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1 ÚVOD 
 

Lidské zdroje představují nejcennější, a v rozvinutých tržních ekonomikách, zpravidla 

i nejdražší zdroj, který rozhoduje o prosperitě a konkurenceschopnosti firmy. 

V posledních letech 20. století se v managementu, a zejména pak v řízení lidských 

zdrojů, objevily nové koncepce a od základu se změnil i pohled na lidi působící 

v organizacích, změnily se nejen postoje organizací, ale i pracovníků samých. 

Dané téma jsem si zvolila proto, že rozvoj mého vlastního potenciálu je předmětem 

mého dlouhodobého zájmu. Myslím si, že zkoumání v oblasti rozvoje lidského potenciálu 

organizace mi přinese nový pohled na můj vlastní osobní rozvoj. Jako budoucí manažer bych 

měla být také schopna rozvíjet, jak svůj vlastní potenciál, tak potenciál společnosti, v níž budu 

zastávat řídící pozici. A tato práce je vynikající příležitostí proniknout do problematiky řízení 

lidského potenciálu. 

Svou práci jsem zaměřila na motivaci pracovníků v společnosti, která na Českém trhu 

působí již 11 let. Společnost Broker Consulting, a.s. pracuje jako nezávislá 

zprostředkovatelská a konzultační firma. Od počátku své existence se rozvíjí dynamicky nejen 

objemem, ale především kvalitou poskytovaných služeb. 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat současnou motivaci zaměstnanců  

a manažerů ve vybrané organizaci, pomocí dotazníkového průzkumu ji vyhodnotit  

a  navrhnout  určitá opatření pro zlepšení motivace k pracovnímu výkonu i odbornému sebe 

rozvoji zaměstnanců. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA P ŘÍSTUPU K ROZVOJI 
LIDSKÉHO POTENCIÁLU S D ŮRAZEM NA MOTIVACI 

 

2.1 Pojetí a význam lidských zdrojů 

            Výkonnost a úspěšnost organizací v současném náročném podnikatelském prostředí 

závisí na mnoha rozdílných faktorech – technickém vybavení, finanční kondici, dostupnosti 

surovinových zdrojů a informací, kvalitě a jménu organizací, konkurenčních přednostech  

i efektivním řízení. Jedním z nejdůležitějších, mnohdy však neprávem opomíjených  

a podceňovaných faktorů úspěšnosti organizací jsou však lidé – zaměstnanci. Manažeři  

a personál. 

V práci „Řízení lidských zdrojů“ Armstrong (2006) představuje pojetí lidí jako 

lidského kapitálu. Názor, že lidé by měli být považováni spíše za bohatství, za aktiva než za 

variabilní náklady, jinými slovy, že je s nimi třeba jednat jako s lidským kapitálem, původně 

razili Beer a kol. (1984). Filozofie řízení lidských zdrojů, jak poznamenala Leggová (1995), 

konstatuje, že „lidské zdroje jsou drahocenností a zdrojem konkurenční výhody“. Armstrong  

a Baron (2002) uvádějí, že „lidé a jejich kolektivní dovednosti, schopnosti a zkušenosti, 

společně s jejich osobních schopností je využívat v zájmu zaměstnavatelské organizace, jsou 

nyní považováni za něco, co významně přispívá k úspěšnosti organizace a co tvoří významný 

zdroj konkurenční výhody“. Podle Kleibla, Dvořákové a Šubrta (2001), tyto znalosti  

i intelektuální aktiva firmy spolu s uplatnitelnými zkušenostmi, schopnostmi a odbornými 

dovednostmi tvoří duševní vlastnictví firmy. 

Lidské zdroje jsou v organizacích nepochybně významným aktivem a jejím 

potenciálem. Proto je třeba tyto lidské zdroje efektivně uplatňovat a využívat tak, aby bylo 

zabezpečeno plnění cílů organizace. 

Milkovich a Boudreau (1993) uvádějí, že ačkoliv budovy, zařízení a finanční 

prostředky jsou pro podnik také nezbytné, zaměstnanci – lidské zdroje – jsou obzvláště 

důležité – neboť jsou tvořivým prvkem v každé organizaci. Lidé navrhují a vyrábějí zboží, 

poskytují služby, kontrolují kvalitu, starají se o uplatnění produktů na trhu, rozdělují finanční 
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zdroje a stanovují celkovou strategii a cíle organizace. Ta jednoduše nemá šanci dosáhnout 

těchto cílů bez efektivně pracujících lidí. Úkolem personálních manažerů je ovlivňovat vztahy 

mezi organizací a jejími zaměstnanci. Proto jsou lidské zdroje zcela nepostradatelným 

předpokladem úspěchu organizace. Formování personálního řízení je důležitou součástí 

procesu řízení, pokud se vyskytnou nedostatky v této oblasti, pak to ovlivní kvalitu fungování 

organizace. 

V současné řídicí teorii i praxi jsou lidé stále méně pokládáni za pouhou pracovní sílu 

a stále častěji se na ně pohlíží jako na svébytný a jedinečný zdroj podnikatelské úspěšnosti  

a přidané hodnoty v procesu výroby i poskytování služeb. 

Na konci 20. století došlo v pojetí lidských zdrojů a jejích řízení k významné změně – 

řízení lidských zdrojů se stalo součástí strategického řízení organizace  

a rozhodování o lidských zdrojích se přesunulo více na liniové manažery. 

2.2 Řízení lidských zdrojů 

Pojetí řízení lidských zdrojů se poprvé objevilo v 80. letech, ovšem k nárůstu užívání 

tohoto pojmu docházelo až v  90. letech. Lze jej definovat jako strategický a logicky 

promyšlený přístup k řízení nejcennějšího statku organizace, tj. v ní pracujících lidí, kteří ať už 

jako jednotlivci či jako kolektivy přispívají k dosažení jejích cílů. Zabezpečit, aby si 

organizace získala a udržela kvalifikované, loajální a dobře motivované pracovníky znamená, 

předvídat a uspokojovat jejích budoucí potřeby, zvyšovat a rozvíjet jejich potenciál  

a užitečnost. 

V současné době patří mezi typické znaky koncepce řízení lidských zdrojů tyto: 

� uplatňování strategického, tj. dlouhodobě zaměřeného, přístupu k lidským zdrojům 

� aktivní účast všech manažerů na řízení lidských zdrojů 

� sladění a propojení politik a postupů v jednotlivých dílčích oblastech řízení lidských 

zdrojů do jednoho celku 

� uplatňování efektivní vnitro-organizační komunikace 
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� úsilí na dosažení konkurenční výhody prostřednictvím lidského úsilí a aktivity 

součinnost manažerů a zaměstnanců v zájmu dosažení co nejlepšího výsledku. 

Pro koncepci řízení lidských zdrojů se nyní uplatňuje tzv. dvojí odpovědnost – tj. 

odpovědnost jak personalistů, tak i manažerů. 

Řízení lidských zdrojů je založeno hlavně na využití společensko-vědních poznatků, 

teorií a metod. Lidé (zaměstnanci, personál) jsou v tomto pojetí považováni spíše za zdroj, 

jeho obstaraní a rozvoj se organizaci vyplatí investovat, než na pouhou „nákladová položku“, 

kterou je zapotřebí minimalizovat. Řízení lidských zdrojů stalo předmětem zájmu a aktivity 

vrcholového managementu a také každodenní řídicí činnost managementu. 

