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1 Úvod 

V současné době se firmy začínají věnovat sociálnímu potenciálu, 

tedy svým zaměstnancům. Různá školení a kurzy mají zvýšit kvalifikaci 

pracovníků, ale také zvýšení motivace pracovníků, má za úkol 

zefektivnit jejich práci a zároveň uspokojení z dobře odvedené práce a 

následné odměny v podobě mzdy, pochvaly a jiných firemních výhod. 

Předmětem mé bakalářské práce je zaměřit se na motivaci 

zaměstnanců firmy. Především na to, co pracovníky motivuje, nebo co 

by je mohlo motivovat k lepším pracovním výkonům. Z výsledků 

dotazníkového průzkumu pak navrhnout moţná řešení, která povedou k 

zefektivnění práce a zlepšení pracovního prostředí. 

Cílem mé bakalářské práce je tedy zjistit, zda a do jaké míry jsou 

zaměstnanci firmy motivováni odvádět svou práci a navrhnout případná 

opatření, která pomohou firmě ke zvýšení výkonnosti zaměstnanců.  

Firma MIRABEL lexart a.s., ve které jsem se rozhodla průzkum 

motivace zaměstnanců provést, se zabývá především stavební činností, 

proto bude průzkum zaměřen zejména na stavební dělníky. 

V první části bakalářské práce se budu zabývat teoretickou 

stránkou motivace. V praktické části budu analyzovat nashromáţděné 

údaje z dotazníkového průzkumu, hodnotit je a z těchto výsledků firmě 

navrhnu, jak situaci zlepšit. 
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2 Teoretická východiska k řešenému problému 

2.1 Motivace 

„K motivaci dochází, kdyţ lidé očekávají, ţe určitá akce 

pravděpodobně povede k dosaţení nějakého cíle a ceněné odměny – 

takové, která uspokojuje jejich individuální potřeby“ (Armstrong, 1999, 

str. 295). 

Lidé motivováni správným směrem jsou ti, kteří mají konkrétní 

cíle a směřují své chování k dosaţení těchto cílů. Pracují efektivně, 

protoţe jsou si vědomi, ţe jednak jejich úsilí prospívá celé organizaci, 

ale také slouţí k uspokojení jejich vlastních potřeb (Armstrong, 1999). 

 Donnelly, Gibson a Ivancevich ve své knize Management (1997, 

str. 367) uvádí, ţe z hlediska manaţera osoba motivovaná kdyţ: 

 „pracuje pilně“ 

 „její píle nemá výkyvy“ 

 „je automaticky orientovaná na důleţité cíle“ 

„Motivace tak zahrnuje úsilí, vytrvalost a cíle. Je v ní přání člověka 

odvádět výkon. Tento výkon je také to, co manaţeři mohou hodnotit, 

chtějí-li nepřímo rozpoznat přání a ambice zaměstnance.“ 

Ze svých poznatků o motivaci mohu soudit, ţe motivace je 

jakýmsi motorem, který ţene člověka kupředu, ţivený z jeho cílů, 

kterých chce dosáhnout a potřeb, které touţí uspokojit. 

Eva Bedrnová, Ivan Nový a kol. ve své knize „Psychologie a 

sociologie řízení“ uvádí tři dimenze motivace, a to: 
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 Dimenze směru – tato dimenze zaměřuje člověka určitým 

směrem, podle toho po čem touţí, co má rád, čím by se chtěl 

zabývat. Naopak ho odvrací od jiných moţností, které se mu nabízí. 

 Dimenze intenzity – vyjadřuje, jak velké úsilí vynakládá jedinec 

na dosaţení cíle. 

 Dimenze stálosti – projevuje se mírou schopnosti překonávat 

překáţky (vnější i vnitřní), které se mohou vyskytnout na cestě 

k cíli. 

V pracovním procesu je motivace prostředkem ovlivňování 

zaměstnanců s cílem zajistit jejich okamţitou i dlouhodobou výkonnost, 

spokojenost a další rozvoj (Bedrnová, Nový a kol., 2002). 

2.1.1 Proces a zdroje motivace 

„Východiskem procesu motivace je neuspokojená potřeba. 

Nedostatek něčeho je prvním článkem v řetězu událostí vedoucích 

k nějakému chování jedince. Neuspokojená potřeba způsobuje u 

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

směřujícím k uspokojení potřeby, a tím i ke sníţení napětí. Dosaţení cíle 

uspokojuje potřebu a proces motivace je kompletní“ (Donnelly, Gibson, 

Ivancevich, 1997, str. 368). 

Jak jiţ bylo uvedeno, základním zdrojem motivace je potřeba. 

Dalšími zdroji motivace jsou návyky, zájmy, hodnoty a ideály. 

Návyk je naučený vzorec chování. Člověk během ţivota realizuje 

určité aktivity, které se časem automatizují a stávají se stereotypy. Pak 

se v kaţdé podobné situaci „spouští“ určité činnosti spojené s tímto 

návykem. Vnitřní pohnutka tak nutí jedince učinit konkrétní postupy 

v zafixované situaci (Bedrnová, Nový a kol., 2002).  
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„Zájem je specifickou formou zaměření člověka na určitou oblast 

jevů, která jej v daném směru aktivizuje, a to s určitou stálostí. Zájem 

tedy můţeme chápat jako zvláštní druh motivu“ (Bedrnová, Nový a kol., 

2002, str. 248). 

Kaţdý člověk si během ţivota staví svůj ţebříček hodnot. 

Skutečnosti mohou být velice důleţité, významné a je jim přisuzována 

vyšší hodnota, neţ skutečnostem, které jsou povaţovány za méně 

významné. Podle toho, jaké hodnoty jedinec uznává, směřuje své 

chování a jednání a také stanovuje své cíle. K obecně platným 

hodnotám patří např. zdraví, rodina, práce, přátelství, vzdělání, 

společenské postavení, peníze, upřímnost, láska, svoboda, úspěch atd. 

Pod ideálem si můţeme představit to, co je pro jedince ţádoucí, 

významně hodnocené. Je to také idea cíle, kterého chce dosáhnout a o 

který dlouhodobě usiluje. Ideály mohou mít podobu např. ţivotních cílů, 

osobního profilu nebo pracovních úspěchu (Bedrnová, Nový a kol., 

2002). 

2.1.2 Vnitřní a vnější motivace 

Motivaci můţeme rozdělit podle toho, kde vzniká impulz k jednání, 

které vede k uspokojení potřeb a dosaţení cílů. Jedná se o motivaci 

vnitřní a vnější. Armstrong (1999, str. 298-299) popsal tato dvě 

rozdělení následovně: 

„Vnitřní motivace – faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je 

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

směrem. Tyto faktory tvoří odpovědnost (pocit, ţe práce je důleţitá a ţe 

máme kontrolu nad svými vlastními moţnostmi), volnost konat, 

příleţitost vyuţívat a rozvíjet dovednosti a schopnosti, zajímavá a 

podnětná práce a příleţitost k funkčnímu postupu. 
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Vnější motivace – to, co se dělá pro lidi, abychom je motivovali. 

Tvoří ji odměny, jako např. zvýšení platu, pochvala nebo povýšení, ale 

také tresty, jako např. disciplinární řízení, odepření platu nebo kritika. 

Vnější motivátory mohou mít bezprostřední a výrazný účinek, ale 

nemusejí nutně působit dlouhodobě. Vnitřní motivátory, které se týkají 

„kvality pracovního ţivota“ (obrat a hnutí, které vyšlo z této koncepce) 

budou mít asi hlubší a dlouhodobější účinek, protoţe jsou součástí 

jedince a nikoliv vnucené mu z vnějšku.“  

Častěji se ovšem setkáme s pojmy „motivace“ a „stimulace“. Kde 

motivace vychází z vnitřních tuţeb jedince a je příčinou určitého jednání 

a chování. Oproti tomu stimulace působí na psychiku člověka z vnějšku 

a má za úkol usměrnit chování jedince, prostřednictvím změny jeho 

motivace (Bedrnová, Nový a kol., 2002). 

2.1.3 Vztah motivace a výkonu 

Platí, ţe motivace a výkon jsou úzce propojeny. Pokud člověk 

nemá zájem, nebo jen nízký zájem o určitou činnost, pak jde vše 

zpravidla pomalu, v horším případě se nedaří a mohou vznikat škody. 

Výkon je tedy nízký. I příliš vysoká míra motivace vyvolává sníţení 

výkonu. Způsobuje totiţ nervozitu a vnitřní psychické napětí, které 

navzdory snaze a schopnostem podat vysoký výkon, ohroţuje nebo 

dokonce znemoţňuje dosáhnout cíle (Bedrnová, Nový a kol., 2002). 

„Vztah mezi úrovní motivace, náročností úkolu a výkonem 

vyjadřuje názorně tzv. Yerkesův-Dodsonův zákon, označovaný téţ jako 

„obrácená U-křivka“ (Bedrnová, Nový a kol., 2002, str. 256). 
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Obrázek 2. 1 Yerkesův-Dodsonův zákon 

 

Zdroj: Nekonečný, 1972 

Tato křivka znázorňuje stoupání výkonu při zvyšování motivace. 

