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1 Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybral motivaci zaměstnanců, a to 

zejména z důvodu, ţe je to dle mého názoru téma velice aktuální.  

 

Vzhledem k současným poţadavkům na kvalitu, která můţe být dosaţena 

pouze dobře odvedenou prací, je nutné zajistit kvalitní personální vybavenost 

podniku. Ne všichni zaměstnavatelé si ale uvědomují, ţe poţadují-li prvotřídní 

výsledky, je nutné také personál – který za těmito výsledky stojí – patřičně motivovat.  

 

Zvolením vhodného motivačního nástroje lze dosáhnout větší zainteresovanosti 

jednotlivých pracovníků v činnosti podniku, čímţ se zlepší kvalita jejich práce  

a stanou se pro podnik cennějšími. Management by tedy neměl zapomínat, ţe  

na úspěchu a růstu podniku se promítne i to, zda jsou zaměstnanci spokojení či 

nikoli. 

 

Lidské zdroje jsou tím nejcennějším aktivem, které můţe firma mít. Jsou jedním 

z nejdůleţitějších předpokladů pro úspěšný rozvoj a neměly by se za ţádných 

okolností zanedbávat. Jsme v období, kdy se „kvalitní“ ţivot člověka, stejně jako jeho 

uplatnění ve společnosti, odvíjí od finančního příjmu a motivace zaměstnanců by 

měla stát v popředí zájmu kaţdé firmy. Kaţdý má totiţ touhu být ve společnosti 

uznáván, oceněn a respektován. 

 

Pokud nebude podnik správně motivovat své zaměstnance, zřejmě nikdy, i přes 

špičkové vybavení, dostatek finančních zdrojů a vynikající technologie, nestane se 

z něj podnik se spokojenými zaměstnanci a na vysoké úrovni. Spokojení 

zaměstnanci se totiţ nedají vyrobit, koupit nebo najít, ty si musí kaţdý podnik 

vychovat sám. 
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Cílem mé diplomové práce je pomocí dotazníku zjistit u zaměstnanců úroveň 

vybraných motivačních faktorů a spokojenost s jednotlivými aspekty jejich práce jako 

například informovanost, systém odměňování anebo vztahy na pracovišti. Tyto 

informace budou pouţity k určení slabých míst, z čehoţ následně na základě 

teoretických východisek firmě doporučím moţná řešení těchto nedostatků. 
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2 Problematika stimulace a motivace 

2.1 Teoretické vymezení pojmu motivace 

2.1.1 Lidské zdroje 

Je zřejmé, ţe kaţdá organizace usiluje o to, aby vykazovala pokud moţno co 

nejlepší výsledky a zisk. Myšlenka, ţe jedním z nejcennějších zdrojů k získání těch 

nejlepších výsledků jsou právě lidské zdroje, se uplatňuje stále větší měrou.  

Podle Werthera a Davise (1992) je lidský zdroj jedním z nejpodstatnějších 

faktorů, který přispívá k úspěšnosti organizace. Tuto skutečnost oba autoři vyjádřili 

výstiţně konstatováním, ţe jmění věci umoţňuje, zatímco lidé je uskutečňují. A jsou 

to právě lidé, kdo tvoří ony cenné výrobky anebo nabízí sluţby. Těmito výsledky je 

následně utvářena úroveň blahobytu v celé společnosti. Efektivnější vyuţívání svých 

zdrojů přispívá ke zdokonalování organizací. 

2.1.2 Motivace 

Donelly, Gibson, Ivancevich (1997) definují motivaci jako souhrn všech hnacích 

sil člověka, např. přání, úsilí, touhy apod. Je to vnitřní stav duše člověka, který jej 

aktivuje anebo uvádí do pohybu. 

Moderně smýšlející manaţeři jiţ také dospěli k závěru, ţe na dosaţení 

firemních cílů mají podíl nejenom plánování výroby a pokročilé technologie, ale 

v neposlední řadě také lidé a práce, kterou tvoří výkon a společné úsilí. Proč se tedy 

zmiňuji právě o motivaci ve své práci? Co v podstatě míníme pojmem motivace a jak 

souvisí s pracovní morálkou jednotlivců?  

Mnoho kvalifikovaných autorů se shoduje, ţe vytvořit definici tohoto pojmu není 

nijak jednoduché. Motiv lze obecně chápat jako důvod pro to, abychom nějakým 

způsobem jednali. Motivováním pak můţeme označit uvádění lidí do pohybu tak, aby 

se ubírali za účelem dosaţení poţadovaného výsledku. Armstrongem (2002) je 

potom motivace popisována jako cílově orientované chování. Dále definuje dobře 
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motivované lidi jako lidi, kteří mají jasně definované cíle a podnikají kroky za účelem 

splnění těchto svých cílů. Tito lidé se můţou začít motivovat sami od sebe. Jestliţe to 

zároveň znamená i to, ţe jsou na správné cestě k dosaţení toho, co chtějí, jde o 

nejlepší formu motivace. Tohle je však spíše menšina. Větší část lidí potřebuje být 

motivována z vnějšku. 

Joseph Heller (2001) označuje motivaci jako vůli k činu – zároveň ve svém 

pojednání upozorňuje na skutečnost, ţe chceme-li někoho motivovat, nesmíme 

podcenit odhalení jeho vlastních motivačních zdrojů. Jako základní jednotku 

motivace označujeme motiv.  

Podle Bedrnové a Nového (1994) jakoukoliv vnitřní pohnutku, která podněcuje 

jednání člověka, můţeme označit jako motiv. Na jednání člověka však působí hned 

několik motivů najednou a nejedná se tak pouze o motiv izolovaný. To můţe vést 

k zesílenému jednání – pokud se tyto motivy vzájemně doplňují. Jednání můţe být 

ale také narušované, a to v případě, kdy motivy nesměřují ke stejným cílům. 

Pro práci s lidmi v organizaci je tento fakt velmi důleţitý – je vysloveně nezbytné 

si uvědomit, ţe dobře zorganizované, jasné a zřetelné zadávání úkolů a předávání 

informací vede k tomu, aby u pracovníků nedocházelo k rozporu motivů. 

Většina autorů, zabývajících se motivací, se shoduje na tom, ţe tento dosti 

široký pojem je označením pro jistou vnitřní hnací sílu – osobní a individuální cíle, 

neboli také důvody vedoucí jedince k tomu, aby dosáhl těchto cílů, jsou s motivací 

neoddělitelně spojeny. 

Jak ve své publikaci uvádí autoři Bedrnová a Nový (1994), motivace má dva 

rozměry – pozitivní a negativní. Motivace můţe k danému cíli nebo objektu směřovat, 

anebo v opačném případě taky oddalovat. Není-li člověk k výkonu dostatečně 

motivován, výsledek jeho práce přirozeně nemůţe být uspokojivý. Přemíra motivace 

však můţe mít za následek destrukci, a proto ani v tomhle ohledu nepovede ke 

kýţenému výsledku. 

Motivovanost kaţdého z nás ovlivňuje velké mnoţství faktorů – od ţivotních 

zkušeností, přes společenské prostředí a poţadavky dané cílem aţ po společenské 

prostředí a osobní aspirace. Jako motiv označujeme popud, který vede kaţdého 
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člověka k nějaké aktivitě. 

Otázkou motivace pracovníků se zabývá také Vladimíra Khelerová (1995) ve 

své publikaci Komunikační dovednosti manaţera. Peníze podle ní motivem nejsou a 

jsou jenom stimulem. Aby byl pracovník skutečně motivován, musíme se věnovat 

jeho vnitřním postojům a v neposlední řadě se zaměřit na jeho osobní potřeby a 

hodnoty. Pracovníkům je také ovšem zapotřebí zajistit podmínky v organizaci tak, 

aby do vykonávané práce vloţili pokud moţno i více snahy a úsilí. Podle Khelerové 

existuje souvislost mezi třemi faktory: organizační podmínky, motivace a schopnosti 

pracovníka dosahovat výkonu. Při analýze motivace je nejdříve nutné zjistit 

pracovníkovy schopnosti. Jestliţe je pracovník vnitřně motivován, ale úkoly se mu 

plnit nedaří, pravděpodobně chyba spočívá ve dvou zbývajících faktorech.  

2.1.3 Zdroje motivace 

Hodnoty, zájmy, návyky, ideály a potřeby můţeme zařadit mezi základní zdroje 

motivace. Dle Bedrnové a Nového (1994) je potřeba proţívaný anebo pociťovaný 

nedostatek toho, co je pro ţivot daného člověka důleţité. Potřebu spojují s činností, 

která je zaměřena především na překonání nebo odstranění pociťovaného 

nedostatku. 

Také v jiné literatuře můţeme naleznout definice, podobné výše zmíněné, např. 

dle Nakonečného (1995) je potřeba základní formou motivu. Zdůrazňuje ovšem, ţe 

jsou zde jisté rozdíly – zvláště potom mezi ekonomickým a psychologickým 

významem. 

 

Potřeba je stavem nedostatku případně nadbytku něčeho, co nás vede k činnostem, 

jimiţ tuto potřebu uspokojujeme. Potřeby nutí člověka k jednání – a bývají 

doprovázeny napětím, které se mění aţ ve chvíli, kdy dojde k uspokojení nebo 

nasycení potřeby. Je moţné definovat hierarchickou strukturu, od biologických aţ 

třeba po seberealizaci, ale také strukturu dynamickou, která znamená, ţe 

uspokojíme-li své potřeby na určité úrovni  - objeví se potřeby na vyšší úrovni. O 

potřeby se opírá také Maslowova teorie motivace, kterou podrobněji rozeberu níţe. 
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Návyk můţeme označit jako sklon k vykonávání určité činnosti, který jedinec získá 

opakovaným jednáním. Je to zautomatizovaný způsob jednání. 

 

ZájemError! Bookmark not defined. charakterizuje Bedrnová a Nový (1994) jako 

dlouhodobější zaměření jedince na určitou oblast předmětů a jevů skutečnosti. Zájmy 

aktivizující člověka, jsou spojeny se snahou po poznání a ovládání předmětu zájmu. 

Zájem představuje motiv, který je získání a jeho projevem je kladný vztah jedince 

k určitému předmětu či činnosti, poskytující stimul v oblasti poznávací a citové. 

Vyhraněný zájem označujeme pojmem záliba. 

 

Ideály můţeme v zásadě rozumět model čehosi nedostiţného. Vlastnosti, které 

ideály představují pro jedince nezpochybnitelný význam, protoţe je oceňuje a snaţí 

se jim přiblíţit. 

  

Hodnoty dle definice vymezené Bedrnovou a Novým (1994) představují záleţitost 

ţádoucí. Člověk si hodnot cení a je jimi ovlivněn při volbě a dosaţení konkrétních 

jednání a cílů. Během svého ţivota si člověk sestavuje vlastní ţebříček těchto 

hodnot. 

2.1.4 Stimulace 

Stimulace práce je cílené ovlivňování motivace zaměstnanců – záměrně 

ovlivňujeme jejich pracovní ochotu, která bývá nejpříznivější v situacích, kdy dochází 

k souladu mezi osobním zaměřením pracovníka a mezi zájmy a cíli, které má podnik. 