2.3 Lidský potenciál a jeho rozvoj 

Lidský potenciál je základem pro tvorbu hodnoty organizace a její úspěšné postavení 

na trhu. 

Lidským potenciálem (z latinského slova potentia, což znamená síla, moc, vláda  

a v širším smyslu také schopnost, mohoucnost, motivaci, loajalitu, či zdatnost) se rozumí 

úhrnná způsobilost zaměstnanců organizace k naplňování jejího poslání – to znamená 

k dosahování provozních a produkčních cílů organizace a k rozvíjení způsobilostí  

a vytváření rezerv zaměstnanců pro zvládání ještě náročnějších budoucích úkolů  

a dosahování ambicióznějších cílů (viz Mateiciuc, 2004). Čím je zásoba tohoto lidského 

potenciálu, tím je vyšší produktivita práce, vyšší zaměstnavatele a také vyšší mzda. 

Individuálním lidským potenciálem se rozumí soubor osobních vlastností (dispozic, 

způsobilostí) a sklonů jedince, které jej předurčují k tomu, aby úspěšně vykonával jistý druh 

činností. Lidský potenciál má několik různých složek a stránek – vedle fyzické zdatnosti, 

zdraví a životní síly jedince je tvořen zejména jeho znalostmi, dovednostmi, schopnostmi. 

Souhrn potenciálů všech jednotlivců, zaměstnaných ve firmě dává lidský potenciál firmy 

(Bláha, Mateiciuc, Kaňáková 2005). 

Celková úroveň využitelného lidského potenciálu firmy je dána především 

následujícími faktory (viz Mateiciuc 2004): 
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� souhrnem způsobilostí všech zaměstnanců firmy. Stěžejní význam přitom mají 

zejména klíčové či kritické kompetence zaměstnanců, tj. ty kompetence, které mají 

stěžejní význam pro úspěšnost firmy;  

� tzv. explicitními organizačními znalostmi, tj. výslovnými poznatky, formulovanými 

nejčastěji v podobě standardních operačních postupů a pravidel (organizačních norem, 

technologických předpisů, know – what); 

� tzv. „tichými znalostmi“ ( tacit knowledge) tj. neformálními znalostmi, dovednostmi, 

zkušenostmi a profesním fortelem zaměstnanců, jenž má charakter know-how; 

� firemní kulturou , představující organizační rámec a vnitřní firemní klima příznivé pro 

vytváření a uvolňování lidského potenciálu ve prospěch dosazení firemních cílů; 

� manažerskými praktikami , tj. rozhodnutími, řídicím stylem, motivováním  

a vedením lidí, komunikací, koordinací a integrací aktivit jednotlivců, úrovní rozvoje  

a řízení týmové práce, uvážlivými manažerskými zásahy a dalšími postupy 

podporujícími růst a uplatňování lidského potenciálu firmy; 

� usnadňovacími (neboli facilitačními) řídicími zásahy, tj. manažerskými 

intervencemi a opatřeními zaměřenými na aktivizaci a uvolňování lidského potenciálu 

firmy a na koordinaci jeho uplatňování v zájmu dosažení náročných firemních cílů 

zvláště při výraznějších procesních a organizačních změnách. 

Rozvoj lidského potenciálu je orientován na rozvoj pracovní schopnosti organizace 

jako celku a na rozvoj pracovních schopností týmů, na vytváření potřebné a dynamické 

struktury znalostí a dovedností v organizaci tak, aby se dosáhlo zvýšení výkonnosti celé 

organizace a efektivnosti jednotlivých týmů. 

Rozvíjet lidský potenciál firmy znamená vytvářet na základě disponibilních lidských 

zdrojů firmy způsobilost personálu k jeho budoucímu předpokládanému, i dosud 

nevyjasněnému uplatnění. Z hlediska efektivního řízení lidských zdrojů je nezbytné si 

uvědomit, že i vysoký lidský potenciál nemusí být využit ve prospěch dosažení cílů firmy, 

pokud se jej nepodaří přiměřeně zaktivizovat, a pokud se nepodaří minimalizovat bariéry jeho 

uplatnění, jimiž by mohl zůstat zablokován (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková 2005). 
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2.4 Podniková kultura 

Podniková kultura představuje soustavu sdíleného přesvědčení postojů, domněnek, 

norem a hodnot existujících v organizaci. Tato soustava sice asi nebyla nikde výslovně 

zformulována, ale v podmínkách neexistence přímých instrukcí formuje způsob jednání  

a vzájemného působení lidí a výrazně ovlivňuje způsoby vykonávání práce (Armstrong 

1999). 

Každá organizace má svoji kulturu. Na její tvorbu působí nejrůznější vlivy, z nichž 

nejčastěji jsou zmiňovány zejména vývojové stadium organizace, pozice na trhu a její 

hospodářský úspěch. Důležitým faktorem je obor činnosti organizace, národní prostředí  

a velký význam je těž připisován sociálním vazbám uvnitř organizace mezi vlastníky, 

managementem a zaměstnanci. 

K rozpoznání podnikové kultury nabízí podnětnou pomůcku Bělohlávek (1996). Podle 

tohoto autora lze stávající kulturu rozpoznat pomocí následujících otázek: 

� Jakým způsobem spolu jednají lidé na různých úrovních firmy, spolupracovníci, 

nadřízení a podřízenými? 

� Jaké jednání je v organizaci odměňováno, postihováno nebo tolerováno? 

� Jací lidé jsou úspěšní, jací lidé mají naopak problémy? 

� Jaký je vztah lidí k firmě a jejím výrobkům? 

� Jaké jsou zvyklosti, tradice, historky, vtipy, hrdinové? 

� Jaké jsou symboly a hesla organizace? 

� Jakým způsobem se lidé oblékají, jak jsou vyzdobena pracoviště, existuje specifický 

způsob designu budov? 

Svoji kulturou se organizace stává čitelnější jak pro samotné zaměstnance, tak i pro 

vnější subjekty. Silná podniková kultura se vyznačuje: 

- jasným a přehledným pohledem na podnik, 

- méně konfliktní komunikací (nedochází k informačním šumům), 
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- méně formálním předpisy, 

- nižšími nároky na kontrolu, 

- vysokou jistotou a důvěrou spolupracovníků, 

- vysokou motivací, 

- nízkou fluktuací zaměstnanců, 

- identifikací s podnikem a loajalitou, 

Skýtá však i determinanty. 

� Struktura, složka a prostředky firemní kultury 

Firemní kulturu lze poměrně dobře a srozumitelně popsat na základě vymezení jejich 

jednotlivých úrovní a složek, ke kterým řadíme: hodnoty a postoje vztahující se nejen 

k práci, ale obecně k životní orientaci, vycházející ze základních představ o životní dráze, 

normy chování, systém symbolů a symbolických artefaktů materiální povahy. 