V nejvyšším bodě „obrácené U-křivky“ je optimální míra motivace, při 

které lze dosáhnout maximálního moţného výkonu. Za tímto bodem se 

paradoxně i přes zvyšování motivace výkon sniţuje. 

 Z této zákonitosti lze odvodit, ţe pro kaţdou činnost existuje 

optimální míra motivace. Pokud je motivace niţší, či naopak vyšší, vede 

to ke sníţení výkonu (Bedrnová, Nový a kol., 2002). 

„Optimální úroveň motivace se liší i v závislosti na obtíţnosti 

úkolu. Pro náročné úkoly se jako optimální jeví relativně niţší úroveň 

motivovanosti, naopak pro úkoly relativně snadné je optimální vysoká 

motivovanost“ (Bedrnová, Nový a kol., 2002, str. 256). 

Výkonová motivace 

Pojem výkonová motivace se uvádí v souvislosti se dvěma 

tendencemi, a to s potřebou dosáhnout úspěchu a potřebou vyhnout se 

neúspěchu. Tak jako jsou rozdílní lidé, je rozdílná i míra výskytu těchto 

tendencí.  
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Vztah mezi potřebou úspěchu a tendencí vyhnout se neúspěchu se 

vyjadřuje vzorcem: 

 

Jedinec, u kterého převaţuje tendence k dosáhnutí úspěchu, bude 

podnikat aktivní kroky k dosaţení cíle. Převaţuje-li potřeba vyhýbání se 

neúspěchu, pak si bude jedinec počínat podle starého českého přísloví 

„Kdo nic nedělá, nic nezkazí“ (Bedrnová, Nový a kol., 2002). 

„Obě tyto tendence jsou do určité míry vlastní všem. Skutečností 

však zůstává, ţe někteří lidé povaţují situace, do nichţ se kaţdodenně 

dostávají, za výzvu a příleţitost k úspěchu, kterou nechtějí 

„propásnout“, a proto se aktivně zapojují. Jiní naopak stejné či obdobné 

situace chápou spíše jako určité ohroţení vlastního sebepojetí, vlastní 

kompetence, jako situace osobnostně nebezpečné, protoţe by se v nich 

mohlo ukázat, ţe „na to nemají“. Raději se tedy neprojevují a zůstávají 

stranou - v bezpečí“ (Bedrnová, Nový a kol., 2002, str. 259).  

„Úroveň výkonové motivace je moţné ţádoucím směrem 

ovlivňovat.“ „Obecně platí, ţe pozitivním hodnocením, pozitivní zpětnou 

vazbou lze dosáhnout více neţ kritikou a neustálým vytýkáním 

nedostatků a chyb.“ „Je to náročné, neboť tento proces vyţaduje 

nesmírnou trpělivost a je třeba počítat v lepším případě se změnami 

spíše pozvolnými“ (Bedrnová, Nový a kol., 2002, str. 257). 

Motivační profil 

S výkonovou motivací souvisí tzv. motivační profil člověka, „který 

se utváří a vyvíjí spolu s utvářením celé jeho osobnosti od nejútlejšího 

věku“ (Bedrnová, Nový a kol., 2002, str. 259).  
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Porozumění motivačnímu profilu konkrétního jedince vede 

k pochopení jeho projevů a osobnosti jako celku. Také je to základní 

předpoklad efektivního ovlivňování motivace poţadovaným směrem. 

Na motivační profil člověka mají vliv jak tendence zmiňované ve 

výkonové motivaci, tak i další osobnostní rysy jako jsou například 

schopnosti, charakter, temperament nebo postoje. Tyto aspekty 

osobnosti se dají rozčlenit do širokého spektra dimenzí, například: 

 „Orientace na dosaţení úspěchu – orientace na vyhnutí se 

neúspěchu“. Viz. Výkonová motivace. 

  „Orientace na úspěch – orientace na vlastní činnost, na její 

obsah“. Úspěch je zde chápán, jako zakončení činnosti s pozitivním 

výsledkem, spojený s nějakou formou odměny (peníze, uznání, 

povýšení apod.). Druhá strana je orientována na samotný proces, 

bez zájmu o samotný výsledek. Ten je chápán spíše jako formalita. 

 „Individuální orientace – skupinová orientace“. Individuálně 

orientovaný jedinec se neohlíţí na mínění druhých, je nezávislý na 

osobních kontaktech. Jedinec skupinově orientovaný přijímá 

názory, postoje, cíle i sociální normy upřednostňované skupiny lidí. 

 „Orientace na ekonomický prospěch – na morální uspokojení“. 

Tyto dvě orientace souvisí s hodnotami, které člověk preferuje. 

Pokud dává přednost ekonomickým či hmotným hodnotám, jde o 

orientaci na ekonomický úspěch. Na druhou stranu hodnoty etické, 

morální a ideové jsou typické pro jedince orientované na morální 

uspokojení. 

 „Zaměření směrem k podniku – zaměření směrem od podniku“. 

Tato dimenze vyjadřuje vztah zaměstnance ke svému 

zaměstnavateli. Zaměření k podniku se vyznačuje vysokou 

loajalitou, ztotoţnění cílů firmy s cíli zaměstnance. Zaměřen 
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směrem od podniku je zaměstnanec, který si splní své povinnosti a 

příliš ho nezajímá další dění v podniku (Bedrnová, Nový a kol., 

2002, str. 260 - 261). 

2.1.4 Motivační teorie 

Motivace a její proces je jiţ dlouho studován, proto vznikla řada 

teorií. Tyto teorie mají hlouběji objasnit, co je motivace a alespoň 

trochu poodhalit potřeby lidí. Zároveň mají upozornit na to, ţe odpovědi 

na otázky související s motivací nejsou zdaleka tak jednoduché. 

„Dvě nejčastěji diskutované skupiny teorií jsou teorie zaměřené 

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

snaţí rozpoznat to, co je v jedinci nebo v pracovním prostředí a co 

vyvolává a udrţuje určité chování. Tj. co lidi motivuje, přesněji řečeno, 

jaké jednotlivé skutečnosti lidi motivují.  

Na druhé straně teorie zaměřené na proces se snaţí vysvětlit a 

popsat proces toho, jak je chování vyvoláváno, řízeno, udrţováno a 

nakonec ukončeno. Teorie zaměřené na proces se především pokoušejí 

definovat hlavní proměnné, nezbytné pro vysvětlení volby (např. Měl 

bych pracovat pilně?), úsilí (např. Jak pilně potřebuji pracovat?) a 

vytrvalosti (např. Jak dlouho musím udrţovat toto tempo?)“ (Donnelly, 

Gibson, Ivancevich, 1997, str. 370). 

V práci se zaměřím na dvě teorie zaměřené na obsah, a to na 

Maslowovu hierarchii potřeb a Herzbergovu dvoufaktorovou teorii. 

Následně se budu zabývat teoriemi zaměřenými na proces – expektační 

teorií, teorií spravedlnosti a aktivační (stimulační) teorií. 
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Teorie potřeb – teorie zaměřené na obsah 

Maslowova hierarchie potřeb 

Maslow formuloval nejslavnější klasifikaci potřeb, v níţ definoval 

pět hlavních kategorií potřeb společné pro všechny lidi – od základních 

fyziologických potřeb přes potřeby jistoty a bezpečí, sociální potřeby a 

potřeby uznání aţ k potřebám seberealizace, které jsou nejvyšší ze 

všech (Armstrong, 1999). 

Jak znázorňuje obrázek 2. 2, základnu potřeb tvoří fyziologické 

potřeby. Na této základně pak stojí další potřeby, které zastřešuje 

potřeba seberealizace. 

Obrázek 2. 2 Maslowova hierarchie potřeb 

 

Zdroj: Armstrong, 1999 

Fyziologické potřeby – tyto potřeby vycházejí ze základních 

potřeb všech ţivočichů, jako potřeba potravy, vody, dýchání apod. 

Potřeby jistoty a bezpečí – zde patří fyzická ochrana před 

poškozením, nemocí nebo ekonomickým strádáním. 
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Sociální potřeby – vyplývají ze společenské povahy lidí a jejich 

potřeby se sdruţovat a přátelit. Tato úroveň potřeb jiţ není na fyzické 

úrovni a neuspokojení této potřeby ovlivňuje psychický stav jedince. 

Potřeby uznání – tato úroveň zahrnuje sebeúctu, uznání od 

ostatních lidí, které je ovšem zaslouţené. Uspokojení těchto potřeb vede 

k pocitu sebedůvěry a prestiţe. 

Potřeby seberealizace – při uspokojování těchto potřeb člověk 

realizuje své schopnosti a talent. Podle Maslowa je moţné uspokojovat 

tyto potřeby, aţ kdyţ jsou uspokojeny všechny ostatní potřeby 

(Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997). 

Přestoţe je tato teorie všeobecně uznávaná a vyuţívána, má své 

„vady na kráse“. Podle kritiků není pruţná a je nekompromisní, přitom 

různí lidé mají různé potřeby i priority a v závislosti na čase se mění. 