Ovlivňování pracovní ochoty sleduje především podněcování přístupu zaměstnance 

k vykonání dané činnosti a formování vlastností dobrého pracovníka. Různé podněty 

a prostředky mají různé stimulující účinky a jsou u kaţdého jedince jiné.  

Tak jako jsem u motivace uvedl jako základní stavební jednotku motiv, u 
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stimulace je tímto pojmem stimul. Lze tak označit popud, působící na člověka zvenčí 

za účelem podněcování jeho jednání. Stimuly rozumíme pohonné síly, které vedou 

ke konání činů. Na jedince tedy stimulace působí zvnějšku a napomáhá tak vyvolání 

jeho jednání. Motivování. 

2.1.5 Srovnání motivace a stimulace 

Motivace a stimulace spolu navzájem velmi úzce souvisí, proto bych nejdříve 

tyto pojmy rád srovnal. Motivem myslíme vnitřní impuls, pojmem stimul pak vnější 

popud s vnitřním podněcujícím motivem. Stimul charakterizuje změna podmínek a 

okolností, motiv pak reakce na ni. 

Podle Bedrnové a Nového (1994) je působení stimulace na motivaci pracovního 

jednání zcela evidentní. Stimuly se pouţívají k tomu, aby u pracovníka podnítili 

určitou aktivitu anebo ji omezili. Na motivaci pracovního jednání působí stimulace 

nepřímo. Podněty jdoucí z vnějšku se totiţ lomí přes vnitřní podmínky člověka. Jistou 

roli sehrává i osobnost člověka, jeho ţivotní zkušenosti, okamţitý stav anebo jeho 

postoje a hodnotový systém. 

Z tohoto můţeme vyvodit nutnost zaměřit se na člověka coby na  individualitu a 

jeho dané motivy podle toho taky posuzovat. 

John Adair (2004) o motivaci říká, ţe vychází především z nitra osoby a je 

odpovědí na její vnitřní a neustále se rozvíjející program potřeb, ambicí, tuţeb a 

hodnot. Rozdílné stimuly, které pocházejí ze společenského prostředí a neustále se 

mění, jsou velice důleţité. 

2.2 Teorie motivace 

Teorií motivace existuje nespočet, proto ve své práci stručně shrnu jen ty, které 

povaţuji za nejuţitečnější a nejzajímavější. Jelikoţ jsem se rozhodl zaměřit na 

motivaci dělnických profesí, nepovaţuji za nutné zmiňovat teorie procesní, jako spíše  

teorie zaměřené na obsah – přestoţe jsou povaţovány za základní a nepříliš 

inovativní, pro můj průzkum jsou díky svému charakteru zcela zásadní. 
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2.2.1 Hierarchie potřeb A.H. Maslowa 

Tato teorie nám slouţí jako jeden z nejznámějších příkladů, přičemţ Abrahama 

Maslowa povaţujeme za zakladatele teorií o motivaci. 

Základem Maslowovy teorie je tzv. pyramida potřeb, která je tvořena pěti patry 

– fyziologické potřeby, potřeba jistoty a bezpečí, potřeby sociální, uznání a potřeba 

seberealizace. Tuto pyramidu potřeb následně Khelerová (1995) převedla do jazyka 

pracovního prostředí takto – viz obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1 - Pyramida potřeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Khelerová, 1995, s. 110.  

 

Tato teorie je zaloţena na tom, ţe teprve kdy se ocitneme v určitém patře 

pyramidy a uspokojíme niţší potřeby, objeví se nutnost potřeby vyšší. Potřeba 

seberealizace ovšem plně uspokojena být nemůţe. Dle Armstronga (2002) můţe 

jenom neuspokojená potřeba motivovat chování. Dominantní potřeba je potom 

základním motivátorem chování. Pohybem vzhůru po hierarchii potřeb dochází 

k psychologickému rozvoji. Avšak nemusí jít pouze o přímočarý vývoj. Nedochází 
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k zániku niţších potřeb – ačkoliv jsou jako motivátory dočasně útlumen – lidé se totiţ 

stále k neuspokojeným potřebám vracejí. 

Maslowova teorie zaţila největší vzrůst popularity v letech padesátých a 

šedesátých, v nichţ manaţeři zjišťovali, ţe kromě peněz mohou vyuţívat i nefinanční 

a ne tolik nákladné prostředky motivace. Ukázalo se však, ţe tato teorie má i jisté 

nedostatky, zejména skutečnost, ţe uspokojení sniţuje intenzitu potřeby jen u potřeb 

niţších, u vyšších její vliv naopak roste.  

Myslím si, ţe tato teorie je velkým přínosem, kdyţ chceme porozumět 

individuální motivaci člověka – kaţdý jsme z trochu odlišného sociálního prostředí, 

kaţdý se ocitá v různé ţivotní situaci, kaţdý má jiné momentální potřeby a kaţdý má 

také vlastní priority. Proto teorii potřeb povaţuji za přínosnou taktéţ pro zásadní 

uvědomění - kaţdý pohlíţí na zaměstnanecké výhody různě a ne kaţdý má 

schopnost tyto výhody ocenit či vyuţít stejným způsobem. 

Níţe uvedená tabulka udává výčet jednotlivých oblastí, kde můţou 

zaměstnavatelé ovlivnit motivaci svých zaměstnanců. Jedná se vlastně o shrnutí 

teorie hierarchie potřeb a její nejdůleţitější body. 

Tab. 2.1 - Působnost organizace v jednotlivých kategoriích hierarchie potřeb 

Kategorie potřeb Oblast působení organizace 

Seberealizace Moţnost uplatnit vlastní zlepšení 

Kariérní růst 

Prostor pro tvořivost 

Motivace k vyšším cílům 

Uznání Pochvala, uznání 

Pověřování významnými pracovními aktivitami 

Zodpovědnost 

Sociální Stabilita pracovní skupiny 

Moţnost sociální interakce 

Povzbuzování spolupráce 

Bezpečí a jistota Zaměstnanecké výhody  

Bezpečné pracovní podmínky 
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Jistota  zaměstnání 

Fyziologické Spravedlivá odměna 

Pohodlné pracovní podmínky 

Teplo, světlo, prostor 

Zdroj: Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997 

 

Z uvedeného výčtu pouţitém v obrázku č. 2.1 můţeme vypozorovat, ţe na 

patře fyziologických potřeb jsou oblasti jako světlo, teplo, v pracovním ţivotě je to 

hlavně spravedlivá odměna, čili finanční ohodnocení vynaloţené práce. Je vidět, ţe 

zajištění základních podmínek a finance můţou být pro zaměstnance zastupující 

dělnické profese skutečně základní potřebou. Teprve ve chvíli, kdy budou mít lidé 

zajištěnou mzdu, soustředí se na uspokojení potřeb vyšších – ať uţ jistoty 

zaměstnání nebo bezpečnosti v zaměstnání (v patře bezpečí a jistota), jistoty práce, 

nebo vztahů na pracovišti, či prostoru ke kreativitě. 

2.2.2 Motivačně-hygienická teorie podle F. Herzberga 

Herzbergův model často charakterizujeme coby dvoufaktorový model 

satisfaktorů a dissatisfaktorů. K těmto závěrům Herzberg dospěl na základě 

obsáhlého výzkumu, jeţ zpracoval společně s Bernardem Mausnerem a Barbarou 

Snydermanovou. Základem dvoufaktorové teorie motivace je rozčlenění do dvou 

skupin faktorů, působících v práci na motivaci lidí.  

Dissatisfaktory, neboli hygienické faktory, nazývá Herzberg faktory vedoucí 

k nespokojenosti a firma by je neměla podceňovat, jakkoliv na první pohled motivaci 

neovlivňují přímo – např. tedy mzdu, vedlejší výhody, bezpečnost práce, politiku firmy 

atd. Adair (2004) označuje jako hygienické faktory ty, které obklopují práci a nejsou-li 

zcela v pořádku, vedou k nespokojenosti. Také objasňuje, proč Herzberg uţil právě 

pojmu „hygienický“: 

Faktory, bezprostředně související s obsahem práce řadíme do skupiny 

satisfaktorů, neboli motivátorů – je to např. moţnost spolurozhodování, moţnost 

růstu, uznání, úspěch, samotná práce nebo povýšení. Cílem celého komplexu těchto 
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faktorů je vţdy uspokojení z práce. Přítomnost motivátorů by měla vést ke 

spokojenosti, ovšem nejsou-li přítomny, neznamená to nutně nespokojenost. 

Tab. 2.2 - Hygienické faktory 

Strategie společnosti a její 

administrativa 

Jsou dostupné a jasně definované 

strategie společnosti, obzvláště ty, které 

se týkají lidí. Přiměřenost organizace a 

řízení. 

Dohled – technický Přístupnost, pravomoci a spravedlivý 

postoj vašeho nadřízeného. 

Interpersonální vztahy Vztahy s podřízenými, nadřízenými a 

s kolegy na pracovišti; kvalita 

společenského ţivota v práci. 

Mzda Celkový souhrn kompenzací jako důchod, 

mzdy, sluţební auto a jiné finanční 

poţitky. 

Postavení ve firmě Pozice nebo postavení jednotlivce ve 

vztahu k ostatním, symbolizované titulem, 

pracovním místem, autem, kanceláří, 

nábytkem. 

Jistota práce Osvobození od nejistoty, jakou je moţná 

ztráta pozice nebo úplná ztráta práce. 

Osobní ţivot Dopad práce jednotlivce na jeho rodinný 

ţivot, např. stres, časté přesčasy 

omezující sociální kontakty nebo 

stěhování za prací. 

Pracovní podmínky Fyzické podmínky, ve kterých pracuje, 

objem práce, dostupné zařízení, vybavení 

a pomůcky, ventilace, nástroje, prostor, 

hluk a další aspekty prostředí. 

Zdroj: Adair, 2004, s. 57. 
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Tab. 2.3 - Motivátory 

Úspěch Určité specifické úspěchy, jako je zdařilé 

dokončení práce, vyřešení problémů, 

potvrzení správnosti a vidění výsledků 

práce 

Uznání Jakýkoli akt uznání, ať uţ formou 

poznámky nebo pochvaly. Je moţné 

rozlišovat mezi situacemi, ve kterých jsou 

spolu s uznáním uděleny také určité 

odměny, a situacemi, kdy odměny 

uděleny nejsou. 

Moţnost kariérního růstu Změny v pracovní situaci, kdy se zvýší 

příleţitosti profesionálního růstu. Kromě 

nových perspektiv, jeţ se otevírají při 

povýšení, se sem řadí také rostoucí 

příleţitosti ve stávající pracovní pozici 

nebo příleţitosti naučit se a procvičit si 

nové dovednosti nebo osvojit si nové 

profesionální znalosti. 

Povýšení Skutečné změny, které zlepší pozici a 

status v práci 

Zodpovědnost Skutečná odpovědnost  je spojena 

s nezbytnou pravomocí, aby byla činnost 

správně vykonávána. 

Samotná práce Skutečné vykonávání práce nebo některé 

její fáze. 

Zdroj: Adair, 2004, s. 62. 