� Hodnoty: jedním z klíčových pojmů používaných v souvislosti s firemní kulturou jsou 

hodnoty, které můžeme pracovně definovat jako zavazující ideje ovlivňující chování 

lidí. Je možné je dále rozdělit na hodnoty instrumentální (vedou k naplnění nižších 

potřeb či hygienických faktorů, v kontextu firmy k nim patří například naplnění 

potřeby zajištění obživy – materiální podmínky, mzda nebo plat; potřeby jistoty a 

bezpečí – sociální politika podniku či potřeby satisfakce – realizace nápadu; jsou 

„přijímány hlavou“) a morální nebo terminální (pocit hrdosti či ponížení – 

příslušnost k firmě, identifikace s ní, oddanost a loajalita, či naopak „vnitřní 

výpověď“; jsou „přijímány srdcem“). V teorii organizace i ve firemní praxi se také 

používá označení „sdílené hodnoty“, které můžeme charakterizovat jako důležité 

názory a cíle společné většině členů organizace. 

� Postoje: s hodnotami souvisejí postoje (tj. predispozice a tendence reagovat poměrně 

stálým a charakteristickým způsobem na určité osoby, předměty, myšlenky a situace) 

projevující se v chování; ve firemním kontextu se nejčastěji uvádí celkový postoj 

k práci, angažovanost, oddanost a loajalita (Robbins, 2000). 
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� Představy, tj. obrazy vytvářené v hlavách zaměstnanců, které souvisejí s jejich 

působením ve firmě. 

� Normy chování jsou nepsaná pravidla (standardy pro) chování nebo obvyklé 

(převládající) způsoby jednání. Jakkoli jsou nepsané, jsou uvědomované 

 a ovlivnitelné. Mohou být podpořeny prostředky firemní kultury či systémem odměn 

a sankcí. Tvoří další úroveň firemní kultury a mohou být pozorovány 

 i z vnějšku firmy. 

� Symboly jsou konkrétním vyjádřením nějaké abstraktní skutečnosti a nositeli 

významu, který je časově a prostorově omezen na skupinu lidí, jež ho vytvořili, 

používají ho, kteří symbol na základě dohodnutého významu interpretují (piktogramy, 

slova, předměty vyjadřující například úctu nebo uznání) – ve firmách například tzv. 

statusové symboly a symbolická jednání – rituály a ceremoniály. Jsou součástí 

„vrchní“ nebo“svrchní“ vrstvy firemní kultury. Nejvýznamnějším systémem symbolů 

je lidská řeč, která je také rozhodujícím nástrojem zprostředkování firemních hodnot  

a norem. 

� Artefakty  (symboly materiální povahy) jsou lidské výtvory (jako logo, vzhled  

a úprava firemních písemností a dokumentů, prezentační a dárkové předměty, firemní 

barvy či architektura budov a interiérů), tvoří nejvyšší (zjevnou) úroveň struktury 

firemní kultury nebo její „slupku“, která je nejsnáze ovlivnitelná. 

2.5 Motivace zaměstnanců 

Teorie managementu definuje samotné podnikání a tedy podnik mnoha způsoby: 

Z ekonomického pojetí se jedná o zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, aby se 

zvýšila jejich původní hodnota, čili jedná se o dynamický proces vytváření přidané hodnoty. 

Právnické pojetí říká, že podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku. 
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V současné době ovšem nabývají na významu i jiná než ekonomická a právní pojetí 

podnikání. Už to není pouhá přeměna vstupů na výstupy s cílem vytvoření přidané hodnoty  

a zisku, ale ke všemu se přidává psychologické a sociologické pojetí. Podnikání 

 a práce jsou tak brány jako prostředek seberealizace, získání uznání, respektu, nebo jako 

práce cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením pracovních míst a příležitostí (Veber, 

Srpová a kol., 2005). Dostáváme se tak do fáze, kdy člověk je brán jako zdroj úspěchu. 

Jednak svým podílem přispívá k úspěchu firmy jako celku, ale prací jako takovou uspokojuje 

své touhy a potřeby. 

Vzhledem k významu lidských zdrojů jako klíče k úspěchu firmy, by se každé 

personální oddělení v každé firmě mělo ve svém vlastním zájmu otázkou motivace 

zaměstnanců zabývat. Jedině správným nastavením a komplexním spojením všech výše 

uvedených personálních činností se dá dosáhnout správné úrovně motivovanosti 

zaměstnanců. Ta motivovanost lidí, chuť pracovat, identifikace s firmou, jejími záměry 

 a cíli a v důsledku získaná důvěra pracovníků, jsou hnací silou každého podniku. 

Podcenit tuto oblast a tvrdit, že existují i jiné cesty k úspěchu, znamená 

v dlouhodobějším výhledu ztrátu konkurenceschopnosti, způsobenou obchodem 

kvalifikovaných, zkušených a cenných zaměstnanců, kteří ztratili motivaci pracovat právě pro 

náš podnik. 

Na začátek je třeba upřesnit některé pojmy, které se v souvislosti s motivací vyskytují: 

� hodnota – to, co odpovídá potřebě člověka, co potřebuje 

� potřeba – prožívaný nedostatek něčeho, co má pro člověka hodnotu 

� motiv – vnitřní pohnutka, příčina chování, která určuje směr a intenzitu chování 

člověka 

� cíl – cíle si člověk stanovuje, aby dosáhl uspokojení svých potřeb. 
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2.6 Pracovní prostředí 

Pracovním prostředím se rozumí fyzikální, chemické, biologické, sociální a kulturní 

činitele působící na pracovníky v průběhu pracovního procesu. Je určováno charakterem 

vykonávané práce, technologickými postupy a technickými vybavením prostorem, v němž 

pracovní proces probíhá, hygienickým vybavením i estetickým řešením pracoviště. Skladba  

a úroveň pracovního prostředí působí na pracovníka pohodu i výkon ohrožení. Pracovník musí 

vynakládat část úsilí na očekávání vlivů, které mu práci znesnadňují a při dlouhodobé expozici 

nepříznivě působícího pracovního prostředí je třeba počítat s jeho zdravotním nebo morálním 

poškozením. Náročná adaptace na nepříznivé pracovní prostředí vyvolává 

 u pracovníka nespokojenost nebo odpor, který se zpravidla odráží i v jeho vztahu k podniku. 

Spokojenost s vnějšími podmínkami je podle Bedrnové a kol. (1999) odrazem toho, že 

podmínky jsou pořádku. To obvykle lidé chápou jako samozřejmost a nijak zvlášť je to 

k práci nemotivuje. Nespokojenost však může působit demotivačně. Nespokojenost totiž 

ovlivňuje vnitřní pocit důležitosti a vážnosti. 

Platí, že dobré pracovní podmínky alespoň nepřímo stimulují motivací k práci. 

2.6.1 Pracovní podmínky 

Pracovní prostředí zaměstnanců, jeho vzhled, čistota, údržovanosti a vybavenosti 

působí na zaměstnance ve dvou rovinách. Jednak se zvyšuje komfort práce a v důsledku toho 

se dosahuje vyšších výkonů (nižší únava, nižší nemocnost, vyšší pracovní pohoda), nicméně 

v zaměstnancích tato péče vzbuzuje pocit důležitosti, pocit toho, že podniku na nich skutečně 

záleží. Je důležité zmínit, že péče o pracovní podmínky se nemusí projevit okamžitě ve zpětné 

vazbě zaměstnanců, jejich reakcích, spokojenosti apod. Nicméně vždy se projeví jejich 

nespokojenost v případě, že se podnik o pracovní podmínky nestará. Nezájem  

o zlepšování pracovních podmínek má vždy nemotivační účinek (Provazník, Komárková 

2004). 
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2.6.2 Bezpečnost práce 

Každý zaměstnavatel je ze zákona povinen vytvořit bezpečné pracovní prostředí 

 a zavést opatření, kterými se budou odstraňovat možné příčiny vzniku ohrožení zdraví 

 a života pracovníka. Navíc každý zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti 

 a ochrany zdraví při práci (ochranné pomůcky) a na informace o možných rizicích, čili jsou 

povinná školení zaměstnanců na toto téma. 