Také ne všechny potřeby se dají zařadit jen do jedné kategorie, některé 

spadají do více kategorií. 

Herzbergova dvoufaktorová teorie 

„Dvoufaktorový model satisfaktorů (motivačních faktorů, 

motivátorů) a dissatisfaktorů (udrţovacích, hygienických faktorů) 

vypracoval Herzberg a kol. (1957) na základě zkoumání zdrojů 

pracovního uspokojení či neuspokojení účetních a techniků. 

Předpokládalo se, ţe lidé jsou schopni přesně označit a sdělit podmínky, 

které je při jejich práci uspokojují nebo neuspokojují. V souladu s tím 

byli poţádáni, aby informovali tazatele o obdobích, během nichţ se 

v práci cítili výjimečně dobře nebo výjimečně špatně, i o tom, jak 

dlouho jim jejich pocity vydrţely. Bylo zjištěno, ţe popisy „dobrých“ 

období se nejčastěji týkaly obsahu práce, zejména úspěchu, uznání, 

povýšení, odpovědnosti a práce samotné. Na druhé straně, popisy 

„špatných“ období se nejčastěji týkaly okolností a souvislostí práce. 
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Podniková politika a správa, kontrola a vedení, plat a pracovní 

podmínky se častěji objevovaly v těchto popisech neţ v popisech 

„dobrých období“ (Armstrong, 1999, str. 303). 

Absence udrţovacích faktorů vyvolává spíše nespokojenost, ale 

jejich přítomnost nezaznamená zvýšení motivace. Na druhé straně 

přítomnost motivátorů vede k silné motivaci a spokojenosti, ale při 

jejich nepřítomnosti není zaznamenána přílišná nespokojenost 

(Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997). 

Tato studie mezi účetními a techniky ukázala, ţe protikladem 

spokojenosti není nespokojenost, ale ţádná spokojenost. A podobně 

protikladem nespokojenosti není spokojenost nýbrţ ţádná 

nespokojenost (Harvard Business Review, 1990). 

Tato teorie ukazuje na to, ţe lidé, aby pracovali pilněji, 

nepotřebují zvýšení platu, nebo zaměstnanecké výhody – čili vnější 

faktory. Naopak je více motivuje dobrý pocit po odvedené práci a 

moţnost rozvíjet sebe sama – vnitřní faktory. 

Ovšem podle mého názoru, a jak se také uvádí ve výše 

zmíněných literaturách, je teorie postavena na malém a příliš 

specifickém vzorku. Pro jiné profese mohou být motivátorem některé 

z faktorů, které jsou povaţovány za udrţovací.  

Další kritika spoţívá v tom, ţe lidé mají sklon hledat příčiny 

nespokojenosti v selhání organizace, nikoliv ve svých vlastních 

nedostatcích. Naopak svou spokojenost přičítají vlastním úspěchům 

(Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997). 
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Teorie zaměřené na proces 

Expektační teorie 

„Vroom's theory assumes that behavior results from conscious 

choices among alternatives whose purpose it is to maximize pleasure 

and minimize pain. Together with Edward Lawler and Lyman Porter, 

Vroom suggested that the relationship between people's behavior at 

work and their goals was not as simple as was first imagined by other 

scientists. Vroom realized that an employee's performance is based on 

individuals factors such as personality, skills, knowledge, experience 

and abilities“ (Wikipedia.org, [cit. 2009-11-15]). 

Překlad: Vroomova teorie předpokládá, ţe chování vyplývá 

z uvědomělé volby mezi alternativami, jejichţ účelem je maximalizovat 

potěšení/poţitek/radost a minimalizovat bolest/nepříjemnosti/obtíţe. 

Společně s Edwardem Lawlerem a Lymanem Porterem, Vroom 

podotýká, ţe vztah mezi lidským chováním v práci a jejich cíli není tak 

jednoduchý, jak se domnívali ostatní vědci. Vroom si uvědomil, ţe 

výkon zaměstnanců je zaloţen na individuálních faktorech, jako je 

osobnost, dovednosti, znalosti, zkušenosti a talent. 

Podle expektační teorie je nutné znát tři proměnné k tomu, aby 

bylo moţné stanovit motivaci daného jedince, a to jeho očekávání, 

volbu a preferenci. Očekávání je to, v co člověk věří, ţe mu přinese 

uspokojení potřeby nebo splnění cíle při vynaloţení určitého úsilí. Člověk 

má právo volby, to znamená, ţe si můţe vybrat z více moţností 

chování. Konečně preference – kaţdá varianta chování, ze kterých je 

vybíráno, má podle této teorie svůj následek (odměna či trest).  

Avšak ani tato teorie není dokonalá. Podle mě je mnohem 

sloţitější neţ teorie Maslowa nebo Herzberga, ale také vzniká problém 

s určováním preferencí. 
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Teorie spravedlnosti 

„Teorie míní, ţe uvědomění si nespravedlnosti je motivační silou. 

Kdyţ se někdo domnívá, ţe s ním bylo ve srovnání s ostatními 

nespravedlivě jednáno, pokusí se tuto nespravedlnost odstranit. Lidé se 

domnívají, ţe je moţné míru spravedlnosti ocenit poměrem mezi vklady 

a výnosy. Vklad do zaměstnání zahrnuje zkušenost, úsilí a schopnost. 

Výnos z práce zahrnuje plat, uznání, povýšení a zaměstnanecké 

výhody“ (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997, str. 381). 

Pokud rozdíl mezi vklady a výnosy souhlasí, lidé situaci vidí jako 

spravedlivou. Jakmile lidé cítí, ţe jejich odměna za výsledky je niţší neţ 

je ve srovnání odměna ostatních, pak vnímají situaci jako 

nespravedlivou. Nespravedlnost se snaţí redukovat a k nejčastějším 

způsobům patří tyto: 

 Odchod ze zaměstnání. 

 Změna vkladu vloţeného do zaměstnání, např. méně práce 

nebo častější absence. 

 Změna výnosu podáním ţádosti o vyšší plat nebo dodatečné 

zaměstnanecké výhody. 

 Změna vnímání dosavadních výnosů, tím ţe zaměstnanec zváţí, 

jestli jeho odměna není přece jen lepší, neţ se na první pohled 

zdálo (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997). 

Jako u všech teorií je třeba i na tuto nahlédnout z druhé strany. 

Teorie spravedlnosti sice vysvětluje, jak lidé vnímají vztah mezi 

spravedlností a nespravedlností, ale nepodává ţádné řešení, jak ke 

spravedlnosti dojít (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997). 
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2.1.5 Strategie zvyšování motivace 

Míra motivace 

„Neexistují samozřejmě ţádné přímé nástroje, jejichţ pomocí 

bychom mohli měřit motivaci. Ale představu o úrovni motivace můţeme 

získat prostřednictvím zkoumání postojů, ukazatelů produktivity, 

fluktuace zaměstnanců a jejich absence, analýzy výsledků hodnocení 

pracovníků, analýzy problémů objevujících se v agendě stíţností i 

z tohoto, jak ochotně se lidé zapojují do zlepšovatelství, krouţků kvality 

apod.“ (Armstrong, 1999, str. 313). 

Obohacení práce 

„K obohacování práce dochází prostřednictvím růstu rozsahu 

práce a prohlubování jejího obsahu. Rozsah práce se týká počtu aktivit 

vykonávaných při práci, zatímco prohlubování obsahu práce se týká 

autonomie, odpovědnosti a stupně volnosti nebo kontroly nad svou 

prací. Obohacování práce znamená, ţe rozsah a hloubka obsahu práce 

vzrůstají. Na druhé straně, rozšiřování práce znamená, ţe rozsah práce 

a mnoţství aktivit vzrůstá, ale nemusí nutně docházet k prohlubování 

obsahu práce“ (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997, str. 396). 

Tento nástroj zvyšování motivace dává zaměstnanci moţnost 

psychicky růst a při práci zrát. Na pracovních místech, kde se vyskytují 

faktory obohacování práce, je spokojenost vyšší a zaměstnanci se méně 

nudí nebo méně absentují. Avšak obohacování práce je časově náročné 

na školení zaměstnanců a na jejich psychiku (Donnelly, Gibson, 

Ivancevich, 1997). 

Klíčové dimenze práce, které přispívají k obohacování práce: 

 Rozmanitost – vypovídá, zda zaměstnanci vykonávají různé 

operace, vyuţívají rozlišné postupy nebo zařízení. Pokud je práce 
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dost rozmanitá, je to pro zaměstnance podnětné, protoţe je ve 

vysoké míře vyuţita jeho kvalifikace. 

 Celistvost úkolu – pokud je pracovní úkol příliš specifikovaný a 

je jen částí, která je potřebná k vytvoření celku, stává se práce 

rutinou a zaměstnanec můţe mít pocit bezvýznamnosti a postrádá 

smysl své práce. „Rozšíření úkolu pak poskytuje pracovníkovi pocit, 

ţe dělá celou, smysluplnou práci, dává mu pocit identifikace 

s celistvým úkolem.“ (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997, str. 