 

Z uvedených tabulek vyplývá, ţe se Maslowova a Herzbergova teorie liší 

především přístupem. Herzberg dělí faktory na dvě skupiny, z čehoţ můţeme vyvodit 

přístup dichotomický, Maslow volí přístup kontinuální. Přesto zde můţeme vysledovat 
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i jistou shodu, v prvé řadě v názoru, ţe uspokojení potřeby seberealizace 

vede dlouhodobé spokojenosti. Hezberg na Maslowovu práci nejen navázal, ale také 

rozvinul její pouţitelnost v pracovní oblasti.  

Herzbergova teorie poskytuje vysvětlení, proč řešení motivace nespočívá jen ve 

větším mnoţství financí, širší škálou zaměstnaneckých výhod či lepšími pracovními 

podmínkami. Cíl podobných opatření nesplňuje svůj účel, usilujeme-li o větší 

pracovní nasazení našich podřízených. Pokud se manaţeři zaměří pouze na 

udrţovací faktory, k motivaci dojít nemůţe a k jejímu zlepšení je nutné motivátory 

přenést do samotné práce. 

Přestoţe byl Herzberg za svou teorii často kritizován, pro firmu můţe být 

přínosná, jelikoţ nabízí vodítko, jak se k motivaci zaměstnanců postavit čelem. 

Soustředí se na způsob vnitřní i vnější motivace i na dlouhodobý účinek motivace 

vnitřní. Slouţí nám především k tomu, abychom ve firmě vedle finančních odměn 

poskytovali i odměny nefinanční. 

2.3 Motivace a pracovní výkon 

Vzhledem k tomu, ţe od začátku své práce pouţívám termín „motivace“, hodilo 

by se podat vysvětlení, proč se zaměřuji na motivaci pracovníků vybrané organizace, 

konkrétně skupiny zaměstnanců dělnických kategorií. Rozdíl v motivaci vrcholových 

manaţerů a motivaci dělníků v jedné organizaci je nesporný. Svou práci hodlám 

pouţít jako praktický návod ke zlepšení chodu firmy a proto by mě zajímalo, co 

všechno pracovní výkon zaměstnanců ovlivňuje.  V další kapitole se pokusím popsat 

samotné pojmy „pracovní výkon“ a „řízení pracovního výkonu“ a na základě výše 

zmíněných teorií rozeberu, na které oblasti se musíme zaměřit, pokud usilujeme o 

vliv na motivaci v práci. 

2.3.1 Pracovní výkon 

Snaţíme-li se o vymezení pojmu pracovní výkon, je nezbytné zaměřit se na 

míru plnění zadaných úkolů, tvořících výplň práce konkrétního pracovníka. Kromě 

mnoţství a kvality práce zahrnuje i jiné faktory – uvést můţeme např. přístup k práci, 

chování v práci, intepresonální vztahy na pracovišti, docházku, fluktuaci, apod.  
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Koubek uvádí (2001), ţe výkon v pracovní oblasti je vyústěním spojení a 

vzájemného poměru úsilí, způsobilostí a postoji k roli a úkolům. 

Úsilí Koubek (2001) povaţuje za výsledek motivace a zároveň upozorňuje, ţe 

souvisí také s mnoţstvím vynaloţené energie pracovníka na vyplnění zadaného 

úkolu. Musíme si ovšem uvědomit, ţe tento výkon nevykazuje vţdy přímou úměrnost 

vynaloţenému úsilí, zvlášť v případě, kdy se objeví bariéry jako nesprávné 

pochopení úkolu, případně i absence nutných podmínek a náleţitostí pracovníka. 

Všichni pracovníci musí být obdařeni jistými schopnostmi (osobnostními 

charakteristikami) a obratnostmi, převáţně z důvodu způsobilosti k vykonávání 

daného zaměstnání. Ty se zpravidla prověřují jiţ před nástupem na pracovní místo a 

jejich nedostatek je případně řešen pomocí adaptačního procesu, probíhajících 

během zkušební doby, jelikoţ mají ve výsledku nemalý vliv právě na výkon. 

Dalším podstatným faktorem je způsob, jakým pracovník pohlíţí na svou roli ve 

firmě, do níţ vynakládá svou práci a snahu. Koubek (2001) také poukazuje na 

nezbytnost přítomností všechny tři sloţek a jejich vyrovnaný poměr. 

2.3.2 Motivace pracovního jednání 

Motivace pracovního jednání ovlivňuje výkonnost pracovníka. V případě, kdy 

mají dva lidé stejné podmínky i dovednosti, jejich výkon se mnohdy rozchází právě 

v mnoţství motivace. Má-li některá z těchto hodnot nulovou hodnotu, pak je nulový i 

výkon. Následující schéma znázorňuje vztahy mezi jednotlivými prvky, které působí 

na výkon: 

 Obr. 2.2 - Výkon pracovníka 

 

 

 

 

Zdroj: Bedrnová, Nový, 1994, s. 201. 
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2.3.3 Řízení pracovního výkonu 

Koubek (2001) uvádí, ţe řízení pracovního výkonu vykazuje více integrovaný 

přístup, zaloţený na principu řízení lidí podle ústní dohody nebo písemné smlouvy 

mezi nadřízeným a pracovníkem, předpokládající budoucí pracovní výkon a 

přivlastnění si schopností, k pracovnímu výkonu nezbytným. Zmíněná dohoda či 

smlouva tedy napomáhá k provázání vytváření pracovních úkolů, vzdělávání a 

osobního růstu pracovníka, jeho hodnocení a odměně.  

2.3.4 Demotivace 

V organizaci dochází i k situaci, kdy je pouţit motivační program nebo 

vysokoúrovňový systém, přesto nefunguje patřičně efektivně. Nabízí se otázka, proč 

tomu tak vlastně je. Odpověď je jednoduchá – je to z toho důvodu, ţe celý systém 

vedení se netýká robotů, ale lidských bytostí a při kaţdém konání lidé pociťují emoce 

(nezáleţí na tom, zda pozitivní, či negativní). Právě emoce, proţívané během 

pracovního procesu, ovlivňují spokojenost a motivaci, stejně jako naopak i případnou 

demotivaci zaměstnanců v práci. Je nutné si tuto skutečnost uvědomovat téměř 

neustále a nespoléhat pouze na obecně doporučovaný systém motivace. 

Je vhodné, aby se vedoucí pracovník svým podřízeným věnoval nejen 

z hlediska plnění pracovních úkolů, ale v neposlední řadě také motivace. 

K demotivaci na pracovišti můţe přispívat jak soukromé problémy, tak potíţe 

pracovní. Vedoucí pracovníci proto nesmějí zanedbávat emocionální pohnutky u 

svých podřízených, a to přestoţe na první pohled pracovní nasazení neohroţují. 

Za nejlepší prostředek prevence demotivace povaţuje Heller (2001) 

komunikaci. Upozorňuje na fakt, ţe by manaţeři neměli zaměřovat pouze na roční 

hodnocení, ale také komunikovat se svými podřízenými. Moţnost vyjádřit svá 

stanoviska je pro zaměstnance velmi důleţitá, uţ jen kvůli moţnosti vyjádřit se k 

faktorům, které je demotivují. Ze strany nadřízených je nezbytné naslouchat a podle 

získaných informací následně zapracovat na zpětné vazbě takovým způsobem, aby 

zaměstnancům napomohla pochopit, ţe podílet se na návrhu zlepšení společně 

s nadřízeným má smysl. Komunikaci lze poměrně dobře vyuţít i při zavádění nových 

změn, v prvé řadě je potřebné zdůraznit plusy, které zaměstnancům napomohou 
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zvyknout si na tyto změny. 

K řešení demotivace na pracovišti podle Hellera (2001) přispívá nejprve analýza 

důvodu, kvůli němuţ k demotivaci zaměstnanců dochází a to v nejlepším případě 

formou osobních pohovorů.  

2.4 Motivační systém 

Motivačním systémem (programem) myslíme celistvý soubor opatření, který si 

klade za cíl působit na pracovní morálku zaměstnanců a vytvořit u nich kladný vztah 

k organizovanému systému, zvýšit jejich vnitřní spokojenost a motivaci, posílit 

oddanost vůči firmě a v neposlední řadě vzbudit zájem rozvíjet sebe sama. Poskytuje 

nám návod, jakým způsobem v podniku nejlépe dosáhnout uspokojivých výsledků a 

uplatnění stimulačních prostředků. V následujících odstavcích jsou zmíněny 

nezbytné oblasti, kterých by se měl motivační program dotýkat. 

Lubasová (2001) řadí mezi primární personální činnosti, převáţně hodnocení, 

odměny a rozvíjení a tato trojice je podle ní i základem motivačního systému. 

Usilujeme-li o efektivnost motivačního systému, vztah mezi těmito personálními 

činnostmi musí být oboustranný a vyrovnaný. 

Hodnocení zaměstnanců má rozhodující vliv na odměny, navíc se soustředí i na 

budoucí cíle zahrnující rozvoj a jeho plánování. Rozvoj pracovníka, resp. jeho 

způsobilost nepopiratelně zpětně ovlivňuje jak jeho hodnocení, tak následnou 

odměnu. Ta má zase zpětný vliv na posílení rozvoje a stanovování cílů, slouţící coby 

součást hodnocení. (Lubasová, 2001) 

Salzbrunn a Pobořil (2005) coby cíl motivačního programu uvádějí návrh a 

konkretizaci opatření, přispívajících k vytváření motivačního prostředí a případně i 

napomáhajících zisku nových, atraktivních personálních zdrojů. 

I proto je nutné hledat jaké okolnosti vedou zaměstnance k tomu, aby 

vynakládali schopnosti a odhodlání ke zlepšování svého pracovního výkonu, aktivity 

a role na pracovišti. 
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2.4.1 Faktory ovlivňující motivaci 

Nyní zde uvedu několik základních faktorů, podle výše uvedených teorií ovlivňujících 

průběh motivace pracovníků v organizaci. 

 

 finance 

Jednou z nejdůleţitějších potřeb člověka je peněţní odměna za vynaloţenou práci, 

která se zcela jistě umisťuje v prvním, základním patře v pyramidě potřeb. Musí být 

proto spravedlivá, pracovníci znají poţadavky na mzdu a dostávají svou mzdu včas 

v závislosti na předem smluveném výplatním termínu. Postoj ke mzdě bývá značně 

individuální - pro některé je jediným motivujícím faktorem, druzí jej za tak důleţitý pro 

svou spokojenost a zájem na tom, aby zaměstnání neopustili,  nepovaţují. 

Herzbergova dvoufaktorová teorie motivace označuje mzdu za hygienický faktor 

a to proto, ţe můţe velmi jednoduše způsobit nevoli a jeho funkce bývá ze všeho 

nejčastěji preventivní. 

 

 pracovní prostředí 

Pracovní prostředí můţeme zařadit mezi nejpodstatnější okolnosti, působící na 

motivaci a spokojenost zaměstnanců. V pyramidě potřeb se nachází v prvním patře 

společně se zajištěním tepla, světla apod. Převedeme-li tyto podmínky na pracovní 

dílny, můţeme mluvit o čistotě pracoviště, klimatizaci, dostatku světla, hluku či 

firemních oděvech a nářadí. Zmíněné podmínky ovlivňují kaţdého zaměstnance, 

pracujícího v daném prostředí.  