Naproti tomu i zaměstnanci plynou povinnosti. Musí dodržovat bezpečnostní pravidla 

a předpisy, užívat pracovní pomůcky, účastnit se školení BOZP, neužívat omamné látky na 

pracovišti apod. (Koubek 2007). 

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

stručně shrnují Hüttlová (1997) a Kleibl, Dvořáková, Šubrt (2001) takto: 

� zajišťování prevence rizik – souhrn opatření k předcházení rizikům, jejich vyhledávání, 

odstraňování nebo minimalizování,  

� zajišťování podmínek pro poskytování první pomocí zaměstnancům,  

� provádět školení zaměstnanců o předpisech k zajištění BOZP, poskytovat 

 a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele,  

� zajistit závodní preventivní péči o zaměstnance – zpravidla na základě smlouvy se 

zdravotnickým zařízením (praktický lékař). Zařízení závodní preventivní péče zajišťuje 

nejen lékařské preventivní prohlídky zaměstnanců a první pomoc, ale 

i hygienickou kontrolu pracovišť, 

� poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, včetně pracovních 

oděvů a obuví, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, 

� vyšetřovat a evidovat pracovní úrazy a evidovat nemoci z povolání, 

� zajistit prostorové a konstrukční uspořádání a vybavení pracoviště tak, aby odpovídalo 

bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům, 
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� zajistit obsluhu odborně způsobilých zaměstnanců u technických či prací u nichž je to 

předepsáno, 

� dodržovat zákazy některých prací – zákazy prací pro některé skupiny zaměstnanců 

(ženy, těhotné ženy a matky malých dětí, mladiství), 

� zabezpečit právo zaměstnanců a jejich zástupců na účast na řešení otázek BOZP, 

� nepoužívat u prací, při kterých jsou zaměstnanci vystavení nebezpečí úrazu takový 

způsob odměňování, jehož použití by vedlo při zvyšovat pracovních výsledků 

k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, 

� nahrazovat fyzicky namáhavé práce a práce ve ztížených pracovních podmínkách 

novými technologickými a pracovními postupy, 

� dbát, aby zdraví zaměstnanců nebylo ohrožováno kouřením na pracovištích – zajistit 

dodržování zákazu kouření stanoveného zvláštními předpisy a stanovit zákaz kouření 

na pracovištích, kde pracují také nekuřáci. 

Jestliže pracovník nevykonal práci, o niž měl důvodně za to, že bezprostředně  

a vážně ohrožuje život nebo zdraví, nesmí zaměstnavatel tuto skutečnost posuzovat jako 

neplnění povinností. 

Zákoník práce též ukládá významné povinnosti zaměstnanců: 

� dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a i bezpečnost dalších osob,  

� účastnit se předepsaných školení, lékařských prohlídek, 

� dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy, pokyny a informace, 

� používat stanovené osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení, 

� nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky a podrobit se vyšetření 

na jejich zjištění, a to na základě pokynu příslušného vedoucího zaměstnance, 

nenastupovat pod vlivem návykových látek do práce, 

� dodržovat zákaz kouření, stanovený zvláštními předpisy, 

� oznamovat závady na pracovišti a pracovní úrazy (své i jiné osoby). 



13 

Neplnění těchto i dalších povinnosti zaměstnanců je porušením pracovní kázně. 

Za nejvíce rizikové jsou považovány chemické škodliviny (hlavně karcinogeny), 

z fyzikálních vlivů hluk, bezpečnost strojů a zařízení, dále psycho-sociální problémy 

(především stres v práci). Identifikace rizikových faktorů se stává východiskem pro novelizaci 

zákonodárství a impulsem pro zaměstnavatele do prevence. 

� Prevence 

Cílem bezpečnosti při práci je především účinná prevence. V pracovním systému je 

z tohoto hlediska nejslabším článkem člověk. Nejvhodnější je nepodmíněná ochrana 

pracovníka, tj. vyloučení ohrožujících vlivů – nebezpečných faktorů. Bezpečnost práce se má 

sledovat už ve fázi volby technologií, konstrukce strojů a zařízení a projektové přípravy 

staveb, kdy může být nebezpečný faktor odstraněn nebo izolován. Opatření prováděná 

v provozu jsou zpravidla nákladná a méně efektivní. Jako poslední v řadě by se měly používat 

osobní ochranné pracovní prostředky. 

Při prostorovém řešení pracoviště je třeba zajistit bezpečný přístup na pracoviště 

 i k obsluhovaným zařízením. Důležité je udržování pořádku. Podlahy ve výrobních prostorách 

mají být čištěny alespoň jednou denně. 

Podnik je povinen zajistit závodní zdravotní služby a dodržovat hygienické předpisy. 

Důležitá je i ochrana duševního zdraví pracovníků. Tímto problémem se zabývá 

mentální hygiena práce. V pracovním procesu působí řada stresorů (pracovní přetížení, nudná 

práce, konfliktní postavení apod.), které je třeba minimalizovat. Aktuálním se také stává tzv. 

Psychický teror na pracovišti (mobbing). Špatné vztahy mezi lidmi působí často na pracovníka 

hůř než chemické nebo fyzikální škodliviny v prostředí. 

2.6.3 Péče o zaměstnance  

Hüttlová (1997) a Kleibl, Dvořáková, Šubrt (2001) popisují také péči  

o zaměstnance, Z hlediska systémového lze některé součástí péče o zaměstnance zahrnout do 

pracovních podmínek, jiné jejich rámec překračují – jde o podmínky mimopracovní. 



14 

Vykonávání jakékoliv práce je závislé na zabezpečení osobních potřeb člověka. Část 

těchto potřeb zajišťuje zaměstnavatel formou různých služeb. Jde především o potřeby 

bezprostředně související s prací, tj. ochranu zdraví pracovníka, stravování, vzdělávání, 

zajištění a údržbu pracovních oděvů a obuví, popř. dopravní  služby, dále služby sledující 

pomoc zaměstnancům zejména v obtížných životních situacích a služby, související s volným 

časem pracovníků i členů jejích rodin. 

