. (2007) je v situaci nízké nebo chybějící motivace 

výsledek činnosti neuspokojivý, ale v případě nadměrné motivace, která může souviset 

s důležitostí činnosti bývá výsledek také často neuspokojivý. Tuto situaci můžeme vysvětlit 

tak, že velká motivovanost přináší určitou míru vnitřního, psychického napětí, které pak 

výkon snižuje. Někteří lidé mají snahu podávat vysoký výkon v podstatě vždy a ve všech 

činnostech, ve kterých lze měřítko výkonu použít, zatímco u jiných lidí tato tendence zřejmá 

není, případně zcela schází. Tuto skutečnost nám pomáhá vysvětlit pojem výkonová 

motivace či potřeba vysokého výkonu. „Výkonová motivace představuje osobnostně 
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příznačnou, relativně stálou tendenci člověka dosahovat co nejlepšího výkonu či alespoň 

„držet se co nejlépe“ v činnostech, ve kterých je možné uplatnit měřítko kvality a které se 

tedy mohou či nemusí podařit, resp. v nichž člověk může dosáhnout úspěchu či zažít 

neúspěch“ (Provazník, Komárková, 2004, s. 43). 

"Výkonová motivace úzce souvisí se dvěma specifickými lidskými tendencemi: 

s tendencí (potřebou) dosáhnout úspěchu a s protikladnou tendencí (potřebou) vyhnout se 

neúspěchu. Osobnostně příznačná síla výkonové motivace je pak dána poměrem obou těchto 

tendencí“ (Bedrnová, Nový a kol., 2007, s. 376). Když u konkrétního jedince převažuje 

potřeba úspěchu, znamená to vyšší pravděpodobnost aktivit zaměřených na úspěch. Naopak, 

při převaze potřeby vyhnout se neúspěchu, můžeme předpokládat spíše určitou pasivitu 

jedince. Osoby s vysokou výkonovou motivací považují za úspěch většinou dosažení cíle, ten 

však často předpokládá určitou formu plánování, které výkonovou motivaci odlišuje od 

mnoha jiných motivů (Bedrnová, Nový a kol., 2007). 

 

2.1.6 Motivační profil 

Spolu s utvářením a vývojem celé osobnosti člověka od nejútlejšího věku se utváří 

také jeho určitý motivační profil. Jak uvádí Provazník a Komárková (2004), motivační profil 

představuje specifickou a relativně stabilní charakteristiku osobnosti člověka. Když poznáme 

motivační profil člověka, umožňuje nám to lépe pochopit jeho chování nebo jednání a 

zároveň je toto poznání nezbytné pro úspěšné ovlivňování motivace daného člověka 

žádoucím směrem. Konkrétní podoba motivačního profilu představuje jakési vnitřní omezení 

a může člověka určitým způsobem svazovat, tj. vytváří určité vnitřní, neviditelné hranice, 

které může být těžké překročit.  

 

2.1.7 Motivace k práci 

Provazník a Komárková (2004) hovoří o tom, že pracovní činnost je podobně jako 

téměř každá jiná činnost člověka činností motivovanou. „Motivací k práci (pracovní motivací) 

rozumíme ten aspekt motivace lidského chování, který je spojen s výkonem pracovní činnosti, 

se zastáváním určité pracovní pozice, s výkonem pracovní pozici příslušné pracovní role, tj. 

s plněním pracovních úkolů. Pracovní motivace vyjadřuje celkový přístup člověka k práci 

obecně, ke konkrétním okolnostem jeho pracovního uplatnění a ke konkrétním pracovním 

úkolům, tj. vyjadřuje konkrétní podobu jeho pracovní ochoty.“ (Provazník, Komárková, 2004, 

s. 51).  
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Bedrnová, Nový a kol. (2007) rozlišují dva typy pracovní motivace, a to motivaci 

intrinsickou, která souvisí s prací samotnou a motivaci extrinsickou, která naopak „leží“ 

mimo vlastní práci.  

Motivace intrinsická – potřeba činnosti vůbec, kontaktu s druhými lidmi, výkonu, 

touha po moci, potřeba smyslu života a seberealizace 

Motivace extrinsická – potřeba peněz, jistoty, potvrzení vlastní důležitosti, potřeba 

sociálních kontaktů, sounáležitosti a partnerského vztahu 

Bedrnová, Nový a kol. (2007) dále uvádí, že působící motivy se v pracovní činnosti 

mohou projevovat rozdílným způsobem. Je pak možné je přiřadit k některé ze tří základních 

skupin (Růžička, 1994 in Bedrnová, Nový a kol., 2007): 

- motivy aktivní, které přímo podněcují pracovní výkon, 

- motivy podporující, které vytvářející podmínky pro účinné působení motivů 

aktivních, 

- motivy potlačující, jenž odvádějí pracovníka od pracovní činnosti. 

 

Motivace k práci je tedy jakýmsi subjektivním faktorem ovlivňujícím pracovní činnost 

člověka a tím také prosperitu organizace. Motivace k práci může být velmi proměnlivá a je 

tedy zřejmě nejpřístupnější k ovlivňujícím zásahům. Pracovní motivaci bychom proto měli 

věnovat zvýšenou pozornost (Bedrnová, Nový a kol., 2007). 

 

2.2 Vybrané teorie motivace pracovního jednání 

 

Proces motivace je založen na několika teoriích motivace, které se pokoušejí 

podrobněji vysvětlit, co to vlastně motivace je (Armstrong, 1999). „Mnoho teorií motivace 

existuje proto, aby manažeři mohli lépe pochopit to, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. 

Žádná ovšem neposkytuje univerzálně přijatelné vysvětlení lidského chování. Spíše jde o 

uvedení myšlenek, které pak mohou manažeři využít k rozvoji svých vlastních motivačních 

přístupů“ (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997, s. 370). 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997) uvádí dvě nejčastěji diskutované skupiny teorií. 

Jsou to teorie zaměřené na obsah a teorie zaměřené na proces. Teorie zaměřené na obsah se 

snaží rozpoznat to, co lidi motivuje, přesněji řečeno, jaké jednotlivé skutečnosti lidi motivují. 

Mezi takové teorie patří např. Maslowova teorie hierarchie potřeb a Herzbergova 

dvoufaktorová teorie. Zatímco teorie zaměřené na proces se snaží vysvětlit a popsat proces 
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toho, jak je chování vyvoláváno, řízeno, udržováno a nakonec ukončeno. K nejznámějším 

teoriím této skupiny patří Vroomova expektační teorie, Porter-Lawlerův model a Adamsova 

teorie spravedlnosti. 

 

2.2.1 Maslowova teorie hierarchie potřeb 

Většina manažerů se domnívá, že jediným nástrojem motivování jsou peníze. 

Abraham Maslow však ukázal, že existují také jiné motivy, které mohou manažeři využívat 

(Šuleř, 2008). 

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

Základem každé lidské aktivity je uspokojování potřeb. Maslow tedy určil pět skupin potřeb a 

seřadil je do hierarchického systému, který je znám pod názvem Maslowova pyramida nebo 

Maslowova hierarchie potřeb. Tyto potřeby jsou uspořádány od základních fyziologických 

potřeb přes potřeby jistoty a bezpečí, sociální potřeby a potřeby uznání až k nejvyšším ze 

všech, které jsou označeny jako potřeby seberealizace (Bělohlávek, 2008). 

Všechny uvedené úrovně potřeb vytváří tedy jakýsi hierarchicky uspořádaný systém 

s určitým právem přednosti, který spočívá v tom, že výše postavené potřeby se projeví až 

poté, co jsou uspokojeny potřeby postavené níže. Při konfliktní situaci se přednost projeví tak, 

že nižší potřeba převládne nad vyšší potřebou (Štikar a kol., 1996). 

Štikar a kol. (1996) převedli tuto hierarchii potřeb do podoby hierarchie pracovní 

motivace, jednotlivé úrovně pak vyjadřují následující potřeby pracovníka: plat – sociální 

zajištění, důchodové zabezpečení, odborová záštita apod. – přijetí pracovní skupinou ve 

formálních a neformálních vztazích – tituly, statusové symboly, povýšení – pracovní 

seberealizace.  

Tato teorie dále pojednává o tom, že pouze dosud neuspokojená potřeba může 

motivovat. Zatímco vyšší řád potřeb uznání a seberealizace poskytuje motivaci nejsilnější 

stimul – když jsou uspokojovány, nabývají na síle, nižší potřeby se uspokojováním oslabují 

(Armstrong, 2007). 

 

2.2.2 Herzbergova dvoufaktorová teorie 

„Tato tzv. motivačně-hygienická teorie je založena na předpokladu, že člověku jsou 

vlastní dvě skupiny protikladných potřeb: potřeba vyhnout se bolesti a v jistém smyslu 

protikladná potřeba psychického růstu“ (Provazník a kol., 1997, s. 201). 
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Hertzberg rozdělil lidské potřeby do dvou kategorií, které mají silný vztah k motivaci. 

Nazval je faktory hygieny a motivující faktory. Dle jeho názoru jsou tyto faktory stejně 

důležité z hlediska spokojenosti se zaměstnáním, ale fungují odlišnými způsoby (Fairweather, 

2009).  

První skupina faktorů (faktory hygieny, vnější, tzv. „dissatisfiers“) působí v dimenzi: 

pracovní nespokojenost – pracovní ne-nespokojenost. Jsou-li tyto faktory v nepříznivém stavu 

či kvalitě, vyvolávají pracovní nespokojenost a na motivaci pracovního jednání mohou 

působit negativně. Mají-li však tyto faktory naopak podobu příznivou, nevyvolávají pracovní 

spokojenost, ale pracovníci pouze nejsou nespokojeni, tzn. na motivaci k práci výraznější vliv 

nemají.  

Druhá skupina faktorů (faktory motivující, vnitřní, tzv. „satisfiers“) působí v dimenzi: 

pracovní ne-nespokojenost – pracovní spokojenost a motivace. Jsou-li tyto faktory 

v nepříznivém stavu, způsobují, že pracovník není spokojen a není ani přiměřeně motivován 

k práci. V opačném případě se však dostavuje pracovní spokojenost a příznivá pracovní 

motivace (Provazník, Komárková, 2004). 

Konkrétnější představu o této teorii zprostředkovává obr. 1.2, který znázorňuje 

Herzbergovu teorii v porovnání s výše uvedenou obecnou teorií hierarchie potřeb A. Maslowa 

(Steinmann, Schreyögg, 1991, in Bedrnová, Nový a kol., 2007). 
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Obr. 2.2 Herzbergova dvoufaktorová teorie pracovní motivace a její porovnání s teorií potřeb A. Maslowa 

(Steinmann, Schreyögg, 1991, in Bedrnová, Nový a kol., 2007) 

 

Podle Bedrnové, Nového a kol. (2007) spočívá význam motivačně hygienické 

dvoufaktorové teorie v tom, že ukazuje, že pracovní spokojenost nemusí automaticky 

znamenat motivovanost pracovníka. Zároveň je však alespoň nepřítomnost dlouhodobé 

pracovní nespokojenosti nezbytnou podmínkou žádoucí pracovní motivace.  

Zaměří-li se tedy manažeři pouze na udržovací faktory, k motivaci nedojde (Donnelly, 

Gibson, Ivancevich, 1997). 

 

2.2.3 Vroomova expektační teorie 

Expektace (očekávání) je pravděpodobnost, že nějaký čin nebo úsilí povede 

k výsledku. Síla tohoto očekávání může být založena na dosavadních zkušenostech, ale 

člověk se často dostává do nových situací, ve kterých dosavadní zkušenosti nejsou 

přiměřeným vodítkem pro situaci související se změnami. V těchto případech může dojít ke 

snížení motivace. Motivace je tedy možná pouze v případě, kdy mezi výkonem a výsledkem 

existuje jasně vnímaný a použitelný vztah, a je-li výsledek považován za nástroj uspokojení 

potřeb (Armstrong, 2007). 
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Trochu jinou definici této teorie uvádí Štikar a kol. (1996). Podle nich sílu motivu 

k provádění určité činnosti ovlivňuje jednak velikost očekávání reálného dosažení cíle, jednak 

samotná přitažlivost, hodnota cíle. Čím je tento cíl hodnotnější, přitažlivější nebo 

atraktivnější, tím intenzivnější úsilí pak bude vynaloženo k jeho získání. Toto se dá vyjádřit 

jednoduchou rovnicí: motivace (úsilí) = expektace (očekávání) krát valence (hodnota).  

Podle této definice ústředními pojmy Vroomovy teorie jsou valence, instrumentalita a 

očekávání. „Valence vyjadřuje subjektivně vnímanou hodnotu cíle. Instrumentalita zahrnuje 

proces vynaložené činnosti, pomocí níž jsou dosahovány výsledky. Očekáváním se rozumí 

subjektivní pravděpodobnost, s jakou bude cíle dosaženo“ (Štikar a kol., 1996, s. 95). 

Můžeme tedy říci, že pracovník bude usilovně vykonávat svou činnost, jestliže bude 

předpokládat, že jeho snaha povede k žádoucím výsledkům. Jestliže je tato jeho snaha 

úspěšná a pracovník dosáhne žádoucího cíle, pak tato zkušenost příznivě ovlivní jeho další 

výkony (Štikar a kol., 1996). 

 

2.2.4 Porter-Lawlerův model 

Také tato teorie je postavena na principu očekávání. Stejně jako předešlá Vroomova 

expektační teorie vychází z toho, že hodnota cíle nebo odměny a subjektivně vnímaní míra 

pravděpodobnosti, s níž je možné dosažení cíle, vede k vynaložení určitého úsilí (motivace). 

Rozdíl oproti předešlé teorii je však v tom, že úsilí nesměřuje přímo k výkonu, ale je závislé 

na schopnostech a na tom, jak jedinec vnímá svoji profesionální roli (Štikar a kol., 1996). 

Existuje zde tedy jakási individuální důležitost toho, aby pracovníci vykonávali práci, pro 

kterou mají náležitou kvalifikaci, schopnosti a vrozený talent. Toto úsilí neboli výkon však 

musí být měřeno, a to přesně a systematicky, aby odměny byly rozdělovány spravedlivě. 

Pokud tyto odměny nejsou rozdělovány spravedlivě a poctivě, pracovníci se domnívají, že 

vynakládání nezbytného pracovního úsilí postrádá smysl (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 

1997). Odměny, které pak následují, tak určují spokojenost pracovníka. Tento poněkud 

komplikovaný postup nám může pomoci pochopit obr. 2.3 (upraveno podle Luthance, 1992, 

in Štikar a kol., 1996). 
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Obr. 2.2 Model motivace podle Portera a Lawlera 

 

2.2.5 Adamsova teorie spravedlnosti 

Dle Provazníka a Komárkové (2004) je základem této teorie sociální srovnání. 

Člověku – pracovníkovi je vlastní tendence srovnávat svůj vklad do práce (ve smyslu 

intenzity pracovního vypětí, ale také ve smyslu náročnosti práce na schopnosti, odpovědnost 

apod.) s vkladem svých spolupracovníků vykonávajících srovnatelnou činnost, a také 

srovnávat efekty, které přináší práce jemu, s efekty, které srovnatelná práce přináší jeho 

kolegům. Tímto „efektem“ jsou myšleny například peníze (mzda), které člověk za svou práci 

dostává, ale také uznání či přízeň šéfa, kvalita pracovního prostředí, možnost zvýšení 

kvalifikace, postup apod. 

Jinak řečeno se tato teorie podle Armstronga (2007) zabývá tím, jak lidé vnímají, jak 

se s nimi v porovnání s jinými zachází. Spravedlivé zacházení přitom znamená, že je 

s člověkem zacházeno stejně jako s jinou skupinou lidí nebo jako s odpovídající jinou osobou.  

Výsledkem je zde subjektivní dojem spravedlnosti nebo nespravedlnosti. Jestliže má 

člověk dojem, že jeho vklad do práce je větší než je tomu u ostatních a výsledný efekt je 

například dokonce nižší, pak vzniká motiv k odstranění této nerovnováhy upravením 

pracovního úsilí. Pociťovaná nespravedlnost má v tomto případě nepříznivý vliv na 

výkonnost a v případě pracovního týmu se může nepřímo promítnout do vztahů v tomto týmu. 

Můžeme tedy říci, že mohou vzniknout tři situace: subjektivní dojem nadhodnocení, 

podhodnocení či spravedlnosti (Štika a kol., 1996). 
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Podle Armstronga (2007) tak tato teorie ve skutečnosti tvrdí, že lidé budou lépe 

motivováni, jestliže se s nimi bude zacházet spravedlivě, a nemotivováni, jestliže se s nimi 

bude zacházet nespravedlivě.  

 Manažeři by si tedy měli uvědomit, že zaměstnanci takto porovnávají a měli by také 

přemýšlet o tom, jak jednotlivcům sdělit to, co bylo udělením odměny sledováno a zejména 

jaké byly důvody pro udělení odměny (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997). 

 Tyler a Bies (1990, in Armstrong, 2007) rozeznávají pět faktorů, které přispívají 

k vnímání spravedlnosti. Jsou to: 

1. Přiměřeně zvažovat pracovníkova stanoviska. 

2. Potlačit osobní předpojatost k pracovníkovi. 

3. Důsledně stejně uplatňovat kritéria u všech pracovníků.  

4. Poskytovat včasnou zpětnou vazbu týkající se důsledků rozhodnutí. 

5. Poskytovat přiměřené vysvětlení učiněných rozhodnutí. 

 

2.3 Motivace, výkonnost a spokojenost pracovníků 

 

Tato podkapitola je zaměřena na souvislost pracovní motivace a výkonu a také na 

téma pracovní spokojenosti a výkonnosti. Stručně jsou zde uvedeny také metodické přístupy 

k rozboru pracovní spokojenosti.  

 

2.3.1 Spokojenost s prací 

Mezi základní požadavky týkající se spokojenosti s prací patří například vyšší plat, 

spravedlivý systém odměňování, reálné příležitosti k povýšení, atp. Míra spokojenosti 

zaměstnanců je však také do značné míry závislá na jejich vlastních potřebách a očekáváních 

a na prostředí, ve kterém pracují (Armstrong, 2007).  

Armstrong (2007) popisuje „spokojenost s prací“  jako termín, který se týká postojů a 

pocitů, které lidé mají ve vztahu ke své práci. Spokojenost s prací je signalizována 

pozitivními a příznivými postoji k práci. Naopak negativní a nepříznivé postoje k práci 

signalizují nespokojenost s prací. Mezi hlavními faktory ovlivňujícími spokojenost s prací 

jsou možnost pracovního postupu, mzda, kvalita a činnost manažera, vlastnosti a jednání 

spolupracovníků, v organizaci uplatňovaný styl organizace práce a řízení, fyzické podmínky 

práce a také péče o pracovníky.  
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Je všeobecně uznáváno, že růst spokojenosti s prací vede ke zlepšenému výkonu. 

Výzkum avšak nezjistil žádný silný pozitivní vztah mezi spokojeností a výkonem. Můžeme 

tedy říci, že to není spokojenost s prací, co vede k vysokému výkonu, ale naopak vysoký 

výkon, který vede ke spokojenosti s prací. Spokojený pracovník tedy nemusí nutně být 

produktivním pracovníkem a pracovník, který odvádí hodně práce, nemusí nutně být 

spokojeným pracovníkem (Armstrong, 2007).  

„Lidé jsou motivováni k tomu, aby dosahovali určitých cílů, a budou spokojeni, když 

těchto cílů dosáhnou zlepšeným výkonem. Mohou být dokonce spokojenější, když jsou pak 

odměňováni odměnami přicházejícími zvnějšku nebo vnitřně pociťovanými odměnami 

souvisejícími s pocitem úspěšnosti. To naznačuje, že zlepšení výkonu lze dosáhnout, 

poskytneme-li pracovníkům příležitost k výkonu a zajistíme-li, že budou mít znalosti a 

dovednosti k tomuto výkonu potřebné a budeme-li je za dobrou práci odměňovat pomocí 

peněžních i nepeněžních odměn“ (Armstrong, 2007, s. 229). 

 

Existuje také vztah mezi spokojeností a frustrací. Cuming (1994) uvádí, že frustrace na 

pracovišti je výsledkem napětí vzniklého prostřednictvím nespokojenosti s daným 

zaměstnáním, fyzickými podmínkami nebo lidmi na pracovišti. Musí zde samozřejmě 

existovat nějaký důvod, ten může spočívat například v špatném vedení nebo pro dané lidi 

nevhodném zaměstnání, nedostatku uznání a také v existenci zbytečně špatných pracovních 

podmínek, se kterými management nic nedělá. Příznaky jsou v takovémto případě nízká 

úroveň produkce nebo špatná kvalita služeb, vysoká míra absence a fluktuace, obecně laxní 

disciplína a špatné pracovní vztahy.  

 

2.3.2 Možnosti zkoumání spokojenosti pracovníků 

V organizacích je důležité získávat informace o pracovní spokojenosti a motivaci 

pracovníků. Jakákoli opatření vztahující se k zaměstnancům je totiž nutné připravovat se 

znalostí současného výchozího stavu a po provedených změnách porovnat výsledky, které 

tato opatření přinesla, a získat tak zpětnou vazbu (Bedrnová, Nový a kol., 2007).  

„V praxi se obvykle zjišťuje míra pracovní spokojenosti pracovníků jednak s dílčími 

stránkami práce a pracovního zařazení, jednak jejich spokojenost celková“ (Provazník, 1997, 

s. 141). 

Pro zkoumání pracovní spokojenosti se nejčastěji využívá dotazování osobní nebo 

písemné, které je možné obohatit pozorováním lidí ve standardních situacích. Podle 
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Provazníka a Komárkové (2004) veškerý úspěch měření spočívá v tom, zda otázky budou 

každému z dotázaných jednoznačně srozumitelné a zda se podaří povzbudit dotazovaného 

k tomu, aby se nad otázkami zamyslel, vzal dotazování vážně a snažil se odpovědět tak, jak to 

skutečně prožívá. Důležité je také to, aby měl dostatečný prostor pro svá vyjádření a aby na 

reakci dotazovaného nemělo vliv vědomí, že je pozorován. Pro získání pravdivého obrazu je 

důležité zejména vysvětlení důvodu, proč se spokojenost zkoumá a proč jsou důležité 

nezkreslené odpovědi. Vysvětlení je nutné uvést jak při ústním, tak i při písemném 

dotazování. Ke zkoumání pracovní spokojenosti je nejčastěji zvoleno dotazování písemné – 

dotazník.  

 

2.4 Stimulace zaměstnanců 

 

Co znamená pojem stimulace je již uvedeno v podkapitole 1.1.2 této práce, zde se 

však podrobněji zaměřuji na pojem stimulace jako nástroje ovlivňování pracovní motivace a 

výkonnosti pracovníků. Je zde uveden popis základních stimulačních prostředků, které 

v organizacích působí a jejich oblasti využívání v pracovním jednání.  

Stimulace je tedy soubor všech podnětů, které na člověka působí z vnějšku, ať už 

záměrně či nezáměrně. Ale jen některé z těchto podnětů motivaci člověka skutečně ovlivní. 

Všechny tyto vnější podněty procházejí výběrem, který není vždy zcela uvědomovaný 

(Provazník a Komárková, 2004). 

Být dobrým manažerem obnáší také umět aktivovat lidi, motivovat je a přimět 

k odvedení nejlepšího výkonu (Panczaková, 2009). 

 

2.4.1 Přehled stimulačních prostředků  

  Proměnlivost potřeb lidí a jejich motivačních struktur je velice široká, ale pestrý a 

různorodý je také výběr stimulačních prostředků. Stimulem totiž může být vše, co je pro 

pracovníka významné a co může organizace svému zaměstnanci nabídnout (Bedrnová, Nový 

a kol., 2007). 