397) 

 Významnost úkolu – tuto dimenzi vnímají lidé tak, ţe dělají 

něco uţitečného a důleţitého, přičemţ ostatní lidé tomuto úkolu 

také přikládají váhu a uznávají ho. 

 Autonomie – týká se míry kontroly zaměstnanců nad jejich 

prací - do jaké míry se podílejí na řízení svých pracovních činností. 

 Zpětná vazba – jde o informování zaměstnance, jak si v práci 

vede a jak je na jeho práci pohlíţeno. Odezva je důleţitou dimenzí 

pro to, aby se pracovníci orientovali v tom, co se od nich čeká a 

případně svůj pracovní výkon zlepšili (Donnelly, Gibson, 

Ivancevich, 1997). 

Oceňování zaměstnanců 

Mezi oceňování zaměstnanců patří nejen plat či mzda, ale také 

nejrůznější zaměstnanecké výhody, ať uţ jde například o zdravotní 

pojištění, stravenky, sluţební mobily či auta nebo placenou dovolenou. 

Většina teorií naznačuje, ţe „peníze mohou ovlivňovat úsilí i stálost 

výkonu“ (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997, str. 398). 
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Avšak oceňování zaměstnanců není jen dostatečně finančně 

ohodnotit jejich výkony, ale také jim dát určitý pocit toho, jak jsou pro 

organizaci důleţití, aby měli pocit uznání (Armstrong, 1999). 

„V případě Maslowovy hierarchie potřeb můţe peněţní odměna 

uspokojovat kaţdou z pěti úrovní potřeb. Podle Herzbergova 

dvoufaktorového modelu je však peněţní odměna udrţovacím faktorem, 

který by neměl výrazně ovlivňovat motivaci pracovníků. Z expektační 

teorie zase vysvítá, ţe peněţní odměna je atraktivní tím, ţe peníze 

mohou uspokojovat rozmanité potřeby; peněţní odměna bude dobrým 

motivátorem, jestliţe pracovníci budou vnímat, ţe dobrý výkon je 

nástrojem k jejímu získání. V teorii spravedlnosti je peněţní odměna 

hlavním výsledkem práce, který jedna osoba porovnává s jinou osobou. 

Vztahy mezi vynaloţeným úsilím a výsledkem jsou posuzovány zejména 

z hlediska peněţní odměny. Pocit nespravedlivé odměny můţe způsobit, 

ţe zaměstnanci podniknou nějakou akci směřující k nastolení 

spravedlnosti. Stimulační teorie vidí peněţní odměnu jako vliv prostředí, 

který můţe být pouţit ke stimulaci pozitivního pracovního chování“ 

(Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997, str. 399). 

„Pro některé lidi je peněţní odměna velmi důleţitá, a ţe je to 

vysoce ceněná forma odměny. Můţe slouţit k uspokojování potřeb a 

zvyšovat úroveň motivace zaměstnance. Jestliţe pracovníkova touha po 

vyšším platu či mzdě není uspokojena, můţe se to odrazit ve sníţeném 

výkonu, v předkládání stíţností, v ochotě stávkovat či dokonce 

v rozhodnutí odejít z organizace“ (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997, 

str. 399). 

Pružná pracovní doba 

Pro zaměstnance pruţná pracovní doba znamená, ţe má moţnost 

volby toho, kdy bude přítomen v práci. Tato volba je sice většinou 

omezená podmínkami ve firmě a je organizačně náročná, ale pro mnoho 
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zaměstnanců má motivační účinek. Vytváří se tak příznivé podmínky 

pro mimopracovní potřeby zaměstnanců (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 

1997). 

 



23 

 

2.2 Sběr dat 

Pro potřeby bakalářské práce jsem vybrala písemnou formu 

získávání dat – dotazník. Při sběru dat budu vycházet ze základního 

souboru zkoumané firmy.  

Dotazník 

Jde o písemné zaznamenávání odpovědí na písemně kladené 

otázky. „Specifičnost metody spočívá v tom, ţe předmětem analýzy se 

stávají odpovědi na pevně a pro všechny dotazované stejně 

formulované otázky. Na otázkách a dopovědích nelze dodatečně obvykle 

nic zpřesňovat. Dotazovaný odpovídá a odpovědi zapisuje sám bez 

jakéhokoli prostředníka. Výhody této metody spočívají v jednoznačné 

formulaci otázek bez emocí dotazovaného a v moţnosti hromadného 

zpracování. Mezi nevýhody patří skutečnost, ţe při eventuálním 

neporozumění obsahu otázek nelze obvykle uţ nic opravit, doplnit nebo 

zpřesnit“ (Prochovník, 1991, str. 53). 
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3 Charakteristika organizace 

Firma MIRABEL lexart, s. r. o. se sídlem ve Frýdku-Místku vznikla 

zápisem do obchodního rejstříku 24. května 2005. Jejím předmětem 

podnikání bylo: 

 hostinská činnost 

 přípravné práce pro stavby 

 zpracování dat, sluţby databank, správa sítí 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 poskytování software a poradenství v oblasti hardware a 

software 

 reklamní činnost a marketing 

 grafické práce a kresličské práce 

 výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 

ţivnostenského zákona 

Na přelomu dubna a května roku 2009 firma zaloţila dvě dceřiné 

společnosti a sama změnila právní formu z s. r. o. na a. s.  

Po změně právní formy se změnil předmět podnikání podle 

obchodního rejstříku: 

 hostinská činnost 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 

ţivnostenského zákona 
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Dceřiná společnost IZMAX production, s. r. o. vznikla zápisem do 

obchodního rejstříku 27. dubna 2009 pod předmětem podnikání 

„výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského 

zákona“ se základním kapitálem 200 tis. Kč. Společnost se zabývá 

agenturní a produkční činností. 

Druhá dceřiná společnost Lexart.cz, s. r. o. vznikla zápisem do 

obchodního rejstříku 13. května 2009 pod předmětem podnikání 

„výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského 

zákona“. Společnost se konkrétně zabývá tvorbou webových stránek, 

grafickou a kresličskou prací, poskytováním software a poradenstvím v 

oblasti hardware a software apod. (Schulmeister, 2009). 

Organizační struktura firmy je uvedena v příloze 1 „Organizační 

struktura firmy MIRABEL lexart, a. s.“ 
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4 Praktická část 

Vytvořila jsem dotazník, jehoţ úkolem bylo přiblíţit stávající 

úroveň motivace zaměstnanců ve firmě MIRABEL lexart, a. s. Dotazník 

je uveden v příloze 2 „Dotazník“. 

4.1 Analýza dotazníkového průzkumu 

Dotazníkového průzkumu se zúčastnili všichni zaměstnanci firmy 

MIRABEL lexart, a. s a dceřiných společností. Z celkových devatenácti 

zaměstnanců je 15 muţů a 4 ţeny. Nejvíce zastoupeni jsou ve firmě 

dělníci a nejméně naopak manaţeři. Přesnější rozdělení je uvedeno 

v Tabulce 4. 1. 

Tabulka 4. 1 Rozdělení zaměstnanců ve firmě 

 Rozdělení zaměstnanců Počet Mezisoučet 

Muţ 

Dělník 

18-29 6 

11 

15 

30-49 5 

50 a více 0 

TH 

pracovník 

18-29 2 

3 30-49 1 

50 a více 0 

Manaţer 

18-29 0 

1 30-49 1 

50 a více 0 

Ţena 

Dělník 

18-29 0 

0 

4 

30-49 0 

50 a více 0 

TH 

pracovník 

18-29 1 

3 30-49 2 

50 a více 0 

Manaţer 

18-29 0 

1 30-49 1 

50 a více 0 

 19 x x 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4. 1  Rozdělení zaměstnanců ve firmě podle pohlaví 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 2  Rozdělení mužů ve firmě podle pozice ve firmě 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 3  Rozdělení žen podle pozice ve firmě 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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1. Jste spokojen/a s náplní práce? 

Zaměstnanci ze 74% odpovídali kladně na otázku, zda jsou 

spokojeni se svou náplní práce. Jinými důvody, kvůli kterým 

zaměstnanci nebyli spokojeni s náplní práce, byla jednotvárnost a práce 

postrádající smysl. 

Tabulka 4. 2 Jste spokojen/a s náplní práce? 

 
ANO 

NE 

a) práce 

mě nebaví 

b) vedoucím mi zadává 

nesmyslnou práci 

c) jiný 

důvod 

Muţ 

Dělník 
18-29 4 2 

  
30-49 4 1 

  
TH 

pracovník 

18-29 1 
  

1 

30-49 1 
   

Manaţer 30-49 1 
   

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 1 
   

30-49 1 
  

1 

Manaţer 30-49 1 
   

 14 3 0 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 4  Jste spokojen/a s náplní práce? 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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2. Máte vyhovující pracovní podmínky? 

Zaměstnanci se z 58% shodli na tom, ţe mají vyhovující 

podmínky k práci. Více neţ jedna třetina zaměstnanců si myslí, ţe pro 

vykonávání práce jim chybí potřebné vybavení. 