Péče o zaměstnance zahrnuje zejména: 

� zřizování, udržování a zlepšování zařízení pro zaměstnance (šatny, umývání), včetně 

vzhledu a úpravy pracovišť, 

� umožnění stravování, popř. poskytování závodního stravování – zaměstnavatel má 

povinnost umožnit zaměstnancům stravování, tzn. opatřit (koupit) si jídlo a pití  

a zkonzumovat je (obvykle v rámci přestávky), 

� péče o kvalifikaci zaměstnanců a o její zvyšování, 

� uložení svršků a ostatních osobních předmětů, jakož i obvyklých dopravních 

prostředků pokud jich zaměstnanci používají k cestě (osobní automobil není obvyklý 

dopravní prostředek), 

� vytvoření vhodných pracovních míst pro osoby se změněnou pracovní schopností – 

tento povinný podíl činí 5% zaměstnanců a platí pro zaměstnavatele s více než 20 

zaměstnanci. Může být splněn ale i náhradním způsobem, jímž je příslušný odvod do 

státního rozpočtu, 

� poskytování dalších sociálních výhod – příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na 

soukromé životní pojištění, půjček, sociálních výpomocí. 
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2.7 Stimulace zaměstnanců  

Jak už bylo výše napsáno, motivace je hnací silou, vedoucí člověka k uspokojení jeho 

nenaplněných potřeb. Jestliže má tedy člověk být motivován musíme něco vědět 

 o důvodech jeho jednání a uspokojit jeho potřeby.  

Ovšem cíl uspokojit tyto spotřeby, je úkolem stimulace. Stimulace představuje cestu, 

jakou lze jednotlivé potřeby uspokojit a odpovídá na otázku: Jak?. Její podstatou je záměrné 

ovlivňování lidského chování a musí být adresována přiměřeně svému příjemci. Stimulace 

slouží k tomu, aby pozitivně ovlivnila motivaci a ochotu identifikovat se s cíly podniku. 

Nástrojem stimulace se pak stává stimul ve smyslu pobídky či podnětu. Stimulace jako 

celek je pak tvořena souborem stimulů působících na člověka. Pouze některé z těchto stimulů 

však ovlivňují motivaci člověka. To jestli daný stimul člověka skutečně ovlivní, je dáno jeho 

motivační strukturou. Následující schéma ukazuje vztah mezi motivací 

 a stimulací, resp. mezi vnějším prostředím a osobností pracovníka (Provazník, Komárková 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Obr. 2.1 Znázornění vztahu stimulace – osobnost člověka – motivace (dle 
Provazníka, Komárková, 2004) 
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Podněty přicházející z vnějšího prostředí musí projít určitým výběrem, který je velké 

části samovolný. Většinou neovlivňujeme myšlenkovým rozhodováním, který z podnětů 

necháme působit a který nikoliv. Výběr ovlivňují osobní charakteristiky vrozené, zkušenosti 

atd. 

Dobrá znalost všeho co vytváří motivační strukturu osobnosti, zvyšuje 

pravděpodobnost správných odhadů reakcí člověka. 

2.7.1 Pracovní vztahy 

V rámci podniku vzniká celá řada vztahů (zaměstnanec – zaměstnavatel, zaměstnanec 

– zaměstnanec, zaměstnanec – zájmové organizace, nadřízený – podřízený, organizace – 

vnější prostředí atd.). Množství vztahů, které na pracovišti vznikají, je přímo úměrné velikosti 

firmy. Množství a kvalita vztahů na pracovišti ovlivňuje dosahování cílů organizace. Mělo by 

být v zájmu každého podniku, aby na pracovišti vznikaly kvalitní, harmonické vztahy, protože 

to vede ke spokojenosti pracovníků a tím pádem k uspokojivému plnění výkonů a cílů 

organizace. 

2.7.2 Stimulační prostředky 

Hagemannová (1993) ve své publikaci Motivace u vádí, že v průzkumu, který 

provedla, nabídla na otázku: Co vás motivuje? Více než 60% dotázaných odpovědí související 

s uspokojováním sociálních a psychických potřeb (zpětná vazba, pocit sounáležitosti, 

otevřenost, upřímnost, důvěryhodnost, důvěra, spravedlivost, ohleduplnost, odpovědnost, 

spoluúčast), dalších zhruba 20% odpovědí se týkalo uspokojování intelektuálních potřeb jako 

pocit uspokojení, nebo zajímavé a různorodé úkoly a výkyvy  

a pouze asi 10% respondentů uvedlo jako hlavní motivující prvek materiální stimuly). 

Paleta stimulačních prostředků je velmi široká. Stimulem lze nazvat všechno, co je pro 

člověka významné a co mu může firma nabídnout. 
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2.7.3 Hmotná odměna 

Je jedním ze základních stimulačních prostředků. Vyskytuje se v podobě peněžní 

(mzda, prémie, odměny apod.), ale také v méně obvyklých, specifických formách jako 

například služební automobil, mobilní telefon, akcie, slevy na zboží, příspěvky na pojištění, na 

kulturu, sport, dopravu atd. Přesně cílená specifická forma peněžní odměny může mít mnohem 

pozitivnější dopad než univerzální peněžní odměna v podobě výše zmíněné. Zaměstnanec totiž 

tuto formu odměny vnímá subjektivně jinak, jako zájem podniku o jeho osobu, uvědomuje si 

svůj význam a cenu, roste tím sebevědomí, pocit sounáležitosti 

 a zvyšuje se identifikace s podnikem. 

Pro hmotné odměny je důležité, aby existoval přímý vztah mezi hmotnou odměnou  

a podaným výkonem, přičemž zaměstnanec musí vědět za jaký výkon přichází tato odměna  

a musí být vymezená pravidla, za kterých si zaměstnanec svou odměnu zaslouží. Hmotné 

odměny by měly přicházet co nejdříve po splnění úkolu. 

Důležité je dbát na spravedlnost v přidělování těchto osnov. Při nedodržení tohoto 

pravidla vznikají na pracovišti problémové vztahy, což vede k oslabení motivace pracovníků. 

Hmotné odměny by měly být primárně zaměřeny na pracovníky s výraznou orientací na 

hmotnou odměnu v jejich motivačním profilu (Provazník, Komárková 2004). 

2.7.4 Atmosféra na pracovišti 

Celková dobrá atmosféra na pracovišti a vztahy mezi pracovníky jsou výraznými 

motivačními faktory pro zaměstnance. Velkou roli ve vytváření těchto pozitivních vztahů 

hraje vedoucí pracovník, který svou činností musí vytvořit prostředí důvěry. Jednak stabilizuje 

skupinu, ale pojímá ji i jako celek, respektuje ji a ke všem členům se chová spravedlivě. 

Vedoucí pracovník musí respektovat předpoklady pro fungování takové skupiny. Jsou jimi pro 

všechny členy srozumitelné cíle, jasné a otevřené vztahy, spravedlivost v jednání, 

bezprostřední řešení problémů, spolupráce, samostatnost v rozhodování o skupinových 

záležitostech a velmi důležitá oboustranná zpětná vazba. 
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Vůdce skupiny musí sledovat role jednotlivých členů, vnitřní hierarchii celku, procesy 

uvnitř probíhající, nepsaná pravidla a předpisy uvnitř skupiny, nebo vázanost jednotlivých 

členů ke skupině. Znalost těchto základních faktů umožňuje skupinu efektivně vést                  

a ovlivňovat. 

Spolupráci a soudržnost skupiny je možné posilovat skupinovým řešením problémů, 

důkladnou informovaností, nebo neformálním setkáváním členů. Dobře fungující skupina se 

vyznačuje samoregulací, dobrým plněním stanovených cílů a nápravou vlastních chyb. 