 Provazník a Komárková (2004) uvádí přehled stimulačních prostředků řazený podle 

toho, jak jsou z podnikového a psychologického hlediska závažné:  
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1. Hmotná odměna 

 Je považována za hlavní stimulační prostředek, a to především proto, že je zdrojem 

existenčních zdrojů důležitých pro život pracovníka i jeho rodiny. Hmotně můžeme 

odměňovat nejen peněžně (mzda, plat, prémie, cílové prémie, odměny za vyšší výkony 

apod.), ale také pomocí mnoha dalších způsobů, které jsou už sice méně univerzální, ale které 

tak mohou nabývat osobitějších charakteristik a tím pracovníka stimulovat hlouběji a účinněji. 

Tuto specifickou hmotnou odměnu známe především pod pojmem nefinanční benefity nebo 

také zaměstnanecké výhody. 

 Peněžní odměna má značný motivační účinek. Pro určitý okruh pracovníků je hlavním 

důvodem pracovní spokojenosti. Vysoký plat nebo zvýšení platu však nemá dlouhodobější 

motivační účinek. Pracovník jej totiž rychle začne vnímat jako standard, který náleží k dané 

profesi nebo funkci (Štika a kol., 1996). Proto představa, že motivované, odhodlané, 

angažované lidi získá podnik tím, že jim bude víc platit, není pravdivá. Výše zmíněná 

specifická, osobitá hmotná odměna, pokud je přesně cílená na aktuální situaci pracovníka, 

podněcuje více než peníze. Pracovník totiž díky ní vnímá zájem podniku o jeho osobu.  

 Bedrnová, Nový a kol. (2007) uvádí platná pravidla pro všechny odměny, která 

zvyšují jejich stimulační účinnost: 

- Musí existovat přímý vztah hmotné odměny k výkonu. 

- Odměny by měly nastat co nejdříve po dokončení úkolu, nikdy však ne předem. 

- Vztah mezi vynaloženým úsilím a odměnou musí být pro pracovníka jasný. 

Odměna by tedy neměla přicházet automaticky, ale měla by být za výkon a 

pracovník by měl přesně vědět, za jaký výkon. 

- Předem by měla být známa pravidla, která vymezují vztah mezi výkonem a 

odměnou. 

- Velmi důležitá je spravedlnost v přidělování hmotných odměn v pracovních 

skupinách. Ta je totiž základní podmínkou nejen pro vlastní stimulaci, ale také pro 

tvorbu bezproblémových mezilidských vztahů na pracovišti.  

 

2. Obsah práce 

 Zde se zaměřujeme na ty prvky obsažené v pracovní činnosti, které mají stimulační 

charakter. Je však důležité si uvědomit, že tento stimulační aspekt vlastní činnosti není pro 

všechny pracovníky stejně účinný. Mezi apely, jimiž může působit obsah práce, patří 

například apel na tvořivé myšlení, apel na samostatnost, apel hrdosti na práci, apel hrdosti na 

vlastní schopnosti, apel na prestiž, apel na seberozvoj a řada dalších apelů, kterými působí na 
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pracovníka činnost, kterou vykonává. „Úkolem vedoucího pracovníka by mělo být napomáhat 

svým pracovníkům nalézt ten jejich účinný apel, patřičně ho zvýraznit a pokud skutečně 

působí, tak jen dále rozvíjet“ (Provazník a Komárková, 2004, s. 105). 

 Jinými slovy lze říci, že vedoucí pracovníci by se měli snažit práci zpestřit tím, že do 

ní zahrnou i různé vedlejší aspekty, kterými lze mimo jiné motivovat. Vedoucí pracovníci 

však musí proniknout až k samotné podstatě práce svých pracovníků a najít různé drobnosti, 

které by mohly mít vliv na jejich motivaci (Forsyth, 2000).  

 

3. Povzbuzování  – neformální hodnocení 

 Je to velmi významný nástroj v rukou vedoucích pracovníků, který pomáhá 

pracovníkům objevit stimulační hodnotu v obsahu práce. Toto neformální hodnocení 

ovlivňuje jak tzv. zpětnou vazbu, kdy vedoucí pracovník poskytuje pracovníkovi informace o 

tom, jak jeho výkon odpovídá nebo neodpovídá očekávání vzhledem ke stanovenému cíli, tak 

také tzv. rovinu prožitkovou, kdy pracovník cítí, že i on a jeho práce jsou pro podnik důležití. 

To znamená, že dobrý vedoucí pracovník objevuje a oceňuje u svých pracovníků všechny 

dobré výsledky, které směřují ke stanovenému cíli. Nepřehlíží ani nedostatky, ale pomocí 

vhodného upozornění na ně podněcuje chuť pracovníka je odstranit. Jedno z největších umění 

mezilidské komunikace je znát způsob jak upozornit na chyby a přitom člověka neodradit. 

Neformální neveřejné hodnocení může přerůstat do hodnocení veřejného, kdy se výrazné 

výsledky mohou prezentovat na poradách, úspěchy lidí se vyvěšují na vývěskách a hledají se 

různé cesty, jak zaměstnancům vyjádřit uznání, poděkovat.  

 Forsyth (2000) nás upozorňuje na to, že k dispozici je spousta jednoduchých vět, které 

vyjadřují uznání a současně fungují jako povzbuzení. Prosté: „Dobrá práce“ – „Výborně“ – 

„To je ono“, může mít na pracovníky velký vliv. Jak uvádí Adair (2004), všichni si cení 

pozitivního uznání, je to drahocenný okamžik, kdy někdo důležitý vyjádří skutečné uznání za 

to, čím jsme přispěli.  

 Formalizované hodnocení má však také značný význam, vytváří totiž podklady pro 

spravedlivé odměňování a zakládá možnost řízení profesní kariéry všech pracovníků podniku. 

  

4. Atmosféra pracovní skupiny 

 Sociální faktory v sobě také mají výrazné stimulační účinky. Vedoucí pracovník 

samozřejmě nemůže skupině nařídit, jak se má chovat. Pracovní skupina má svá vlastní 

pravidla, normy a projevy, které se utvářejí a vyvíjejí v závislosti na její skladbě, aktivitách a 

jejím okolí. Vedoucí však může ovlivnit dění ve skupině tím, že na ni působí, a to zejména 
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svou formální i neformální autoritou. Následuje několik vybraných zásad autorů Provazníka a 

Komárkové 2004, které by měl vedoucí respektovat, aby našel správný vztah jak 

k jednotlivcům ve skupině, tak ke skupině jako celku: 

- skupinové cíle jsou jasné a srozumitelné všem členům skupiny, 

- všechny vztahy jsou průhledné a otevřené, 

- v jednání se členy skupiny se postupuje spravedlivě, 

- iniciativa skupiny má podporu, 

- pokud je to možné, stanoví se adresně odpovědnost konkrétních lidí za konkrétní 

úkoly, 

- skupině se ponechává autonomie v rozhodování o skupinových záležitostech, 

- skupině se poskytuje zpětná vazba a zpětná vazba se vyžaduje i od skupiny. 

 V rámci pracovní skupiny si lidé porovnávají své pracovní výkony. Pokud je výsledek 

porovnávání v dobré skupině pozitivní, tak člověk posílí své sebevědomí. Pokud je negativní, 

pak toto porovnání povzbuzuje ochotu zlepšit svůj výkon a přiblížit se tak těm lepším ve 

skupině. Špatné pracovní skupiny ale působí na individuální výkony negativně. 

 Soutěživost mezi skupinami je většinou pozitivním prvkem podněcujícím motivaci 

lidí dosáhnout lepších výkonů, který dále také podněcuje soudržnost skupiny. Může ale někdy 

v rámci podniku přerůst v soupeření a řevnivost.  

 

5. Pracovní podmínky a režim práce 

 „Jejich význam vzrůstá tehdy, jestliže jsou nepříznivé, vytvářejí nepohodu a 

vyvolávají nespokojenost“ (Štikar a kol., 1996, s. 105). 

 Zájem podniku vytvářet lepší podmínky pro práci má dvojí efekt: primárně se lepší 

podmínky pro práci projeví ve zlepšení výkonu, druhotně se pak také zlepšuje vztah mezi 

podnikem a zaměstnancem. Péče o pracovní podmínky se však nemusí nutně hned projevit ve 

zpětné vazbě ze strany zaměstnanců. Je však nutné si uvědomit, že nezájem vedení podniku o 

pracovní podmínky působí vždy destimulačně, a to i v těch situacích, kdy jsou hmotné 

odměny vysoké. 

 

6. Identifikace s prací, profesí a podnikem 

 Nejdůležitějším obecným motivačním faktorem je pro člověka jeho postoj k práci. 

Podle Provazníka a Komárkové (2004), identifikace s prací znamená, že člověk práci přijal 

jako nedílnou součást svého života. Identifikace s profesí vyjadřuje to, že člověk svou profesi 
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považuje za součást své osobní charakteristiky. Identifikace s podnikem vyjadřuje ztotožnění 

pracovníka s podnikem a je charakterizováno přijetím cílů podniku.  

 V případě, že se identifikace s prací u zaměstnance propojí s identifikací s profesí a 

podnikem, vede to k tomu, že jeho pracovní výkon je dlouhodobě vysoký, že pracuje 

hospodárně, je odpovědný, tvořivý, aktivní a vstřícný ke svým spolupracovníkům. 

 

7. Externí stimulační faktory 

 Pracovní ochotu ovlivňují také faktory, které mají širší než podnikový rámec. Jde 

zejména o celkovou image podniku. Platí zde přímá závislost: čím je image podniku lepší, tím 

více tento fakt stimuluje k práci. Image podniku ovlivňují jak faktory, které podnik nedokáže 

ovlivnit, tak faktory, které jsou hlavně v jeho rukou. Stimulačně zvnějšku působí také 

makroekonomická situace, kdy očekávání ekonomického růstu je stimulující a naopak 

očekávání stagnace a recese je nestimulující. Patří zde také politická situace i mikroklima 

rodinného prostředí a rodinných vztahů.  

 

2.4.2 Oblasti využívání stimulačních prostředků 

 Stimulační prostředky je nutné vybírat nejen s ohledem na daného člověka, kterého 

chceme ovlivnit, ale také s ohledem na to, kterou oblast jeho pracovního jednání chceme 

ovlivnit. Dle Bedrnové, Nového a kol. (2007) se nejčastěji objevuje potřeba stimulovat 

následující oblasti: 

- pracovní výkon, jeho kvalitu, rovnoměrnost, 

- tvořivost, vnášení nových nápadů a myšlenek, které vylepšují, usnadňují a 

zjednodušují práci, 

- seberozvoj, rozšiřování kvalifikace, dovedností, znalostí apod., 

- spolupráci ve skupině, v týmu, 

- odpovědnost za vlastní jednání, rozhodnutí, za vztahy ve skupině, za svěřené 

hodnoty, za bezpečnost práce apod. 

 

Koubek (2008) popisuje odměňování pracovníků jako jednu z nejstarších a 

nejzávažnějších personálních činností, která na sebe přitahuje velkou pozornost jak vedení 

organizace, tak pracovníků. Odměňování v moderním řízení lidských zdrojů už neznamená 

pouze mzdu nebo plat, případně jinou formu peněžní odměny, ale je mnohem širší. Zahrnuje 

například povýšení, formální uznání a také zaměstnanecké výhody. Odměny mohou 
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zahrnovat také věci nebo okolnosti, které nejsou zcela samozřejmé, jako například přidělení 

vybavené kanceláře, a stále více je mezi odměny zařazováno i vzdělávání poskytované 

organizací. Kromě těchto tzv. vnějších odměn, které kontroluje a o nichž rozhoduje 

organizace, se pozornost věnuje také tzv. vnitřním odměnám, které souvisí se spokojeností 

pracovníka. Všechny tyto uvedené odměny tvoří tzv. celkovou odměnu.  

Avšak bez ohledu na to, co bylo řečeno o moderním odměňování, se personální praxe 

stále ještě zaměřuje spíše nebo dokonce výhradně na otázky peněžního odměňování. Urban 

(2004) vidí zjednodušení na finanční odměňování jako nejčastější chybu v přístupu k motivaci 

zaměstnanců. Plat a zaměstnanecké výhody jsou určitě důležité při získávání nových 

pracovníků, pro celkovou spokojenost zaměstnanců s jejich prací i jejich stabilitu, avšak 

zpravidla nemají velký dopad na skutečnou výkonovou motivaci a pracovní nasazení.  

 

Koubek (2008) rozděluje základní mzdové formy takto: časová mzda a plat, úkolová 

mzda, podílová neboli provizní mzda, popřípadě mzdy za očekávané výsledky práce či 

mzda/plat za znalosti a dovednosti, nově se objevuje mzda/plat za přínos. Mezi dodatkové 

mzdové formy řadí např. prémie, odměny, osobní hodnocení (osobní příplatky), odměna za 

úsporu času, podíly na výsledcích hospodaření, odměňování zlepšovacích návrhů, 

zaměstnanecké akcie, povinné a nepovinné příplatky apod.  

 

Některé mzdové formy nemají dostatečný pobídkový účinek (např. časová mzda nebo 

plat) a proto bývá pozornost v případech, kdy jsou výkonové cíle klíčové, zaměřena na tzv. 

pobídkové (či výkonové nebo také zásluhové) formy. Tyto pobídkové formy jsou odměny, 

které jsou nabízeny jako dodatek k časové mzdě či platu nebo existují samostatně a jsou 

převážně přímo úměrné výkonu pracovníka. Pobídkové formy můžeme nejčastěji členit podle 

toho, zda se používají na individuální, skupinové či celoorganizační úrovni (Koubek, 2008). 

Pro výkonovou motivaci je tedy důležitá především jakási pohyblivá složka odměny, 

avšak pouze tehdy, je-li vázána na jasně stanovený úkol nebo pracovní cíl. Zde je však 

důležité si uvědomit, že má-li zaměstnanec pocit, že tato výkonová odměna nezáleží na 

objektivním hodnocení jeho práce a pracovního výsledku, že se váže na nerealistické cíle, 

není skutečně jistá nebo nezáleží jen na jeho vlastním výkonu, potom také tato odměna rychle 

ztrácí své motivační působení. V tomto případě může nastat situace, že zaměstnanec s touto 

odměnou automaticky počítá, aniž by jej motivovala k vyššímu výkonu, nebo se tato forma 

odměny může stát nástrojem, kterým si manažeři kupují „loajalitu“ svých zaměstnanců bez 

vztahu k plnění jejich pracovních cílů (Urban, 2004). 
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Má-li tedy výkonová složka mzdy působit motivačně, měla by být založena na jasném 

a jednoduchém systému měření či hodnocení výkonu. Podle Bělohlávka (1996) však toto 

hodnocení pracovníků neslouží pouze ke stanovení mzdy, zejména její pohyblivé složky, ale 

má řadu dalších funkcí: 

- dává zpětnou vazbu podřízenému o tom, jak se nadřízený dívá na jeho práci, 

- přispívá k osobnímu rozvoji pracovníka, 

- je-li pozitivní, povzbuzuje ke zvýšenému úsilí, 

- může dát prostor pro aktivní účast pracovníka (řízení podle cílů).  

Efektivní pravidelné hodnocení výkonu tak může zároveň představovat velký přínos 

pro motivaci pracovníků. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, zaměstnanecké výhody jsou také formy odměn, které 

organizace poskytuje pracovníkům pouze za to, že pro ni pracují. Dle Koubka (2008) tyto 

výhody nebývají obvykle vázány na výkon pracovníka, avšak někdy se při jejich poskytování 

přihlíží k funkci, k postavení pracovníka v organizaci, k době zaměstnání v organizaci a k 

zásluhám. Zaměstnanecké výhody můžeme členit různě, avšak v Evropě se člení do tří 

skupin:  

- výhody sociální povahy (důchodové a životní pojištění, podniková rekreace, 

půjčky, podnikové jesle či školky apod.), 

- výhody, které mají vztah k práci (stravování, prodej produktů společnosti se 

slevou, vzdělávání), 

- výhody spojené s postavením v organizaci (prestižní podnikové automobily, 

mobilní telefony, nárok na oděv a jiné náklady reprezentace organizace, atd.).  

Některé zaměstnanecké výhody využívají pracovníci povinně, některé podle svého 

uvážení. Na některé výhody musí zaměstnanci připlácet, jiné jsou zcela bezplatné.  

Navzdory tomu, že v organizaci existuje i značné množství zaměstnaneckých výhod, 

zkušenosti ukazují, že mají průměrní pracovníci často jen malou představu o tom, co mohou 

dostat. Jednou z příčin je, že organizace obvykle nevyvíjí dostatečné úsilí, aby pracovníky o 

zaměstnaneckých výhodách informovala, a dalším příčinou může být, že písemné materiály 

informující o zaměstnaneckých výhodách jsou občas pro pracovníky těžko srozumitelné.  

Pokud má organizace zájem o to, aby měly zaměstnanecké výhody příznivý dopad na 

motivaci pracovníků, jejich spokojenost a stabilitu, měla by se zajímat o to, které 

zaměstnanecké výhody pracovníci preferují. Pokud zaměstnanecké výhody neodpovídají 

potřebám pracovníků, firmy zbytečně vynakládají své prostředky.  
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S ohledem na rozdílné preference pracovníků mohou organizace nabízet systém 

volitelných zaměstnaneckých výhod tzv. kafetéria systém. Tento systém spočívá v tom, že 

zaměstnavatel ponechává na pracovníkovi, aby si vybral podle svého přání a v souladu se 

svou individuální strukturou potřeb, jaké složky odměny mu má organizace poskytnout 

(Míka, 2006). 

K tomuto tématu zaměstnaneckých výhod je však důležité poznamenat, že řada 

zaměstnaneckých výhod je často brzy vnímána jako samozřejmý nárok a zaměstnanci si je 

skutečně uvědomují až tehdy, pokud o jejich část přicházejí (Urban, 2004). 

 

2.5 Motivační program 

 

Motivační program je uceleným souborem opatření při řízení lidských zdrojů, jehož 

cílem je vytvářet takové podmínky, které budou podporovat optimální pracovní motivaci 

všech pracovníků podniku. Jde vlastně o jakýsi vnitřní podnikový předpis, jak uplatňovat 

stimulační prostředky, aby bylo dosaženo cílů organizace.  

Aby byl motivační program kvalitní, musí mu předcházet poznání a zhodnocení všech 

skutečností, které mají podstatný vliv na fungování podniku, pracovní ochotu (motivaci) a 

výkonnost pracovníků. Jde zejména o směr a rozbor informací, které se týkají práce 

(technické, technologické, organizační podmínky práce), sociálně demografických a 

kvalifikačních charakteristik pracovníků, pracovních podmínek, systému hodnocení a 

odměňování pracovníků, systému řízení a vedení pracovníků, personální politiky apod. 

(Provazník a Komárková, 2004).  

 

Dle Provazníka a Komárkové (2004) je možné tvorbu motivačních programů 

rozčlenit do několika kroků: 

1. Analýza motivační struktury pracovníků podniku a vyhodnocení povahy jejich 

spokojenosti či nespokojenosti s podmínkami v podniku. Tato fáze přípravy 

motivačního programu vede k identifikaci kritických míst v oblasti motivace 

pracovníků.  

2. Stanovení krátkodobých i dlouhodobých cílů motivačního programu, tj. určení oblastí, 

na které je třeba působení motivačního programu zaměřit především.  
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3. Zpracování charakteristiky současné výkonnosti pracovníků v dané oblasti a stanovení 

její žádoucí úrovně. Rozdíly umožňují přesněji stanovit problémy nebo úkoly, které je 

potřeba v motivačním programu řešit.  

4. Určení potenciálních stimulačních prostředků ve vztahu k předpokládanému zaměření 

motivačního programu. Tento krok spočívá v ujasnění možností stimulace žádoucích 

forem pracovního jednání a vytvoření možnosti optimálního výběru konkrétních 

forem stimulace. 

5. Výběr konkrétních nástrojů stimulace a stanovení postupů a  podmínek jejich použití. 

Zde je důležité si uvědomit, že základem účinnosti každého stimulu je jeho 

podmíněnost, tzn. přiznání stimulujícího podnětu pouze při splnění určité podmínky. 

Jednou z částí tohoto kroku je také vymezení těchto podmínek.  

6. Zpracování motivačního programu do podoby organizačního dokumentu. Motivační 

program patří k významným podnikovým dokumentům. Slouží také jako závazná 

směrnice, která upravuje činnost příslušných vedoucích pracovníků.  

7. Seznámení všech pracovníků s přijatým motivačním programem. Tento zdánlivě 

nevýznamný krok je ve skutečnosti jedním z nejvýznamnějších. Pracovníci si 

uvědomují, že pro ně vedení podniku něco dělá. Tento krok má také vliv na 

pracovníkovo jednání. Protože jen tehdy, když budou pracovníci vědět, jaké odměny 

či benefity můžou od podniku očekávat a jaká je souvislost mezi jejich dosáhnutím a 

výkonem, může být motivační program opravdu účinný. Můžeme například motivační 

program publikovat ve formě brožury, která je přístupná všem pracovníkům, ale také 

uchazečům o pracovní místa. 

8. Kontrola výsledků uplatňování motivačního programu a realizace jeho případných 

úprav. Potřeby podniku i podmínky pracovní činnosti pracovníků se mohou v čase 

měnit. Motivační program je tak nezbytné v přiměřených časových intervalech 

vyhodnocovat a popřípadě upravovat.   

 

Není možné vytvořit jakýsi modelový, obecně platný motivační program. Motivační 

program totiž musí vždy vycházet z konkrétní situace a potřeb konkrétního podniku v daném 

čase. Správně vytvořený a zrealizovaný motivační program přispívá k hospodářské prosperitě 

podniku, podporuje pracovní motivaci, výkonnost a vede k celkové pracovní spokojenosti 

pracovníků. 
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3 Charakteristika vybrané společnosti 

 

Obchodní jméno:  XY, a.s. 

Právní forma:  akciová společnost 

Sídlo společnosti:   Praha 

 

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 31. října 1996 

 

Výše základního kapitálu zapsaná v obchodním rejstříku: 2 005 380 000,- Kč  

Výše splaceného základního kapitálu:    2 005 380 000,- Kč 

 

Údaje o emitovaných akciích: 

308 561 ks zaknihovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč 

92 515 ks zaknihovaných prioritních akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč 

 

Celkové organizační schéma (viz Příloha 1): 

Počet organizačních jednotek: 50 

Počet obchodních míst: 60 

Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců: 652 

 

3.1 Představení společnosti XY, a.s. 

 

XY, a.s. je univerzální obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a 

služeb pro cílové skupiny privátních klientů, malých a středních firem, obcí a měst, stejně 

jako joint ventures. Nabídku bankovních produktů a služeb rozšiřuje také spolupráce 

s partnerskými společnostmi – XY Leasing CZ, XY pojišťovnou, a.s. a Immoconsult.  

 

Důvěra spojuje – toto motto bankovní společnosti XY, a.s. vyjadřuje garanci 

speciálního partnerství s klienty. Tato banka věří, že prostřednictvím společného plánování a 

obchodování vzniká vzájemná důvěra, která je značně důležitá především při mezinárodním 

jednání. Tato důvěra je podle XY, a.s. ten nejlepší základ pro dlouhotrvající vztahy a 

dlouhodobé úspěšné obchodní aktivity.  
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Přehled činností, které banka vykonává: 

- přijímání vkladů od veřejnosti, 

- poskytování úvěrů, 

- investování do cenných papírů na vlastní účet, 

- platební styk a zúčtování, 

- vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, 

- poskytování záruk, 

- otvírání akreditivů, 

- obstarávání inkasa, 

- poskytování investičních služeb, 

- finanční makléřství, 

- výkon funkce depozitáře, 

- směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), 

- poskytování bankovních informací, 

- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, 

- pronájem bezpečnostních schránek. 

 

Struktura akcionářů XY, a.s.: 

- XY International AG, Vídeň (98,14 %) 

- Banca Popolare di Vicenza S.C.P.A., Vicenza (0,93 %) 

- EM.RO Popolare S.P.A., Modena (0,93 %) 

 

XY, a.s. úspěšně působí na českém trhu již od roku 1993. Jejím hlavním akcionářem je 

XY International AG (dceřiná společnost XY AG).  