Pracovník, kterému firma poskytuje pracovní oděv, pracuje v čistotě a při 

dostatečném teple a světle, bude své úkoly vykonávat s větším nasazením, neţ 

kupříkladu pracovník, který si pracovní oblečení musí sehnat sám a pracuje v dílně 

znečištěné a neosvětlené. 
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 jistota zaměstnání 

Jistota zaměstnání můţe mít na motivaci jak pozitivní, tak negativní vliv. V pyramidě 

potřeb ji nalezneme ve druhém patře. Člověk, který je zaměstnán ve firmě, která mu 

poskytuje například sezónní práci, případně mu zaměstnavatel prodluţuje pracovní 

poměr na dobu určitou, by pravděpodobně více uvítal práci, která by mu poskytovala 

větší jistotu. Také ovšem můţe dojít k situaci, ţe firma vydává smlouvy na dobu 

neurčitou, její pracovníci si toto zvýhodnění zřejmě nebudou uvědomovat tak silně, 

nebyli-li v dřívější době vystaveni nejistotě. Tehdy je důleţitý kvalitně vypracovaný 

adaptační proces, slouţící k prevenci nesprávně vybraných zaměstnanců. 

 

 adaptace a orientace  

V procesu adaptace se lidé přizpůsobují novým pracovním podmínkám. Přizpůsobují 

své postoje, myšlení i vztah ke společnosti, která jej zaměstnala. Během tohoto 

procesu nově zaměstnaný navazuje nové vztahy, zvyká si na nově vzniklou sociální 

roli, začíná se orientovat a nalézá nový impulz. Osvojuje si předtím neznámé 

prostředí, spolupracovníky, systém firmy apod., čímţ přispívá k prolnutí druhého a 

třetího patra pyramidy potřeb. 

Adaptace a orientace má význam pro obě zúčastněné strany – pro 

zaměstnavatele znamená úsek, během něhoţ se zaměstnanci intenzivně věnuje a 

přesvědčuje se o správnosti svého výběru. Protoţe se ale zabývám motivací, nebudu 

tento úsek rozsáhleji rozepisovat. K zapamatování postačí, ţe tento úsek sehrává 

klíčovou roli v prvotních dojmech ze zaměstnání. Pracovník si utváří jistý názor při 

jakémkoliv prvním kontaktu, proto se doporučuje nováčkovi obstarat tzv. mentora – 

osobu, která se mu bude v první fázi věnovat a poskytovat mu případnou pomoc při 

orientaci ve firmě. 

 

 informace 

Také výměna informací ve firmě je stěţejní, uţ jen proto, ţe díky svému 

nejednoznačnému charakteru zasahuje do všech pater pyramidy. Dělníci velmi často 

upozorňují na nedostatečnou informovanost o firemním dění a přestoţe jsou to oni, 
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kdo vytváří výrobky, nadřízení si nedokáţou najít chvíli času na jejich obeznámení 

s nejdůleţitějšími změnami. Proto povaţuji předávání informací – ať uţ vertikální 

nebo horizontální - za jednu z nezanedbatelných oblastí, ovlivňujících spokojenost 

podřízených v zaměstnání. Nezáleţí na tom, zda komunikace probíhá například 

s přímým nadřízeným, mezi spolupracovníky, mezi odděleními nebo s podřízenými, 

kaţdá nepravdivá anebo po stanoveném čase předloţená zpráva můţe mít fatální 

následky. Proto je nutné mít na paměti, ţe neoficiální informační kanály bývají 

mnohem rychlejší a spolehlivější, neţ ty oficiální a ţe je vhodné podat co 

nejvčasnější a nejsrozumitelnější informace o všem důleţitém, co se událostí ve 

firmě týče. 

 

 kolektiv (vztahy) 

Pracovní vztahy jsou v pyramidě umístěny v třetím patře. Atmosféra na pracovišti se 

bezpochyby řadí k nejprůkaznějším faktorům motivace, protoţe kaţdý člověk  tráví 

v práci nezanedbatelnou část svého ţivota – kaţdý z nás se raději ocitá v přátelsky 

naladěném prostředí bez všemoţných konfliktů, intrik a nevraţivosti. Během své 

praxe jsem měl dokonce moţnost setkat se s jedinci, pro něţ se nepříznivé pracovní 

vztahy staly natolik velkou překáţkou, ţe raději opustili dobře placenou práci, neţ 

aby zůstali ve firmě s negativní atmosférou. I nyní poukáţu na roli nadřízeného, který 

by měl být obdařen schopností odtušit zásadní události, ohroţující bezproblémové 

vztahy na pracovišti a případně jim i co nejdříve zamezit. Tato oblast pochopitelně 

souvisí i s postojem vedoucích firemních pracovníků k dělníkům – je-li na pracovišti 

obvyklé, ţe vedoucí do dění sám zasahuje a pokouší se o komunikaci, jistě 

zpozoruje dobré výsledky.  

 

 zaměstnanecké výhody 

Systém výhod, které jsou pracovníkům nabízeny vedle mzdy, je jiţ v dnešní době 

zcela všední praxí převáţně větších firem. Můţeme jej označit za poměrně 

novodobou záleţitost, prostřednictvím které se vedoucí snaţí o větší atraktivitu a 

konkurenceschopnost. 
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Stejskalová (2007) uvádí, ţe zaměstnanecké výhody vykazují pro obě strany – 

pro zaměstnavatele znamenají v mnoha případech daňové uznání, zlepšení profilu 

firmy a stabilizaci zaměstnanců. Zaměstnanci si mohou vybrat dle individuálních 

potřeb – vybírají si výhody, o něţ mají zájem a a jeţ je motivují. 

Mezi zaměstnanecké výhody patří velké mnoţství takových poloţek – od 

zdravotní péče, péče o pitný reţim, poukázek na sportovní, relaxační, zdravotní či 

jiné aktivity aţ k nejrůznějším příspěvkům na rekreace, dopravu, dětské tábory, 

výlety, moţnostem slevy na konkrétní zboţí, ideálně pak niţší ceny pro pracovníka 

v oblasti, v níţ pracuje. Těchto výhod můţe být celá řada a na nadřízeném je, jak si 

program sestaví a jakou cestou vyjádří svou štědrost vůči podřízeným. 

Důleţitá je také funkčnost systému vzdělávání, a to zdaleka nejen za účelem 

neustálého tříbení vědomostí a schopností pracujících, ale v neposlední řadě také 

kvůli vedení k motivaci. Doporučuje se, aby manaţer pojmul vzdělávání coby 

pomůcku, jak podřízené motivovat k důslednějšími zaujetí k práci – poskytne-li jim 

moţnost dále se vzdělávat a rozvíjet, dosáhne u nich nejen většího nadšení, ale také 

rozvoj samotné práce. 

Rád bych ale dodal, ţe vzhledem k individualitě potřeb jednotlivce můţeme 

pozorovat značné odlišnosti jejich spokojenosti s motivačním programem. Odstranění 

zaměstnaneckých výhod je téměř neuskutečnitelné, protoţe si na ně zaměstnanci 

velmi rychle nevykají a jen těţko se jich vzdávají. Po jisté době pak získávají status 

čehosi standardního a u zaměstnanců dochází k otázkám, co lepšího by jim firma 

mohla nabídnout. 

 

 jméno firmy 

Jakkoliv to na první pohled nemusí být zřejmé, dalším existujícím faktorem je jméno 

firmy v regionu. Zařadím jej proto do čtvrtého patra pyramidy coby jeden z nejvýše 

postavených motivačních faktorů. Zaměstnanci by měli být hrdí na to, ţe jsou 

součástí své firmy, svojí prací přispívají k jejímu růstu, jeţ následně  sdílejí. Nedobré 

jméno zaměstnavatele má pak samozřejmě zcela opačné důsledky. 
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 seberealizace 

V závislosti na teorii hierarchie potřeb se seberealizace na vrcholných příčkách 

pyramidy lidských potřeb. Tato potřeba je ovšem opět individuální. Pro někoho 

znamená seberealizace pouhý důkaz, ţe se ke své práci staví pečlivě a s poctivostí, 

pro jiného je uspokojena teprve okamţikem, kdy sám zrealizuje projekt a následně se 

i zaslouţí o jeho zařazení do výroby. V situaci, kdy pracovník zjistí, ţe v dané 

organizaci k uspokojení jeho seberealizace dojde jen stěţí, můţe se stát, ţe práci 

sám opustí a porozhlédne se po jiné pozici, kde by potřebu uspokojil. To je také 

důvod, proč je důleţitá role nadřízených, kteří by tyto skutečnosti měli včas rozpoznat 

a pokusit  se zajistit podřízeným co nejpřijatelnější podmínky k uplatnění. 

 

 postup 

Tento faktor má velmi úzkou souvislost právě se seberealizací – někteří lidé kariérní 

postup vyţadují více, jiní méně. Rozhodující je to, ţe ve společnosti musí být všichni 

zaměstnanci obeznámeni se svými moţnostmi, coţ obnáší znalost organizační 

struktury, firemních plánů a strategických cílů natolik, aby si byl schopen vyrovnat se 

svým očekáváním. Podstatná je také moţnost vnitřního náboru, tzn. moţnost obsadit 

určitou pozici pracovníkem, v současnosti vykonávajícím jinou pozici, coţ vţdy 

představuje výhody. 

2.4.2 Úloha vedoucích pracovníků 

Jak jsem jiţ dostatečně uvedl, firma sice můţe mít vybudovaný brilantní 

motivační systém, největší roli zde ovšem sehrává management se všemi 

jednotlivými vedoucími pracovníky, jejímţ úkolem je vedení lidí. Hlavně v jejich 

schopnostech spočívá fungování celé organizace.  

Přirozeně z toho nevyplývá, ţe by vedoucí měli všechnu práci vykonávat sami – 

jsou však pověřeni důleţitými úkoly dovést skupinu ke společnému cíli a splnit tak 

společné poslání. 
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Základní manaţerské funkce zahrnují plánování, organizování, vedení a 

kontrolu. Adair (2004) doplňuje k seznamu přidává ještě podporu lidí, informace a 

hodnocení. Všechny tyto manaţerské funkce mají nezpochybnitelný význam a v e 

všech se jedná prakticky o totéţ, totiţ o práci s lidmi. Je proto nutné vedoucí 

zaměstnance neustále proškolovat v oblasti měkkých dovedností z důvodu si 

procvičování a zlepšování jejich komunikačních schopností a jiné manaţerských 

dovedností, nutných k vykonávání této práce. 

Adair (2004) navíc poukazuje na skutečnost, ţe vedoucí má pro své podřízené 

představovat příklad a vzor. Zapálení pro práci je podle něj nakaţlivé bude-li 

nadřízený dávat přesvědčivě najevo své nadšení a bude věřit v to, ţe dojde k větší 

motivaci podřízených a nadšení se jim bude snadněji sdílet.  

 



 
 
 

25 
 

3 Charakteristika organizace 

Historie letecké společnosti JOB AIR s.r.o. se váţe k roku 1993, v němţ došlo 

k zahájení její existence v severomoravském městě Nový Jičín, který se stal také 

dočasným sídlem. Společnost se brzy nato začala rozvíjet a přesídlila na 

Mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Ostravě, nacházející se asi 20 km jihozápadně 

od centra severomoravské metropole v obci Mošnov.  