Členové správně fungující skupiny se navzájem podporují, čímž se zvyšuje jejich 

sebevědomí. Bohužel ne vždy se takovou skupinu podaří vytvořit, nutno dodat, že zejména 

v českých podmínkách je to dosti složité, a může se stát, že dobrý výkon člena skupiny je 

spíše posuzován negativně jako podlézání, což způsobuje závist a nepřátelství. Je výzvou pro 

každého vedoucího takové skupiny, pokusit se vytvořit tyto pozitivní vztahy, 

 a vhodným způsobem posunout myšlení jednotlivců ke kooperaci. 

Stejně tak soutěživost mezi jednotlivými skupinami bývá většinou pozitivním zdrojem 

motivace, je třeba dávat pozor, aby se soutěžení drželo ve vymezených mantinelech                 

a nepřerostlo do situace, kdy vytknuté cíle ustoupí do pozadí ve prospěch iracionálního 

chování jednotlivců (Provazník, Komárková 2004). 

2.8 Odměňování zaměstnanců 

„Odměňování v moderním řízení lidských zdrojů neznamená pouze mzdu nebo plat, 

popřípadě jiné formy peněžní odměny, které poskytuje organizace pracovníkovi jako 

kompenzaci za vykonávanou práci. Moderní pojetí odměňování je mnohem širší. Zahrnuje 

povýšení, formální uznání (pochvaly) a také zaměstnanecké výhody (zpravidla nepeněžní) 

poskytované organizací pracovníkovi nezávisle na jeho pracovním výkonu, pouze z titulu 

pracovního poměru nebo jiného vztahu, na jehož základě pracovník pro organizaci pracuje. 

Odměny mohou zahrnovat věci či okolnosti, které nejsou zcela samozřejmé, např. Přidělení 

určitým způsobem vybavené kanceláře, zařazení na určité pracoviště, přidělení určitého stroje 

či zařízení (kancelář s kobercem místo linolea, kancelář v budově ředitelství, přidělení 
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počítače aj.). Stále více je mezi odměny zařazováno i vzdělávání poskytované organizací. 

Kromě těchto více či méně hmatatelných odměn, které kontroluje a o nichž v podstatě 

rozhoduje organizace (také se jim říká vnější odměny), se stále více pozornosti věnuje tzv. 

nitřním odměnám. Ty nemají hmotnou povahu a souvisejí se spokojeností pracovníka 

s vykonávanou prací, s radostí, kterou mu práce přináší, s příjemnými pocity vyplývajícími 

z toho, že se může zúčastňovat určitých aktivit či úkolů, z pocitu užitečnosti  

a úspěšnosti, z neformálního uznání okolí, z postavení, dosahování pracovních cílů 

 a kariéry apod. Odměny tohoto druhu korespondují s osobností pracovníka, jeho potřebami, 

zájmy, postoji, hodnotami a normami. Vedle peněžních forem odměňování se tedy používají i 

nepeněžní formy, z nichž některé lze vyjádřit v peněžních, ale některé v penězích vyjádřit 

nelze. Všechny uvedené odměny tvoří tzv. Celkovou odměnu.“ 

Účelem systému odměňování je zajistit potřebný počet kvalifikovaných uchazečů, 

udržet stávající zaměstnance a stabilizovat jejich stavy, adekvátně odměňovat zaměstnance za 

jimi vynaložené úsilí a posílit tak jejich loajalitu vůči podniku. Je třeba  zapotřebí aby takový 

systém odměňování byl v souladu se zájmy pracovníků a veřejnosti, byl jasný 

 a spravedlivý, hrál pozitivní roli při motivaci zaměstnanců a poskytoval jim možnost 

realizace. 

Jak je vidět z definice, je „nastavení“ správného odměňování pracovníků jednou 

z páteřních činností každého personálního oddělení. Podceňování této činnosti může mít 

dalekosáhlé důsledky. Odměňování v takto definované podobě v sobě zahrnuje všechny 

stimulační faktory, které vedou k požadovanému výkonu pracovníků. Proto musí podniky 

klást velký důraz na tuto personální činnost a její důsledky. 

2.8.1 Systémy odměňování 

Žádný zákon ani prováděcí předpisy na něj navazující neomezují zaměstnavatele ve 

volbě způsobu či formy, kterou použije při sestavování, sledování a vypočítávání mezd, 

kterými bude práci zaměstnanců odměňovat. 

Systém odměňování zaměstnancům naznačuje, které hodnoty a cíle považuje 

organizace za důležité. Je mnoho systémů odměňování. Ty nejběžnější uvádím proto v tabulce 
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 Přednosti Nevýhody 

Časová mzda - jednoduchost 

- snadný výpočet 

- odměňuje dlouholetou službu a 

vede ke stabilizaci pracovní síly 

- nevyvolává spory 

- nemotivuje zaměstnance k vyššímu 

výkonu a zaměstnance, kteří dosáhli 

„mzdového stropu“ 

- nevýhodná pro mobilnější lidi 

Individuální 

úkolová mzda 

- silný pobídkový nástroj pro 

zvýšení výkonnosti 

- s rostoucím počtem splněných 

úkolů za použití stejného vybavení 

klesají jednotkové náklady na 

výstupu 

 - přináší vyšší výdělky 

- menší potřeba kontroly 

- zavedení a udržování systému 

může být nákladné 

- produkce se může zvyšovat na úkor 

kvality 

- důraz na osobní výkon jednotlivců 

může vyvolat neshody mezi 

zaměstnanci 

- málo motivující systém 

Měřená denní 

práce 

- přispívá ke stabilitě, jelikož 

mzdy prudce nekolísají 

v závislosti na tom kolik odpracují 

- nedává zaměstnanci flexibilitu, jak 

intenzivně má v daný den pracovat 

Podíl na zisku - větší identifikace zaměstnanců s 

firmou 

- nelze vysledovat přínos jedince na 

zisku celé organizace 

Mzda v závislosti 

na výkonu 

- napomáhá ke změně kultury 

firmy 

- spravedlivé diferencuje 

odměňování zaměstnanců 

podle jejich přínosu 

- motivuje zaměstnance 

- pružný soulad vývoje mzdových 

nákladů a výkonu firmy 

- stabilizuje výkonné zaměstnance 

a neefektivní přinutí k odchodu 

- vede k individualismu 

- snižování kvality na úkor kvantity 

- může být manipulovatelné 

- pokud nejsou nastavena objektivní 

kritéria na výkon, může být zneužito 

- může vyvolávat dodatečné mzdové 

náklady bez reálného zlepšení 

výkonu 

 

       Tab.2. 1 Systém odměňování zaměstnancům (dle Footové a Hookové, 2002) 
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2.8.2 Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody jsou složkou odměny poskytované navíc k různým formám 

peněžní odměny. Cílem této politiky je poskytnout zaměstnancům atraktivní a konkurence 

schopný soubor celkových odměn, které by umožnily získání a udržení si vysoce kvalitních 

pracovníků. Také posilují oddanost a vědomí závazku pracovníků vůči organizaci. Jejich 

rozsah je přímo úměrný tomu, jak je firma podnikatelsky výkonná a zda zaměstnavatel vůbec 

považuje zaměstnanecké výhody za důležitý motivační faktor ve své mzdové politice. Mnozí 

zaměstnavatelé malých a středních firem nepovažují za potřebné se zaměstnaneckými 

výhodami zabývat a nahrazují je vyššími mzdami. 