 

XY AG byla založena v roce 1922 jako společenství úvěrových institucí a jejím 

většinovým vlastníkem je více než 60 samostatných rakouských družstevních bank. Banka je 

čelním institutem jedné z nejvýznamnějších bankovních skupin v Rakousku a mezinárodní 

komerční bankou. Již v roce 1991 byla XY AG jednou z prvních bank, která zahájila expanzi 

na slibné trhy střední a východní Evropy.  

 

XY International AG (XYI) – sídlící ve Vídni, Rakousko – je většinovým podílem v 

držení XY AG (51 %), zbývající podíly, každý ve výši 24,50 %, drží německá DZ BANK / 

WGZ-Bank a francouzská Banque Fédérale des Banques Populaires. XYI řídí úspěšnou a 
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expandující síť více než 600 poboček v devíti zemích střední a východní Evropy: na 

Slovensku, v České republice, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, 

Srbsku, Rumunsku a na Ukrajině. Bilanční suma dosáhla v roce 2008 14,7 miliardy EUR. 

Více než 5 800 zaměstnanců nabízí privátním a firemním klientům širokou škálu moderních 

bankovních produktů a služeb. 

Společnost XY je tedy součástí mezinárodní skupiny, která má zastoupení již v 9 

zemích po celé Evropě. Výčet těchto zemí můžeme názorně vidět na obr. 3.1.  

 

Obr. 3.1 XY International AG ve střední a východní Evropě 

 

Jak již bylo řečeno výše, nabídku bankovních produktů a služeb ještě významně 

rozšiřuje i spolupráce s partnerskými společnostmi. 

 

XY, a.s. spolupracuje s těmito partnery a organizacemi: 

- Českomoravská stavební spořitelna 

- AXA penzijní fond, a. s. 

- Diners Club Czech, s.r.o. 

- Evropská banka pro obnovu a rozvoj 

- Evropská investiční banka 

Ve skupině XY jsou také: 

- XY Leasing  

Partnerská leasingová společnost v rámci koncernu ÖVAG. 
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- XY pojišťovna 

Partnerská pojišťovací společnost se širokým spektrem služeb pro životní, úrazové 

a cestovní pojištění. 

- Immoconsult Praha 

Mezinárodní společnost nabízející široké spektrum služeb v oblasti nemovitostí. 

 

3.2 Představení zvláštních poboček společnosti XY, a.s. 

 

V roce 2006 se tato bankovní společnost rozhodla poskytovat finanční služby a 

poradenství přímo v prostorech nejmenovaných obchodních domů. Tento inovativní koncept 

vznikl za účelem přiblížení banky a jejích služeb široké veřejnosti. Celkem bylo v České 

republice otevřeno celkem 32 takovýchto poboček. Tato diplomová práce se bude zabývat 

průzkumem právě těchto poboček banky XY, a.s. Pro účely této práce budou tyto pobočky 

označovány jako XY Shopy.  

Na následujícím obrázku č. 3.2 můžeme názorně vidět, ve kterých městech na území 

České republiky provozovala v době vzniku diplomové práce banka XY, a.s. své pobočky. 

Modrý kroužek nám ukazuje klasickou kamennou pobočku a zelená tečka znázorňuje XY 

Shop. 

 

 
Obr. 3.2 Prodejní místa bankovní společnosti XY, a.s. 
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Na konci roku 2009 však bylo rozhodnuto o uzavření deseti XY Shopů, a to z důvodu 

dlouhodobých špatných pracovních výsledků. Toto se týká XY Shopu v Havlíčkově Brodě, 

Hranicích, Jeseníku, Jindřichově Hradci, Klatovech, Pelhřimově, Rokycanech, Uherském 

Brodě, Vsetíně a jeden ze dvou XY Shopů ve Zlíně. Tyto pobočky ukončily svou působnost 

v průběhu měsíce března tohoto roku. V současné době tak již v České republice působí jen 

22 XY Shopů.  

XY Shop se od klasické kamenné pobočky liší zejména omezenou škálou produktů a 

služeb a také svou otevírací dobou. XY Shop je určen zejména pro ty, kteří nechtějí ztrácet 

čas návštěvou banky a přitom chtějí rychle vyřídit běžné finanční záležitosti. Mezi produkty 

které jsou zde nabízeny patří klasické účty, spořící účty, půjčky, cestovní pojištění, úrazové 

pojištění, stavební spoření a penzijní připojištění ČMSS. XY Shop je otevřen každý den od 

8:00 do 20:00. Toto prodejní místo je odlišné také tím, že zde pracují zaměstnanci na 

zkrácený pracovní úvazek, a to v rozmezí 30, 24 nebo 18 hodin týdně. Můžeme se tak zde 

setkat také se zaměstnanci, kteří jsou studenty vysokých škol, pracujícími důchodci či 

matkami na mateřské dovolené.  

 

Na každém prodejním místě XY Shopu působí zaměstnanci ve dvou odlišných 

pozicích. Můžeme zde najít několik Shop Officerů a vždy jednoho Shop Managera.  

Shop Officer je klasický prodejce bankovních produktů, jehož úkolem je zejména 

realizace prodejních příležitostí prostřednictvím aktivní komunikace s klienty v souladu se 

stanovenými prodejními cíli. 

Pracovníci těchto poboček byli vzdáleni jakýmkoli nadřízeným osobám, proto zde 

byla vytvořena pozice Shop Managera, který také působí jako prodejce bankovních produktů, 

ale zároveň také jako přímý nadřízený pro ostatní kolegy na svěřeném pracovišti. Mezi jeho 

pravomoci v personální oblasti patří mj.: 

- hodnocení zkušební doby, doby určité, návrh na pokračování pracovního poměru – 

k návrhu se dále vyjadřuje také přímý nadřízený Shop Managera, 

- plánování směn a správa docházkového systému, 

- schvalování dovolené. 
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3.2.1 Charakteristika stávajících stimulačních prostředků 

Finanční odměňování 

 Odměna pracovníků XY Shopů se skládá ze základní mzdy a individuální variabilní 

složky odměňování. Základní mzda je stanovována jednostranně zaměstnavatelem v souladu s 

obecně závaznými pracovněprávními předpisy prostřednictvím mzdového výměru jako 

základní hrubá hodinová mzda (není tedy sjednávána v pracovní smlouvě). Je to tedy časová 

mzda, která je dána součinem mzdové sazby a počtem odpracovaných jednotek 

zaměstnancem v kalendářním měsíci. Individuální variabilní složka odměňování je tvořena 

provizí za prodej produktů, odráží tedy individuální prodejní úspěchy jednotlivých 

pracovníků. Hodnoty provizí zohledňují přínos daného produktu pro banku a mají přispívat k 

plnění stanovených obchodních cílů. 

 Provize za prodej produktů XY, a.s. (konto, úvěry) a produktů ČMSS je splatná druhý 

následující měsíc po úspěšné realizaci obchodu. Provize za prodej produktů XY pojišťovny je 

vyplácena čtvrtletně se mzdou za první měsíc následujícího čtvrtletí. Podmínkou pro výplatu 

provize za prodej produktů partnerských společností (ČMSS, XY pojišťovna) je připsání 

provize od partnerské společnosti (tj. uzavřená smlouva je aktivní). 

 V případě ukončení pracovního poměru v XY, a.s. jsou provize za prodej produktů 

XY, a. s. vyplaceny naposledy se mzdou za měsíc následující po ukončení pracovního 

poměru. Nárok na výplatu nezúčtovaných provizí partnerských společností zaniká. 

 

 Vedle toho přísluší pracovníkům XY Shopů příplatek za práci: 

- v sobotu a v neděli - ve výši 10% průměrného výdělku (par. 118 Zákoníku práce) - 

do průměrného výdělku se počítají i vyplacené provize, 

- ve svátek - ve výši 100% průměrného výdělku (par. 115 ZP) - alternativně si 

zaměstnanec může vybrat náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. 

 

Pracovní doba 

 Délka směny je 6 hodin (8.00 - 14.00, 14.00 - 20.00), případně je možná vložená 

směna během dne na pokrytí zvýšeného provozu (např. 10.00 – 16.00, 11.00 – 17.00). Na 

směně je vždy 1 pracovník, pokud to však vyžaduje provoz, pak mohou být také 2 pracovníci. 

Minimální počet směn 1 pracovníka v týdnu odpovídá jeho výši úvazku: 

- 30 hod./týden = 5 směn/týden, 

- 24 hod./týden = 4 směny/týden, 
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- 18 hod./týden = 3 směny/týden. 

 Pracovník může odpracovat i více směn v týdnu, než je dáno výší jeho úvazku,  

v průměru však nesmí přesáhnout 36 hod./týden. V tomto případě je však plán směn nutné 

sestavit tak, aby jeden den během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů 

byl volný, tzn. minimálně každý sedmý den musí být volný. Ve výjimečných případech 

mohou být také 12 hodinové směny, pokud to vyžadují provozní důvody, např. nemoc nebo 

nedostatek pracovníků. Povinná 30 min. přestávka na jídlo a odpočinek, která nastává nejdéle 

po 6 hodinách nepřetržité práce, se do pracovní doby nezapočítává. Plán směn se sestavuje 

tak, aby byl znám alespoň 4 týdny předem, a zadává se do docházkového systému. 

 Zaměstnanci na pozici Shop Managerů  mají k dispozici také 6 manažerských hodin, 

které mohou být rozděleny libovolně během týdne.  

 

Zaměstnanecké výhody a benefity 

XY, a.s. se snaží vytvořit pro své zaměstnance stabilní, motivující a 

konkurenceschopné prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí podporovaní a to nejen v rámci 

pracovních povinností, ale i mimo ně. Snahou je poskytovat takové výhody, které mají pro 

zaměstnance hodnotu a zároveň podporují strategii XY, a.s.. 

 Tyto výhody se týkají všech zaměstnanců společnosti XY, a.s. v pracovním poměru. 

Výhody se však netýkají nebo se krátí zaměstnancům ve zkušební době, zaměstnancům, kteří 

čerpají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a zaměstnancům, kteří čerpají neplacené 

volno delší než 1 měsíc. Na výhody také nemají nárok zaměstnanci, kteří jsou ve výpovědní 

lhůtě nebo se kterými byla uzavřena dohoda o ukončení pracovního poměru, s výjimkou 

skončení pracovního poměru z organizačních důvodů. Nárok na tyto výhody nemají 

zaměstnanci vykonávající práci na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní 

činnosti. 

O struktuře benefitů na návrh útvaru řízení lidských zdrojů rozhoduje představenstvo 

banky. Struktura benefitů je také pravidelně přehodnocována, a to útvarem řízení lidských 

zdrojů 1x ročně. Daňové hledisko posuzuje útvar finančního řízení. 

 

Bankovní produkty 

Banka se snaží vnímat zaměstnance a jejich rodinné příslušníky jako své významné 

klienty. Z tohoto důvodu jim nabízí výhodné podmínky při poskytování svých produktů. 
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Služby jsou poskytovány také zaměstnancům, kteří čerpají  mateřskou či rodičovskou 

dovolenou. Mezi tyto zvýhodněné produkty patří: 

- zaměstnanecký účet 

- termínované vklady a vkladní knížky 

- valutové a devizové transakce (kurz deviza/valuta střed, bez poplatků za výměnu) 

- úvěrové produkty - všechny úvěry se poskytují po uplynutí zkušební doby a v 

případě, že je pracovní poměr uzavřen na dobu neurčitou 

- stavební spoření s ČMSS 

- pojištění s Victoria Volksbanken pojišťovnou  

 

Poukázky na odběr služeb - Flexi Pass 

V zájmu banky je podporovat mimopracovní aktivity svých zaměstnanců. Poskytnutím 

poukázek FLEXI Pass umožňuje svým zaměstnancům vybrat si dle svých preferencí aktivity 

v oblasti sportu, kultury, rekreace, vzdělávání, služeb v oblasti zdraví (zdravotní či 

rehabilitační péče), atp. Zaměření poukázek FLEXI Pass tak odpovídá zájmu banky na 

podporu prospěšných aktivit a zdraví svých zaměstnanců i zákonnému rámci daňového 

zvýhodnění takto vymezených účelů. Poukázky FLEXI Pass společnosti Sodexo jsou pro 

zaměstnance novým typem benefitu a nahrazují dřívější nárok čerpání příspěvku na sportovní 

aktivity a tradiční vánoční dárek pro zaměstnance. Nahrazují také očkování a vitaminové 

balíčky. Hodnota těchto poukázek činí: 

- pro zaměstnance s plným pracovním úvazkem 4 000 Kč za rok, 

- pro zaměstnance se zkráceným úvazkem 2 000 Kč za rok. 

Poukázky jsou poskytovány zaměstnancům pololetně (zpravidla v červnu a prosinci). 

Nárok na tyto poukázky nevzniká u zaměstnanců čerpajících mateřskou či rodičovskou 

dovolenou. Nárok na tyto poukázky vzniká po zkušební době a jejich celková hodnota je 

krácena podle data nástupu zaměstnance. 

 

Dny pracovního volna 

Banka preferuje, aby zaměstnanci svoji dovolenou využívali zejména k odpočinku a 

regeneraci. Pro vyřizování časově náročnějších osobních záležitostí a překlenutí náhlých 

krátkodobých zdravotních problémů má zaměstnanec možnost místo čerpání dovolené využít 

jiných nabízených forem pracovního volna, a to: 

Týden dovolené navíc - zaměstnancům, je v souladu se § 213 zákoníku práce, 

prodloužena dovolená na 5 týdnů. 
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Možnost čerpání tří dnů náhradního volna - zaměstnavatel umožňuje zaměstnanci 

čerpání celodenního náhradního volna v rozsahu až 3 dny za kalendářní rok. Nárok se 

poměrně krátí zaměstnanci, který nastoupí v průběhu kalendářního roku. 

Sick days – zaměstnanec v pracovním poměru může v případě nemoci využít jedenkrát 

v roce tzv. Sick days, tedy dny placeného volna ve výši 1 až 3 po sobě jdoucích pracovních 

dnů s náhradou mzdy ve výši alikvotní části základního měsíčního příjmu (placená absence 

bez lékařského potvrzení). Možnost čerpat sick days má zaměstnanec až po uplynutí zkušební 

doby a netýká se zaměstnanců čerpajících mateřskou či rodičovskou dovolenou. Sick days 

musí být následně potvrzeny přímým nadřízeným (opodstatněnost čerpání), tzn. vedoucí musí 

být o čerpání sick days informován a následně musí vedoucí tyto sick days odsouhlasit. V 

případě, že vedoucí neuzná sick days, absence zaměstnance bude klasifikována jako čerpání 

dovolené. 

 

Penzijní připojištění 

Banka podporuje zaměstnance ve spoření finančních prostředků pro důchodový věk 

formou příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění v souladu se zákonem 42/1994 Sb. 

o penzijním připojištění se státním příspěvkem v platném znění. Příspěvek zaměstnavatele na 

penzijní připojištění je zaměstnanci poskytován nad rámec jeho základního příjmu. 

Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na penzijní připojištění částkou 300 Kč/měsíc 

pokud: 

- zaměstnanec není ve zkušební době, 

- má zaměstnanec sjednáno penz. připojištění u jednoho z penzijních fondů 

aktivních na finančním trhu České republiky, 

- zaměstnanec požádá zaměstnavatele o příspěvek na penzijní připojištění, 

- příspěvek se neposkytuje zaměstnancům čerpajícím mateřskou či rodičovskou 

dovolenou. 

 

Podpora při složitých životních situacích, či významné životní události 

Banka chce přispívat k pocitu bezpečí svých zaměstnanců a poskytnout jim peněžitou 

pomoc, dostanou-li se do těžkých životních situací. Prostředky jsou čerpány ze sociálního 

fondu a částku schvaluje na návrh vedoucího zaměstnance útvar řízení lidských zdrojů. Jedná 

se o jednorázovou výpomoc zaměstnancům, pro překlenutí živelné pohromy, ekologické nebo 

průmyslové havárie do výše 15 000 Kč. Dále se jedná o jednorázovou sociální výpomoc 

zaměstnancům, příp. jejich nejbližším pozůstalým, v mimořádně závažných případech a při 
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řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací do výše 15 000 Kč. A poslední 

možností je poskytnutí bezúročné návratné půjčky do výše 20 000 Kč, kdy splatnost půjčky je 

do 5 let od uzavření smlouvy o půjčce. 

 

Dary 

Banka podporuje své zaměstnance a projevuje účast při některých životních 

událostech. Prostředky jsou čerpány ze sociálního fondu. Jedná se o dar v hodnotě do 5 000 

Kč pro narozené dítě, dar v hodnotě do 5 000 Kč při prvním uzavření sňatku a nepeněžní dary 

za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, 

živelné události a v jiných obdobných případech. 

 

Odměny představenstva společnosti 

Banka chce tímto způsobem odměnit nadstandardní pracovní výkon či osobní nasazení 

zaměstnanců, motivovat zaměstnance a podporovat jejich vzájemnou spolupráci. 

Představenstvo společnosti schvaluje odměny představenstva na základě nominačního listu 

vytvořeného útvarem řízení lidských zdrojů na základě návrhů vedoucích zaměstnanců či 

kolegů. Zde se jedná o odměnu za mimořádnou aktivitu 5 000 Kč (zaměstnanec měsíce) a o 

odměnu za nejlepší pracovní výkon 1 000 EUR (zaměstnanec roku). 

Zároveň banka vyjadřuje podporu a chce usnadnit zaměstnancům vyrovnání se s 

psychickou újmou v důsledku ohrožení života v pracovní době. Představenstvo společnosti 

schvaluje odměnu na základě návrhu vytvořeného útvarem řízení lidských zdrojů a vedoucích 

zaměstnanců. Odměna za ohrožení života v pracovní době je poskytována do výše 10 000 Kč. 

 

Věrnostní odměny 

Banka si uvědomuje důležitost svých zaměstnanců a vyjadřuje tímto poděkování a 

uznání za loajalitu a dlouhodobě odváděnou kvalitní práci svých zaměstnanců. Dalším 

důvodem je přiblížení se konkurenčním podmínkám.  

Jedná se zde o odměny za dlouhodobě odváděnou kvalitní práci. Tato odměna se týká 

všech zaměstnanců společnosti v pracovním poměru a je vyplácena jako poděkování za 

dlouhodobě odváděnou kvalitní práci na návrh útvaru řízení lidských zdrojů a vedoucích 

zaměstnanců. Jmenovitě je to odměna ve výši 10 000 Kč za 10 let dobře odváděné práce a 

odměna ve výši 20 000 Kč za 20 let dobře odváděné práce. 

Do věrnostních odměn je také zahrnuta odměna při odchodu do důchodu, která činí 7 

500 Kč za každý celý rok trvání pracovního poměru, trvá-li jeho pracovní poměr 
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k zaměstnavateli alespoň 5 let, přičemž maximální výše odměny je 150 000 Kč. Odměna je 

vyplacena, pokud zaměstnanec požádá o skončení pracovního poměru dohodou, z důvodu 

odchodu do starobního či plného invalidního důchodu a to nejpozději do jednoho měsíce ode 

dne, kdy mu tento zákonný nárok vznikl.  

Mimo výše uvedené benefity poskytuje banka svým zaměstnancům příspěvek na 

stravování a také organizuje různé společenské akce. Tyto benefity se však netýkají 

zaměstnanců na pobočkách XY Shopů, a proto zde nejsou blíže charakterizovány.  

 

3.2.2 Vedení a hodnocení pracovního výkonu 

U zaměstnanců XY Shopů se provádí také pravidelné hodnocení. Pravidelné 

hodnocení zaměstnanců je důležitou součástí řízení pracovního výkonu v XY, a.s. Hodnotící 

rozhovor je příležitostí k rekapitulaci uplynulého období, vyjasnění vzájemných očekávání do 

budoucna a definování oblastí k profesnímu rozvoji. S pracovníkem jsou dohodnuty 

individuální cíle, které podporují splnění stanovených obchodních cílů XY Shopu. Pro účely 

hodnocení slouží hodnotící formulář. Hodnocení se účastní všichni zaměstnanci XY Shopu. 

Přesné důvody hodnocení jsou následující: 

- poskytnutí pravidelné zpětné vazby pro pracovníky XY Shopů, 

- nastavení pravidel pro vyhodnocování zkušební doby, doby určité – stanovení 

jasných podmínek pro pokračování pracovního poměru, prodloužení pracovní 

smlouvy na dobu určitou, neurčitou. 

Pro pochopení posledního bodu je důležité vědět, že v případě nástupu nového 

zaměstnance do XY Shopu je tento zaměstnanec přijat pouze na dobu určitou, jejíž délka 

trvání je stanovena na 6 měsíců. Prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou popřípadě 

opět na dobu určitou tedy závisí také na výsledcích hodnocení. 

 

Hodnocením zaměstnanců na pozici Shop Office je pověřen jeho přímý nadřízený, 

tedy Shop Manager. Ten je zodpovědný za vedení a spravedlivé hodnocení pracovníků: 

- stanovuje obchodní cíle pro jednotlivé pracovníky (cíle vycházejí ze stanoveného 

plánu pro XY Shop), 

- stanovuje další cíle v oblasti rozvoje kompetencí, respektive domlouvá se na těchto 

cílech s jednotlivými pracovníky, 

- provádí pravidelné hodnotící rozhovory, 

- vyhodnocuje zkušební dobu a dobu určitou. 
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Do procesu hodnocení vstupuje také nejbližší vyšší nadřízený, který aktivně vyžaduje 

od vedoucího pracovníka informace o průběhu vedení a hodnocení pracovního výkonu 

zaměstnanců, v případě potřeby také podporuje vedoucího pracovníka a zejména se vyjadřuje 

k vyhodnocení zkušební doby a doby určité. 

 

Při procesu hodnocení se hodnotí výkon a kompetence zaměstnanců. Výkonem je zde 

myšleno vyhodnocení obchodních výsledků. Kompetence mohou být obecně definovány jako 

způsobilost, soubor určitých předpokladů k určité činnosti (znalosti, dovednosti, činnosti a 

návyky chování nebo myšlení); důležité je, že se projevují jako specifické „pozorovatelné 

chování“, které může být posuzováno – uvedené kompetence jsou zaměřeny na způsobilost 

pro obchodní činnost, dobré zvládnutí těchto kompetencí se projeví nejen v chování, ale jeho 

prostřednictvím i v obchodních výsledcích. Zde je uveden výčet jednotlivých hodnocených 

kompetencí: 

- prezentace sebe sama -  schopnost oslovit a zaujmout zákazníka, prodat sám sebe 

jako profesionála, 

- tah na bránu – energie a zaměřenost na cíl, 

- budování vztahu – identifikace potřeb zákazníka, umění „být v jeho hlavě“, 

- zvládání námitek – v průběhu jednání, 

- odolnost – očekávání o tom, jak dopadne jednání a důvěra v sama sebe, odolnost 

vůči odmítnutí, 

- identifikace – důvěra ve firmu a v produkty, které prodává; znalost produktů, 

- u Shop Managerů se dále hodnotí schopnost koučování a vedení lidí. 