Tabulka 4. 3 Máte vyhovující pracovní podmínky? 

  

ANO 

NE 

a) nemám 

potřebné 

vybavení 

k práci 

b) 

nemám 

klid na 

svou 

práci 

c) nemám 

dobré 

vztahy s 

kolegy 

d) nemám 

dobré 

vztahy s 

nadřízenými 

e) 

jiný 

důvod 

Muţ 

Dělník 
18-29 2 4 

    
30-49 1 3 

 
1 

  
TH 

pracovník 

18-29 2 
     

30-49 1 
     

Manaţer 30-49 1 
     

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 1 
     

30-49 2 
     

Manaţer 30-49 1 
     

 11 7 0 1 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 5  Máte vyhovující pracovní podmínky? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3. Je Vaše práce vidět na celkovém výsledku práce všech 

zaměstnanců? 

Polovina muţů vidí výsledky své práce na celkovém výsledku. 

Ţeny se převáţně shodly na tom, ţe jejich práce neumoţňuje vidět, 

jakým dílem přispívají k prospěchu firmy. 

Tabulka 4. 4 Je Vaše práce vidět na celkovém výsledku? 

  ANO 

NE 

a) má náplň 

práce to 

neumoţňuje 

b) má práce 

je příliš 

specializovaná 

c) jsem příliš 

zaměstnán/a na 

to, abych se 

zabýval/a 

celkovým 

výsledkem 

d) 

jiný 

důvod 

Muţ 

Dělník 
18-29 2 1 1 2 

 
30-49 2 1 

 
1 1 

TH 

pracovník 

18-29 2 
    

30-49 1 
    

Manaţer 30-49 1 
    

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 
   

1 
 

30-49 
 

2 
   

Manaţer 30-49 
 

1 
   

 8 5 1 4 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 6  Je Vaše práce vidět na celkovém výsledku? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

42%

27%

5%

21%

5%

Je vidět Vaše na celkovém výsledku?

ANO

NE a) má náplň práce to neumoţňuje

NE b) má práce je příliš specializovaná

NE c) jsem příliš zaměstnán/a na to, 

abych se zabýval/a celkovým výsledkem

NE d) jiný důvod
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Je pro Vás důležité, aby Vaše práce byla viditelně prospěšná 

firmě? 

Zaměstnanci převáţnou většinou odpovídali, ţe je pro ně velmi 

důleţité a důleţité, aby jejich práce byla viditelně prospěšná celé firmě. 

Tabulka 4. 5 Je pro Vás důležité, aby Vaše práce byla viditelně prospěšná 

firmě? 

  

a) velmi 

důleţité 
b) důleţité 

c) málo 

důleţité 
d) nedůleţité 

Muţ 

Dělník 
18-29 2 3 1 

 
30-49 2 1 1 1 

TH 

pracovník 

18-29 1 1 
  

30-49 1 
   

Manaţer 30-49 
 

1 
  

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 
 

1 
  

30-49 1 1 
  

Manaţer 30-49 
  

1 
 

 7 8 3 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 7  Je pro Vás důležité, aby Vaše práce byla viditelně prospěšná 

firmě? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

37%

42%

16%

5%

Je pro důležité, aby práce byla viditelně 

prospěšná?

a) velmi důleţité

b) důleţité

c) málo důleţité

d) nedůleţité
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4. Máte možnost si zadanou práci sám/sama rozvrhnout? 

Převáţné většině dělníků je práce rozdělována nadřízeným. 

Manaţeři a technicko-hospodářští pracovníci si práci rozvrhují sami. 

Tabulka 4. 6 Máte možnost si zadanou práci sám/sama rozvrhnout? 

  ANO 

NE 

a) moje práce 

to neumoţňuje 

b) práci mi zadává 

a rozvrhuje 

nadřízený 

c) jiný 

důvod 

Muţ 

Dělník 
18-29 2 

 
4 

 
30-49 1 1 3 

 
TH 

pracovník 

18-29 
  

2 
 

30-49 1 
   

Manaţer 30-49 1 
   

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 1 
   

30-49 1 1 
  

Manaţer 30-49 1 
   

 8 2 9 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 8  Máte možnost si zadanou práci sám/sama rozvrhnout? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

42%

11%

47%

Máte možnost si zadanou práci rozvrhnout?

ANO

NE a) moje práce to 

neumoţňuje

NE b) práci mi zadává 

a rozvrhuje nadřízený

NE c) jiný důvod
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5. Vyhovuje Vám samostatné řízení zadané práce? 

Zaměstnancům, kteří si mohou svou práci rozvrhnout, ze 75% 

vyhovuje si zadanou práci rozvrhovat sami. 

Tabulka 4. 7 Vyhovuje Vám samostatné řízení zadané práce? 

  ANO 

NE, uvítal/a bych, kdyby mi práci rozvrhoval nadřízený, 

protoţe: 

a) samostatné rozvrhování 

mi zabere příliš času a na 

samotné úkoly mi čas 

nezbývá 

b) si nejsem jistý/á 

zda práci stihnu, 

tak jak jsem si ji 

rozvrhl/a 

c) jiný 

důvod 

Muţ 

Dělník 
18-29 1 

 
1 

 
30-49 

 
1 

  
TH 

pracovník 

18-29 
    

30-49 1 
   

Manaţer 30-49 1 
   

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 1 
   

30-49 1 
   

Manaţer 30-49 1 
   

 6 1 1 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 9  Vyhovuje Vám samostatné řízení zadané práce? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

75%

12%

13%

Vyhovuje Vám samostatné řízení zadané práce?

ANO

NE a) samostatné 

rozvrhování mi zabere příliš 

času a na samotné úkoly mi 

čas nezbývá
NE b) si nejsem jistý/á zda 

práci stihnu, tak jak jsem si ji 

rozvrhl/a

NE c) jiný důvod
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6. Stihnete zadanou práci včas? 

Více neţ polovina zaměstnanců svou práci stihne včas a více neţ 

třetina zaměstnanců svou práci nestihne z toho důvodu, ţe se zadanou 

prací souvisí další vedlejší úkoly. 

Tabulka 4. 8 Stihnete zadanou práci včas? 

  ANO 

NE 

a) 

dostávám 

příliš 

práce 

b) 

úkoly 

jsou 

sloţité 

c) úkoly 

nejsou 

přiměřené 

mým 

znalostem 

d) se zadanou 

prací souvisí 

další vedlejší 

úkoly 

e) 

jiný 

důvod 

Muţ 

Dělník 
18-29 4 

   
1 1 

30-49 3 1 1 
   

TH 

pracovník 

18-29 2 
     

30-49 1 
     

Manaţer 30-49 
    

1 
 

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 1 
     

30-49 
    

2 
 

Manaţer 30-49 
    

1 
 

 11 1 1 0 5 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 10  Stihnete zadanou práci včas? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

58%

5%

5%

27%

5%

Stihnete zadanou práci včas?
ANO

NE a) dostávám příliš 

práce

NE b) úkoly jsou sloţité

NE c) úkoly nejsou 

přiměřené mým 

znalostem

NE d) se zadanou prací 

souvisí další vedlejší 

úkoly
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7. Dostáváte konkrétní úkoly a časový plán práce? 

Ze zaměstnanců, kteří si nemohou rozvrhovat práci samostatně, 

dostává 82% konkrétní úkoly a časový plán práce.  

Tabulka 4. 9 Dostáváte konkrétní úkoly a časový plán práce? 

  ANO 

NE 

a) moje 

práce to 

nevyţaduje 

b) nadřízený oznámí, co 

je potřeba udělat celé 

skupině a práci si 

rozebíráme sami 

c) jiný 

důvod 

Muţ 

Dělník 
18-29 4       

30-49 2   2   

TH 

pracovník 
18-29 2       

Ţena 
TH 

pracovník 
30-49 1       

 9 0 2 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 11  Dostáváte konkrétní úkoly a časový plán práce? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

82%

18%

Dostáváte konkrétní úkoly a časový plán práce?

ANO

NE a) moje práce to 

nevyţaduje

NE b) nadřízený 

oznámí, co je potřeba 

udělat celé skupině a 

práci si rozebíráme 

sami
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8. Vyhovuje Vám plnit konkrétně zadané úkoly s přesně 

stanovenými termíny dokončení? 

Ze zaměstnanců, kteří si nemohou samostatně řídit své pracovní 

úkoly je 55% spokojeno s tím, ţe mohou plnit konkrétně zadané úkoly 

s dodrţováním termínů dokončení práce. 45% zaměstnanců konkrétní 

úkoly buď omezují, nebo je stresují přesně stanovené termíny. 

Tabulka 4. 10 Vyhovuje Vám plnit konkrétně zadané úkoly s přesně 

stanovenými termíny dokončení? 