Nejčastěji nabízenými zaměstnaneckými výhodami ve firmách jsou například 

stravování zaměstnanců, důchodové připojištění, dětská rekreace, ošatné, 13., 14. plat/mzda, 

podpora v nemoci formou určitého procentního dorovnání ke mzdě, a další. 

2.9 Shrnutí 

Odměňování a motivování pracovníků má významné vazby s ostatními personálními 

činnostmi firmy. Z výše uvedeného vyplývá, že oblasti motivování 

i odměňování patří mezi rozhodující činnosti nejen pro personalisty ale zejména pro 

management. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla zaměřit svoji práci na oblast motivace zaměstnanců, 

pokusit se zjistit a posoudit používaný motivační systém ve firmě Broker Consulting, a.s. 
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLE ČNOSTI 

Pro účely analýzy v rámci této bakalářské práce byla zvolena společnost Broker Consulting 
a.s. 

3.1 Historie a charakteristika společnosti 

3.1.1  Historie společnosti 

Společnost Broker Consulting a.s, byla založena v první polovině roku 1998 se sídlem 

společnosti na Plzni. Společnost Broker Consulting a.s. je nezávislým finančním konzultantem 

v oblasti poskytování finančních služeb a je velmi rádi, že je společnost nejžádanější 

společností svého druhu v České republice. Poslání společnosti být průvodem k finanční 

nezávislosti klientů i spolupracovníků. 

� 1998: založení společnosti Broker Consulting, s.r.o. se sídlem v Plzni 

� 2000: změna sídla firmy na Plzeň 

� 2001: dosažení počtu 50 000 klientů 

� 2003: roční obrat společnosti překonal hranici 100 mil. Kč a dosazení počtu 100 000 

klientů 

� 2004: změna právní formy na Broker Consulting, a.s. a taky změna sídla firmy – Plzeň, 

Klatovská 7 

� 2005:  - fúze se společností Integrated Financial Services,s.r.o 

                 - roční obrat překonal hranici 200 mil. Kč 

                 - změna sídla firmy  - Plzeň,  

                 - vybudování pracoviště centrály v Praze,  

� 2006: nasazení nového systému pro elektronické zpracování dat a výpočet provizí, 

založení Broker Consulting, a.s. na Slovensku se sídlem v Bratislavě a dosažení počtu 

150 000 klientů. 

� 2007: roční obrat společnosti překonal hranici 300 mil. Kč 
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� 2008:     - změna sídla centrály v Bratislavě 

                    - změna adresy pracoviště centrály Praha 

                          - založení společností OK Consulting Broker de Asigurare, SA a OK Finance 

SRL v Rumunsku 

                             - založení společností v Maďarsku 

                              - navýšení základního jmění na 100 910 448 Kč 

                              - fúze se společností Olymp 2002, a.s 

3.1.2 Činnost 

Tato firma se konkrétně zabývá: 

� Konzultacemi, zprostředkováním i poradenstvím v oblasti finančního a sociálního 

zabezpečení osob a rodin. Nezávislost znamená, že firma je zcela samostatná bez 

závazků ke konkrétní finanční instituci. Stojí v oblasti financí mezi dvěma stranami: 

stranou nabídky, kterou tvoří finanční instituce se svými produkty a stranou poptávky, 

kterou tvoří její klienti se svými potřebami,cíli a přáními. 

� Za pomocí všech dostupných státních dotací pomáháme klientům vytvářet finanční 

rezervy na jimi zvolené účely a pro jejich již existující aktiva hledáme vyšší výnosy. 

� Služby poskytujeme klientele všech příjmových skupin 

� Tvorbou sociálních programů s využitím daňových zvýhodnění pro podniky  

a společnosti. 

� Činností pojišťovacího makléře pro střední a velké společnosti 

� Investičním poradenstvím pro fyzické i právnické osoby. 

Společnost skládá v současné době z 800 obchodníků, kteří uskutečňují a prosazují cíle 

společnosti. Společnost poskytuje svým konzultantům vzdělávání tak, aby mohli úspěšně 

pracovat a zároveň se rozvíjet ve zvolené specializaci. Motivace, odborný růst jsou jednou 

z hlavních priorit vedení společnosti. 
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Při své činností si za uplynulá léta definovala 6 základních principů, na nichž 

vybudovali kvalitu její služeb a které odpovídají náročným požadavkům na práci finančního 

konzultanta v dnešním globálním světě. 

3.1.2.1 Bezpečí uložených prostředků 

Spolupracuje pouze se silnými finančními institucemi s kvalitní značkou a vysokým 

ratingem. Tyto společnosti si nemohou dovolit šlápnout vedle ani v tak malé zemi, jako je ta 

naše – takové selhání by pro ně mělo fatální následky a nenávratně by to poškodilo jejich 

značku i na velkých světových trzích. 

3.1.2.2 Vysoká Kvalita a špičkové programy 

Velké a zavedené finanční domy občas na své postavení hřeší a služby pro drobné 

klienty nemívají vždy nejvýhodnější. Proto si jako nezávislý konzultant vybírá pouze špičková 

řešení, tedy taková, která jsou pro klienty výhodná dlouhodobě. Jen takové produkty 

doporučuje a jen takové zařazuje pod garanci její značky. 

3.1.2.3 Svobodný výběr a nezávislost 

Nejsou zaměstnanci žádné finanční instituce, nemusí tedy jednat podle hesla „koho 

chleba jíš, toho píseň zpívej“ jako najatí agenti. Pohybuje se volně celé šíři trhu a na základě 

vlastní důkladné analýzy kombinuje pro její klienty z široké nabídky jen špičková řešení. 

Nikde není logicky na vrcholové úrovni vše – ale v tom je krása i složitost její práce. 

3.1.2.4 Jedinečnost každého klienta (individuální přístup) 

Bez tohoto principu dnes ani není možné klientovy finanční potřeby plně uspokojit. 

Věnuje proto důkladnému specifikování potřeb našich klientů mimořádnou pozornost. 

V otázkách, týkajících se peněz, dnes klienti individuální a diskrétní přístup jednoznačně 

preferují. 
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3.1.2.5 Trvalá péče a dlouhodobý servis pro klienty 

Návrhem řešení a zprostředkováním smluv její péče o klienta nekončí, ale začíná. 

Ekonomická situace člověka se neustále proměňuje a také finanční trhy se stále vyvíjí. Proto je 

pro její klienty tento pravidelný finanční servis velmi důležitý. Tato péče je pro klienta již 

bezplatná. 

3.1.2.6 Komplexní přístup 

Bere vždy v úvahu nejen momentální finanční situaci klienta, ale připomíná také 

souvislosti s ostatními finančními potřebami, které každého z nás v životě potkávají. Je 

nezbytné pohlížet na potřeby každého člověka nejen odborně, ale také lidsky. 

Neustálé zdokonalování firemní, obchodní a společenské kultury, důraz na fair play  

a opravdový zájem o klienta jsou hlavními pilíři její společnosti. 

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství vznikla v červnu roku 

2006. Jedná se o neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na 

územní České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Broker 

Consulting, a.s., je jednou ze zakládajících společností. 