Hlavní předností zakládajících členů JOB AIR s.r.o. bylo jiţ v samotných 

počátcích kladení důrazu na prvotřídní schopnosti a kvalifikovanost zaměstnanců. 

Právě tento postoj společnosti v následujících letech vynesl uznání ze strany 

specialistů na leteckou dopravu. K vzestupu firmy rovněţ přispěla výkonnost a 

všestranné nadšení k práci, zodpovědný přístup k práci a značná pečlivost v oblasti 

technologie a vývoj výroby a servisu letadel. Všechny z výše uvedených faktorů firmě 

dopomohly k naplnění vysokých nároků ze strany provozovatelů. V prvních letech 

firma směřovala výhradně k prodeji náhradních dílů, později však došlo k značnému 

posílení její mnohostrannosti. 

3.1  Vývoj 

V počátcích svého působení se společnost orientovala pouze na distribuci 

náhradních dílů k letounu L 410. V pozdějších letech byla její činnost doplněna o 

údrţbu a servis tohoto typu letounů v úzké spolupráci s firmou LET se sídlem v 

Kunovicích, která se na tento typ letadel specializuje. Ta se pro JOB AIR, s. r. o. 

stala ve výsledku velmi prospěšnou, jelikoţ menších letounů typu L 410 existuje ve 

světě přes 500 a kvalitních firem, zabývajících se jejich provozem a údrţbou není 

mnoho. Společnost proto zaplnila chybějící místo na poli letecké dopravy.  

Sídlem společnosti se následně stalo jiţ výše zmíněné ostravské letiště a i tato 

změna měla význam pro další dynamický rozvoj společnosti. Postupným vývojem si 

na trhu servisu a údrţby letadel brzy získala značné mnoţství klientů, oceňujících 

kvalitně odvedené sluţby a nezpochybnitelnou profesionální úroveň. Obliba ze strany 

zákazníků a postupně nabývané obchodní kontakty v dnešní době JOB AIR s.r.o řadí 
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mezi nejlukrativnější podniky s tímto zaměřením nejen v oblasti Evropy, ale i celého 

světa. Je velmi pravděpodobné, ţe k nárůstu počtu klientů a celkové expanze ještě 

v dohledné době dojde. Jiţ v současné době má firma přes 120 zaměstnanců 

budoucí rozrůstání personálu se jeví téměř jako jistota. Vysoké pracovní nasazení 

vyneslo JOB AIR s.r.o. postavení jednoho z nejprestiţnějších podniků na území 

Moravskoslezského kraje. 

Koncem samostatného působení se pro firmu stal rok 2005, kdy započala svou 

činnost coby jedna z dceřiných společností skupiny Central Connect Group a.s. 

(CCG) spadající do holdingu Geofin (viz. příloha č. 1). Ta pod sebe soustředila téměř 

všechny oblasti potřebné pro práci v leteckém průmyslu, byť zatím v nepříliš velkém 

měřítku co kvantity se týče. Firmy náleţící pod CCG se mohou jevit jako nepříliš 

velké co do personálu, kvalifikovaností, odhodláním a několika dalšími přednostmi 

ovšem mohou směle předčit firmy mnohem zavedenější, pohybující se v téţe oblasti. 

V zásadě lze říci, ţe kvalita zde mnohonásobně převyšuje kvantitu. Jelikoţ si takto 

seskupené společnosti udrţují samostatnost, zůstává zachována i jejich právní 

subjektivita 

 Jak jiţ bylo zmíněno výše, JOB AIR s .r. o. je coby podnik se zaměřením na 

servis a údrţbu největším a zároveň nejstarším zástupcem uskupení CCG a. s. 

Firmě náleţí několik významných úspěchů v podobě platných certifikátů v oblasti 

letectví, řadící ji na přední příčky oboru. Vedle údrţby letounů lze v souvislosti 

s působností firmy zmínit i výcvik leteckých mechaniků v České republice i v 

zahraničí. Odborníci v leteckém průmyslu nabízejí své sluţby mnoha zahraničním 

firmám, usilující o hlubší nahlédnutí do této problematiky. Zahraniční mechanici se 

mohou školit přímo v Mošnově, čeští odborníci zase vyjíţdějí do zahraničí 

potencionální kolegy vyškolit. 

Pod názvem Central Connect Airlines a.s. (CCA) působí letecké linky zahrnující 

pravidelnou osobní dopravu, chartrové lety a nákladní dopravu. První z těchto linek 

provázala trasu Ostrava – Vídeň a zpět, v letních měsících se čtyřmi rotacemi, v 

zimních pak se třemi. Z Vídně je následně moţné vycestovat do více neţ 120 

destinací celého světa. Tato sázka na transferující cestující se ukázala jako 

prozíravá, neboť  takřka 90% pasaţérů vyuţívá právě transfer Ostrava – Vídeň. 
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Na výcvik leteckých i pozemních pracovníků se specializuje společnost Let´s 

Fly s. r. o., jejíţ další aktivitou je rovněţ provozování aerotaxi sluţby.  

Profesionalita a velkorysý přístup ke klientele – na těchto vlastnostech si 

společnost JOB AIR  s. r. o. velice zakládá a právě ony jí vynesly pozitivní reference 

po celém světě a s tím spojený vrůstající počet počtu zákazníků, zejména 

zahraničních. Kvalita odvedených sluţeb a profesionalita personálu byly jedním z 

vůdčích impulzů pro švédskou společnost SAAB Aircraft AB sídlící v Lönkopingu, 

která roku 2005 nabídla společnosti JOB AIR s. r. o. exkluzivní smlouvu o údrţbě 

letadel SAAB 340 a SAAB 2000. Tato smlouva byla v témţe roce podepsána na 10 

let. Současně s touto pro historii firmy přelomovou událostí přišly i některé další 

projekty, konkrétně se zabývající přestavbou letounů pro osobní dopravu SAAB 340 

na letadla dopravní s nosností do 380 tun. Firma JOB AIR s. r. o. tak nabídla 

moţnost do jisté míry odlišného nahlíţení na letecký dopravní trh, kde tato střední 

nosnost pro nákladní dopravu výrazně scházela. 

Prozatím posledním zástupcem seskupení je JOB AIR – Central Europe Aircraft 

Maintenance a.s. (JOB AIR – CEAM a.s.), která se od roku 2008 soustředí také na 

servis a údrţbu velkokapacitních letounů typu airbus nebo boeing. Vznikla tak 

opravárenská kapacita, která je v ČR zatím ojedinělá. Roku 2008 došlo v servisním 

centru k první revizi letounu BOEING 737-800. Tyto revize probíhají dodnes. 

 Z výše uvedených informací zcela jasně vyplývá záměr společnosti, a sice 

nabídnout zákazníkům ucelené sluţby z oblasti letectví – servis, údrţbu, dopravu 

osobní i nákladní, i výcvik personálu. I tato skutečnost je ze stran odborníků i 

zákazníků posuzována kladně a spokojených klientů ze všech oblastí letectví 

neustále přibývá. 

V současnosti je firma JOB AIR – CEAM a.s. vlastníkem jednoho z největších 

leteckých hangárů v Evropě. Se svými rozměry 11 680 m2  a pestrou škálou vyuţitých 

technologií nemá na území České republiky obdoby. Jeho výstavba trvala pouhý 

jeden rok a pro svou ojedinělost a špičkovou úroveň, umoţňující údrţbu i letounů 

velkých rozměrů, si roku 2008 vyslouţil ocenění Stavba roku. 
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3.2 Služby 

Revize a opravy letadel 

Pravidelná údrţba 

Plánování údrţby 

Celková renovace 

Modifikace L 410, Saab 340 a Boeing 737 – 300, 400, 500, 800 

Aktualizace letecké elektrotechniky 

AOG sluţba 

Prodej náhradních dílů 

Školení mechaniků 

3.3 Spolupráce 

JOB AIR – CEAM a.s. udrţuje dlouhodobou spolupráci se středními 

odbornými školami. V posledních osmi letech úzce spolupracuje také s Vysokou 

školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě, obor letecký mechanik při 

výchově nových leteckých specialistů. Studenti oboru docházejí na praxi po celou 

délku studia a osvojují si náročné schopnosti leteckého mechanika. Tato forma 

kombinace studia a umoţňuje studentům uplatnit se v JOB AIRu i po dokončení 

studia, čehoţ jiţ několik z nich vyuţilo. Vedení společnosti a zejména tak profesní 

pracovníci mají totiţ moţnost studenty po celou dobu jejich praxe sledovat a odstranit 

případné špatné nesprávné z předešlého působiště. Studenti samotní pak mohou jiţ 

v průběhu studia přijmout za své mnohé pracovní postupy a technologie s údrţbou a 

servisem daných letadel spojených. Společnost mimojiné nabízí pro přípravu nových 

pracovníků prostory, technické zázemí a vlastní špičkové odborníky. Letecké 

centrum v Mošnově je jedním ze tří zařízení na území České republiky, poskytující 

pilotům nejvyšší moţné vzdělání v této oblasti. 
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3.4 Oprávnění 

JOB AIR – CEAM a.s. vlastní  dokumentaci a evropská oprávnění pro 

provádění oprav a údrţby letadel L 410 a SAAB 340 a 2000, Boeing 737 – 300, 400, 

500, 800. Od výrobce mu bylo poskytnuto povolení konat údrţbu i opravy nejvyšší 

úrovně a sloţitosti. Servisní a údrţbové centrum JOB AIR – CEAM a.s. bylo 

schváleno dle pravidel Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA), coţ 

znamená, ţe můţe sortiment oprav ještě dále rozšořovat o případné další typy 

dopravních či sportovní letadel. JOB AIR – CEAM a.s. je také drţitelem plného 

oprávněn školit mechaniky podle pravidel EASA ČÁST 147. Konkrétně jde o tato 

oprávnění: 

 

Osvědčení o údrţbě  

Oprávnění pro výcvik údrţby 

Osvědčení leteckého dopravce 

Osvědčení leteckého provozovatele 

Povolení letecké činnosti pro vlastní potřebu 

Provozní specifikace 

Provozní licence 

 

3.5 Budoucnost 

V současné době je hlavním cílem společnosti JOB AIR – CEAM a.s. udrţet 

si i do příštích let vysoký standart a úroveň nabízených sluţeb. Profesionalita a 

dynamické rozvíjení – to je jedno z hlavních kréd společnosti, díky němuţ si během 

své historie vyslouţila značné jméno a pozitivní ohlasy jak ze strany zákazníků, tak 

ze strany odborníků na leteckou dopravu. Dalším vytyčeným cílem je zisk oprávnění 

k údrţbě letadel typu Airbus A319 a Airbus A320. Vzhledem k tomu, ţe jsou tyto typy 

letounů jedny z nejrozšířenějších na světě,  pro firmu by zisk výše uvedeného 

oprávněnění nepochybně znamenal velký přínos, zkvalitnění podnikatelksých aktivit 

a případnou spolupráci s další klientelou. 
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4 Analýza sledované problematiky 

V současné době existuje velká spousta programů, které mají za úkol 

motivovat pracovníky ke zlepšení výkonů. Tyto metody vychází z praktických 

poznatků. Rotace funkcí, obohacení práce, rozšíření rozsahu práce, odměňování, 

které zhodnocuje výkon, nabídka zaměstnaneckých akcií, flexibilní pracovní doba, 

právě tohle jsou jedny z nejčastěji pouţívaných strategií, které motivační teorie 

aplikují. 