 

Existují zde dva druhy metod hodnocení, a to pravidelné měsíční hodnocení a 

pravidelné čtvrtletní hodnocení. V případě pravidelného měsíčního hodnocení se hodnotí 

pouze obchodní výsledky. V případě pravidelného čtvrtletního hodnocení vedle obchodních 

výsledků hodnotí i kompetence a stanovují se cíle na další období. 
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4 Analýza vybraných faktorů 

 

4.1 Cíl diplomové práce 

 

Cílem diplomové práce je prozkoumání spokojenosti, a u některých stimulů také 

účinnosti, se stávajícími stimulačními prostředky ve společnosti XY, a.s. Nezaměřuji se však 

na celou společnost, ale pouze na zaměstnance výše zmiňovaných XY Shopů na pozici Shop 

Officerů. Konkrétně se zde zaměřuji zejména na finanční odměňování, zaměstnanecké 

výhody, pracovní podmínky, vztahy na pracovišti a také na hodnocení zaměstnanců, a to 

z toho důvodu, že považuji tyto faktory pro zaměstnance XY Shopů za nejdůležitější. Ke 

zjištění potřebných informací jsem použila metodu dotazníkového šetření. Výsledkem 

diplomové práce bude určit problémové oblasti a poskytnout možné návrhy a doporučení, 

které by mohly mít vliv na odstranění těchto problémových oblastí, a tím třeba také na 

zlepšení motivovanosti, pracovní spokojenosti a stability zaměstnanců.  

 

4.2 Výběr techniky zkoumání 

 

Jak již bylo uvedeno výše, pro splnění stanovených cílů byla využita metoda 

dotazníkového průzkumu, zejména díky výhodám, které tato metoda nabízí. Pavlica a kol. 

(2000) uvádí mezi výhody dotazníku, že můžeme získat údaje od většího počtu respondentů, 

získané údaje jsou jednotnější a lze je statisticky zpracovat, anonymní forma dotazníku může 

vést k větší otevřenosti, neklade zvýšené nároky na respondenty a snižuje se míra subjektivity 

tazatele. Mezi nevýhody dotazníku však dále řadí zejména nízkou návratnost dotazníků, 

potenciální náhodný výběr určité alternativy, nemožnost žádat vysvětlení při neporozumění 

otázce, povrchní charakter údajů, nemožnost sledovat důležité neverbální signály a také to, že 

s rostoucí délkou dotazníku se zvyšuje riziko únavy. 

Podstata dotazníku spočívá v písemném položení souboru otázek, na které dotazovaný 

neboli respondent odpovídá, popřípadě položek, s nimiž souhlasí či nesouhlasí, nebo z nichž 

vybírá tu, která je podle něho nejblíže skutečnosti nebo ji naopak vůbec neodpovídá. Pomocí 

dotazníku se snažíme získat informace o postojích, motivech, hodnotách či názorech (Pavlica 

a kol., 2000).  
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Konečný výsledek kriticky závisí na formulaci jednotlivých položek a na konstrukci 

dotazníku. Dle Bedrnové, Nového a kol. (2007) můžeme v dotazníku volit otázky uzavřené, 

otevřené či polootevřené.  

Při konstrukci dotazníku je velmi důležitá úvodní část, kde je vysvětleno, k čemu 

dotazník slouží a co má zjistit. Neméně důležité je ujištění respondentů, že získané údaje 

nebudou zneužity a poskytnutí pokynů ke správnému vyplnění. Střední část obsahuje otázky 

různého typu, které plně souvisí s výzkumným úkolem. Na závěr jsou začleněny otázky 

identifikační. Vhodné je také v závěru dotazníku připojit poděkování (Pavlica a kol., 2000). 

 

4.3 Druhy dat 

 

K realizaci výzkumu byla využita tzv. hard data zde uvedená na stránkách 28 až 32, 

jež mají formu podnikových dokumentů týkajících se zejména systému odměňování, 

hodnocení zaměstnanců, zaměstnaneckých výhod a také informace týkající se počtu, struktury 

a lokace zaměstnanců. Údaje získané z dotazníků v rámci dotazníkového průzkumu, tedy 

odpovědi zaměstnanců a jejich názory a postoje, jsou tzv. soft data.  

 

4.4 Popis dotazníku 

 

Ke sběru informací potřebných k analýze stimulačních faktorů byla použita metoda 

dotazníkového průzkumu. K tomuto účelu jsem sestavila dotazník (viz Příloha 2), který se 

skládá z pěti částí.  

První část dotazníku zahrnuje otázky 1 až 16 a týká se oblasti finančního odměňování 

a zaměstnaneckých výhod. Tato část obsahuje 12 uzavřených otázek, 2 otázky otevřené, 1 

otázku polootevřenou a 1 speciální uzavřenou otázku, která zjišťuje jednak informovanost 

respondentů o skladbě zaměstnaneckých výhod, a jednat také to, které zaměstnanecké výhody 

jsou nejvíce využívány.  

Druhá část dotazníku, která obsahuje otázky 17 až 24, se týká oblasti pracovních 

podmínek a vztahů na pracovišti. V této části dotazníku jsou všechny otázky uzavřené.  

Třetí část dotazníku se zabývá oblastí hodnocení zaměstnanců a zahrnuje otázky 25 

až 28. Všechny tyto otázky jsou opět uzavřené. 
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Čtvrtá část dotazníku zahrnuje otázky 29 až 31. V této části je 1 otázka uzavřená a 1 

otázka otevřená, pomocí které se mohou zaměstnanci vyjádřit na téma, co by ve firmě rádi 

změnili. Poslední otázka této části je tzv. škálová otázka, kde měli respondenti ohodnotit 

různé faktory podle jejich priority pomocí čtyřstupňové škály.  

Pátá část obsahuje pouze jednu identifikační otázku týkající se pohlaví respondentů. 

Údaje týkající se věku a délky odpracované doby nejsou v dotazníku zahrnuty a to jednak z 

toho důvodu, že jsem měla možnost tyto informace zjistit sama z databáze zaměstnanců, 

jednak z důvodu zajištění větší anonymity.  

Cílem všech uvedených uzavřených otázek bylo obdržet od respondentů výhradně 

pozitivní nebo negativní odpovědi. Proto zde nebyla nabídnuta žádná neutrální odpověď.  

 

4.5 Výběr respondentů 

 

Jak již bylo řečeno v podkapitole 3.2 této práce, v České republice v současné době 

působí 22 XY Shopů. V každé takovéto pobočce působí 3 až 5 zaměstnanců, a to podle výše 

jejich úvazku, aby byl pokryt fond pracovní doby. Vždy jeden z těchto zaměstnanců působí na 

pozici Shop Managera, ostatní zaměstnanci působí na pozici Shop Officerů. Do 

dotazníkového průzkumu byli na základě rozhodnutí vedení firmy zahrnuti zaměstnanci všech 

zbývajících 22 XY Shopů vyjma zaměstnanců na pozici Shop Managerů a zaměstnanců ve 

zkušební době, která činí tři měsíce. Celkem se tedy dotazníkový průzkum týkal 65-ti 

zaměstnanců.  

 

4.6 Průběh průzkumu 

 

Abychom zjistili míru srozumitelnosti všech otázek v dotazníku, byl proveden pilotní 

výzkum, a to na vzorku pěti respondentů. Při pilotáži měli respondenti problém s pochopením 

pouze jedné otázky, kterou jsem následně po zjištění důvodu nepochopení přepracovala.  

Vypracovaný dotazník byl zaslán elektronickou poštou (e-mailem) všem 65-ti 

vybraným zaměstnancům. Vzhledem ke značné vzdálenosti poboček bylo možné pro 

navrácení vyplněných dotazníků využít opět pouze elektronickou poštu. Všem respondentům 

jsem důrazně přislíbila naprostou anonymitu, i tak však měli tito respondenti dvě možnosti 

odeslání vyplněných dotazníků. Mohli buďto využít svůj vlastní zaměstnanecký nebo osobní 
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e-mail, popřípadě využít mnou vytvořenou speciální e-mailovou schránku, založenou pouze 

pro tyto účely. Na vypracování dotazníku měli zaměstnanci 5 dnů.  

 Ke zpracování bylo získáno 34 vyplněných dotazníků, celých 31 zaměstnanců tedy 

svůj dotazník nevyplnilo. Získané údaje byly zpracovány pomocí počítačového programu 

Microsoft EXCEL. K vyhodnocení dotazníkového šetření byla použita absolutní a relativní 

četnost. Aby byly získané výsledky co nejvíce přehledné a srozumitelné, jsou znázorněny 

graficky rozloženým výsečovým grafem s prostorovým efektem. 

 

4.7 Vyhodnocení dotazníkového průzkumu 

 

4.7.1 Charakteristiky souboru respondentů 

Tyto základní charakteristiky souboru respondentů byly z části čerpány z databáze 

zaměstnanců, která je přístupná všem zaměstnancům společnosti XY, a.s. a z části 

z dotazníkového průzkumu. Otázka týkající se pohlaví respondentů byla zahrnuta 

v dotazníku. Údaje týkající se věku a délky odpracované doby respondentů byly zjištěny 

z databáze zaměstnanců.  

 

1. Pohlaví respondentů 

 Celkem bylo do dotazníkového průzkumu zahrnuto 65 zaměstnanců, z toho 17 mužů a 

48 žen. Avšak jak již bylo uvedeno při popisu dotazníku, otázka týkající se věku respondentů 

byla obsažena v dotazníku. Výsledný graf 4.1 se tedy týká pouze 34 zaměstnanců, kteří svůj 

vyplněný dotazník zaslali zpět. Celkem se tedy dotazníkového průzkumu zúčastnilo 8 mužů a 

26 žen. Vyjádřeno v procentech je to 23,5% mužů a 76,5% žen.  

ženy
76,5%

Muži
23,5%

 
Graf 4.1 Pohlaví respondentů 
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2. Věk respondentů 

Informace týkající se věku respondentů byly zjištěny z databáze zaměstnanců. Jak je 

vidět na grafu 4.2, z celkového počtu 65-ti dotazovaných zaměstnanců bylo celých 56,9% 

mladších 25-ti let, dále pak 18,5% bylo ve věku 26 až 35 let. Další nejpočetnější skupinou 

byli zaměstnanci ve věku 36 až 45 let (12,3%). Pouhých 6,2% pak měla skupina zaměstnanců 

ve věku 46 až 55 let a skupina zaměstnanců starších 56-ti let.  

56 let a více
6,2%

46 až 55 let
6,2%

36 až 45 let
12,3%

26 až 35 let
18,5%

Do 25 let
56,9%

 
Graf 4.2 Věk respondentů 

 

3. Délka odpracované doby 

V podkapitole 3.2 této práce je uvedeno, že XY Shopy začaly vznikat v roce 2006. 

Maximální délka odpracované doby je zde tedy 4 roky. Z grafu 4.3, ale můžeme vyčíst, že 

nejpočetnější skupinu respondentů tvoří zaměstnanci s délkou odpracované doby 1 až 2 roky 

(32,3%). Dále celých 30,8% všech dotazovaných zde pracuje déle než 3 roky a 24,6% zde 

pracuje 2 až 3 roky. Méně než 1 rok pracuje v XY Shopu pouze 12,3% všech dotazovaných 

zaměstnanců.  

více než 3 roky
30,8%

2 až 3 roky
24,6%

1 až 2 roky
32,3%

méně než 1 rok
12,3%

 
Graf 4.3 Délka odpracované doby 

 

4.7.2 Analýza dotazníkového průzkumu 

Jak již bylo uvedeno výše, ke zpracování jsem získala 34 vyplněných dotazníků. 

Z celkového počtu 65-ti rozdaných dotazníků tedy 31 zaměstnanců dotazník nevyplnilo. 

Celková návratnost tak činila 52,3%.   
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Všechny následující grafy, na nichž budou znázorněny výsledky dotazníkového 

průzkumu, budou souhrnně zobrazovat odpovědi mužů i žen. V pomocných tabulkách k těmto 

grafům (viz Příloha 4) však můžeme vidět tyto odpovědi také zvlášť pro muže a pro ženy. 

V případě zajímavých rozdílů v odpovědích mužů a žen budou v průběhu tohoto vyhodnocení 

takové rozdíly uvedeny. Po vyhodnocení údajů získaných z odpovědí respondentů jsem 

dospěla k následujícím výsledkům. 

 

I. Finanční odměňování a zaměstnanecké výhody 

 

Otázka č. 1: Jste spokojen/a s výší Vaší hodinové mzdy? 

 Celých 29,4% respondentů odpovědělo, že jsou s výší své hodinové mzdy spokojeni. 

Nejvíce respondentů (47,1%) odpovědělo, že jsou s výší své mzdy spíše spokojeni. Se svou 

mzdou je spíše nespokojeno pouze 17,6%, a nakonec nejmenší procento respondentů, 

pouhých 5,9%, se svou mzdou spokojeno není.  

Ano
29,4%

Spíše ano
47,1%

Spíše ne
17,6%

Ne
5,9%

 
Graf 4.4 Spokojenost s výší mzdy 

 Všichni tito výše uvedení nespokojení zaměstnanci jsou však pouze z řad mužů. Žádná 

žena tedy neuvedla, že je se svou mzdou zcela nespokojena. Dále mezi odpověďmi spíše 

nespokojeno, je opět větší procentuální zastoupení mezi muži (25%) než ženami (15,4%). U 

kladných odpovědí je pak vždy větší procento zastoupeno ženami. 

 

Otázka č. 2: Jste spokojen/a se systémem a výší provizí za prodej produktů? 

 Provize za prodej produktů mohou být významnou součástí celkové odměny 

zaměstnanců, a je proto velmi důležité znát názor zaměstnanců na tento stimulační prostředek. 

  

2.1 Systém provizí 

 Se systémem provizí je zcela spokojeno 17,6% respondentů a největší skupina 

respondentů (70,6%) je se systémem provizí spíše spokojena. Shodné procento respondentů 

(5,9%) je se systémem provizí spíše nespokojeno a zcela nespokojeno.  
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Ne
5,9%

Spíše ne
5,9%

Spíše ano
70,6%

Ano
17,6%

¨ 

Graf 4.5 Spokojenost se systémem provizí 

 U mužů i žen zde převládá odpověď „spíše ano“, rozdíly však můžeme najít u 

odpovědí „spíše ne“ a „ne“. Žádná z žen při hodnocení systému provizí není zcela 

nespokojena, avšak spíše nespokojeno je 7,7% žen. Naopak žádný muž není se systémem 

provizí spíše nespokojen, ale celých 25% mužů je s tímto systémem zcela nespokojeno.  

 

2.2 Výše provizí 

S výší provizí je zcela spokojeno pouhých 11,8% respondentů a spíše spokojeno je 

29,4% respondentů. Největší procento respondentů (35,3%) je s výší provizí spíše 

nespokojeno a zcela nespokojeno je dokonce celých 23,5% respondentů.  

Ne
23,5%

Spíše ne
35,3%

Spíše ano
29,4%

Ano
11,8%

 
Graf 4.6 Spokojenost s výší provizí 

 Odpovědi mužů jsou v této otázce rovnoměrně rozprostřeny do všech kategorií. Ženy 

však při hodnocení výše provizí nejsou tak jednotné. Pořadí odpovědí žen přesně kopíruje 

celkový výsledek, kdy nejčastější odpovědí je tedy „spíše ne“ (38,5%) a následuje odpověď 

„spíše ano“ (30,8%). Při hodnocení výše provizí převládá tedy u žen hodnocení negativní.  

  

Otázka č. 3: Současný systém odměňování považuji za: 

Jedním ze základních prostředků stimulace zaměstnanců je nepochybně systém 

odměňování. Tuto souborovou otázku jsem tedy zaměstnancům položila s cílem zjistit, zda 

tento současný systém odměňování považují za dostatečně srozumitelný a motivující.  
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 3.1 Srozumitelný 

 Z grafu 4.6 vidíme, že celých 58,8% respondentů považuje současný systém 

odměňování za srozumitelný. Dalších 29,4% respondentů ho považuje za spíše srozumitelný a 

pouhých 11,8% považuje tento systém za spíše nesrozumitelný. Žádný z respondentů 

nepovažuje systém odměňování za zcela nesrozumitelný. 

Ne
0,0%

Spíše ne
11,8%

Spíše ano
29,4%

Ano
58,8%

 
Graf 4.7 Hodnocení systému odměňování – srozumitelný 

 V této otázce nejsou rozdíly v odpovědích mezi muži a ženami příliš významné. Pouze 

v případě hodnocení systému odměňování jako spíše nesrozumitelný, pocházelo toto 

hodnocení z větší části ze strany mužů (25%) než žen (7,7%). Můžeme tedy říci, že systém 

odměňování se celkově jeví jako méně srozumitelný spíše mužům.  

 

3.2 Motivující 

Pouze 11,8% respondentů považuje současný systém odměňování za nemotivující. 

Avšak nadpoloviční většina respondentů, konkrétně celých 52,9%, považuje tento systém za 

spíše nemotivující. Jako spíše motivující hodnotilo tento systém 29,4% respondentů a pouhých 

5,9% ho hodnotí jako motivující.  

 

Ne
11,8%

Spíše ne
52,9%

Spíše ano
29,4%

Ano
5,9%

 
Graf 4.8 Hodnocení systému odměňování - motivující 

 Také zde však existují určité rozdíly v mínění mužů a žen. Žádný z mužů nehodnotí 

tento systém za nemotivující či motivující, ale pouze za spíše nemotivující (75%) či spíše 

motivující (25%). Odpovědi žen jsou naopak rozloženy do všech kategorií a týkají se tak i 

hodnocení nemotivující (15,4%) a motivující (7,7%), jsou tedy více diferencovány.  
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Otázka č. 4: Celková výše Vaší mzdy je: 

 V této otázce bylo mou snahou zjistit, jak zaměstnanci hodnotí výši své celkové mzdy ve 

vztahu ke svému vzdělání, náročnosti práce a svým pracovním zkušenostem. Dále jsem se snažila 

zjistit, jak na tuto celkovou mzdu pohlíží vzhledem ke svým pracovním výsledkům a zejména svému 

pracovnímu nasazení. 

 

 4.1 Odpovídající mému vzdělání 

 Hodnocení celkové mzdy za neodpovídající (17,6%) či spíše neodpovídající (41,2%) 

vzdělání respondentů se tedy týká většiny těchto respondentů. Dále pak pro 35,3% 

respondentů je tato mzda spíše odpovídající a pro pouhých 5,9% respondentů je tato mzda 

zcela odpovídající jejich vzdělání. Můžeme tedy říci, že nadpoloviční většina respondentů se 

domnívá, že vzhledem ke svému vzdělání, by měla být jejich celková mzda vyšší.  

Ne
17,6%

Spíše ne
41,2% Spíše ano

35,3%

Ano
5,9%

 
Graf 4.9 Hodnocení celkové mzdy – odpovídající vzdělání 

 V této podotázce je velmi výrazný rozdíl mezi odpověďmi můžu a žen. Odpovědi 

všech můžu se týkaly jen hodnocení mzdy vzhledem ke vzdělání jako spíše neodpovídající 

(50%) a neodpovídající (50%). Naopak téměř polovina žen (46,2%) celkovou mzdu hodnotila 

jako spíše odpovídající jejich vzdělání. Dá se tedy říci, že všichni muži, kteří se 

dotazníkového průzkumu zúčastnili, se vzhledem ke svému vzdělání cítí podhodnoceni.  

 

 4.2 Odpovídající náročnosti práce 

 Skoro polovina všech respondentů (47,1%) hodnotí svou celkovou mzdu jako spíše 

odpovídající vzhledem k náročnosti práce. Jako odpovídající ji hodnotí 17,6% respondentů, 

avšak druhou nejpočetnější skupinu respondentů tvoří ti, kteří ji hodnotí jako spíše 

neodpovídající (35,3%). Za zcela neodpovídající ji nepovažuje žádný z respondentů.  
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Graf 4.10 Hodnocení celkové mzdy – odpovídající náročnosti práce 

 Zde největší procento mužů (50%) hodnotí výši mzdy vzhledem k náročnosti práce 

jako spíše neodpovídající. Naopak největší procento žen (53,8%) tuto mzdu hodnotí jako 

spíše odpovídající náročnosti práce. Polovina mužů se tedy domnívá, že by mzda mohla být 

vzhledem k náročnosti práce spíše vyšší.  

 

 4.3 Odpovídající mým pracovním zkušenostem 

 Pro 23,5% respondentů je celková mzda odpovídající jejich pracovním zkušenostem. 

Pro shodné procento respondentů je celková mzda spíše odpovídající (35,3%) a spíše 

neodpovídající (35,3%) jejich pracovním zkušenostem. Nejmenší procento respondentů 

(5,9%) se domnívá, že celková mzda je neodpovídající jejich pracovním zkušenostem.  
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Graf 4.11 Hodnocení celkové mzdy – odpovídající pracovním zkušenostem 

 Muži na tuto otázku nejčastěji odpovídali kladně. Za odpovídající ji hodnotí celých 

50% mužů. Naopak u žen byly nejčastějšími odpověďmi hodnocení spíše odpovídající 

(38,5%) a spíše neodpovídající (38,5%). Jako zcela neodpovídající pracovním zkušenostem 

svou mzdu hodnotí pouze ženy (7,7%).  

 

 4.4 Odpovídající mým pracovním výsledkům 

 Shodně pro pouhých 5,9% respondentů je tato mzda odpovídající a neodpovídající 

jejich pracovním výsledkům. Pro největší procento respondentů (58,8%) je tato mzda spíše 

odpovídající jejich pracovním výsledkům a pro zbývajících 29,4% respondentů je tato mzda 

spíše neodpovídající jejich pracovním výsledkům.  
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Graf 4.12 Hodnocení celkové mzdy – odpovídající pracovním výsledkům 

 U mužů se odpovědi týkaly pouze hodnocení spíše odpovídající (75%) a spíše 

neodpovídající (25%). Odpovědi žen se týkaly také hodnocení odpovídající (7,7%) a 

neodpovídající (7,7%) jejich pracovním výsledkům.  

 

 4.5 Odpovídající mému pracovnímu nasazení 

 Pro shodné procento respondentů je celková mzda spíše odpovídající (35,3%) a spíše 

neodpovídající (35,3%) jejich pracovnímu nasazení. Dalších 17,6% respondentů tuto mzdu 

hodnotí jako odpovídající a nakonec zbylých 11,8% respondentů tuto mzdu hodnotí jako 

neodpovídající jejich pracovnímu nasazení. 

Ano
17,6%

Spíše ano
35,3%

Spíše ne
35,3%

Ne
11,8%

 
Graf 4.13 Hodnocení celkové mzdy – odpovídající pracovnímu nasazení 

 Zde je znatelný velmi významný rozdíl mezi muži a ženami. Celkovou mzdu totiž 

hodnotí za odpovídající jejich pracovnímu nasazení celých 50% mužů, avšak pouhých 7,7% 

žen. Mezi zbylými odpověďmi již tak významné rozdíly nejsou.   

 

Otázka č. 5: Ovlivňuje Vaše pracovní nasazení výši Vaší odměny? 

 V tomto případě se opět shodné procento respondentů domnívá, že výši odměny spíše 

ovlivňuje (35,3%) a spíše neovlivňuje (35,3%) jejich pracovní nasazení. Dalších 17,6% 

respondentů se domnívá, že výši odměny ovlivňuje jejich pracovní nasazení a nakonec 

zbylých 11,8% respondentů odpovědělo, že výši odměny jejich pracovní nasazení 

neovlivňuje. 
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Graf 4.14 Vliv pracovního nasazení na výši odměny 

 U této otázky největší procento mužů (75%) uvádí, že výši odměny jejich pracovní 

nasazení spíše ovlivňuje. Naopak největší procento žen (46,2%) se domnívá, že výši odměny 

jejich pracovní nasazení spíše neovlivňuje.  

 
Otázka č. 6: Domníváte se, že na výši Vaší odměny mají spíše než Vaše pracovní 

nasazení vliv jiné aspekty (např. umístění prodejny apod.)? 

 Zde jasně převažuje názor, že na výši odměny mají vliv spíše jiné aspekty nežli 

pracovní nasazení. Na tuto otázku celých 58,8% respondentů odpovědělo „ano“ a dalších 

29,4% respondentů odpovědělo „spíše ano“. Pouhých 11,8% respondentů odpovědělo „spíše 

ne“ a žádný z respondentů nebyl toho názoru, že jiné aspekty než je pracovní nasazení na výši 

odměny vliv nemají.  