  ANO 

NE 

a) 

konkrétní 

úkoly mě 

omezují 

b) přesně 

stanovené 

termíny mě 

stresují 

c) rád/a bych si 

svou práci 

organizoval/a 

sám/sama 

d) 

jiný 

důvod 

Muţ 

Dělník 
18-29 4         

30-49 1 1 2     

TH 

pracovník 
18-29 1 1       

Ţena 
TH 

pracovník 
30-49     1     

 6 2 3 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 12  Vyhovuje Vám plnit konkrétně zadané úkoly s přesně stanovenými 

termíny dokončení? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

55%

18%

27%

Vyhovuje Vám plnit konkrétně zadané úkoly s 

přesně stanovenými termíny dokončení?

ANO

NE a) konkrétní úkoly mě 

omezují

NE b) přesně stanovené 

termíny mě stresují

NE c) rád/a bych si svou 

práci organizoval/a 

sám/sama
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9. Jste informováni o tom, jak je Vaše práce přínosná?  

Největší část zaměstnanců tvrdí, ţe jsou informováni o přínosech 

jejich práce pro firmu, ovšem třetina zaměstnanců se ztotoţňuje 

s názorem, ţe jejich nadřízený dobrým výsledkům nevěnuje pozornost. 

Tabulka 4. 11 Jste informováni o tom, jak je Vaše práce přínosná? 

  ANO 

NE 

a) moje 

práce není 

přínosná 

b) nadřízený dobrým 

výsledkům nevěnuje 

pozornost 

c) jiný důvod 

Muţ 

Dělník 
18-29 4 1 1 

 
30-49  

1 4 
 

TH 

pracovník 

18-29 2 
   

30-49 1 
   

Manaţer 30-49 1 
   

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 1 
   

30-49 1 
 

1 
 

Manaţer 30-49 1 
   

 11 2 6 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 13  Jste informováni o tom, jak je Vaše práce přínosná? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

58%

10%

32%

Jste informováni o tom, jak je Vaše práce 

přínoná?

ANO

NE a) moje práce není 

přínosná

NE b) nadřízený 

dobrým výsledkům 

nevěnuje pozornost

NE c) jiný důvod
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10. Jste informování o tom, co je potřeba na Vaší práci zlepšit? 

37% zaměstnanců odpovědělo kladně. Stejný počet zaměstnanců 

si myslí, ţe na jejich práci není co zlepšovat, protoţe pracují dobře. 

Jiným důvodem proč nejsou zaměstnanci informováni, co je potřeba 

zlepšit na jejich práci byl: „důvod se vţdy najde“. 

Tabulka 4. 12 Jste informováni o tom, co je potřeba na Vaší práci zlepšit? 

  

ANO 

NE 

a) není co 

zlepšovat, pracuji 

dobře 

b) nadřízený informuje 

kolektiv, aţ kdyţ nastane 

problém 

c) jiný 

důvod 

Muţ 

Dělník 
18-29 2 3 1 

 
30-49 1 3 1 

 
TH 

pracovník 

18-29 1 
 

1 
 

30-49 1 
   

Manaţer 30-49 1 
   

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 1 
   

30-49   
1 1 

Manaţer 30-49  
1 

  
 7 7 4 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 14  Jste informováni o tom, co je potřeba na Vaší práci zlepšit? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

37%

37%

21%

5%

Jste informováni o tom, co je potřeba na Vaší 

práci zlepšit?

ANO

NE a) není co 

zlepšovat, pracuji 

dobře

NE b) nadřízený 

informuje kolektiv, aţ 

kdyţ nastane problém

NE c) jiný důvod
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11. Řekne Vám nadřízený konkrétně, jak si vedete v práci? 

42% zaměstnanců odpovědělo kladně a stejné procento tvrdí, ţe 

jejich nadřízený mluví o výkonech příliš obecně. Jiným důvodem proč 

nadřízený nesděluje, jak si zaměstnanec vede v práci, bylo: „nadřízený 

to nepovaţuje za nutné“. 

Tabulka 4. 13  Řekne Vám nadřízený konkrétně, jak si vedete v práci? 

  ANO 

NE 

a) nadřízený mluví o 

pracovních výkonech příliš 

obecně 

b) nevím, za co 

jsem byl/a 

pokárán/a 

c) jiný 

důvod 

Muţ 

Dělník 
18-29 3 3 

  
30-49  

3 2 
 

TH 

pracovník 

18-29 2 
   

30-49  
1 

  
Manaţer 30-49 1 

   

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 1 
   

30-49 1 
  

1 

Manaţer 30-49  
1 

  
 8 8 2 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 15  Řekne Vám nadřízený konkrétně, jak si vedete v práci? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

42%

42%

11%

5%

Řekne Vám nadřízený konkrétně, jak si vedete v 

práci?

ANO

NE a) nadřízený mluví 

o pracovních výkonech 

příliš obecně

NE b) nevím, za co 

jsem byl/a pokárán/a

NE c) jiný důvod
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12. Dostane se Vám pochvaly ze strany nadřízeného, za dobře 

odvedenou práci? 

Dotazník ukázal, ţe 55% zaměstnanců si myslí, ţe ve firmě je 

pozornost směřována pouze na prohřešky. Pouze 26% zaměstnanců 

odpovědělo souhlasně a dostává se jim pochvaly za dobrou práci. 

Tabulka 4. 14 Dostane se Vám pochvaly ze strany nadřízeného, za dobře 

odvedenou práci? 

  ANO 

NE 

a) nadřízený 

se nám 

nevěnuje 

b) ve firmě je 

směřována pozornost 

na prohřešky 

c) pochvala 

mě 

nezajímá 

d) 

jiný 

důvod 

Muţ 

Dělník 
18-29 1 

 
3 2 

 
30-49  

1 3 1 
 

TH 

pracovník 

18-29 1 
 

1 
  

30-49 1 
    

Manaţer 30-49 1 
    

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29   
1 

  
30-49 1 

 
1 

  
Manaţer 30-49   

1 
  

 5 1 10 3 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 16  Dostane se Vám pochvaly ze strany nadřízeného, za dobře 

odvedenou práci? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

26%

5%

53%

16%

Dostane se Vám pochvaly ze strany nadřízeného?

ANO

NE a) nadřízený se nám 

nevěnuje

NE b) ve firmě je 

směřována pozornost na 

prohřešky
NE c) pochvala mě 

nezajímá

NE d) jiný důvod
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13. Pokud Vás nadřízený pokárá, řekne vám také, jak to 

napravit? 

Zaměstnanci většinou mají moţnost napravit chybu, za kterou 

jsou pokáráni. Takto odpovědělo 66% zaměstnanců. V 16% případů 

nemají k nápravě dost informací. Někdy také zaměstnanci neví, kde 

udělali chybu nebo ji nemají moţnost napravit. 

Tabulka 4. 15 Pokud Vás nadřízený pokárá, řekne Vám také, jak to napravit? 

  ANO 

NE 

a) nevím, co 

jsem udělal/a 

špatně 

b) nemám 

moţnost 

to napravit 

c) nemám k 

tomu dost 

informací 

d) jiný 

důvod 

Muţ 

Dělník 
18-29 3 

 
1 2 

 
30-49 3 2 

   
TH 

pracovník 

18-29 1 
  

1 
 

30-49 1 
    

Manaţer  30-49 1 
    

 Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 1 
    

30-49 1 
 

1 
  

 Manaţer 30-49 1 
    

 12 2 2 3 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 17  Pokud Vás nadřízený pokárá, řekne Vám také, jak to napravit? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

63%10%

11%

16%

Řekne Vám nadřízený jak chybu napravit?

ANO

NE a) nevím, co jsem 

udělal/a špatně

NE b) nemám moţnost 

to napravit

NE c) nemám k tomu 

dost informací

NE d) jiný důvod
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14. Jak často se Váš nadřízený věnuje hodnocení Vaší práce ve 

firmě? 

Na otázku, jak často se nadřízený věnuje hodnocení práce, 

odpověděla většina zaměstnanců: jednou aţ dvakrát měsíčně. 

Tabulka 4. 16 Jak často se Váš nadřízený věnuje hodnocení Vaší práce ve 

firmě? 

  

a) 

jednou 

týdně 

b) jednou aţ 

dvakrát 

měsíčně 

c) jednou aţ 

dvakrát za 

půl roku 

d) méně neţ 

jednou za půl 

roku 

Muţ 

Dělník 
18-29 1 3 1 1 

30-49 1 4 
  

TH 

pracovník 

18-29 
 

2 
  

30-49 1 
   

Manaţer  30-49 
 

1 
  

 Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 
 

1 
  

30-49 1 1 
  

 Manaţer 30-49 
 

1 
  

 4 13 1 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 18  Jak často se Váš nadřízený věnuje hodnocení Vaší práce ve firmě? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

21%

69%

5%
5%

Jak často se Váš nadřízený věnuje hodnocení Vaší 

práce ve firmě?

a) jednou týdně

b) jednou aţ dvakrát 

měsíčně

c) jednou aţ dvakrát za 

půl roku

d) méně neţ jednou za 

půl roku
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15. Jsou pro Vás důležité informace o Vašem pracovním 

výkonu? 

Převáţně jsou pro zaměstnance informace o jejich pracovním 

výkonu důleţité, ale jsou i zaměstnanci, kteří tomuto hodnocení 

nepřikládají váhu a je pro ně málo důleţité nebo dokonce nedůleţité. 