JOB AIR – CEAM a.s. působí na motivaci svých pracovníků především 

prostřednictvím zaměstnaneckých výhod. Tento program je rozdělen do dvou oblastí.  

První oblast, neboli také oblast materiální, je zastoupena ročními příspěvky, 

které je moţné vyuţít například na proplacení části dovolené. Druhou oblast 

zaměstnaneckých výhod lze charakterizovat jako formu výhod pro zaměstnance 

v dlouhodobém časovém horizontu. Jsou zde zastoupeny příspěvky na ţivotní 

pojištění anebo na penzijní připojištění. Tyto příspěvky jsou však zpravidla limitovány 

svou maximální výší. Mimo výše zmíněné zaměstnanecké výhody jsou jim v rámci 

motivace nabízeny také příspěvky na stravování. 

Ve své práci jsem se zaměřil na oblast motivace, která je na úrovni leteckých 

mechaniků. Proto záměrně zmiňuji jen okruh výhod, které se dotýkají právě jich. Jsou 

zde i „speciální“ výhody, které jsou cílené na pracovníky manaţerských úrovní. Jde o 

oblast středního a vyššího managementu. Manaţeřům jsou zde poskytovány 

sluţební vozy a to i k soukromým účelům, mobilní telefony a s tím spojení plné 

proplácení účtů anebo sluţební notebook.  

Tyto zaměstnanecké výhody však podléhají specifickému reţimu a převáţně 

jsou spojeny s délkou pracovního poměru a přímým výkonem dané pracovní pozice. 

Bliţší specifikace upravuje vnitřní předpis firmy. 
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4.1 Fáze přípravy dotazníkového průzkumu 

Má diplomová práce má za úkol pomocí dotazníku zjistit u zaměstnanců 

úroveň vybraných motivačních faktorů a spokojenost s jednotlivými aspekty jejich 

práce jako například informovanost, systém odměňování anebo vztahy na pracovišti. 

Tyto informace budou pouţity k určení slabých míst a z čehoţ následně na základě 

teoretických východisek firmě doporučím moţná řešení těchto nedostatků. 

4.1.1 Výběr vhodné techniky 

Výběrem vhodné techniky rozumíme zvolení konkrétního nástroje, 

vycházejícího z principů a zásad metody, která umoţňuje získání konkrétních údajů o 

zkoumaných jevech. Pro svou diplomovou práci jsem si vybral techniku písemného 

dotazníkového šetření. 

Popis dotazníku 

Na úvod dotazníku, jehoţ plné znění přikládám jako přílohu č. 2, jsem se 

nejdříve představil a následně respondenty obeznámil, pro jaké účely provádím toto 

šetření. Účastníci výzkumy byli ujištěni o důvěrnosti a anonymitě, coţ byla pro 

respondenty velmi podstatná informace. 

Dotazník obsahuje celkově 21 otázek, které jsem rozdělil do následujících tří 

oblastí. 

První oblast – skladbu této části tvoří 12 otázek, které se týkají rozdílných 

faktorů motivace – vztahy na pracovišti, odměňování, obsahová náplň práce a další. 

K zjištění motivačních faktorů byly pouţity uzavřené otázky. Respondent tedy označil 

pouze jednu zvolenou odpověď, která se shodovala s jeho názorem. Výsledky těchto 

otázek jsou zobrazeny pomocí dvou ukazatelů – absolutní četnosti a relativní 

četnosti. Absolutní četnost nám říká, jaké mnoţství respondentů odpovědělo, 

zatímco relativní četnost říká jaký je jejich procentuální podíl.  

Druhá oblast – tvoří ji 6 otázek, které zjišťují preference vybraných stimulů. 

Při jejich zjišťování jsem pouţil polootevřené otázky a nabídl jsem respondentům 

několik moţností, kde měli podle důleţitosti seřadit několik aspektů anebo je podle 

škály od 1 do 5 ohodnotit. 
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Třetí oblast – zde jsou identifikační otázky, které se nachází na konci 

dotazníku a zjišťují nejvyšší dosaţené vzdělání a věk respondenta. 

 

4.1.2 Způsob distribuce 

Způsob distribuce jsou v podstatě cesty, kterými můţeme dotazník rozdat 

mezi zaměstnance a úkony, které s tím souvisí. Přípravou máme na mysli způsoby, 

kterými budeme zaměstnance informovat o chystaném průzkumu spokojenosti a 

kterými mezi ně rozdat dotazník. Jiţ od samého začátku jsem se setkal s vstřícnou 

pomocí ze strany vedení společnosti, které plánované šetření podporovalo. Rozdání 

dotazníků však předcházela krátká instruktáţ, kde byli všichni zaměstnanci 

informovaní o tom. jak jej správně vyplnit a o následném způsobu zpracování. 

 Osobní rozdání s sebou přineslo hned několik výhod – podstatně se zkrátila 

doba přesunu dotazníků mezi autorem a respondenty, a protoţe kaţdý z přítomných 

zaměstnanců dostal jednu kopii, bylo moţné spočítat počet rozdaných kopií. 

 Sběr dotazníků probíhal téhoţ dne na konci směny. Téměř všichni mechanici 

stihli dotazník vyplnit během pauzy, kterou měli na oběd. Pokud by měli zaměstnanci 

moţnost vyplnit dotazníky doma, radikálně byt tak klesla návratnost a také doba 

návratnosti by byla velmi nejistá. Tato moţnost byla na základě několika dotazů 

zamítnuta. 
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4.2 Demografické údaje o zaměstnancích 

Následující dva grafy nám vykreslují základní údaje o účastnících 

dotazníkového šetření. U zaměstnanců jsem sledoval jejich věk a dosaţené vzdělání. 

Záměrně jsem nesledoval pohlaví respondenta, protoţe v době šetření na dané 

pozici ţádné ţeny zastoupeny nebyly. Navíc by to mohlo negativně zkreslit 

věrohodnost výsledků v důsledku anonymity. 

 

Graf 4.1 Věk 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Vyšší procento zastoupení v kategorii do 30 let si můţeme vysvětlit hned několika 

způsoby. Jednak úzkou spoluprácí JOB AIR – CEAM s Vysokou školou báňskou a 

také tím, ţe JOB AIR – CEAM a.s. je zde relativně krátce, proto mnoho čerstvých 

absolventů oboru Letecký mechanik našlo místo právě zde.  
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Graf 4.2 Dosažené vzdělání 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Graf nám ukazuje jasnou převahu zaměstnanců se středoškolsky ukončeným 

vzděláním. Naopak jen necelá desetina mechaniků má vysokoškolský diplom.  

4.3 Analýza dotazníkového průzkumu 

V následující části budou představeny konkrétní výsledky provedeného 

šetření. Jejich cílem je podat ucelený obraz o stávající úrovní spokojenosti 

zaměstnanců. Jednotlivé výstupy budou řazeny podle otázek stejným způsobem jako 

v dotazníku předloţeném zaměstnancům. 

 

Graf 4.3 Jste spokojen s náplní své práce?  

Většina pracovníků je spokojena s náplní práce. Celá třetina z nich je 

rozhodně spokojena, naproti tomu vůbec nikdo necítí naprostou nespokojenost 

s náplní své práce. Výsledek měření je znatelný, ale není moţné zůstat jen u 

konstatování, ţe jsou zaměstnanci spokojeni, neboť více neţ polovina dotázaných se 

shoduje, ţe jsou sice spokojeni, ale ţe by se mohli některé věci zlepšit. 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Graf 4.4 Máte možnost v práci rozvíjet své schopnosti a dovednosti? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Na otázku, zda mají moţnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti, 

odpovědělo 46% dotázaných, ţe tuto moţnost spíše má. O něco méně, přesněji 
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téměř 34%, se ztotoţňuje s moţností „rozhodně ano“. Naopak 16% dotázaných 

zaměstnanců se kloní k moţnosti, ţe tuto moţnost spíše nemají. Jen necelé 4% jsou 

přesvědčeny, ţe tuto moţnost nemá vůbec. 

 

Graf 4.5 Máte dostatek informací pro kvalitní výkon své práce? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Podle odpovědí dotazovaných zaměstnanců je zřejmé, ţe jich více jak 

polovina, není spokojena s mnoţstvím informací, které jim jsou sdělovány. Nejvíce 

odpovědí se nachází v části „spíše ne“. Pouze 9% odpovědělo, ţe má rozhodně 

dostatek informací pro kvalitní výkon své práce. Tohle je jistě varovný signál, který 

naznačuje určitý informační šum směrem k mechanikům. 
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Graf 4.6 Jste spokojen s pracovními podmínkami na pracovišti? 

Z grafu lze vypozorovat, ţe nejpočetnější skupina tvořící 44,6% respondentů 

je s podmínkami na pracovišti spíše spokojena, coţ lze povaţovat za pozitivní 

poznatek. Nezanedbatelná je ovšem také skupina pracovníků, kteří jsou s výše 

uvedenými podmínkami zásadně nespokojeni. Ta je zde zastoupena téměř dvaceti 

procenty. 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Graf 4.7 Jak byste hodnotili vztahy v pracovním kolektivu? 

Největší počet respondentů zaznamenáváme ve skupinách, označujících 

vztahy na pracovišti jako výborné a spíše dobré. Ty jsou zde zastoupeny 35% a 60%. 

Je zřejmé, ţe v poměru s těmito moţnostmi jsou zbývající eventuality nacházející se 

v pravé části grafu za zanedbatelné. I to můţeme s důrazem na důleţitost pozitivní 

atmosféry na pracovišti povaţovat za příznivé. 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Graf 4.8 Jak hodnotíte pracovní vztahy na pracovišti mezi zaměstnanci a 

přímými nadřízenými? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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Největší zastoupení vykazuje část zaměstnanců, povaţující vztahy s přímými 

nadřízenými za spíše dobré. V mírném rozporu s tímto zjištěním je ovšem značný 

počet zaměstnanců, jeţ tyto vztahy označili za spíše špatné. Počty dotázaných ve 

zbývajících sloupcích grafu jsou překvapivě poměrně vyrovnané – téměř 11% 

procent zvolilo moţnost bezvýhradné spokojenosti s tímto faktorem, protipól 

zastupuje 7,1%. 

 

Graf 4.9 Myslíte si, že je v podniku vytvářeno dostatečně příjemné prostředí, 

motivující k lepšímu výkonu? 

Motivace na pracovišti je charakteristikou, se kterou jsou zaměstnanci převáţně 

nespokojeni. Nejčastější odpovědi se nacházejí ve třetím a čtvrtém sloupci – spíše 

ne odpovědělo 50%, rozhodně ne pak 37% pracovníků. Pouhých 3,6% pracovníků 

povaţuje problematiku motivace a vytváření podmínek k ní za zcela vyhovující, 

14,3% za částečně vyhovující. 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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Graf 4.10 Jste spokojen se základní složkou mzdy? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Jak je z grafu na první pohled patrné, se základní sloţkou mzdy jsou 

zaměstnanci spíše spokojeni (35,7%) či spíše nespokojeni (39,3%). Jenom 8,9% 

zaměstnanců se pohybuje v oblasti naprosté spokojenosti, 16,1% v oblasti naprosté 

nespokojenosti. Opět zde tedy můţeme zaznamenat značný rozpor ve vnímání této 

sloţky ze strany zaměstnaných. 