Ano
58,8%

Spíše ano
29,4%

Spíše ne
11,8%

Ne
0,0%

 
Graf 4.15 Vliv jiných aspektů na výši odměny 

 

Otázka č. 7: Domníváte se, že ve srovnání s ostatními zaměstnanci na stejné pozici je 

Vaše celková mzda (časová mzda + provize) spravedlivá? 

Nadpoloviční většina respondentů (52,9%) považuje ve srovnání s ostatními 

zaměstnanci na stejné pozici svou celkovou mzdu za spíše spravedlivou a 11,8% respondentů 

ji považuje za spravedlivou. Shodné procento respondentů ji pak považuje za spíše 

nespravedlivou (17,6%) a nespravedlivou (17,6%). 
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Graf 4.16 Spravedlnost mzdy 

 

Otázka č. 8: Máte přehled o všech zaměstnaneckých výhodách, které Vám společnost 

poskytuje? 

 Z grafu 4.17 je patrné, že velká většina respondentů se domnívá, že má přehled o 

poskytovaných zaměstnaneckých výhodách. Na tuto otázku totiž odpovědělo 35,3% 

respondentů, že přehled má a 47,1% respondentů odpovědělo, že přehled spíše má. Dalších 

11,8% respondentů se domnívá, že přehled o všech poskytovaných zaměstnaneckých 

výhodách spíše nemá a pouhých 5,9% respondentů se domnívá, že přehled rozhodně nemá.  

 

Ano
35,3%

Spíše ano
47,1%

Spíše ne
11,8%

Ne
5,9%

 
Graf 4.17 Přehled o zaměstnaneckých výhod 

Všichni výše uvedení respondenti, kteří se domnívají, že přehled o poskytovaných 

zaměstnaneckých výhodách rozhodně nemají, jsou zde pouze z řad mužů. Z této otázky tedy 

vyplývá, že ženy mají větší přehled o poskytovaných zaměstnaneckých výhodách.  

 

Otázka č. 9: Myslíte si, že Vás společnost dostatečně informuje o souboru poskytovaných 

výhod? 

 Tato otázka by měla sloužit jako prostředek pro zjištění příčiny případné 

nepřehlednosti poskytovaných zaměstnaneckých výhod, jejíž míra byla zjišťována 

prostřednictvím předchozí otázky. Největší procento respondentů (41,2%) se domnívá, že je 

společnost spíše neinformuje o souboru zaměstnaneckých výhod. Dále 23,5% respondentů se 

domnívá, že je spíše informuje a 29,4% respondentů se domnívá, že je společnost informuje o 
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souboru poskytovaných zaměstnaneckých výhod. Pouhých 5,9% respondentů se domnívá, že 

je organizace dostatečně neinformuje. 

Ano
29,4%

Spíše ano
23,5%Spíše ne

41,2%

Ne
5,9%

 
Graf 4.18 Informovanost o souboru poskytovaných výhod 

 Rozdíly mezi muži a ženami jsou významné u záporných odpovědí. Polovina, tedy 

50%, mužů se domnívá, že je ospolečnost spíše neinformuje a 25% mužů se domnívá, že je 

neinformuje. U žen je tomu tak, že žádná z žen se nedomnívá, že by byla zcela neinformována 

o souboru poskytovaných zaměstnaneckých výhod, avšak 38,5% žen je toho názoru, že je 

společnost spíše neinformuje. Můžeme tedy říci, že neinformováni se cítí především muži.  

 

Otázka č. 10: Odkud čerpáte informace o zaměstnaneckých výhodách? 

 Naprostá většina respondentů (94,1%) čerpá informace o zaměstnaneckých výhodách 

z intranetu a zbylých 5,9% respondentů čerpá tyto informace od kolegů. Nikdo z respondentů 

nečerpá informace o zaměstnaneckých výhodách od nadřízených, popřípadě z jiných zdrojů. 

jiné
0,0%

od nadřízených
0,0%

od kolegů
5,9%

z intranetu
94,1%

 
Graf 4.19 Zdroje informací o zaměstnaneckých výhodách 

 Opět zde existuje určitý rozdíl v odpovědích mužů a žen. A to takový, že pouze muži 

na tuto otázku odpověděli, že čerpají informace o zaměstnaneckých výhodách od kolegů. 

Všechny ženy tedy shodně odpověděly, že tyto informace čerpají z intranetu.  

 

Otázka č. 11: Vyhovuje Vám skladba poskytovaných zaměstnaneckých výhod? 

V grafu 4.20 můžeme vidět, že více než polovina respondentů (58,8%) je se skladbou 

zaměstnaneckých výhod spíše spokojena a 5,9% respondentů je s touto skladbou spokojeno. 
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Dále však 29,4% respondentů je spíše nespokojeno se skladbou zaměstnaneckých výhod a 

zbylých 5,9% respondentů je s touto skladbou dokonce nespokojeno. 

Ano
5,9%

Spíše ano
58,8%

Spíše ne
29,4%

Ne
5,9%

 
Graf 4.20 Spokojenost zaměstnanců se skladbou poskytovaných výhod 

 Toto výše uvedené procento nespokojených zaměstnanců (5,9%) je zde pouze z řad 

mužů, kdy celých 25% mužů je se skladbou zaměstnaneckých výhod zcela nespokojeno. 

Žádný muž není s touto skladbou zcela spokojen, avšak z žen je zcela spokojeno 7,7%. Lze 

tedy říci, že skladba zaměstnaneckých výhod vyhovuje spíše ženám.  

 

Otázka č. 12: Označte ty zaměstnanecké výhody, o kterých víte, že je Vaše společnost 

poskytuje, a podtrhněte ty zaměstnanecké výhody, které využíváte: 

 Tato otázka byla položena s cílem zjistit, zda zaměstnanci opravdu mají přehled o 

poskytovaných zaměstnaneckých výhodách. Mezi nabízené odpovědi byly zařazeny také 

zaměstnanecké výhody, které společnost XY, a.s. nenabízí, konkrétně se jedná o stravenky, 

příspěvek na životní pojištění a příspěvek na dopravu. V této otázce nás tedy zajímá, zda 

respondenti správě uvedou všechny zaměstnanecké výhody, které jim společnost nabízí a 

zároveň, zda se tzv. nenachytají a neuvedou také zaměstnanecké výhody, které jim 

poskytovány nejsou.  

 Pouze 2,9% respondentů zařadilo mezi zaměstnanecké výhody také příspěvek na 

životní pojištění. Stravenky či příspěvek na dopravu mezi poskytované zaměstnanecké výhody 

nezařadil žádný s respondentů. Avšak znalost všech poskytovaných zaměstnaneckých výhod 

není příliš vysoká. Všichni zaměstnanci jsou si vědomi, že jim společnost XY, a.s. poskytuje 

zaměstnanecký účet, poukázky na odběr služeb a také příspěvek na penzijní připojištění, avšak 

o ostatních zaměstnaneckých výhodách již stejný přehled nemají. Nejméně respondentů 

uvedlo mezi zaměstnaneckými výhodami také čerpání tří dnů náhradního volna (47,1%) a 

dále pak odměny představenstva společnosti a odměny za dlouhodobě odváděnou kvalitní 

práci.  
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 Překvapující je však zejména neznalost zaměstnanecké výhody v podobě týdnu 

dovolené navíc. Většina zaměstnanců tuto výhodu zcela jistě každoročně využívá, ale za 

zaměstnaneckou výhodu ji považuje zřejmě pouze 70,6% respondentů.  
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100,0%

70,6%
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Čerpání tří dnů náhradního volna Sick days

Příspěvek na penzijní připojištění Příspěvek na životní pojištění

Podpora při složitých životních situacích Dary (za narozené dítě, apod.)

Příspěvek na dopravu Odměny představenstva společnosti

Odměny za dl. odváděnou kvalitní práci Odměna při odchodu do důchodu

 
Graf 4.21 Poskytované zaměstnanecké výhody 

 Předmětem této otázky bylo také zjistit, které zaměstnanecké výhody zaměstnanci ve 

skutečnosti využívají. Největší počet respondentů (94,1%) využívá poukázky na odběr služeb 

tzv. Flexi Passy. Další nejvíce využívanou zaměstnaneckou výhodou je zaměstnanecký účet, 

který využívá 70,6% respondentů. Stejné procento respondentů (58,8%) pak využívá týden 

dovolené navíc a příspěvek na penzijní připojištění. Posledními využívanými 

zaměstnaneckými výhodami pak jsou tzv. sick days (52,9%) a čerpání tří dnů náhradního 

volna (5,9%).  

70,6%
94,1%

58,8%

5,9%

52,9% 58,8%

Zaměstnanecký účet Poukázky na odběr služeb 

Týden dovolené navíc Čerpání tří dnů náhradního volna

Sick days Příspěvek na penzijní připojištění

 
Graf 4.22 Využívané zaměstnanecké výhody 
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Otázka č. 13: Které poskytované zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejdůležitější? 

 Respondenti zde mohli uvést pouze dvě nejdůležitější zaměstnanecké výhody. Jak je 

patrné z grafu 4.23, jako nejdůležitější hodnotí respondenti týden dovolené navíc (64,7%). Na 

dalších místech jsou pak poukázky na odběr služeb (58,8%) a zaměstnanecký účet (23,5%). 

Pouze 11,8% respondentů řadí mezi nejdůležitější zaměstnanecké výhody příspěvek na 

penzijní připojištění. A nejmenší procenta v žebříčku důležitosti pak získaly zaměstnanecké 

výhody v podobě čerpání tří dnů náhradního volna (5,9%) a podpora při složitých životních 

situacích (2,9%).  

23,5%

58,8%
64,7%

5,9%
11,8%

2,9%

Zaměstnanecký účet Poukázky na odběr služeb 

Týden dovolené navíc Čerpání tří dnů náhradního volna

Příspěvek na penzijní připojištění Podpora při složitých životních situacích
 

Graf 4.23 Nejdůležitější zaměstnanecké výhody 

 Rozdíly mezi muži a ženami v této otázce nacházíme při hodnocení důležitosti 

poukázek na odběr služeb a penzijního připojištění. Zatímco pro většinu žen jsou poukázky na 

odběr služeb důležité (65,4%), muži je již ve stejné míře za důležité nepovažují (37,5%). 

Naopak příspěvek na penzijní připojištění je hodnocen za důležitý spíše muži (25%) nežli 

ženami (7,7%).  

 

Otázka č. 14: Se kterými poskytovanými zaměstnaneckými výhodami jste nejvíce 

spokojen/a? 

 U této otázky mohli zaměstnanci opět uvést maximálně dvě zaměstnanecké výhody, 

tentokrát však ty, se kterými jsou nejvíce spokojeni. Tato otázka navazuje na otázku 

předchozí. Snahou zde bylo zjistit, zda jsou respondenti se zaměstnaneckými výhodami, které 

považují za nejdůležitější, také nejvíce spokojeni, nebo zda u respondentů existuje rozdíl ve 

vnímání důležitosti a spokojenosti se zaměstnaneckými výhodami.  

 Nejvíce spokojeni jsou zde respondenti se zaměstnaneckou výhodu v podobě týdnu 

dovolené navíc (41,2%) a stejně jako v předchozí otázce pak následují poukázky na odběr 

služeb (29,4%). V grafu 4.24 však můžeme vidět, že procenta respondentů, kteří jsou s těmito 
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zaměstnaneckými výhodami rovněž nejvíce spokojeni, jsou výrazně nižší. Nejmenší procento 

respondentů je pak nejvíce spokojeno se zaměstnaneckým účtem (5,9%) a s možností čerpání 

tří dnů náhradního volna (5,9%). Největší změna oproti předchozí otázce nastala u příspěvku 

na penzijní připojištění, kdy s tímto příspěvkem je nejvíce spokojeno 35,3% respondentů. 

Nově zde nacházíme také tzv. sick days, se kterými je nejvíce spokojeno celých 17,6% 

respondentů. 
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29,4%

41,2%
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Zaměstnanecký účet Poukázky na odběr služeb 
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Sick days Příspěvek na penzijní připojištění

 
Graf 4.24 Spokojenost se zaměstnaneckými výhodami 

 Výraznější rozdíly ve spokojenosti se zaměstnaneckými výhodami mezi muži a 

ženami lze pozorovat u zaměstnaneckého účtu a opět také u příspěvku na penzijní 

připojištění. Se zaměstnaneckým účtem je nejvíce spokojeno 25% žen, avšak žádný muž. S 

penzijním připojištěním jsou pak nejvíce spokojeni muži (50%), ženy jsou s touto 

zaměstnaneckou výhodou nejvíce spokojeny v menším počtu případů (30,8%).  

 

Otázka č. 15: Považujete zaměstnanecké výhody za samozřejmost? 

 Poskytování zaměstnaneckých výhod považuje za samozřejmé 29,4% respondentů. 

Největší procento respondentů (41,2%) považuje poskytování výhod za spíše samozřejmé. 

Pouze 29,4% respondentů se domnívá, že poskytování zaměstnaneckých výhod spíše 

samozřejmé není a žádný z respondentů se nedomnívá, že poskytování zaměstnaneckých 

výhod samozřejmostí není. 

Ano
29,4%

Spíše ano
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Graf 4.25 Samozřejmost poskytování zaměstnaneckých výhod 
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Otázka č. 16: Uvítal/a byste spíše jiné zaměstnanecké výhody, výměnou za některé ze 

stávajících? 

 Celých 64,7% respondentů by na skladbě zaměstnaneckých výhod nic neměnilo a jsou 

s ní tedy spokojeni. Jiné zaměstnanecké výhody by uvítalo pouze 35,3% respondentů.  

Ano, uveďte jaké
35,3% Ne, jsem 

spokojen/a
64,7%

 
Graf 4.26 Změna ve skladbě zaměstnaneckých výhod 

 Odpovědi mužů a žen jsou u této otázky téměř shodné. V případě odpovědi „ano“ na 

tuto otázku, měli respondenti uvést, které zaměstnanecké výhody by případně uvítali, kdyby 

měli možnost. Zde nejčastěji respondenti uváděli stravenky, dále pak více poukázek na odběr 

služeb – Flexi Passy. Dvakrát se v odpovědích objevil příspěvek na stavební spoření a 

příspěvek na životní pojištění a jedna respondentka by uvítala také příspěvek na dovolenou a 

na dětské tábory.  

 

II. Pracovní podmínky a vztahy na pracovišti 

 

Otázka č. 17: Jste spokojen/a s: 

 Prostřednictvím teto otázky bylo mou snahou zjistit, jak jsou zaměstnanci spokojeni 

s pracovním prostředím, pracovními pomůckami, pracovní dobou a také s organizací směn.  

 

 17.1 Pracovní prostředí 

 S pracovním prostředím je nespokojeno celých 52,9% respondentů. Spíše nespokojeno 

je pak dalších 17,6% respondentů. Spíše spokojeno je jen 23,5% respondentů a pouhých 5,9% 

respondentů je s pracovním prostředím spokojeno. 
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Graf 4.27 Spokojenost s pracovním prostředím 

 Odpovědi mužů a žen jsou v této otázce naprosto odlišné. Nespokojeno s pracovním 

prostředím je celých 61,5% žen avšak pouze 25% mužů. Spíše nespokojeno je pak 23,1% žen 

a žádný muž. Zbývající podíl žen (15,4%) je s pracovním prostředním spíše spokojen, avšak 

naprosto spokojena není žádná žena. Zato muži jsou převážně spíše spokojeni (50%) a 

spokojeni (25%). 

 

 17.2 Pracovní pomůcky 

 S pracovními pomůckami je spíše spokojena téměř polovina respondentů (47,1%) a 

zcela spokojeno je pak 17,6% respondentů. Spíše nespokojeno je ale 23,5% a nespokojeno je 

zbylých 11,8% respondentů.  
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23,5%

Ne
11,8%

 
Graf 4.28 Spokojenost s pracovními podmínkami 

Můžeme říci, že zde se pořadí spokojenosti u mužů a žen oproti předchozí otázce 

téměř obrátilo. Celých 50% mužů je totiž s pracovními pomůckami nespokojeno. Shodné 

procento mužů je pak s pracovními pomůckami spíše nespokojeno (25%) a spíše spokojeno 

(25%).  

 

 17.3 Pracovní doba 

 S pracovní dobou je spokojeno 29,4% respondentů a celých 47,1% respondentů je 

s pracovní dobou spíše spokojeno. Shodné procento respondentů (11,8%) je pak s pracovní 

dobou spíše nespokojeno a nespokojeno. 
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Graf 4.29 Spokojenost s pracovní dobou 

 

 17.4 Organizace směn 

 Celých 41,2% respondentů je s organizací směn zcela spokojeno a 29,4% respondentů 

je spíše spokojeno. 5,9% respondentů je pak spíše nespokojeno, zatímco nespokojeno 

s organizací směn je 23,5% respondentů.  
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Graf 4.30 Spokojenost s organizací směn 

 Zcela spokojeno je při organizaci směn celých 46,2% žen, avšak jen 25% mužů.  

 

Otázka č. 18: Považujete svou práci za: 

 Cílem této otázky bylo získat údaje o hodnocení vykonávané práce ze strany 

respondentů, a to z hlediska náročnosti, různorodosti, zajímavosti a možnosti seberealizace. 

 

 18.1 Náročnou 

 Při pohledu na graf 4.31 je vidět, že respondenti svou práci považují za nenáročnou 

(35,3%) nebo ve většině případů za spíše nenáročnou (58,8%). Pouze 5,9% respondentů svou 

práci považuje za spíše náročnou a žádný respondent neuvedl, že ji považuje za náročnou.  
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Graf 4.31 Hodnocení práce - náročná 

 Muži na tuto podotázku odpovídali pouze „ne“ (75%) a „spíše ne“ (25%). U žen pak 

převládá odpověď „spíše ne“ (69,2%) a následuje odpověď „ne“(23,1%). Odpověď „spíše 

ano“ se v hodnocení náročnosti práce objevila pouze u žen. 

 

 18.2 Různorodou 

 V grafu 4.32 vidíme, že nejmenší procento respondentů (11,8%) považuje svou práci 

za různorodou. Následuje hodnocení spíše různorodá, a to od 23,5% respondentů. Nejvíce 

respondentů (41,2%) spíše nepovažuje svou práci za různorodou a zbylých 23,5% 

respondentů ji rozhodně nepovažuje za různorodou.  
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Graf 4.32 Hodnocení práce - různorodá 

 Odpověď „ano“ se v názoru na různorodost vykonávané práce objevila pouze u žen.  

 

 18.3 Zajímavou 

 Za zajímavou považuje svou práci 17,6% respondentů a za spíše zajímavou ji považuje 

29,4% respondentů. Nejvíce respondentů ji považuje za spíše nezajímavou (35,3%) a zbylých 

17,6% respondentů ji považuje za zcela nezajímavou.  
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Graf 4.33 Hodnocení práce - zajímavá 

 Největší procento mužů (50%) a naopak nejmenší procento žen (7,7%) uvedlo 

odpověď „ne“. Odpověď „ano“ pak uvedlo 23,1% žen, avšak žádný muž.  

 

 18.4 Seberealizující 

 Za seberealizující a spíše seberealizující považuje svou práci 11,8% respondentů. 

Následuje názor spíše neseberealizující, a to od 35,3% respondentů. Nejvíce respondentů 

(41,2%) považuje svou práci za zcela neseberealizující. 
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Graf 4.34 Hodnocení práce - seberealizující 

 V odpovědích na tuto otázku výrazné rozdíly mezi muži a ženami nenajdeme.  

 

Otázka č. 19: Jak hodnotíte vztahy se svými spolupracovníky? 

 Z grafu 4.35 je patrné velmi pozitivní hodnocení těchto vztahů. Celých 88,2% 

respondentů považuje vztahy se svými spolupracovníky za dobré a zbylých  

11,8% je považuje za spíše dobré. Žádný z respondentů nepovažuje vztahy se svými 

spolupracovníky za spíše špatné či špatné. 
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Graf 4.35 Vztahy zaměstnanců se svými kolegy 

 

Otázka č. 20: Jak hodnotíte vztah se svým přímým nadřízeným? 

 Výsledky této otázky jsou opět velmi pozitivní. Dokonce nadpoloviční většina 

respondentů (58,8%) považuje vztah se svým přímým nadřízeným za dobrý a 29,4% 

respondentů ho považuje za spíše dobrý. Avšak zbylých 11,8% respondentů vnímá vztah se 

svým přímým nadřízeným jako spíše špatný. 

Dobrý
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29,4%

Spíše špatný
11,8%
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Graf 4.36 Vztahy zaměstnanců se svými nadřízenými 

  Všichni respondenti, kteří hodnotili vztahy se svými nadřízenými za spíše špatné, 

pochází z řad žen. Žádný muž tedy tyto vztahy nehodnotil negativně.  

 

Otázka č. 21: Je Vám za vykonanou práci vysloveno uznání nebo pochvala od Vašeho 

nadřízeného? 

 Z grafu 4.37 je patrné, že 17,6% respondentů odpovědělo na tuto otázku „ano“ a 

dalších 35,3% respondentů odpovědělo „spíše ano“. Největší procento se však týká odpovědi 

„spíše ne“ (41,2%).  Zbylých 5,9% respondentů odpovědělo, že jim za vykonanou práci 

vysloveno uznání od nadřízeného není. 
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Graf 4.37 Uznání nebo pochvala od nadřízeného 

 

Otázka č. 22: Máte zájem o zvyšování své kvalifikace? 

 Zde v grafu 4.38, můžeme vidět, že téměř všichni respondenti mají zájem o zvyšování 

své kvalifikace (88,2%) a zbylých 11,8% respondentů pak má spíše zájem o zvyšování své 

kvalifikace. Žádný z respondentů na tuto otázku neodpověděl „spíše ne“ či „ne“.  
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Ne
0,0%

 
Graf 4.38 Zájem o zvyšování kvalifikace 

 Odpověď „ano“ byla u žen častější (92,3%) nežli u mužů (75%). 

 

Otázka č. 23: S možností vzdělání v organizaci jsem spokojena: 

 Cílem této otázky bylo zjistit, jak jsou zaměstnanci v organizaci spokojeni s různými 

druhy vzdělávání a rozvoje. 

 

 23.1 Školení (odborných znalostí) 

 S možností školení není zcela spokojen žádný s respondentů a pouhých 11,8% 

respondentů je spíše spokojeno. Za to však nadpoloviční většina respondentů (52,9%) uvedla, 

že je s možností školení spíše nespokojena a zbylých 35,3% jich uvedlo, že je nespokojeno.  
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Graf 4.39 Možnost vzdělávání - školení 

 Odpověď „spíše ano“ se týkala pouze žen. Všichni muži tedy hodnotili možnost 

školení negativně.  

 

 23.2 Trénink (odborných dovedností) 

 Možnost tréninku odborných dovedností zde hodnotí všichni zaměstnanci negativně. 

Nadpoloviční většina respondentů (64,7%) je s možností tréninku spíše nespokojena a 

zbylých 35,3% respondentů je pak zcela nespokojeno. Při hodnocení možnosti tréninku 

neuvedl žádný z respondentů, že je spokojen ani spíše spokojen.  
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Graf 4.40 Možnost vzdělávání - trénink 

  

 23.3 Ostatní formy vzdělání a rozvoje 

 U hodnocení ostatních forem vzdělávání a rozvoje můžeme v grafu 4.41 vidět opět 

pouze negativní odpovědi. S možností ostatních forem vzdělání a rozvoje je nespokojeno 

52,9% respondentů. Zbylých 47,1% respondentů uvedlo, že je spíše nespokojeno.  
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Graf 4.41 Možnost vzdělávání – ostatní formy vzdělávání a rozvoje 
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Otázka č. 24: Domníváte se, že pro kvalitní vykonávání Vaší práce je vzdělání (školení, 

trénink apod.) důležité? 

 Naprostá většina respondentů (76,5%) se domnívá, že pro kvalitní vykonávání jejich 

práce je vzdělání důležité. Zbylých 23,5% respondentů považuje vzdělání pro kvalitní 

vykonávání své práce za spíše důležité. Žádný s respondentů tedy nepovažuje toto vzdělání za 

spíše nedůležité či nedůležité.  
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Graf 4.42 Důležitost vzdělání pro výkon práce 

 Za důležité považují vzdělání častěji ženy (84,6%). U mužů se tato odpověď vyskytuje 

méně často (50%).  