Tabulka 4. 17 Jsou pro Vás důležité informace o Vašem pracovním výkonu? 

  
a) velmi 

důleţité 
b) důleţité 

c) málo 

důleţité 
d) nedůleţité 

Muţ 

Dělník 
18-29 1 3 1 1 

30-49 1 3 1 
 

TH 

pracovník 

18-29  
1 1 

 
30-49 1 

   
Manaţer 30-49  

1 
  

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 1 
   

30-49 1 
 

1 
 

Manaţer 30-49  
1 

  
 5 9 4 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 19  Jsou pro Vás důležité informace o Vašem pracovním výkonu? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

26%

48%

21%

5%

Jsou pro Vás důležité informace o Vašem 

pracovím výkonu?

a) velmi důleţité

b) důleţité

c) málo důleţité

d) nedůleţité
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16. Je Vaše práce ve firmě dostatečně finančně ohodnocena? 

Na tuto otázku se názory zaměstnanců velice různí. 34% je se 

svým platem spokojeno, 33% si myslí, ţe za to, co pro firmu dělají, 

nejsou dostatečně ohodnoceni. Někteří zaměstnanci rezignovaně 

odpovídali, ţe nemají jinou moţnost. 

Tabulka 4. 18 Je Vaše práce ve firmě dostatečně finančně ohodnocena? 

  ANO 

NE 

a) myslím si, ţe 

za odvedenou 

práci nedostanu 

dost zaplaceno 

b) kolega za 

stejnou práci 

dostane 

zaplaceno 

lépe 

c) slyšel/a 

jsem, ţe 

jinde za tuto 

práci 

dostávají víc 

d) ale 

nemám 

jinou 

moţnost 

Muţ 

Dělník 
18-29 1 2 

 
3 2 

30-49 1 3 
 

1 1 

TH 

pracovník 

18-29 1 1 
   

30-49 1 
    

Manaţer 30-49 1 
    

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29  
1 

   
30-49 1 

    
Manaţer 30-49 1 

    
 7 7 0 4 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 20  Je Vaše práce ve firmě dostatečně finančně ohodnocena? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

34%

33%

19%

14%

Je Vaše práce ve firmě dostatečně finančně 

ohodnocena?
ANO

NE a) myslím si, že za 
odvedenou práci nedostanu 
dost zaplaceno
NE b) kolega za stejnou práci 
dostane zaplaceno lépe

NE c) slyšel/a jsem, že jinde za 
tuto práci dostávají víc
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17. Využíváte zaměstnanecké výhody? 

Zaměstnanecké výhody vyuţívá 52% zaměstnanců, nejvíce je 

však vyuţíván sluţební telefon. Dělníci ve firmě nemají moţnost 

vyuţívat zaměstnanecké výhody, proto odpovídali záporně a procento 

nevyuţití zaměstnaneckých výhod je zdánlivě vysoké. 

Tabulka 4. 19 Využíváte zaměstnanecké výhody? 

  NE 
ANO 

a) stravenky b) sluţební telefon c) sluţební auto 

Muţ 

Dělník 
18-29 6 

   
30-49 4 

 
1 

 
TH 

pracovník 

18-29 1 
 

1 1 

30-49 
 

1 
 

1 

Manaţer 30-49 
 

1 1 
 

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 
 

1 1 
 

30-49 1 1 1 
 

Manaţer 30-49 
  

1 1 

 12 4 6 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 21  Využíváte zaměstnanecké výhody? 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

48%

16%

24%

12%

Využíváte zaměstnanecké výhody?

NE

ANO a) stravenky

ANO b) sluţební telefon

ANO c) sluţební auto
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18. Jak často využíváte stravenky? 

Stravenky nevyuţívá 74% pracovníků. 

Tabulka 4. 20 Jak často využíváte stravenky? 

 
a) velmi často b) často c) občas d) zřídka kdy c) nikdy 

Muţ 

Dělník 
18-29 

    
6 

30-49 
    

5 

TH 

pracovník 

18-29 
   

1 1 

30-49 1 
    

Manaţer 30-49 1 
    

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 1 
    

30-49 
  

1 
 

1 

Manaţer 30-49 
    

1 

 3 0 1 1 14 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4. 22  Jak často využíváte stravenky? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

16%

5%
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c) nikdy
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19. Jak často využíváte služební telefon? 

Sluţební telefon nevyuţívá 53% zaměstnanců, velmi často ho 

vyuţívá 21% zaměstnanců. 

Tabulka 4. 21 Jak často využíváte služební telefon? 

 
a) velmi často b) často c) občas d) zřídka kdy c) nikdy 

Muţ 

Dělník 
18-29 

   
3 3 

30-49 
  

1 
 

4 

TH 

pracovník 

18-29 1 
   

1 

30-49 
    

1 

Manaţer 30-49 1 
    

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 1 
    

30-49 
 

1 
  

1 

Manaţer 30-49 1 
    

 4 1 1 3 10 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 23  Jak často využíváte služební telefon? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

21%
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20. Jak často využíváte auto? 

Sluţební auto nevyuţívá 63% zaměstnanců. Pouze 11% 

zaměstnanců vyuţívá auto velmi často. 

Tabulka 4. 22 Jak často využíváte auto? 

 
a) velmi často b) často c) občas d) zřídka kdy c) nikdy 

Muţ 

Dělník 
18-29 1 

 
1 

 
4 

30-49 
    

5 

TH 

pracovník 

18-29 1 
   

1 

30-49 
  

1 
  

Manaţer 30-49 
   

1 
 

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 
 

1 
   

30-49 
    

2 

Manaţer 30-49 
  

1 
  

 2 1 3 1 12 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 24  Jak často využíváte auto? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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21. Uvítal/a byste rozšíření zaměstnaneckých výhod? 

Zaměstnanci by nejvíce uvítali důchodové připojištění, vzdělávací 

kurzy a příspěvek na dovolenou. 

Tabulka 4. 23 Uvítal/a byste rozšíření zaměstnaneckých výhod? 

  NE 

ANO 

a) 

příspěvek 

na ţivotní 

pojištění 

b) 

důchodové 

připojištění 

c) 

vzdělávací 

kurzy, 

školení 

d) 

příspěvek 

na 

dovolenou 

e) 

firemní 

akcie 

f) jiné 

výhody 

M
u
ţ
 

Dělník 
18-29 2 

 
2 2 3 1 

 
30-49 1 2 2 1 3 1 

 
TH 

pracovník 

18-29 
 

1 1 1 2 1 
 

30-49 
 

1 1 1 1 
  

Manaţer 30-49 
 

1 
 

1 
   

Ţ
e
n
a
 TH 

pracovník 

18-29 
 

1 1 1 1 1 
 

30-49 
 

1 1 2 
   

Manaţer 30-49 
  

1 1 
   

 3 7 9 10 10 4 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 25  Uvítal/a byste rozšíření zaměstnaneckých výhod? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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22. Jsou pro Vás důležité zaměstnanecké výhody? 

Zaměstnanci povaţují velmi důleţité a důleţité zaměstnanecké 

výhody ze 74%. 

Tabulka 4. 24 Jsou pro Vás důležité zaměstnanecké výhody? 

 
a) velmi důleţité b) důleţité c) málo důleţité d) nedůleţité 

Muţ 

Dělník 
18-29 2 2 1 1 

30-49 2 2 1 
 

TH 

pracovník 

18-29 1 1 
  

30-49 1 
   

Manaţer 30-49 
 

1 
  

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 
 

1 
  

30-49 
  

1 1 

Manaţer 30-49 
 

1 
  

 6 8 3 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 26  Jsou pro Vás důležité zaměstnanecké výhody? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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23. Vycházíte dobře s kolegy? 

68% zaměstnanců dopovědělo kladně na otázku, zda vycházejí 

dobře s kolegy. V dotazníku se objevil důvod, proč vychází s kolegy 

dobře a to, protoţe musí. Jiným důvodem, proč s kolegy nevychází 

dobře: „s kolegy to po dobrém nejde“. 

Tabulka 4. 25 Vycházíte dobře s kolegy? 

  ANO 

NE 

a) rád 

pracuji 

individuálně 

b) nesedí mi 

povahy mých 

kolegů 

c) jiný 

důvod 

Muţ 

Dělník 
18-29 4 1 1 

 
30-49 3 

 
2 

 
TH 

pracovník 

18-29 1 
  

1 

30-49 1 
   

Manaţer 30-49 1 
   

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 1 
   

30-49 1 1 
  

Manaţer 30-49 1 
   

 13 2 3 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 27  Vycházíte dobře s kolegy? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Vycházíte dobře s kolegy?

ANO

NE a) rád pracuji 

individuálně
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NE c) jiný důvod
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24. Vznikají na pracovišti konflikty? 

Zaměstnanci z 67% odpovídali, ţe na pracovišti konflikty 

nevznikají. Někteří zaměstnanci neměli zájem odpovídat, proč vznikají 

konflikty. Objevil se názor, ţe konflikty na pracovišti způsobí šéf. 