 

Graf 4.11 Jste spokojen s výší příplatku za typové zkoušky? 

Mechaniků spíše nespokojených s výší příplatků za typové zkoušky je ve 

společnosti relativně mnoho – odpovědělo takto 47,7% z respondentů. Druhou 

nejčetnější odpovědí je odpověď spíše ano se 26,4% z celkového počtu tázaných 

pracovníků.  K moţnosti rozhodně ne se staví 15,1%, k moţnosti rozhodně ano 

11,3%. 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Graf 4.12 Domníváte se, že je současný systém odměňování spravedlivý? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Jasně převaţuje počet respondentů, domnívajících se, ţe současný systém 
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odměňování spravedlivý není – celkově takto odpovědělo 82,1% z dotázaných, 

pouze 17,9% je se současným systémem spokojeno.  

 

Graf 4.13 Chcete pohyblivou složku mzdy bez omezení její výše s tím, že o jejím 

přiznání bude rozhodovat Váš vedoucí zaměstnanec? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

V otázce pohyblivé mzdy bez omezení její výše převaţuje kladný postoj 

zaměstnanců. Zastává jej více neţ polvina z dotázaných, celkem 58,2%.  

 

Graf 4.14 Jak často využívá nadřízený zpětné vazby při hodnocení Vaší práce? 

V otázce zpětné vazby při hodnocení práce mechaniků jsou výsledky značně 

různordé. Podle 23,4% dotázaných nadřízený vůbec nevyuţívá metody uznání, 

48,9% respondetů pak uvedlo, ţe se během své praxe nikdy nesetkali s konstruktivní 

kritikou ze strany nadřízeného. V případě pochvaly a poděkování nejsou výsledky o 

moc optimističtější – 60,8% zaměstnanců firmy se domnívá, ţe metody pochavly 

vyuţívá nadřízený jen někdy, poděkování se pravidelně dočká pouhých 2,1% 

zaměstnanců. 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Graf 4.15 Zajímá se Váš nadřízený o Vaši práci? 

 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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Mezi mechaniky převdládá stanovisko, ţe je nadřízený do jimi vykonané práce 

zainteresován jen někdy (38,2%). Moţnost často pak v těsném závěsu zvolilo 32,7%, 

moţnost pravidelně 21,8% a moţnost vůbec 7,3% z celkového počtu dotázaných 

zaměstnanců.  

 

Graf 4.16 Vyberte tři aspekty, které jsou pro Vás dle důležitosti na 1., 2. a 3. 

místě. 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Méně důleţitý aspekt představuje pro dotázané aspekt vztahů na pracovišti, 

zaškrtnutý převáţnou většinou (45,2%). Druhý stupeň důleţitosti pak spojili 

s aspektem peněz (52,4%).  Nejdůleţitějším faktorem práce je pak náplň práce 

s 33,3%, nezanedbatelný počet pracovníků, 31,0%, ovšem coby nejdůleţitější aspekt 

hodnotí jistotu zaměstnání. 
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Graf 4.17 Vyberte tři aspekty, které jsou pro Vás dle důležitosti demotivující na 

1., 2. a 3. místě. 

33,3% pracovníků společnosti zvolilo za méně významný prostředek demotivace 

mrhání prostředky. O stupeň větší významnost pak podle nich vykazuje demotivační 

faktor nedostatku poskytovaných informací. S největší nelibostí se pak u 

zaměstnanců setkává neschopnost nadřízených (38,1%), případně jejich špatný 

přístup (31%). 

 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Graf 4.18 Co byste uvítali u své současné práce? 

Z grafu vyplývá, ţe by zaměstnanci z uvedených sloţek nejméně uvítali moţnost 

uznání – tuto sloţku hodnotili průměrně známkou 3,08, nejčastěji pak známkou 5. 

Následuje moţnost příjemného prostředí s průměrnou známkou 2,51, moţnost 

profesního rozvoje s průměrnou známkou 2,35 a moţnost jvyuţití schopností 

s průměrným hodnocením 2,10. Přestoţe je zbývající eventualita jistoty práce 

průměrně hodnocena jako méně důleţitá neţ eventualita vuţití schopností (známkou 

2,19), mechanici ji nejčastěji hodnotili jako nejvíce důleţitou. 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Graf 4.19 Jak hodnotíte současné benefity? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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Dle výsledného arimtetického průměru přikládají dotázaní nejmenší důleţitost sloţce 

příplatků na závodní stravování (průměrná známka 2,50). Následuje sloţka 

příspěvků na ţivotní pojištění (1,98) a příspěvků na sociální pojištění (1,92). 

Nejdůleţitějším z uvedených benefitů jsou pro pracovníky příspěvky na dovolenou 

s průměrnou známkou 1,70. I před uvedené průměry je však ve všech čytřech 

sloţkách nejčastější známkou 1, zastupující zde stupeň nejvyšší důleţitosti. 

 

Graf 4.20 Cítíte se dostatečně informováni o zaměstnaneckých výhodách? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Většina zaměstnanců, přesněji 58,2%, je o současných benefitech dostatečně 

informována. Avšak nemalé procento, které tvoří 41,8% dotázaných má opačný 

názor. 
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Graf 4.21 Jaké další dva benefity byste rádi uvítali? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Je vidět, ţe kdyby si zaměstnanci mohli vybrat dva nové benefity, nejvíce by se jim 

líbila delší dovolená spolu se slevami na letenky. Rostoucí počet destinací, do 

kterých se dá z ostravského letiště vycestovat, poptávce po slevě na letenky doslova 

nahrává. Celkově by však zaměstnanci také uvítali příspěvek na sportovní nebo 

kulturní aktivity. Nejmenší zájem vzbudil benefit v podobě firemní pozornosti k výročí 

zaměstnance. 
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5 Návrhy a doporučení 

Provedeným průzkumem, který zjišťoval stav motivace a spokojenost ve 

společnosti JOB AIR – CEAM a.s., jsem se blíţe seznámil s pracovní atmosférou 

anebo vztahem, který zaměstnanci mají ke své práci a v konečném důsledku taky 

k jejich zaměstnavateli. 

Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, ţe stávající motivační systém 

je společnosti JOB AIR – CEAM a.s. funkční, avšak jako celek má jisté nedostatky. 

V této kapitole se zaměřím na návrhy a doporučení, které by měly napomoci ke 

zlepšení v otázkách spokojenosti a motivace zaměstnanců. 

Jestliţe chce společnost dosáhnout lepší pracovní motivace, měla by vhodně 

vyuţít podněty, které ovlivňují pracovní výkon. Muţe mezi ně patřit například 

pracovní prostředí, odměňování, samotná práce, hodnocení zaměstnanců, projevy 

uznáním a pochvaly apod. 

Návrhy a doporučení jsem rozdělil do následujících oblastí: 

 Systém odměňování 

 Zaměstnanecké výhody 

 Náplň práce a rozvoj schopností 

 Vztahy a informovanost 

 

Systém odměňování 

Peněţní odměňování bývá povaţováno za jeden z nejsilnějších motivačních 

prostředků. Ačkoliv je hmotná odměna v porovnání s ostatními stimulačními 

prostředky řazena dle závaţnosti z psychologického a podnikového hlediska na 

přední místo, musíme mít na paměti, ţe tato odměna působí jako stimulační činitel 

pouze krátkodobě. Navíc jak roste ţivotní úroveň zaměstnance, klesá i její stimulační 

hodnota. 
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Finanční ohodnocení je u zaměstnanců JOB AIR – CEAM a.s. velmi důleţitým 

faktorem (viz. graf 4.16). Jak je vidět na grafech 4.10 a 4.11, jsou pracovníci relativně 

spokojeni se svou základní sloţkou mzdy, avšak většina je spíše nespokojená s výši 

příplatku za typové zkoušky. Co by však vedení mělo zajímat je fakt, ţe dle grafu 

4.12 vidí zaměstnanci současný systém odměňování jako nespravedlivý. 

Základní sloţka mzdy je dle mého názoru přiměřená, jelikoţ se neprojevil 

výraznější extrém spokojenosti či nespokojenosti, coţ by mohlo ukazovat na 

přeplácení nebo výrazné podhodnocení zaměstnanců. Myslím, ţe mi příliš nepřísluší 

hodnotit výši finanční částky, která je zaměstnancům vyplácena. Jestliţe by vedení 

uvaţovalo o zvýšení mzdových prostředků, nedoporučil bych tuto částku zvýšit 

plošně, protoţe by se zde neodráţela individuální výkonnost, ale spíše se zaměřit na 

pohyblivou sloţku mzdy, aby se ocenili a odměnili ti, kteří jsou větším přínosem pro 

firmu. Ovšem jak ukázal grafy č. 4.8 a č. 4.17 komunikace mezi mechaniky a přímými 

nadřízenými není ideální – u nezanedbatelné části podřízených ( cca 40%) existuje 

obava z toho, ţe pokud by měl nadřízený vliv nad jejich pohyblivou sloţkou mzdy, 

nemusela by toto ohodnocení dosáhnout kýţeného výsledku. Proto doporučuji 

nastavit všem transparentní systém pro výši ohodnocení pohyblivou sloţkou. Kaţdá 

sloţka pohyblivé části mzdy by měla být jasně vyčíslena a přehledná. Pohyblivá část 

mzdy musí být dosaţitelná a spravedlivá. Je nutné připravit pro kaţdou skupinu 

zaměstnanců speciální systém, jelikoţ není moţné stejně ohodnotit dělníka a THP 

pracovníka. Kaţdý zaměstnanec by měl dostat přehled, ve kterém uvidí jak je na tom 

nyní a čeho můţe dosáhnout. Pohyblivá část by měla být dělena na část měřitelnou a 

část ohodnocenou nadřízeným. Část měřitelná by měla hrát větší roli, tak aby někteří 

zaměstnanci nemohli mít pocit, ţe jsou ohodnoceni nespravedlivě. Nesmí se však 

zapomenout i na chvíle, kdy zaměstnanci neplní své úkoly. V tom případě by měla 

přijít na řadu opačná část pohyblivé mzdy. Zaměstnanec by měl být i negativně 

motivován, pokud neplní své povinnosti měl by se tento stav ukázat i na odměňování.   

Nejdůleţitější částí odměňování je vlastní komunikace. Pokud není správně 

systém odměňování prezentován, nebude nikdy fungovat jako motivační, ale naopak 

bude zaměstnance demotivovat a vzbuzovat v nich pochyby a pocit nejistoty.  
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Benefity 

 Současně nabízené benefity si zaměstnanci povaţují, nicméně určitě by uvítali 

jejich výraznější prezentaci. Není důleţité jen benefity nabízet, ale dle mého názoru 

je důleţitější je umět komunikovat a správně je v očích zaměstnanců „prodat“. Toto 

se momentálně ve zkoumané společnosti nedaří.   