 

III. Hodnocení zaměstnanců 

 

Otázka č. 25: Realizuje s Vámi Váš nadřízený hodnotící rozhovory? 

 Je zajímavé, že i když povinnost realizovat se zaměstnanci hodnotící pohovory je 

platná pro všechny Shop Managery, pouze 58,8% respondentů na tuto otázku odpovědělo, že 

s nimi jejich nadřízený hodnotící pohovory opravdu realizuje. Dalších 29,4% respondentů 

odpovědělo „spíše ano“ a 5,9% respondentů dokonce odpovědělo „spíše ne“ a „ne“.  
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Graf 4.43 Realizace hodnotících pohovorů 

 

 

 

 



 

66  

Otázka č. 26: Domníváte se, že kritéria, podle kterých jste hodnoceni, jsou: 

 V předchozí otázce jsme se dozvěděli, zda s respondenty jejich nadřízení realizují 

hodnotící pohovory. V této otázce nás pak zajímá, jak zaměstnanci vnímají kritéria, podle 

kterých jsou hodnoceni, a na základě kterých jsou také realizovány ony hodnotící pohovory.  

 

 26.1 Nastavena správně  

 Jako správně nastavena vnímá hodnotící kritéria pouze 11,8% respondentů a jako 

spíše správě nastavena je hodnotí 35,3% respondentů. Největší počet respondentů vnímá tyto 

kritéria jako spíše špatně nastavena (41,2%). Zbylých 11,8% respondentů je pak hodnotí jako 

špatně nastavena.  
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Graf 4.44 Kritéria hodnocení – správně nastavena 

 Největší procento mužů odpovědělo na tuto otázku „spíše ne“ (50%). U žen byla 

nejčastější odpověď „spíše ano“ (38,5%) a stejně tak „spíše ne“ (38,5%). 

 

 26.2 Srozumitelná 

 Pro největší počet respondentů jsou hodnotící kritéria srozumitelná (41,2%) či spíše 

srozumitelná (41,2%). Pouze 17,6% respondentů hodnotí tyto kritéria jako spíše 

nesrozumitelná a nikdo pak tyto kritéria nehodnotí jako nesrozumitelná.  
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Graf 4.45 Kritéria hodnocení – srozumitelná 

 Jako spíše nesrozumitelná tyto kritéria hodnotí pouze ženy (23,1%). 
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 26.3 Spravedlivá 

 Za zcela spravedlivá tyto kritéria považuje jen 11,8% respondentů. Dále 29,4% 

respondentů je považuje za spíše spravedlivá a největší počet respondentů je považuje za 

spíše nespravedlivá (35,3%). Zbylých 23,5% respondentů je dokonce považuje za 

nespravedlivá.  
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Graf 4.46 Kritéria hodnocení – spravedlivá 

 Jako zcela spravedlivá tato kritéria hodnotí pouze ženy (15,4%). Muži je nejčastěji 

hodnotí jako spíše nespravedlivá (50%). U žen je pak nejčastější odpověď „spíše ano“ 

(30,8%) a „spíše ne“ (30,8%). 

 

 26.4 Dosažitelná 

 Za dosažitelná považuje tato kritéria pouze 11,8% respondentů. Jako spíše dosažitelná 

je pak hodnotí 29,4% respondentů. Největší procento respondentů však považuje tyto 

hodnotící kritéria jako spíše nedosažitelná. Zbylých 23,5% je považuje za nedosažitelná.  
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Graf 4.47 Kritéria hodnocení – dosažitelná 

 Jako dosažitelná zde tato kritéria hodnotí opět pouze ženy. U mužů byla nejčastější 

odpověď „ne“ (50%), zatímco u žen byla nejčastější odpověď „spíše ne“ (38,5%).  

 

Otázka č. 27: Motivuje Vás toto hodnocení ke zlepšení Vašeho pracovního výkonu? 

 Za motivující považuje hodnocení pracovního výkonu 17,6% respondentů. Stejné 

procento respondentů pak považuje toto hodnocení za spíše motivující (35,3%) a spíše 

nemotivující (35,3%). Jako zcela nemotivující ho hodnotí zbylých 11,8% respondentů. 
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Graf 4.48 Motivace hodnocení 

 Odpovědi žen se v této otázce rozprostřely do všech kategorií. Muži však na tuto 

otázku odpovídali pouze „spíše ano“ (50%) a „spíše ne“ (50%).  

 

Otázka č. 28: Snažíte se splnit úkoly, které Vám nadřízený v hodnocení přidělil? 

 Při pohledu na graf 4.49 vidíme velmi pozitivní výsledek této otázky. Nadpoloviční 

většina respondentů (58,8%) se snaží plnit úkoly, které jim nadřízený v hodnocení přidělil a 

35,5% respondentů se je pak snaží spíše plnit. Pouze 5,9% respondentů se o plnění 

stanovených úkolů spíše nesnaží.  
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Graf 4.49 Snaha plnit přidělené úkoly 

 U této otázky je velmi zajímavý rozdíl v odpovědích mužů a žen. Plnit stanovené 

úkoly se totiž snaží 100% mužů. U žen je sice nejčastější odpověď také „ano“, avšak 

odpovědělo tak pouze 46,2% žen a stejné procento pak měla odpověď „spíše ano“. Zbylých 

7,7% žen na tuto otázku odpovědělo „spíše ne“.  

 

IV. Ostatní 

 

Otázka č. 29: Ohodnoťte následující faktory podle Vašich priorit body 1 – 4. 

(1… nejdůležitější – 4…nejméně důležitý) 

Cílem této otázky bylo zjistit, jaké jsou preference zaměstnanců v oblasti stimulačních 

prostředků.  
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Graf 4.50 zachycuje aritmetické průměry odpovědí respondentů. Čím nižší je hodnota 

čísla (aritmetického průměru), tím jsou preference zaměstnanců vyšší. V grafu 4.50 jsou již 

seřazeny tyto stimulační prostředky od nejpreferovanějších k nejméně preferovaným.  

Výsledným nejpreferovanějším stimulačním prostředkem je práce v dobrém kolektivu a až 

poté následuje výše mzdy. Dalším nejpreferovanějším stimulačním prostředkem je zajímavá 

práce a po zajímavé práci se na stejném místě umístily dobré pracovní podmínky a příležitost 

ke vzdělávání a rozvoji. Následuje jistota zaměstnání a za ní pracovní režim (pracovní doba, 

její začátek, apod.). Na předposledním místě se v preferencích zaměstnanců umístily provize 

za prodej produktů a se stejným aritmetickým průměrem také uznání nadřízeného. Zajímavé 

je, že nejméně preferovaným stimulačním prostředkem jsou zaměstnanecké výhody. 
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Graf 4.50 Preference zaměstnanců v oblasti stimulačních prostředků 

 Rozdíly v preferencích mužů a žen jsou velmi významné. Například u mužů se se 

stejným aritmetickým průměrem umístila na prvním místě práce v dobrém kolektivu a 

zajímavá práce, zatímco u žen byla nejpreferovanějším stimulačním prostředkem výše mzdy a 

až poté následovala práce v dobrém kolektivu. Stimulační prostředek v podobě 

zaměstnaneckých výhod však shodně umístili muži i ženy na poslední místo.  

 

Otázka č. 30: Můžete říci, že jste ve svém současném zaměstnání celkově spokojen/a? 

 Jak je vidět v grafu 4.51, pouhých 5,9% respondentů je ve svém současném 

zaměstnání zcela spokojeno. Největší počet respondentů je pak ve svém současném 

zaměstnání spíše spokojeno (58,8%) a 17,6% procent respondentů je v současném zaměstnání 

spíše nespokojeno. Stejné procento respondentů je pak ve svém současném zaměstnání zcela 

nespokojeno.  
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Graf 4.51 Celková spokojenost v zaměstnání 

 Odpovědi mužů se rovnoměrně rozprostřely do všech kategorií. Odpovědi žen se však 

při hodnocení spokojenosti týkaly nejčastěji kategorie „spíše ano“ (69,2%). 

 

Otázka č. 31: Je něco, co byste ve vaší společnosti rádi změnili? 

 V této poslední otevřené otázce se respondenti mohli vyjádřit, zda je v jejich 

společnosti něco, co by rádi změnili. Překvapila mě ochota vyjádřit svůj názor, kdy celých 

76% respondentů tuto otázku zodpovědělo.  

 Odpovědi byly zpracovány pomocí obsahové analýzy. Navrhované změny se 

nejčastěji týkaly vedení (30,8%), dále pracovního prostředí (30,8%), rozvoje zaměstnanců 

(15,4%), pracovních podmínek (15,4%) a nakonec zaměstnaneckých vztahů (7,7%).  

Daní respondenti by si v první řadě přáli lepší přístup ze strany vedení, zejména co se 

týče informovanosti a komunikace. Problémem je dle respondentů také pracovní prostředí, 

které by mnoho z nich rádo změnilo. Další navrhovanou změnou je také klást důraz na rozvoj 

zaměstnanců a profesionálnější přístup. Někteří respondenti navrhují konkrétní změny, jako 

například lepší toalety či přestavění stolů a vytvoření „diskrétní zóny“ pro klienty. 

Nejradikálnější navrhovanou změnou je jiné umístění XY Shopu, kdy prostory daného 

obchodního domu považuje tento respondent za hlučné, se spoustou prachu a navštěvované 

především staršími, pro banku nezajímavými lidmi. V odpovědích byly zmíněny také 

zaměstnanecké vztahy, kdy je jako problém vnímáno chování některých kolegů k ostatním 

pracovníkům. Poněkud úsměvná je odpověď jednoho z respondentů, který uvedl: „již tři roky 

bych chtěl mít v  práci jiné propisky.“  

Závěrem bych chtěla citovat odpovědi několika respondentů, jejichž názory jsou dle 

mého názoru pro tuto práci velmi významné: 

- „Celkově nejsem spokojena s organizací XY Shopů. Umístění v tomto 

supermarketu je nevyhovující, chodí sem převážně starší nebo méně majetní lidé. 

Pro tuto práci jsou důležitá pravidelná školení, po třech letech jsem však 

absolvovala pouze vstupní školení. Nastavení hodnocení je absolutně nesmyslné a 
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nerealizovatelné, nemůžou být pro všechny města nastaveny stejné cíle. Také 

stanovit cíle podle předchozích výsledků z minulých let je nevyhovující, když není 

pravidelně přehodnocováno. Při těchto pracovních podmínkách a prostředí 

nemůžeme působit jako profesionálové, a lidé nám tak nedůvěřují.“¨ 

- „přístup k zaměstnancům; zájem o práci, kterou vykonáváme (nikdo ani neví, co 

práce v takovém prostředí obnáší); různá školení a možnost kariérně růst (práce mě 

nemotivuje, když vím, že na jednom místě mám zůstat pořád, to radši odejdu); 

zlepšení výhod pro zaměstnance a samozřejmě provize, které nejsou vzhledem 

k možnostem Shopů odpovídající (největší provize za úvěry, které jsou 

schvalovány minimálně, naopak za účet 100 Kč, koho by to motivovalo).“ 

- „Snahy o různé změny proběhly, ale téměř vždy byly bez výsledku či velké 

odezvy. Jedná se i o jeden z důvodů, proč zde končím svou pracovní činnost a 

měním pracovní místo.“ 

- „Je toho mnoho ke zlepšení, ale já to neovlivním, nedokážu to prosadit a nevidím 

ochotu na vyšších místech.“ 
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5 Návrhy a doporučení 

 
  V této kapitole diplomové práce uvádím shrnutí výsledků dotazníkového průzkumu, 

kterým byla provedena analýza současného stavu vybraných stimulačních prostředků. 

Zároveň se pokusím poskytnout možné návrhy a doporučení, které by mohly mít vliv na 

odstranění problémových oblastí, a tím třeba také na zlepšení motivovanosti, pracovní 

spokojenosti a stability zaměstnanců.  

Při tvorbě těchto návrhů a doporučení vycházím nejen z výsledků dotazníkového 

průzkumu, ale také z informací získaných ve společnosti během svého tříletého působení na 

pozici Shop Officera, z podnikových dokumentů a také z teorie uvedené v druhé kapitole této 

diplomové práce.  

Pro přehlednost a snadnou orientaci jsem podobně jako dotazník rozdělila tyto návrhy 

a doporučení do následujících celků: finanční odměňování a zaměstnanecké výhody, pracovní 

podmínky a vztahy na pracovišti, hodnocení zaměstnanců a ostatní. 

 
I. Finanční odměňování a zaměstnanecké výhody 

 

Finanční odměna může podle Maslowovy hierarchie potřeb uspokojovat každou 

z pěti úrovní potřeb. Avšak podle Hersbergova dvoufaktorového modelu by finanční odměna 

neměla výrazně ovlivňovat motivaci zaměstnanců. Po seznámení se s expektační teorií zase 

zjistíme, že finanční odměna je atraktivní tím, že peníze mohou uspokojovat rozmanité 

potřeby. Finanční odměna je dobrým motivátorem, pokud zaměstnanci vnímají, že dobrý 

výkon je nástrojem k jejímu získání. Na podobném principu je postaven také Porter-Lawlerův 

model, avšak rozdíl je v tom, že úsilí nesměřuje přímo k výkonu, ale je navíc důležité, aby 

měl zaměstnanec náležitou kvalifikaci, schopnosti a vrozený talent. A nakonec podle teorie 

spravedlnosti je finanční odměna pro zaměstnance hlavním výsledkem práce, který 

zaměstnanci mezi sebou porovnávají, a je důležité, aby výsledkem tohoto srovnání nebyl 

pocit nespravedlivé odměny. Tyto teorie motivace nám naznačují, jak důležitou složkou 

motivace zaměstnanců je finanční odměňování a na co všechno bychom si měli dávat pozor, 

abychom tuto složku motivace správně využili.  

Odměňování zaměstnanců je oblastí, kde každá i drobná změna může mít 

neočekávaný dopad na reakce zaměstnanců. Plat je hlavním faktorem pro výběr 

zaměstnavatele a úvahy o platu jsou nejspíše nejdůležitějším poutem spojujícím lidi s jejich 
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současným zaměstnavatelem. Je tedy velmi důležité mít kvalitní systém odměňování, protože 

špatně vytvořený a špatně řízený systém odměňování může demotivovat. 

 

 V otázce č. 1 se ptáme na spokojenost zaměstnanců s výší své hodinové mzdy. 

V případě této mzdové formy jsou lidé v podstatě placeni za to, kolik času stráví v práci, bez 

ohledu na to, jaký výkon podávají. Peněžní odměna má značný motivační účinek a pro určitý 

okruh pracovníků je hlavním důvodem pracovní spokojenosti. Je to tedy velmi důležitý 

stimulační prostředek. Jelikož celých 76,5% zaměstnanců je s výší své hodinové mzdy spíše 

spokojeno či spokojeno, hodnotím tuto problematiku velmi pozitivně. Avšak pokud se 

podíváme pouze na odpovědi mužů, zjistíme, že celých 50% mužů se přiklání k odpovědím 

spíše nespokojen či nespokojen. 

 V otázce č. 2 se již zabýváme individuální variabilní složkou odměňování, která je 

tvořena provizí za prodej produktů. Ptáme se zde na spokojenost zaměstnanců se systémem 

a výší provizí za prodej produktů. Hodnocení spokojenosti zaměstnanců se systémem 

provizí můžeme opět považovat za velmi pozitivní, jelikož celých 88,2% zaměstnanců je se 

systémem provizí spíše spokojeno popřípadě zcela spokojeno. Poněkud jiný výsledek však 

opět vidíme u odpovědí mužů, kde je dokonce celých 25% zaměstnanců z řad mužů zcela 

nespokojeno se systémem provizí. Tito muži by tedy uvítali podstatnou změnu v tomto 

systému. Jinak už je tomu však u hodnocení spokojenosti zaměstnanců s výší provizí, kde 

nadpoloviční většina zaměstnanců je s výší provizí spíše nespokojena či zcela nespokojena. 

Pokud se podíváme zvlášť na odpovědi mužů a žen, zjistíme, že také zde nastala změna, 

jelikož méně spokojeni jsou zde na rozdíl od předchozích otázek ženy. Změnu ve výši provizí 

by tedy více uvítaly právě ženy. 

 V otázce č. 3 se ptáme, zda systém odměňování považují zaměstnanci za 

srozumitelný a motivující. Za srozumitelný popřípadě spíše srozumitelný považuje tento 

systém celých 88,2% zaměstnanců. Můžeme tedy říci, že tento systém byl zaměstnancům 

komunikován správně a téměř všichni zaměstnanci systému odměňování rozumí. Značně 

rozdílný výsledek však vidíme při hodnocení motivující schopnosti systému odměňování, 

jelikož 64,7% zaměstnanců považuje tento systém za spíše nemotivující či zcela nemotivující. 

Z řad mužů toto procento nespokojených zaměstnanců stouplo dokonce na 75%. Tento 

výsledek považuji za velmi závažný a společnost by se měla tímto problémem zabývat. 

 Zda výše mzdy je pro zaměstnance odpovídající jejich vzdělání, náročnosti práce, 

jejich pracovním zkušenostem, pracovním výsledkům a jejich pracovnímu nasazení, se 

ptáme v otázce č. 4. Je jistě pozitivní, když zaměstnanci cítí, že jejich finanční odměna 
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odpovídá jimi dosaženému vzdělání. Zaměstnanci, kteří mají pocit, že jejich výše mzdy 

neodpovídá jejich vzdělání, se mohou cítit podhodnoceni a pokud nebude existovat reálná 

možnost změny, může vést tato nespokojenost až k odchodu ze společnosti. Zde celých 58,8% 

zaměstnanců považuje výši mzdy za spíše neodpovídající či neodpovídající jejich vzdělání, 

tento výsledek však ovlivňují zejména odpovědi zaměstnanců z řad mužů, kde jako 

neodpovídající či spíše neodpovídající jejich vzdělání hodnotí svou mzdu rovných 100% 

mužů. U hodnocení výše mzdy za odpovídající náročnosti práce, pracovním zkušenostem, 

výsledkům a pracovnímu nasazení zaměstnanců, se odpovědi zaměstnanců vždy s mírnou 

nadpoloviční většinou přiklánějí spíše ke kladným odpovědím, i když na rozdíl od předešlé 

podotázky vždy s určitou více či měně významnou převahou kladných odpovědí u mužů. 

Stejně jako tomu bylo u vzdělání, také mzda odpovídající náročnosti práce a pracovním 

zkušenostem je důležitá, avšak ještě důležitější je mzda odpovídající pracovním výsledkům a 

nasazení zaměstnanců. Pro motivaci zaměstnanců je totiž velmi důležité, aby odměna byla 

jasně provázána s úsilím.  

Je velmi zajímavé, že i když muži více nežli ženy hodnotí výši mzdy jako odpovídající 

jejich pracovním zkušenostem, výsledkům a jejich pracovnímu nasazení, jsou mnohem více 

nežli ženy nespokojeni s výší hodinové mzdy a dokonce polovina mužů je nespokojena také 

s výší provizí. Můžeme tedy říci, že i když se ženy domnívají, že by mzda mohla být vhledem 

k jejich pracovním zkušenostem, výsledkům a pracovnímu nasazení vyšší, jsou s touto mzdou 

více spokojeny, nežli muži. Na to však mohou mít vliv přetrvávající rozdíly v odměňování 

mužů a žen v rámci celé ekonomiky. 

 V otázce č. 5 tak trochu navazujeme na předešlou podotázku a ptáme se zaměstnanců 

na jejich názor na to, zda výši jejich odměny ovlivňuje jejich pracovní nasazení. Zde opět 

zjišťujeme, že pouze mírná nadpoloviční většina zaměstnanců je toho názoru, že jejich 

pracovní nasazení výši jejich odměny ovlivňuje. U žen se kladné odpovědi pohybují dokonce 

pod hranicí 50% a to tedy znamená, že větší procento žen se domnívá, že výši jejich odměny 

jejich pracovní nasazení spíše neovlivňuje či dokonce vůbec neovlivňuje. Jak už bylo 

v předchozí kapitole vysvětleno, zaměstnanci této společnosti nejsou odměňováni pouze 

hodinovou mzdou, ale jejich celková odměna je z části tvořena také určitou variabilní 

složkou. V tomto případě by měli zaměstnanci cítit jasnou souvislost mezi tím, co dělají, a 

tím, co za to dostávají. Jinými slovy odměny by měly stát za to a lidé by měli být schopni 

ovlivnit výši této odměny tím, že zvýší svůj výkon. Jedině tehdy může být tato odměna 

dobrým motivátorem. Zde však vidíme, že mnoho zaměstnanců se domnívá, že jejich 

pracovní nasazení nemá přílišný vliv na výši jejich odměny, a proto nemůžeme čekat, že 
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budou motivováni k vyšším výkonům. Může se dokonce stát, že tento špatně nastavený 

systém odměňování bude zaměstnance spíše demotivovat. Protože odměny mohou možná 

motivovat ty, kteří je dostanou, ale rovněž mohou demotivovat ty, kteří je nedostanou. 

 V otázce č. 6 se zaměstnanců ptáme, zda se domnívají, že na výši jejich odměny 

mají spíše než jejich pracovní nasazení vliv jiné aspekty. Jak už bylo řečeno v předchozí 

otázce, je důležité, aby lidé mohli ovlivnit výši odměny tím, že zvýší své pracovní nasazení. 

Při pohledu na výsledky této otázky však zjistíme, že celých 88,2% zaměstnanců se domnívá, 

že na výši jejich odměny mají spíše než pracovní nasazení vliv jiné aspekty, jako například 

umístění prodejny apod. Aby byl systém odměny, která je z části tvořena individuální 

variabilní složkou, motivující, měl by být založen na předpokladu, že výkon je pod kontrolou 

zaměstnanců, i když ti jsou samozřejmě také ovlivňováni systémem a podmínkami, ve 

kterých pracují. Tady však vidíme, že zaměstnanci jsou spíše toho názoru, že výkon není pod 

jejich kontrolou, ale pod kontrolou systému a podmínek, v nichž pracují. Jelikož tento systém 

a podmínky, v nichž pracují, nemají zaměstnanci této společnosti možnost změnit, nemohou 

být příliš motivováni k vyššímu pracovnímu nasazení.  

 Zda se zaměstnanci domnívají, že ve srovnání s ostatními zaměstnanci na stejné 

pozici je jejich celková mzda spravedlivá, se ptáme v otázce č. 7. Je důležité, aby systém 

odměňování byl zaměstnanci vnímán jako slušný a spravedlivý. Zaměstnanci by neměli 

dostávat nižší mzdu, než si v porovnání se svými spolupracovníky zaslouží. Zde se však 

dozvídáme, že 64,7% zaměstnanců se přiklání spíše k tomu, že jejich celková mzda 

spravedlivá není.  

 

Téma finančního odměňování je v této společnosti dosti choulostivou záležitostí, 

jelikož můžeme říci, že dotazníkový průzkum zaměřený na toto téma nedopadl příliš příznivě. 

Neexistují žádná jednoduchá pravidla, kterými by se řídilo odměňování zaměstnanců 

prodeje, jimiž i zaměstnanci bank zcela jistě jsou. Zde můžeme vidět metodu plat plus 

provize. Tato metoda je vhodná, když věříme, že postupem k vyššímu prodeji je nabídnutí 

dodatečné finanční odměny za výsledky a je vhodná zejména pro lidi, kteří chtějí být zajištěni 

pevnou mzdou, ale mají rovněž zájem na zvýšení své mzdy pomocí vlastního úsilí.  