Tabulka 4. 26 Vznikají na pracovišti konflikty? 

  NE 

ANO 

a) 

rozdílným 

platům 

b) 

nespraved-

livému 

hodnocení 

nadříze-

ným 

c) jednomu 

pracovníkovi, 

který způsobí 

problém a jsou 

potrestáni 

všichni 

d) 

soukromým 

záleţitostem 

e) 

jiným 

okol-

nostem 

M
u
ţ
 

Dělník 
18-29 6 

     
30-49 3 1 2 1 

  
TH 

pracovník 

18-29 1 
  

1 
  

30-49 1 
     

Manaţer 30-49 1 
     

Ţ
e
n
a
 TH 

pracovník 

18-29 
     

1 

30-49 1 
    

1 

Manaţer 30-49 1 
     

 14 1 2 2 0 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 28  Vznikají na pracovišti konflikty? 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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25. Jsou pro Vás důležité vztahy na pracovišti? 

Pro téměř tři čtvrtiny zaměstnanců jsou vztahy na pracovišti 

důleţité. 

Tabulka 4. 27 Jsou pro Vás důležité vztahy na pracovišti? 

 
ANO NE 

Muţ 

Dělník 
18-29 5 1 

30-49 3 2 

TH 

pracovník 

18-29 1 1 

30-49 1 
 

Manaţer 30-49 1 
 

Ţena 

TH 

pracovník 

18-29 
 

1 

30-49 2 
 

Manaţer 30-49 1 
 

 14 5 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 29  Jsou pro Vás důležité vztahy na pracovišti? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2 Zhodnocení dotazníkového průzkumu 

V otázkách týkajících se náplně práce a podmínek v práci 

zaměstnanci převáţně odpovídali kladně. Potěšující je zjištění, ţe 

zaměstnanci jsou ze 74% spokojeni s náplní práce. Na druhou stranu je 

znepokojivé, ţe 32% zaměstnanců, resp. dělníků, nemá potřebné 

vybavení k výkonu své práce. 

Odpovědi zaměstnanců se poměrně různily v otázce, zda je jejich 

práce vidět na celkovém výsledku práce všech zaměstnanců. Většina 

však odpověděla, ţe ne, ať uţ kvůli tomu, ţe to jejich práce neumoţňuje 

nebo jsou příliš zaměstnáni a nemohou se zabývat celkovým 

výsledkem. Protoţe je to pro zaměstnance ze 79% důleţité aţ velice 

důleţité, není uspokojivé, ţe jen 42% zaměstnanců můţe vidět své 

přispění k celkovému výsledku prospěchu firmy. 

Zda si mohou zaměstnanci sami organizovat svou práci, 

odpovídali podle očekávání.  

 Dělníkům práci převáţně rozděluje a plánuje nadřízený, coţ 

55% dělníků zcela vyhovuje. 82% zaměstnanců dostává konkrétní 

úkoly a časový plán práce, to je velice dobře.  

 Technicko-hospodářští pracovníci si svou práci rozvrhují sami a 

ze 75% jsou s tímto stavem spokojeni, coţ je výborné, ale polovina 

z nich svou práci nestihne včas, protoţe s prací souvisí další 

vedlejší úkoly. 

Je dobré, ţe 58% zaměstnanců je informováno o tom, jak je jejich 

práce přínosná pro firmu. Bohuţel ale 32% zaměstnanců tvrdí, ţe 

nadřízený nevěnuje dobrým výsledkům pozornost. 

Pokud jde o informování zaměstnanců firmy o tom, co by měli na 

své práci zlepšit - zde není dobré, ţe pouze 37% zaměstnanců je 
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informováno. Většina zaměstnanců si buď myslí, ţe pracují dobře a není 

co zlepšovat, nebo, coţ je horší, nadřízený informuje kolektiv, aţ kdyţ 

nastane problém. 

V otázce zda nadřízený zaměstnanci řekne konkrétně, jak si vede 

v práci, se zaměstnanci rozcházejí, ale 58% odpovědělo záporně. 

Zaměstnanci tvrdí, ţe nadřízený mluví o pracovních výkonech příliš 

obecně a neví, za co byli pokáráni. Tento výsledek není příliš dobrý. 

Velice špatný je výsledek 53% zaměstnanců, kteří tvrdí, ţe je ve 

firmě směřována pozornost pouze na prohřešky. Dobrá je alespoň ta 

skutečnost, ţe se zaměstnanci z 63% shodli na moţnosti nápravy, 

pokud jsou pokáráni. 

Nadřízený se věnuje hodnocení práce zaměstnanců převáţně 

jednou aţ dvakrát měsíčně, coţ je uspokojivé i vzhledem k tomu, ţe je 

to pro 74% zaměstnanců důleţité aţ velice důleţité. 

S finančním ohodnocením nejsou spokojeni především dělníci. TH 

pracovníci a manaţeři jsou aţ na výjimky spokojeni. Tento stav je podle 

mého názoru normální. 

Velice pozitivní jsou odpovědi týkající se pracovního kolektivu. 

68% zaměstnanců odpovědělo, ţe vychází dobře s kolegy a 67% 

zaměstnanců tvrdí, ţe na pracovišti nevznikají konflikty. Tento výsledek 

je velice dobrý i proto, ţe pro 74% zaměstnanců jsou vztahy na 

pracovišti důleţité. 



56 

 

5 Návrhy a doporučení 

Ve firmě MIRABEL lexart, a. s. jsou zaměstnanci spokojeni 

s náplní práce a se současným nastavením organizace práce. 

Zaměstnanci také mají ve firmě moţnost napravit chybu, kterou udělali 

– firma je v tomto ohledu velice benevolentní. Příznivé byly také ohlasy 

na kolektiv firmy, ve kterém je většina zaměstnanců spokojena. 

Z dotazníkového průzkumu vyplynulo, ţe většina zaměstnanců by 

uvítala rozšíření zaměstnaneckých výhod o důchodové připojištění, 

vzdělávací kurzy a školení a příspěvek na dovolenou. Z hlediska 

motivace zaměstnanců není na škodu zváţit zařazení některé z těchto 

výhod pro zaměstnance, kteří výrazně přispívají k prosperitě firmy. 

Problémy se vyskytují především v komunikaci zaměstnanců a 

nadřízených. Zaměstnanci, kteří nemohou kvůli povaze své práce vidět 

své výsledky na celkovém prospěchu firmy, by měli mít moţnost se o 

něm dozvědět alespoň zprostředkovaně přes svého nadřízeného. Takto 

by se dostalo i určité formy pochvaly a uznání, která podle výsledků 

dotazníkového průzkumu chybí.  

Z hlediska komunikace se zaměstnanci by bylo vhodné zavést 

průběţné hodnocení zaměstnanců. Poukazovalo by jak na jejich dobré 

výsledky, tak i na ty špatné, které je potřeba vylepšit a v rámci 

hodnocení také navést podřízeného, jak tohoto zlepšení dosáhnout. 

Vyřešily by se i stíţnosti zaměstnanců na nedostatek potřebného 

vybavení k práci, protoţe pravidelné rozhovory s nimi o jejich výkonech 

a potřebách by tomuto mohly předejít. 

 

 



 

 

6 Závěr 

Základem úspěchu kaţdé firmy jsou úspěšní lidé. Lidé, kteří jsou 

motivováni, jsou pro firmu ochotni podávat ty nejlepší a 

nejprofesionálnější výkony. Tito zaměstnanci vedou firmu k dosahování 

jejích cílů, proto je důleţité si takové zaměstnance vychovat a pečovat o 

ně. 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jak jsou na tom s motivací 

zaměstnanci firmy MIRABEL lexart, a. s. a navrhnout opatření, která by 

vedla ke zvýšení motivace a tím i pracovní výkonnosti. 

K určení motivovanosti zaměstnanců jsem pouţila dotazníkový 

průzkum, jehoţ výsledky slouţily ke zhodnocení současné situace ve 

firmě a zároveň k návrhům a doporučením, které firmě mohou pomoci 

ke zvýšení efektivnosti práce svých zaměstnanců. 

Z průzkumu mezi zaměstnanci vyplynulo, ţe zaměstnanci firmy 

MIRABEL lexart, a. s. jsou převáţně spokojení jak s náplní a organizací 

práce, tak i s pracovním kolektivem. Jako jediný problém se projevila 

komunikace mezi zaměstnanci a nadřízenými, která se jeví jako příčina 

všech stíţností ze strany zaměstnanců. 

Výsledky mé práce budou předloţeny vedení firmy, která má 

zájem na motivování svých zaměstnanců a zvyšování jejich produktivity 

práce. 
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- souhlasím s tím, ţe bakalářská práce bude v elektronické podobě 

archivována v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u 

vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, ţe bibliografické údaje o 

bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 

autorského zákona; 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, bakalářskou práci, nebo 

poskytnout licenci k jejímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, 

která je oprávněna v takovém případě ode mne poţadovat přiměřený 

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

vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

V Ostravě dne ……………… 

……………………….………………… 

jméno a příjmení studenta 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

……………………………………………………… 
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