 Jak je vidět z grafu 4.20, dají se najít a nabídnout zaměstnancům benefity, 

které by většina přivítala a ocenila. V dotazníku zmíněné levnější letenky a extra 

dovolená navíc se mohou povaţovat za velmi ţádané. Věřím, ţe interním výzkumem 

by se přišlo i na několik dalších, které by se těšily podobné popularitě. Doporučuji 

ovšem tyto dodatečné benefity a výhody opět, jako výše zmíněnou pohyblivou sloţku 

mzdy, zavést jako odměnu za mimořádný přínos organizaci vybraným pracovíkům, 

ne jako nárokovatelnou zaměstnaneckou výhodu pro všechny. Takto oceněný 

pracovník by si sám mohl vybrat, který z mimořádně nabízených benefitů by se mu 

nejvíce zamlouval. Navrhuji zavedení systému „cafeterie“, který funguje na bázi 

rozpočtu přiděleného kaţdému pracovníkovi dle jeho pozice. Rozpočet se upravuje 

na základě výsledků jednotlivých pracovníků a jejich výkonu. Výkon by měl být měřen 

a hodnocen u kaţdého pracovníka v časových intervalech. Navrhuji čtvrtletní a roční 

hodnocení pracovníka. Dle tohoto hodnocení bude přidělen rozpočet na bonusy, 

které si můţe podle vlastních zájmů a preferencí vybrat. Pro celou firmu by měl být 

vytvořen seznam moţných benefitů, seznam by mohl být jiný pro management a pro 

řadové zaměstnance. Doporučuji například tyto typy benefitů: 

 Letenky 

 Dovolená navíc 

 Poukaz do okolních sportovních či relaxačních center, vinného sklípku a další. 

 Vstupenky na vybrané společenské a sportovní akce 

 Aktivity pro děti zaměstnanců atd. 

Tento systém je pro všechny strany velmi výhodný. Zaměstnanci si dle svých zájmů 

a preferencí vyberou benefit, který je pro ně nejzajímavější a nejuţitečnější. 

Zaměstnavatel na druhé straně, kromě motivace, můţe vyuţít spřízněných subjektů 
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či mnoţstevních slev a ušetřit takto náklady.  

Ve vymýšlení bonusového systému je třeba být kreativní a naslouchat potřebám 

zaměstnanců. 

Na druhou stranu, jak ukazuje graf 4.16 nejsou zrovna zaměstnanecké 

benefity to, co by zaměstnance výrazně stimulovalo. Mnohem více jsou pro ně 

důleţitější „nehmotné“ aspekty jako náplň práce a jistota práce a profesní rozvoj. Pro 

firmu jsou však benefity a profesní rozvoj nejlepšími nástroji k zvýšené efektivitě 

práce. 

 Dalšími nástroji mohou být odměny za speciální přínos společnosti. Velmi 

populární před začátkem celosvětové krize, kdy byl nedostatek kvalitních 

zaměstnanců, byla odměna za doporučení nového zaměstnance. Tato odměna se 

vyplácela po ukončení zkušební doby nového zaměstnance a prodlouţení 

pracovního poměru. I v nynější době je moţné tento nástroj uplatnit na pozice, které 

jsou pro firmu stěţejní. Pro zaměstnance je toto velmi motivační, jelikoţ pomohou 

někomu z okolí najít kvalitní práci a také dále cítí větší sounáleţitost se společností, 

finanční ohodnocení je následně příjemnou třešničkou. Obdobná motivační odměna, 

která je stále aktuální, je ohodnocení za nové nápady, které ušetří společnosti 

náklady. Můţe to být jednoduché zlepšení, které zefektivní proces, či technické 

vylepšení a zefektivnění určitého postupu opravy letadel. Tento nápad je ohodnocen 

po odzkoušení a následné implementaci. Daný zaměstnanec by měl být ohodnocen 

před ostatními a třeba i zmíněn ve firemním časopise. Takové to odměny jsou často 

mnohem efektivnější neţ klasické benefity a pomáhají zlepšit přístup 

k zaměstnavateli. 

 

Náplň práce a rozvoj schopností 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe zaměstnanci jsou nejen spokojeni s náplní své 

práce, jak ukazuje graf 4.3 ale také je jim nabízena moţnost rozvíjet své schopnosti a 

dovednosti. Celý letecký průmysl je obestřen mnoha striktními nařízeními, která 

mimo jiné dávají za úkol pravidelně mechaniky přeškolovat a v případě zavedení 

údrţby nového typu letounu taky znovu zaučit. Navíc má kaţdý mechanik moţnost 
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doplnit si kvalifikaci získáním nového typového výcviku, který rozšiřuje moţnosti 

práce na letadle a v neposlední řadě taky zvýší příplatek ke mzdě. 

V tomhle ohledu nejde dosavadnímu systému nic moc co vytknout. Moţná 

bych jen zmínil moţnost výuky angličtiny, kterou sice mechanici v jisté míře ovládají, 

avšak nejspíš půjde jen o angličtinu technickou. Některé jazykové školy navíc 

nabízejí moţnost vyřízení dotace, která pokryje část nákladů na výuku z fondů 

Evropské unie. 

 

Vztahy a informovanost 

Pokud bychom vzali v potaz mezi pracovníky na přibliţně stejné úrovni 

v organizační struktuře společnosti, tzn. v rámci pracovních týmů či skupin, pak 

problém není téměř ţádný. Opačná situace nastává, pokud se podíváme na graf č. 

4.8, který ukazuje na slabé místo ve vztazích mezi zaměstnanci a jejich přímými 

nadřízenými. Ve stejném duchu se projevuje i graf č. 4.17, kde je očividně zřejmý 

demotivující vliv stimulů špatné práce nadřízených a neschopnost zajištění 

relevantních zdrojů pro výkon práce ze strany nadřízených.   

Právě lepší nastavení vzájemných vazeb mezi zaměstnanci a nadřízenými 

můţe výrazně pomoci k zlepšení vnímání pracovního prostředí a tím ke zvýšení 

motivace, která v aktuálním prostředí je problematická.  

Hlavním posunem v nynějším přístupu by měla být velmi otevřená komunikace 

mezi nadřízeným a podřízenými. Velmi důleţitá jsou pravidelná setkání, na kterých 

nejsou zaměstnanci jen informováni o novinkách a skutečnostech, ale kde mají 

moţnost projevit svůj vlastní názor a zapojit se do procesů. Tyto setkání by měly být 

v kaţdé oblasti firmy, ale i v rámci různých oborů. Je velmi podstatné, aby 

zaměstnanci cítili podporu a moţnost ovlivňovat dění ve společnosti. Doporučuji 

vysledovat oddělení, kde zaměstnanci pociťují největší problém a navrhnout efektivní 

řešení. Toto řešení se můţe týkat jak skupiny, tak jednotlivců. Manaţeři by měli 

procházet školeními pro efektivní komunikaci, manaţerskými školeními a následně 

poznatky komunikovat v rámci managementu a připravit proces implementace do 

běţného provozu. Také doporučuji jednou či dvakrát ročně setkání celé společnosti, 
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kde by byli zaměstnanci informováni o cílech a strategii společnosti. Kaţdý 

zaměstnanec by se měl cítit součástí. Dle výsledku vidím toto jako jeden 

z nejdůleţitějších bodů k zlepšení.  

Další moţností pro zlepšení vztahů jsou týmové aktivity. Například vhodnou 

součástí mohou být tzv. teamabuildingy. V českých společnostech však nejsou vţdy 

brány s nadšením a porozuměním. Proto je vhodné uváţit jestli by tento způsob 

utuţování vztahů byl vhodný pro jednotlivé skupiny. U těchto aktivit je velmi důleţitý 

výběr společnosti a typu aktivity. Kaţdá týmová akce by měla být organizována 

s nějakým cílem. Pečlivý výběr a konzultace se specialisty zaručí kvalitu aktivity.  

Není vţdy řečeno, ţe jen sportovní aktivita utuţí tým. Pro některé skupiny mohou být 

mnohem uţitečnější aktivity charitativní. Moţností je spousta, avšak bez správného 

informování zaměstnanců můţe naprosto pozbýt smysl. Po ukončení akce by měli 

zaměstnanci zhodnotit splnění cíle a také přínos. Stejně by měl konec vyhodnotit 

management a na základě výsledků postupovat v dalším počínání. 

Většina zaměstnanců z niţších linií cítí potřebu větší informovanosti v rámci 

organizace, čemuţ by mohlo napomoci právě takové to posílení neformálních vazeb 

a kontaktů a zavedení informačních míst a médií ve firmě. Začátkem mohou být 

nástěnky se základními informacemi o dění ve společnosti umístěné ve společných 

prostorách. Postupně by se mohl zavést intranet případně firemní časopis. 

Samozřejmě je nutné uváţit, ţe ţádné medium nemůţe nahradit osobní komunikaci 

a pozitivní přístup. Medium můţe správný přístup jen podpořit. 
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Závěr 

Manaţeři hrdě prohlašující, ţe jejich zaměstnanci jsou největší bohatství firmy, 

bývají zpravidla ti, kdo nemají příliš velký cit pro motivaci zaměstnanců. Lidé totiţ 

nejsou bohatstvím, lidé tvoří firmu. Kdyţ bychom vedle sebe měli firmu 

s motivovanými zaměstnanci na straně jedné a firmu se skvělou organizací na straně 

druhé, vţdy zvítězí první firma. Motivovaní zaměstnanci, kteří pracují v sehraném 

týmu, dovedou snadno korigovat všechny organizační nedostatky. 

Cílem mé diplomové práce bylo pomocí dotazníku zjistit u zaměstnanců úroveň 

vybraných motivačních faktorů a spokojenost s jednotlivými aspekty jejich práce jako 

například informovanost, systém odměňování anebo vztahy na pracovišti. Následně 

tyto informace pouţít k určení slabých míst a na základě teoretických východisek 

firmě doporučit moţná řešení těchto nedostatků. 

Cíl diplomové práce, který jsem si vytyčil, jsem splnil. V první části jsem se 

věnoval teoretickým východiskům a snaţil se shromáţdit co nejvíce informací k této 

problematice. K tomuto účelu jsem vyuţil řadu publikací, díky které jsem s danou 

problematikou blíţe seznámil. Další část jsem věnoval stručnému představení 

společnosti. Průzkum faktorů motivace a spokojenosti byl proveden za pomoci 

dotazníkového šetření. Poznatkům toho šetření jsem se věnoval v poslední kapitole – 

na jejich základě byly navrţeny doporučení a jejich případné řešení. 

Zpracovávání daného tématu pro mne bylo obohacující, neboť jsem dostal 

moţnost nejen lépe pochopit systém motivace zaměstnanců, ale také se do jisté míry 

blíţe seznámit s leteckým průmyslem. Jako hlavní přínos mé práce vidím v tom, ţe k 

vedení JOB AIR – CEAM a.s. se dostane nezávislý a nestranný pohled na vybrané 

faktory motivace a spokojenosti. V neposlední řadě jim tato práce přiblíţí preference 

svých zaměstnanců – neboli co je pro ně důleţité a co naopak méně důleţité. 

Věřím, ţe má práce poslouţí vedení JOB AIR – CEAM a.s. jako jistá inspirace 

k zamyšlení a ţe výstupy, které byly zjištěny, se pokusí alespoň částečně 

implementovat za účelem zvýšení spokojenosti svých zaměstnanců. 
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