Mezi mé návrhy a doporučení pro oblast finančního odměňování patří zejména 

zrevidování systému odměňování, tedy upravit jej tak, aby se stal aktivním motivačním 

prostředkem. Nedoporučovala bych plošné zvyšování mzdy, i když mnoho zaměstnanců 

není s výší své hodinové mzdy příliš spokojeno, protože se domnívám, že i kdyby toto 

zvýšení vedlo k vyššímu výkonu, byla by to pouze krátkodobá změna. Změnu bych 
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doporučovala spíše v systému provizí, zaměřenou zejména na výši těchto provizí. Nejvyšší 

provize mají zaměstnanci XY Shopů z prodeje spotřebitelských úvěrů, avšak pokud bychom 

nahlédli do interního systému banky, zjistili bychom, že mnohem větší procento 

spotřebitelských úvěrů, které tito zaměstnanci po sepsání s klientem pošlou do tzv. 

schvalovacího oddělení, je nakonec zamítnuto spíše než schváleno. Zaměstnanci samozřejmě 

dostanou provizi pouze ze schválených úvěrů, proto se tato práce může často jevit jako 

zbytečná, u níž lze odměnu jen těžko očekávat.  A aby toho nebylo málo, tito zaměstnanci 

nejenom že za svou práci nic nedostanou, ale navíc musí klientům tuto neradostnou zprávu 

osobně či telefonicky sdělit, aniž by jim bylo vysvětleno, z jakých důvodů byl úvěr zamítnut. 

Tyto rozhovory často nebývají příliš příjemné a můžeme tedy říci, že spíše než odměnu 

mohou zaměstnanci očekávat trest v podobě nepříjemných rozhovorů. Tato provize proto 

může často plodit více nespokojenosti než spokojenosti. Dalším produktem, za který 

zaměstnanci dostávají provizi, je běžný a spořicí účet. Dříve byla provize relativně vysoká, 

avšak již po několika měsících existence XY Shopů výrazně klesla a řada zaměstnanců s touto 

provizí není příliš spokojena. Domnívám se, že aby byla tato provize motivující, měla by být 

vyšší. Provizi může zaměstnanec XY Shopu získat také za prodej produktů ČMSS (úvěr či 

meziúvěr, stavební spoření, penzijní připojištění). Ve většině měst však působí mnoho 

kanceláří ČMSS a řada lidí spíše důvěřuje přímo zaměstnancům ČMSS nežli zaměstnancům 

XY Shopů, kteří působí pouze jako zprostředkovatelé, a v mnoha případech již má svého 

osobního poradce z této či jiné stavební spořitelny. Nemluvě o tom, že většina zaměstnanců 

XY Shopu nebyla proškolena na prodej těchto produktů a jejich výklad a odpovědi na některé 

otázky klientů se tak se zaměstnanci ČMSS nemohou srovnávat. Tuto provizi tedy 

zaměstnanci XY Shopů nezískávají příliš často. A nakonec je tady provize za prodej 

úrazového či cestovního pojištění. Prodej těchto produktů je však málo ohodnocen a obnáší 

značnou práci (zaměstnanec musí po směně na vlastní náklady doručit podklady na poštu), 

proto zaměstnanci XY Shopů mají spíše zájem se prodeji těchto produktů vyhnout. Můžeme 

tedy říci, že i když se celková odměna zaměstnanců XY Shopů skládá také z určité 

výkonnostní odměny, není tato výkonnostní odměna příliš vysoká a nezřídka může dokonce 

zcela scházet.  

Zde bych se ráda ještě konkrétněji zaměřila na tuto důležitou problematiku provizí. 

Faktorem, který může mít dle mého názoru vliv na značný pocit nespravedlnosti v systému 

odměňování a také na názor řady zaměstnanců, že jejich pracovní nasazení výši odměny spíše 

příliš neovlivňuje, je nastavení stejné výše provizí pro všechna města, kde XY Shopy působí. 

Celková odměna zaměstnanců XY Shopů působících ve velkých městech, se tak často 
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nemůže srovnávat s ostatními zaměstnanci. Zde bych pro doplnění poznamenala, že všichni 

zaměstnanci XY Shopů mohou v interním systému banky nahlížet do výsledků ostatních 

zaměstnanců XY Shopů. Všichni zaměstnanci tak mohou snadno své odměny porovnávat. 

Dále, pokud se ve třetí kapitole této práce podíváme na obrázek 3.2, zjistíme, že pouze 

v devíti městech v České republice působí zároveň XY Shop a tzv. kamenná pobočka banky 

XY, a.s. Zaměstnanci, kteří působí ve městech, kde tato kamenná pobočka není, se tak často 

setkávají s nedůvěrou klientů. Jedním z důvodů této nedůvěry je zejména neznalost dané 

banky a také strach o existenci XY Shopu. Lidé jsou často toho názoru, že tento XY Shop 

může být kdykoli zrušen, stejně jako malé obchůdky, které působí v různých supermarketech 

a často se zde mění. Kdežto u kamenné pobočky riziko zrušení již tak vysoké není. Tito 

klienti by tak zůstali bez jakéhokoli zázemí a v případě problémů by museli dojíždět do jiného 

města. Nevýhodou pro zaměstnance ve městech, kde nepůsobí kamenná pobočka je také to, že 

zaměstnanci XY Shopu jakožto bezhotovostní pobočky, nemohou přijímat hotovost a vkládat 

ji klientům na účet. To je pro řadu klientů velkým nedostatkem XY Shopů. Zaměstnanci ve 

větších městech, kde mají také kamennou pobočku, však mohou odkázat klienty do této 

pobočky, kde tuto službu poskytují, a je to tedy pro ně další výhodou.  

Hledání spravedlivého a objektivního přístupu vůči všem zaměstnancům je velmi 

náročné a dalo by se říct, že až nereálné snažení. Avšak stejně tak očekávání, že pracovní 

nasazení všech zaměstnanců bude za této situace co nejvyšší, můžeme považovat za nereálné. 

Podobné problémy mohly být zřejmě příčinou nepříliš dobrých výsledků deseti XY Shopů, 

které tak byly v průběhu tohoto roku v některých městech zrušeny.  

  Dobrý plat je nezbytný pro to, abychom z lidí získali to nejlepší, ale sám o sobě není 

dostatečnou podmínkou, zvláště pokud zůstává osamocený. Naproti tomu však systém 

výkonnostního odměňování může plodit více nespokojenosti než spokojenosti v případě, že je 

vnímán jako nespravedlivý, nepřiměřený nebo špatně řízený. Mezi mé návrhy a doporučení 

pro tuto oblast tak nepatří jen změna výše provizí, ale také pomoc ze stravy vedení 

společnosti XY, a.s. při zviditelňování XY Shopů a jejich produktů. Je důležité zejména 

přilákat bonitní klientelu, které je bohužel mezi klienty XY Shopu vzhledem k jeho nepříliš 

šťastnému umístění v supermarketu, který navštěvují zejména méně majetní lidé převážně 

vyhledávajících různé slevy, nedostatek. Lepší marketingová strategie a zejména investice do 

reklamy by tak společně s růstem vybraných provizí mohly mít příznivý vliv na spokojenost 

zaměstnanců s finančním odměňováním a jejich pocit spravedlnosti. Pro společnost XY, a.s. 

je nezbytné využít dostupných možností, jak správně stanovit poměr mezi náklady a 
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výkonem, tedy zvolit takový způsob, aby si udržela kvalitní zaměstnance a dosáhla co 

nejlepšího výsledku. 

 

Zaměstnanecké výhody jsou také formy odměn, které společnosti převážně poskytují 

pracovníkům pouze za to, že pro ni pracují. Tyto výhody tak nebývají obvykle vázány na 

výkon pracovníka. Pokud má společnost zájem o to, aby měly zaměstnanecké výhody 

příznivý dopad na motivaci pracovníků, jejich spokojenost a stabilitu, měla by se zajímat o to, 

které zaměstnanecké výhody pracovníci preferují. Pokud zaměstnanecké výhody 

neodpovídají potřebám pracovníků, firmy na ně zbytečně vynakládají své prostředky.  

 

V otázce č. 8 se zaměstnanců dotazujeme, zda mají přehled o všech 

zaměstnaneckých výhodách, které jim společnost poskytuje. Jen tehdy, když budou mít 

zaměstnanci dobrý přehled o poskytovaných výhodách, může to mít pozitivní vliv na jejich 

motivaci. Z výsledků dotazníkového průzkumu jsme se dozvěděli, že 82,4% zaměstnanců se 

přiklání k tomu, že má přehled o všech poskytovaných zaměstnaneckých výhodách.  

Dále v otázce č. 9 se zaměstnanců ptáme na jejich názor na to, zda je společnost 

dostatečně informuje o souboru poskytovaných výhod. Informování zaměstnanců o 

skladbě poskytovaných výhod je velmi důležitých krokem, jelikož díky tomu zaměstnanci 

vidí, co pro ně společnost dělá. Díky předchozí otázce jsme se dověděli, že zaměstnanci o 

poskytovaných výhodách přehled spíše mají. Odpovědi na tuto otázku nám však napoví, zda 

tento přehled mají díky správné komunikaci ze strany vedení, nebo spíše díky schopnosti 

zaměstnanců si tyto informace zjistit či vyhledat sami. Z výsledků dotazníkového průzkumu 

můžeme vidět, že tuto problematiku nemá společnost XY, a.s. příliš dobře zvládnutou. Pouze 

52,9% zaměstnanců je toho názoru, že je organizace dostatečně informuje o skladbě 

poskytovaných výhod. Avšak pokud se podíváme pouze na odpovědi mužů, zjistíme, že 

dokonce celých 75% mužů si myslí, že je společnost o této skladbě dostatečně neinformuje. 

Můžeme se tedy domnívat, že dobré povědomí o skladbě zaměstnaneckých výhod, které jsme 

zjistili z vyhodnocení otázky č. 8, je spíše výsledkem vlastních snah zaměstnanců si tyto 

informace zjistit či vyhledat. Zejména z odpovědí zaměstnanců z řad mužů vidíme, že tato 

situace není příliš vyhovující, a společnost by se měla na utváření povědomí o poskytovaných 

zaměstnaneckých výhodách podílet více.  

Odpověď na to, odkud zaměstnanci čerpají informace o zaměstnaneckých 

výhodách, nám dává otázka č. 10. Zjišťujeme, že 94,1% zaměstnanců čerpá tyto informace 

z intranetu společnosti a zbývajících 5,9% zaměstnanců vyhledává tyto informace od kolegů. 
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Mohli bychom říci, že pokud zaměstnanci mají informace o zaměstnaneckých výhodách na 

intranetu a mohou si je tedy kdykoli vyhledat, vedení společnosti zaměstnance o této 

problematice dostatečně informuje. My však z předchozí otázky víme, že zaměstnanci jsou 

jiného názoru a společnost XY, a.s. by tedy měla hledat jiné cesty, jak zaměstnance o 

poskytovaných výhodách informovat.  

V otázce č. 11 zjišťujeme, zda zaměstnancům skladba poskytovaných 

zaměstnaneckých výhod vyhovuje. Složení poskytovaných zaměstnaneckých výhod by 

mělo být takové, aby odpovídalo celkové strategii odměňování a napomáhalo dosažení jejich 

cílů. Z výsledků dotazníkového průzkumu vyplývá, že ne všem zaměstnancům stávající 

skladba výhod vyhovuje. Avšak tito zaměstnanci jsou v menšině, jelikož celých 64,7% 

zaměstnanců je s touto skladbou spíše spokojeno. Zejména muži by však jistě uvítali určité 

změny, jelikož celá polovina mužů není s touto skladbou příliš spokojena. Odpověď na to, jak 

nejlépe tuto skladbu zaměstnaneckých výhod upravit, bychom mohli najít ve vyhodnocení 

následujících otázek.  

Otázka č. 12 nám dává odpověď na to, zda zaměstnanci opravdu mají přehled o 

poskytovaných zaměstnaneckých výhodách. I když se sami zaměstnanci domnívají, že 

spíše mají přehled o všech poskytovaných výhodách, po vyhodnocení této otázky zjišťujeme, 

že tomu tak zcela není. Všichni zaměstnanci jsou si vědomi, že jim společnost XY, a.s. 

poskytuje zaměstnanecký účet, poukázky na odběr služeb a také příspěvek na penzijní 

připojištění, avšak o ostatních zaměstnaneckých výhodách již takový přehled nemají. Za 

nejpřekvapivější považuji neznalost zaměstnanecké výhody v podobě týdnu dovolené navíc, 

kterou uvedlo pouze 70,6% zaměstnanců, i když tuto výhodu jistě většina zaměstnanců 

každoročně využívá. Zde můžeme vidět, že špatná informovanost o skladbě zaměstnaneckých 

výhod může vést k tomu, že zaměstnanci určité výhody vnímají spíše jako jejich oprávněný 

nárok nežli jako něco, co jim zaměstnavatel poskytuje navíc.  

 Zároveň touto otázkou zjišťujeme, jaké výhody zaměstnanci využívají. Mezi 

zaměstnanecké výhody, které zaměstnanci opravdu využívají, patří na prvním místě poukázky 

na odběr služeb, tzv. Flexi Passy, poté následuje zaměstnanecký účet, týden dovolené navíc, 

příspěvek na penzijní připojištění, sick days a nakonec čerpání tří dnů náhradního volna. Na 

využívání zaměstnanecké výhody v podobě zaměstnaneckého účtu však může mít vliv také 

to, že dříve bylo podmínkou nástupu do společnosti XY, a.s. zřízení tohoto účtu, dnes již 

tomu tak však není. V druhé polovině roku 2009 byl dokonce tento zaměstnanecký účet 

zpoplatněn a u řady zaměstnanců to vedlo k jeho zrušení. Většina zaměstnanců si však tento 

účet zřejmě díky výhodám, které jim nabízí, ponechala. Poukázky na odběr služeb jsou 
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každoročně distribuovány všem zaměstnancům XY Shopů, proto zaměstnanci, kteří tyto 

poukázky neuvedli mezi využívané výhody, tím mohou myslet například to, že i když tyto 

poukázky dostávají, přenechávají je někomu jinému. Zajímavé je opět u řady zaměstnanců 

neuvedení týdnu dovolené navíc mezi výhody, které využívají. Na to však může mít vliv 

právě skutečnost, že zaměstnanci o této výhodě nevědí. Ostatní zaměstnanecké výhody jako 

podpora při složitých životních situacích, dary, odměny představenstva a odměny za 

dlouhodobě odváděnou kvalitní práci zaměstnanci nevyužívají, neboť jim na ně zřejmě 

nevznikl nárok. 

 Pro případné změny ve skladbě poskytovaných výhod je vhodné zjistit, které 

zaměstnanecké výhody jsou pro zaměstnance nejdůležitější, k tomu nám slouží otázka č. 

13. Největší počet zaměstnanců považuje za nejdůležitější týden dovolené navíc a poté 

poukázky na odběr služeb. Pouze 23,5% zaměstnanců považuje za nejdůležitější 

zaměstnanecký účet a 11,8% zaměstnanců volilo příspěvek na penzijní připojištění. 

Zanedbatelné procento zaměstnanců pak uvedlo čerpání tří dnů náhradního volna a podporu 

při složitých životních situacích. Ostatní zaměstnanecké výhody nebyly zmíněny vůbec. 

Pokud se však podíváme zvlášť na odpovědi mužů a žen, zjistíme, že poukázky na odběr 

služeb jsou mnohem důležitější pro ženy než pro muže a naopak příspěvek na penzijní 

připojištění a podporu při složitých životních situacích řadí mezi nejdůležitější zaměstnanecké 

výhody spíše muži. Vidíme, že pro muže jsou tedy výhody sociální povahy důležitější než pro 

ženy.  

 V předchozí otázce jsme tedy zjišťovali, které výhody jsou pro zaměstnance 

nejdůležitější. V otázce č. 14 se však ptáme na to, se kterými výhodami jsou zaměstnanci 

nejvíce spokojeni. To, že jsou pro zaměstnance určité výhody důležité, ještě totiž nemusí 

znamenat, že jsou s nimi také spokojeni. Bylo by jistě vhodné, aby výhody, které zaměstnanci 

zařadili mezi nejdůležitější, patřily také mezi ty, se kterými jsou nejvíce spokojeni. Zde 

vidíme, že tomu tak skutečně z části je. Na prvním místě zaměstnanci totiž opět uvedli týden 

dovolené navíc a poté poukázky na odběr služeb, avšak procenta spokojených zaměstnanců 

jsou výrazně nižší než při hodnocení důležitosti. Poté však už vidíme určité změny, neboť 

následuje příspěvek na penzijní připojištění a tzv. sick days. Zanedbatelné procento 

zaměstnanců je pak nejvíce spokojeno s čerpáním tří dnů náhradního volna a 

zaměstnaneckým účtem. Vidíme, že největší změna nastala u zaměstnaneckého účtu, který při 

hodnocení spokojenosti zařadili zaměstnanci až na šesté místo. Na to může mít dle mého 

názoru vliv zejména to, co jsem uvedla u otázky č. 12, a tedy, že tento účet není 

zaměstnancům poskytován zdarma, ale je nyní zpoplatněn.  
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V otázce č. 15 se ptáme, zda zaměstnanci považují výhody za samozřejmost. Řada 

zaměstnanců často brzy začne vnímat zaměstnanecké výhody jako samozřejmý nárok a 

skutečně si je opět uvědomí až tehdy, pokud o jejich část přichází. Zjistili jsme, že dokonce 

celých 70,6% zaměstnanců považuje výhody spíše za samozřejmost, než za nadstandardní 

péči. Tento výsledek tedy znamená, že zaměstnanecké výhody neplní správně svou roli prvku 

motivace zaměstnanců k vyššímu pracovnímu výkonu.  

Otázka č. 16 může být nejlepším rádcem pro případnou změnu skladby poskytovaných 

zaměstnaneckých výhod. Zde se totiž zaměstnanci mohli vyjádřit, zda by uvítali spíše jiné 

zaměstnanecké výhody, výměnou za některé ze stávajících. Pozitivní výsledkem této 

otázky je to, že většina zaměstnanců by na skladbě zaměstnaneckých výhod nic neměnila. 

Pouze 35,3% zaměstnanců by výměnou za některé stávající výhody uvítalo výhody jiné. 

Nejčastěji by pak tito zaměstnanci uvítali stravenky a více poukázek na odběr služeb. Objevil 

se také požadavek na stavební spoření a příspěvek na životní pojištění. Při pohledu pouze na 

odpovědi mužů je zajímavé, že i když v otázce č. 11 polovina všech mužů odpověděla, že jim 

skladba poskytovaných výhod spíše nevyhovuje, zde celých 75% mužů uvedlo, že by na 

skladbě zaměstnaneckých výhod nic neměnilo. 

 

V organizacích často existuje výrazný nesoulad mezi výhodami, které firmy poskytují 

svým pracovníkům, a výhodami, které zaměstnanci skutečně chtějí. Z vyhodnocení 

dotazníkového průzkumu ve společnosti XY, a.s. však můžeme vidět, že zde tomu tak spíše 

není a zaměstnanci jsou ve většině případů s poskytovanými výhodami spokojeni. Problémem 

v oblasti zaměstnaneckých výhod je u společnosti XY, a.s. tedy spíše špatná informovanost 

zaměstnanců o poskytovaných výhodách a také zejména to, že převážná většina zaměstnanců 

považuje tyto výhody za samozřejmý nárok. Mé návrhy a doporučení pro tuto oblast se 

budou tedy týkat zejména těchto dvou problémů. Společnost by měla lépe utvářet povědomí o 

poskytovaných zaměstnaneckých výhodách. Každý XY Shop má k dispozici nástěnku, proto 

bych doporučila, aby byl všem XY Shopům doručen požadavek na vytištění a vyvěšení 

souboru poskytovaných výhod na této nástěnce. Také by mělo být povinností Shop 

Managerů každého XY Shopu seznámení všech zaměstnanců a zejména nově příchozích 

zaměstnanců s těmito zaměstnaneckými výhodami, stejně tak při každé změně v souboru 

poskytovaných výhod by bylo vhodné, aby Shop Manager osobně tuto informaci všem 

zaměstnancům sdělil. Další možnou variantou by mohlo být seznámení všech nově 

příchozích zaměstnanců se zaměstnaneckými výhodami již na vstupním školení, kterým 

všichni noví zaměstnanci procházejí. Každý zaměstnanec má k dispozici také zaměstnanecký 
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email, proto bych dále doporučila, aby personální oddělení alespoň jednou ročně rozeslalo 

informativní email o skladbě zaměstnaneckých výhod a popřípadě také vždy, když v této 

skladbě nastanou změny. 

Bylo by vhodné, aby tyto informativní emaily neobsahovaly pouze výčet 

zaměstnaneckých výhod, ale zdůrazňovaly také klady pro zaměstnance a případně také 

vynakládané prostředky na tyto výhody za určité období. Neméně důležité je také 

informování o novinkách, které se připravují do budoucna. Pro zlepšení příznivého dojmu 

v oblasti poskytovaných zaměstnaneckých výhod můžeme také využít srovnání 

s konkurencí. Zaměstnanci si tak mohou lépe uvědomit, co pro ně společnost dělá.  

Je důležité také zhodnotit strategii poskytování zaměstnaneckých výhod vzhledem 

k cílům, kterých chce společnost dosáhnout. Pokud je cílem poskytování zaměstnaneckých 

výhod v dané společnosti také stimulace zaměstnancům k vyšším výkonům není vhodné, 

aby zaměstnanci považovali poskytování těchto výhod za samozřejmost bez ohledu na 

pracovní výsledky. Doporučovala bych tedy zhodnotit a případně přehodnotit účel 

poskytování zaměstnaneckých výhod. Současná skladba zaměstnaneckých výhod není příliš 

vyhovující pro případné zavedení principu poskytování výhod na základě odměny za 

dobře vykonanou práci. Také zaměstnanci by dle mého názoru vzhledem k problémům, 

které byly zdůrazněny u tématu finančního odměňování, nebyli s touto strategií příliš 

spokojeni. Avšak pokud by se tyto problémy vyřešily, nebo případně zmírnily a pokud by 

společnost do budoucna uvažovala o případném rozšíření zaměstnaneckých výhod. 

Nedoporučovala bych plošné poskytování těchto nových výhod všem zaměstnancům, ale část 

převést na princip výkonností odměny. V tomto případě by bylo nutné jednoznačně určit, 

jaké výhody budou určeny pro všechny zaměstnance a jaké budou jen pro ty vybrané.  Bylo 

by důležité také určit kritéria, která by zaměstnance opravňovala k využití těchto výhod. Pro 

pozitivní stimulaci zaměstnanců je však důležitá zejména dosažitelnost těchto kritérií. 

Pokud by byly tyto výhody pro zaměstnance dostatečně lákavé, měl by tento systém mít 

pozitivní vliv na pracovní výsledky zaměstnanců.  

Pokud by společnost v současné době uvažovala o případné restrikci 

zaměstnaneckých výhod, doporučila bych zachovat rozsah a kvalitu výhod, které 

zaměstnanci považují za pro ně nejdůležitější a jsou s nimi nejvíce spokojeni. Omezení by se 

spíše mělo týkat výhod, které zaměstnanci nepovažují za příliš důležité či s nimi nejsou 

výrazně spokojeni.  

Pokud by společnost v budoucnu uvažovala o rozšíření zaměstnaneckých výhod, 

doporučovala bych také zavedení systému volitelných výhod. Tento systém respektuje 
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rozdílné potřeby zaměstnanců, kteří si sami mohou vybírat ty výhody či služby, o které mají 

zájem, což jej činí pro zaměstnance více atraktivní.  

 

II. Pracovní podmínky a vztahy na pracovišti 

 

 Na celkové odměňování je nutné pohlížet a řídit jej v širší souvislosti, nejen ve formě 

finančních odměn a zaměstnaneckých výhod, ale také formou určitých nehmotných pohnutek. 

Můžeme využívat například příležitost k profesnímu rozvoji a osobní realizaci, vzdělávání a 

pracovní klima zahrnující také styl vedení, pracovní prostředí, uznání apod.  

 Lidé nepracují jen proto, aby si vydělali peníze, i když to často tvrdí. Potřeba uznání, 

respektu, smysluplné práce, ocenění druhými, perspektivy a také osobní kariéry a možnost 

rozvoje jsou velmi silnými motivačními faktory.  

 

 V otázce č. 17 jsme se zaměstnanců ptali na to, zda jsou spokojeni s pracovním 

prostředím, pracovními pomůckami, pracovní dobou a organizací směn. Pokud má 

vedení zájem o zlepšení výkonu svých zaměstnanců, je vždy důležité se zajímat také o 

spokojenost pracovníků s pracovními podmínkami. Jejich význam vzrůstá zejména tehdy, 

jestliže jsou nepříznivé, vytvářejí nepohodu a vyvolávají nespokojenost. Po vyhodnocení této 

otázky jsme zjistili výrazné rozdíly ve spokojenosti mužů a žen. Ženy jsou výrazně 

nespokojeny pouze s pracovním prostředím a u ostatních faktorů převládají spíše kladné 

odpovědi. Naproti tomu muži hodnotí právě pracovní prostředí výrazně kladně. Dále jsou 

muži také značně spokojeni s pracovní dobou a polovina všech mužů je spokojena také 

s organizací směn. Výrazně nespokojeni jsou však muži s pracovními pomůckami, které však 

ženy hodnotí dobře. Zde vidíme výrazné rozdíly v preferencích mužů a žen, zatímco ženy by 

uvítaly zejména změnu pracovního prostředí, muži by volili spíše lepší pracovní pomůcky.  

 Otázka č. 18 nám pomáhá zjistit, zda zaměstnanci považují svou práci za náročnou, 

různorodou, zajímavou a také seberealizující. Obsah práce je řazen mezi základní 

stimulační prostředky ovlivňující pracovní motivaci a výkonnost zaměstnanců. Herzbergova 

dvoufaktorová teorie motivace nám říká, že pokud je tento faktor v nepříznivém stavu, 

způsobuje nespokojenost a zaměstnanci nejsou přiměřeně motivováni k práci. Zde bohužel 

vidíme výrazně nepříznivý výsledek. Téměř všichni zaměstnanci nepovažují svou práci za 

nijak náročnou, většina zaměstnanců svou práci také neoznačuje za seberealizující, dále 

celých 64,7% zaměstnanců svou práci nepovažuje za různorodou a mírná nadpoloviční 

většina nepovažuje svou práci ani za příliš zajímavou. 
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 Jak zaměstnanci hodnotí vztahy se svými spolupracovníky, se ptáme v otázce č. 

19. Vztahy mezi spolupracovníky jsou téměř pro každého zaměstnance velmi důležité. Jde 

zejména o to, zda je v kolektivu uznáván a tolerován. Pokud je zaměstnanec mezi svými 

spolupracovníky vnímán a hodnocen negativně a odmítavě, projeví se to na jeho pracovním 

výkonu také negativně. Zde jsme však zjistili, že všichni zaměstnanci hodnotí vztahy se 

svými spolupracovníky velmi příznivě. Můžeme tedy říci, že pracovní klima lze vnímat jako 

dobré a profesionální.  

 V otázce č. 20 jsme se zaměstnanců dotazovali, jak hodnotí vztah se svým přímým 

nadřízeným. Lze říci, že z hlediska motivace i pracovní spokojenosti patří k nejvýraznějším 

skutečnostem osobní znaky a formy jednání vedoucího. Pracovní nespokojenost a neochota 

zaměstnanců je často způsobena právě špatným vtahem k vedoucím pracovníkům. Výsledek 

této otázky je však opět velmi příznivý. Pouze 11,8% zaměstnanců se přiklání k hodnocení 

tohoto vztahu za spíše špatný. Ostatní zaměstnanci tento vztah již hodnotí kladně.  

V otázce č. 21 se ptáme, zda je zaměstnancům za vykonanou práci vysloveno 

uznání nebo pochvala od jejich nařízeného. Všichni zaměstnanci si cení pozitivního 

uznání. Když toto uznání nepřichází, mají lidé sklon cítit se nepovšimnutí, neocenění a bez 

odměny. Pokud je to možné, mělo by být toto uznání vyslovováno veřejně před pracovní 

skupinou. Zaměstnanci chtějí slyšet, že něco udělali dobře. Je také důležité, aby toto uznání 

bylo nefalšované a upřímné. Zde bohužel vidíme, že celých 47,1% zaměstnanců je spíše toho 

názoru, že jim za vykonanou práci vysloveno uznání není.  

Zda zaměstnanci mají zájem o další zvyšování své kvalifikace, se ptáme v otázce č. 

22. Možnost odborného růstu a další vzdělávání a zvyšování kvalifikace je jedním 

z důležitých faktorů motivace. Z výsledků dotazníkového průzkumu bylo zjištěno, že všichni 

zaměstnanci mají o zvyšování své kvalifikace zájem.  

Zda jsou zaměstnanci spokojeni s možností vzdělávání ve společnosti, jsme se 

dotazovali v otázce č. 23. Pro konkrétnější představu o spokojenosti zaměstnanců s různými 

formami vzdělání jsme tuto otázku rozčlenili na spokojenost se školením (odborných 

znalostí), tréninkem (odborných dovedností) a ostatními formani vzdělání a rozvoje. 

Vzdělávání zaměstnanců patří bohužel mezi nákladově náročné položky, avšak pokud 

společnosti vzdělávání svých zaměstnanců zanedbávají, může se to negativně projevit na 

odborných znalostech zaměstnanců a vést až k jejich odchodu ze společnosti. Dalo by se říci, 

že výsledek této otázky je téměř alarmující, jelikož celých 88,2% zaměstnanců spíše není 

spokojeno s možností školení. S možností tréninku odborných dovedností a ostatních forem 

vzdělávání a rozvoje není ze zaměstnanců spokojen dokonce nikdo.  
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V otázce č. 24 nás zajímalo, zda se zaměstnanci domnívají, že pro kvalitní 

vykonávání jejich práce je vzdělání důležité. Zde zjišťujeme, že všichni zaměstnanci jsou 

toho názoru, že pro kvalitní vykonávání jejich práce je vzdělání důležité. Vzhledem k této a 

předchozím dvěma otázkám můžeme říci, že problematika vzdělávání je v této společnosti 

velkou slabinou.  

 

Zájem společností vytvářet lepší podmínky pro práci má dvojí efekt: jednak se lepší 

podmínky pro práci projeví ve zlepšení výkonu a jednak tím zaměstnavatel dává najevo, že si 

váží práce svých zaměstnanců a záleží mu na nich. Vzhledem k výsledkům dotazníkového 

průzkumu bych společnosti XY, a.s. doporučila výraznou změnu pracovního prostředí, se 

kterým většina zaměstnanců bohužel není příliš spokojena, avšak vzhledem k situaci XY 

Shopů je obtížné nalézt vhodné doporučení, které by vedlo ke zlepšení pracovního prostředí, 

které je zejména ovlivněno umístěním XY Shopu v prostorách nejmenovaného supermarketu. 

Řešením by mohlo být přestěhování do jiných prostor, avšak to je zejména v současné době 

nereálné. Další oblastí, ve které by někteří zaměstnanci uvítali změnu, jsou pracovní 

pomůcky. Nejdůležitější pracovní pomůckou zaměstnanců XY Shopu je notebook. Každý 

XY Shop má k dispozici dva stoly, kdy každý stůl je vybaven jedním notebookem. Dále je 

zaměstnancům k dispozici například také multifunkční tiskárna a samozřejmě telefon. 

Problémem s pracovními pomůckami, který vnímají převážně muži, může být zejména 

zastarávání této elektroniky. Většina vybavení, pokud nenastaly výrazné poruchy, se totiž 

od otevření XY Shopů nezměnila. Dalším problémem jsou také časté výpadky internetové 

sítě. Veškeré smlouvy zaměstnanci XY Shopů zadávají do interního systému banky a je tedy 

nutné, aby v tu chvíli byli napojeni na internetovou síť, tyto výpadky jsou tedy pro 

zaměstnance velkým problémem. Avšak v současné době, kdy se většina společností spíše 

snaží šetřit, není příliš vhodné doporučit investice do tohoto vybavení. Avšak v budoucnu 

bych společnosti doporučila vybavení zmodernizovat, nejen pro zvýšení spokojenosti 

pracovníků, ale také pro získání pozitivního dojmu u klientů, kteří XY Shop navštíví. Určitě 

totiž není dobrou vizitkou XY Shopů, když zaměstnanci pracují na zastaralém vybavení. 

Pracovní doba a organizace směn již většině zaměstnanců vyhovuje a zde bych tedy nic 

neměnila. Ve většině XY Shopů panuje dobrý kolektiv a je jen na domluvě zaměstnanců 

daného XY Shopu a jejich Shop Managera, jak si směny naplánují a zda si vyjdou vstříc u 

případných žádostí o výměnu směny.  

Dalším problémem této společnosti je zejména nepříznivé hodnocení obsahu práce. 

Pro zaměstnance je důležité, aby náplň jimi vykonávané práce byla něčím zajímavá, 
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různorodá a zejména seberalizující. U zaměstnanců XY Shopů tomu tak bohužel není.  Pro 

specifickou situaci XY Shopů bych společnosti doporučila hledání variant, jak zvýšit 

rozmanitost práce. Bylo by vhodné vytvořit otevřený prostor pro tvůrčí myšlení 

zaměstnanců a pro uplatnění jejich nápadů a myšlenek. To vše má vliv na pocit 

důležitosti, na motivaci zaměstnanců k vyšším výkonům a také na růst pracovní spokojenosti.  

 Atmosféra pracovních skupin je v této společnosti velmi dobrá, také vztahy 

s nadřízenými jsou hodnoceny spíše dobře. Avšak pro dosažení kladného hodnocení vztahů 

s nadřízenými osobami od všech zaměstnanců XY Shopů, bych doporučovala vedoucím 

pracovníkům dávat si pozor například na hrubost v jednání, nedostatek taktu, náladovost, 

domýšlivost, nedostatky v oblasti organizování či dokonce v jednání s lidmi.  

 Dále bych vedoucím pracovníkům doporučila nepodceňovat sílu uznání jako 

motivátoru. Pro řadu lidi je vyhlídka na uznání důležitějším podnětem k velkému úsilí než 

peníze. Je důležité se rozhlížet kolem sebe a snadno se najdou činnosti, výkony či výsledky, 

které si zaslouží uznání. Pokud zaměstnance příležitostně neoceníme za plnění rutinních 

úkolů stále dobře, budou se cítit nedostatečně oceněni. Nestačí jen pochválit zaměstnance 

jednou za čtvrt či půl roku při formálním hodnocení, je potřeba toto uznání vyslovit také 

tehdy, když zaměstnanec udělá něco dobře.  

 Zaměstnanci XY Shopů vnímají také nedostatek příležitostí ke vzdělávání. Většina 

zaměstnanců XY Shopů absolvovala pouze vstupní školení a malá část zaměstnanců pak 

absolvovala také školení organizované ČMSS, zaměřené na zlepšení prodejních dovedností 

při prodeji produktů této společnosti. Možnost vzdělání a zvyšování kvalifikace je tedy pro 

zaměstnance XY Shopů velmi špatná. Společnosti bych tak doporučovala zajistit průběžné 

vzdělávání svých zaměstnanců s cílem zvýšení prodejních schopností a dovedností a v 

neposlední řadě také produktových znalostí svých zaměstnanců. Měl by být vypracován roční 

vzdělávací plán a také by měla existovat možnost zaměstnance operativně školit dle 

aktuálních potřeb. Pracovníci by zejména měli být vysíláni na odborná školení. Společnost 

by také mohla zvyšovat jazykové vybavení svých zaměstnanců. Jazykové kurzy by se 

v budoucnu mohly stát například součástí zaměstnaneckých výhod.  

 

III. Hodnocení zaměstnanců 

 

Hodnocení pracovního výkonu je jedním z nejsilnějších motivačních nástrojů v rukou 

manažerů. Pokud je systém hodnocení dobře připraven a je přijat vedoucími pracovníky, 
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může být velmi efektivní metodou řízení pracovního výkonu. Avšak pokud nebyla věnována 

jeho přípravě a propagaci náležitá pozornost, sklouzne do formalit a ztrácí veškerý smysl.  

Společnost XY, a.s. využívá systematické hodnocení, které zavádějí společnosti, aby 

zvýšily účinnost simulačního systému. Tato hodnocení se provádí v ročních, pololetních nebo 

čtvrtletních intervalech. Často je toto hodnocení spojeno také s tzv. hodnotícím rozhovorem, 

ve kterém je povinností vedoucího promluvit se zaměstnancem o jeho výsledcích a 

zaznamenat hodnocení pracovního výkonu na formulář.  

 

V otázce č. 25 se zaměstnanců ptáme, zda s nimi jejich nadřízený realizuje 

hodnotící rozhovory. Hodnocení by se měli účastnit všichni zaměstnanci XY Shopů. Zde 

vidíme, že tomu tak zcela není, jelikož 11,8% zaměstnanců na tuto otázku odpovědělo 

záporně. 

V otázce č. 26 pak zjišťujeme, zda se zaměstnanci domnívají, že kritéria, podle 

kterých jsou hodnoceni, jsou: nastavena správně, srozumitelná, spravedlivá a 

dosažitelná.  Systematické hodnocení je postaveno na kritériích, díky nimž srovnáváme 

výsledky pracovníků s požadovaným výkonem. Je důležité, aby byla tato kritéria správně 

nastavena, byla zaměstnancům a vedoucím pracovníkům srozumitelná, a aby tyto kritéria byla 

vnímána jako spravedlivá a také zejména dosažitelná. Kladné odpovědi se však bohužel 

objevily pouze u hodnocení srozumitelnosti těchto kritérií, kdy téměř všichni zaměstnanci 

považují tato kritéria za srozumitelná. Pokud však jde o názor zaměstnanců na správné 

nastavení těchto kritérií, jejich spravedlnost a dosažitelnost, zjistili jsme, že nadpoloviční 

většina hodnotí tato kritéria za špatně nastavená, dále 58,8% zaměstnanců je považuje za spíše 

nespravedlivá a stejné procento zaměstnanců pak tato kritéria považuje také za nedosažitelná. 

Výrazně negativní odpovědi při hodnocení těchto třech oblastí se objevily zejména u mužů.  

Zda zaměstnance toto hodnocení motivuje ke zlepšení jejich pracovního výkonu, 

jsme se ptali v otázce č. 27. Jak již bylo řečeno výše, hodnocení pracovního výkonu se může 

stát jedním z nejsilnějších motivačních nástrojů v rukou manažera, avšak může se stát také 

pouhou formalitou, která tak ztrácí veškerý smysl. Zde bohužel vidíme, že celých 47,1% 

zaměstnanců považuje toto hodnocení za spíše nemotivující.  

Úkolem vedoucího pracovníka je také stanovit obchodní cíle, které vycházejí ze 

stanoveného plánu pro XY Shop, pro jednotlivé pracovníky. Dále také stanovuje cíle v oblasti 

rozvoje kompetencí, na kterých se domlouvá přímo s jednotlivými pracovníky na konci 

hodnotícího rozhovoru. Zda se zaměstnanci snaží plnit úkoly, které jim nadřízení 
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v hodnocení přiřadili, jsme se ptali v otázce č. 28. Výsledek této otázky je velmi pozitivní, 

jelikož téměř všichni zaměstnanci odpověděli na tuto otázku kladně.  

Velká část vedoucích pracovníků si často neuvědomuje, jak velký přínos pro motivaci 

pracovníků představuje pravidelné hodnocení. Dělají je formálně, odbývají je nebo je vůbec 

opomíjejí s tím, že pracovníkovi vytýkají nedostatky v průběhu práce. Společnosti bych tedy 

zejména doporučovala obeznámit vedoucí pracovníky, kteří mají na starost oblast hodnocení 

pracovníků s důležitostí hodnocení a zdůraznit jim klady, které toto hodnocení může přinést.  

Dále bych společnosti doporučila také seznámit všechny zaměstnance XY Shopů 

s klady, které naopak jim toto hodnocení může přinést. Hodnocení může dávat podřízenému 

zpětnou vazbu o tom, jak se nadřízený dívá na jeho práci, může dále přispívat k osobnímu 

rozvoji pracovníka a dává prostor pro aktivní účast pracovníka. Je důležité seznámit 

zaměstnance s tím, proč se hodnocení provádí a proč je důležité jak pro ně, tak pro 

společnost.  

Do budoucna bych doporučovala vhodné propojení tohoto systému hodnocení 

s principem poskytování zaměstnaneckých výhod na základě odměny za dobře vykonanou 

práci, samozřejmě pokud by se tedy společnost XY, a.s. rozhodla pro zavedení tohoto 

principu poskytování zaměstnaneckých výhod. Případně bych doporučila také propojení 

tohoto systému hodnocení s plánem vzdělávání zaměstnanců, tedy možnost cíleného rozvoje 

potřebných znalostí a dovedností tak, aby přispívaly k růstu pracovníka a k plnění 

stanovených obchodních cílů, 

Problémem tohoto systému hodnocení je však zejména to, že kritéria, podle kterých 

jsou zaměstnanci hodnoceni, jsou řadou zaměstnanců vnímána jako špatně nastavena, 

nespravedlivá a nedosažitelná. Na to může mít dle mého názoru vliv fakt, že zaměstnanci jsou 

hodnoceni zejména podle plnění cílů, tedy obchodních výsledků, jenž jim byly nastaveny. 

Tyto cíle vycházejí ze stanovených plánů pro jednotlivé XY Shopy, které jsou dále rozděleny 

mezi zaměstnance daného XY Shopu. Konkrétně se tedy hodnotí objem depozit (prostředky 

vložené klienty na běžný či spořicí účet), sepsané úvěry (suma částek) a objem stavebních 

spoření (suma cílových částek). Cíle pro objem depozit a objem stavebních spoření jsou pro 

všechna města, kde XY Shopy působí nastavena stejně. Toto nastavení cílů, může mít, stejně 

jako to bylo vysvětleno u finančního odměňování, vliv na pocit nespravedlnosti zaměstnanců. 

Společnosti bych tedy doporučila při stanovení cílů brát ohled na umístění XY Shopů, 

popřípadě také na výsledky z minulých let. V případě nastavení cílů pro sepsané úvěry je 

tomu však jinak. V roce 2008, kdy bylo rozhodnuto o stanovení cílů pro sepsané úvěry (dříve 

nebyly pro zaměstnance XY Shopů nastaveny žádné cíle), bylo stanoveno několik cílových 
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částek, které byly přiděleny jednotlivých XY Shopům podle výsledků sepsaných úvěrů za rok 

2007. Určitě však není vhodné, aby cíle byly stanoveny podle tři roky starých výsledků, nejen 

proto, že rok 2007 byl pro všechny XY Shopy velmi úspěšný z hlediska sepsaných úvěrů a 

není tak zcela vypovídající. Zde bych tedy společnosti doporučila průběžně tyto cíle 

upravovat. Jen pokud bude mít zaměstnanec pocit, že stanovené cíle jsou reálné, bude jeho 

snahou těchto cílů dosáhnout. 

 

IV. Ostatní 

 

V otázce č. 29 měli zaměstnanci ohodnotit podle jejich priorit vybrané faktory. 

Zjistili jsme, že nejpreferovanějším stimulačním prostředkem je práce v dobrém kolektivu a 

až poté následuje výše mzdy. Naopak nejméně preferovaným stimulačním prostředkem jsou 

zaměstnanecké výhody. Celkové výsledky této otázky můžeme vidět v grafu 4.50 uvedeném 

v předchozí kapitole.  

Zda jsou zaměstnanci ve svém současném zaměstnání celkově spokojeni, jsme se 

ptali v otázce č. 30. Je všeobecně uznáváno, že růst spokojenosti s prací vede ke zlepšenému 

výkonu, avšak spokojený pracovník nemusí nutně být produktivním pracovníkem. Zde 

vidíme, že 64,7% zaměstnanců je spíše spokojeno ve svém současném zaměstnání. Pokud se 

však podíváme pouze na výsledky mužů, zjistíme, že ve svém současném zaměstnání je 

spokojena pouze polovina odpovídajících mužů.  

Otázka č. 31. nabízela zaměstnanců možnost vyjádřit se k tomu, co by ve společnosti 

rádi změnili. Výsledky této otázky byly podrobně sepsány v předchozí kapitole.  

 

Výsledky spokojenosti zaměstnanců se současným zaměstnáním nedopadly příliš 

přívětivě. Vedení společnosti XY, a.s. bych tedy o to více doporučovala zabývat se 

výsledky šetření a návrhy uvedenými v této práci a věnovat zvýšenou pozornost zejména 

těm faktorům, které zaměstnanci považují za prioritní. Názory, které zaměstnanci uvedli 

v odpovědích na otázku č. 31, jsem při tvorbě návrhů a doporučení zohlednila a nebudu se 

jimi tedy již opětovně zabývat.  

Závěrem bych společnosti doporučovala provádět obdobné výzkumy spokojenosti 

zaměstnanců pravidelně. Jen tak může společnost zjistit, zda případné změny povedou k růstu 

spokojenosti zaměstnanců. Za vhodné bych považovala také použít obdobné šetření u zbylé 

části zaměstnanců společnosti.  
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6 Závěr 

 

Banky bezesporu patří mezi společnosti, které by se měly systematicky věnovat 

lidským zdrojům a jejich rozvoji. Nedílnou součástí práce personálních oddělení bank a v 

podstatě každého vedoucího pracovníka by tedy měla být problematika motivace a stabilizace 

zaměstnanců.  

Ve své diplomové práci jsem se pokusila zmapovat současný stav a úroveň vybraných 

motivačních faktorů a také zjistit preference a spokojenost s jednotlivými motivačními 

faktory ve společnosti XY, a.s. 

 Teoretická část se zabývá vymezením problematiky motivace, jejími základními 

pojmy a teoriemi motivace. Další část je věnována charakteristice vybrané společnosti a jejich 

stávajících motivačních faktorů. Poté následuje analýza vybraných motivačních faktorů 

v dané společnosti a konec je věnován návrhům a doporučením v oblasti motivace 

zaměstnanců. 

 Jako metodu svého průzkumu jsem zvolila dotazníkové šetření. Každá zpracovaná 

otázka, resp. odpovědi zaměstnanců, je doplněna grafem. Metoda dotazníkového šetření a 

také mé tříleté pracovní zkušenosti pro tuto společnost na pozici Shop Officera mi umožnily 

získání dostatečného množství informací, abych si byla schopna vytvořit představu o motivaci 

ve společnosti a rozpoznala problémové oblasti motivace. 

 Celkovou úroveň motivace ve společnosti bohužel nelze hodnotit za příliš příznivou a 

řada zaměstnanců není s prací ve společnosti příliš spokojena. V rámci svého šetření jsem 

odhalila řadu nedostatků, s nimiž zaměstnanci projevují nespokojenost. U těchto 

problematických oblastí jsem navrhla způsoby, jimiž by se současný stav dal zlepšit.  

 Přínos mé diplomové práce vidím v tom, že vedení podniku může získat nezaujatý 

pohled na současný stav a úroveň vybraných aspektů motivace ve společnosti. Může se 

seznámit s motivačními faktory, se kterými jsou zaměstnanci spokojeni a také s oblastmi, 

které zaměstnanci hodnotí jako neuspokojivé, a může se je pokusit řešit. Pozitivem je to, že 

zaměstnanci XY Shopů měli možnost vyjádřit se k problematice motivace a stanovit své 

preference v této oblasti. 

Silný konkurenční boj mezi bankami je spojen s úsilím většiny vedoucích pracovníků 

disponovat sehranými a výkonnými pracovními týmy. Věřím tedy, že společnost XY, a.s. 

poznatků shromážděných v této diplomové práce alespoň částečně využije a budou jí 

přínosem..do..budoucna. 
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