3.1.3 Služby 

� Finanční plán: 

            Postup k finanční nezávislosti – penze, finanční rezervy, tj. renta, životní pojištění, 

pojištění majetku a odpovědnosti občanů atd. 

� Financování bydlení: 

Pořízení vlastního bydlení je pro většinu lidí významným finančním rozhodnutím 

se značným dosahem do budoucnosti, a proto je důležité pečlivě zvážit a vyhodnotit 

všechny dostupné informace a možnosti 

� Optimalizace rodinných financí: 
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S ním jedinečnou službou OK Optimalizace rodinných financí vám pomůže najít ty 

nejlepší možnosti a kombinace využívání finančních produktů v souladu s potřebami  

a požadavky vaší rodiny. 

� Optimalizace zaměstnaneckých výhod:  

Daňové úlevy a finanční benefity pro firmy a jejich zaměstnance s zajímavými 

benefity v podobě příspěvků na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění. 

3.2 Zaměstnanci společnosti 

Základem úspěchu společnosti jsou a budou její konzultanti. Proto společnost věnuje 

velkou pozornost jejich výběru, podporuje zvyšování kvalifikace a snaží se jim zajistit co 

nejlepší pracovní podmínky. Broker Consulting, a.s. usiluje o to, aby v plné míře bylo využito 

schopností konzultantů.  

3.2.1 Finanční abeceda 

Po úspěšném absolvování výběrového řízení se může zúčastnit Finanční abecedy pro 

nové konzultanty, jejíž součástí jsou odborná akreditovaná školení zakončená patřičnými 

osvědčeními. 

Akreditovaná školení: 

� rekvalifika ční kurz na činnost finančního konzultanta - absolvováním Finanční 

akademie Broker Consulting, a.s. získávají její spolupracovníci rekvalifikaci pro 

činnost finančního konzultanta. Toto školení je akreditováno Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR jako rekvalifikační kurz. 

� kurz pro získání základního stupně odborné způsobilosti pojišťovacího 

zprostředkovatele - vlastní oprávnění poskytovat odborné vzdělání pro pojišťovací 

zprostředkovatele jako vzdělávací instituce zapsaná Ministerstvem financí ČR. Po 

úspěšném složení odborné zkoušky obdržíte Osvědčení o získání základního stupně 

odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele. 
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3.2.2 Finanční akademie 

� nadstavbové vzdělávání pro konzultanty po absolvování Finanční abecedy 

� cílem je, aby se konzultant dále vzdělával a zároveň aby měl možnost zvolit si vlastní 

cestu osobního růstu  

� semináře ve třech řadách: 

� produktová řada – tématem této řady jsou produkty partnerů a produkty 

Broker Consulting 

� dovednostní řada – obsahem školení je obchodní a komunikační dovednosti 

� rozvojová řada – semináře osobnostního rozvoje 

3.2.3 Manažerská akademie 

Cílem jejího firemního vzdělávání je trvalý rozvoj a podpora: 

� jedinečné osobnosti každého člověka ve společnosti 

� odborných znalostí 

� obchodních dovedností 

� manažerských dovedností 

� etických postojů 

� firemní kultury jako společného principu jednání a vystupování  

 

 

 

 

 



28 

4 PŘÍSTUP ORGANIZACE K  MOTIVACI A ROZVOJI 
LIDSKÉHO POTENCIÁLU 

4.1 Předmět analýzy 

Analýzy ve společnosti Broker Consulting, a.s jsem v rámci tématu lidského 

potenciálu organizace zaměřila na vývoje k uvědomělému přístupu zaměstnanců ke svým 

spolupracovníkům a nutnost vycházet přitom ze strategie společnosti z hlediska lidských 

zdrojů a rozvoje lidského potenciálu. 

� Podmínky zkoumané společnosti: 

Prováděná analýza má směřovat ke zjištění, zda firma disponuje odpovídajícím 

lidským potenciálem s ohledem na současné i budoucí úkoly, se kterými se bude firma 

v budoucnu potýkat. Jejím cílem je zjistit, zda pracovníci společnosti disponují dostatečnými 

znalostmi, dovednosti, zkušenostmi, ale i rozumovou úrovní či tvůrčími schopnostmi. Má také 

prověřit, jaké zjevné i skryté lidské síly mohou být aktivovány a nasazeny při plnění firemních 

úkolů 

� Analýza úrovně připravenosti manažerů a klíčových specialistů: 

Analýza bude prováděna na základě rozhovoru s vrcholnými manažery společnosti  

a jejím cílem bude vysledovat, s jakými problémy se organizace potýká a jaký je přístup 

management k řízení lidských zdrojů. Záměrem je tedy posoudit úroveň lidského potenciálu 

ve firmě. 

4.2 Použité metody 

V rámci své bakalářské práce jsem v analytické části použila metodu dotazníkového 

průzkumu, což je jedna z nejvíce užívaných technik. Jedná se o metodu anonymního 

dotazovaného šetření, kterou považuji vzhledem k mému tématu bakalářské práce za vhodný 

nástroj ke sběru dat. 

Pomocí vlastně vytvořeného dotazníku distribuovaného do různých částí společnosti 

jsou definovány a zkoumány vybrané silné a slabé stránky lidského potenciálu. 
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Dotazník (uveden v příloze č.2.) je rozdělen na dvě základní části – na kvantitativní  

a kvalitativní část se 13 otázkami. 

První 3 otázky jsem věnovala základním informacím o zaměstnancích. Ty otázky jsou 

zaměřené na pohlaví, věk a počet let, který je spolupracovník v pracovním poměru. 

Druhá (kvalitativní) část je 10 otázek zaměřených na společnost a zájem o motivaci. 

4.3 Výsledky analýzy 

4.3.1 Výsledky dotazníkového průzkumu 

Výzkum dotazníků s názvem „ Dotazník k lidským zdroj ům a motivování 

zaměstnanců“, viz příloha číslo 2, byl namátkově rozdán několika pracovníkům společnosti 

Broker Consulting a.s. 

Z počtu dotazovaných 20 respondentů společnosti odpovědělo 17 dotazovaných. 

Celková návratnost dotazníků tedy byla 85%. 

Výsledky šetření mají vypovídací schopnost o motivování zaměstnanců organizace, 

 o spokojenosti zaměstnanců ve společnosti a se o zájmu zaměstnanců, kteří se zúčastnili. 

Grafická znázornění, která níže uvádím, jsou výsledkem mého vlastního zpracování zjištěných 

dat.  

4.3.1.1 Kvantitativní šetření zaměstnanců ve zkoumané společnosti 

V prvních třech otázkách mého dotazníku jsem se snažila zjistit základní statistické 

údaje o respondentech. 

� Struktura respondentů podle pohlaví 
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Struktura dotazovaných respondentů je zobrazena v následujícím grafu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 4. 1 Struktura respondentů dle pohlaví (v %) 

 

Z uvedeného grafu vyplývá, že z dotazovaných bylo 47% mužů a 53% žen. 

� Struktura respondentů dle věku 

Dalším údajem zjišťovaným formou dotazníku je u respondentů věková struktura. Věk 

má na lidský potenciál značný vliv. Záleží na tom, jaké podmínky se vytvářejí ve firmě. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           Graf 4. 2 Struktura respondentů dle věkových skupin (v %) 

 

Z grafu 4.2 je zřejmě, že největší část respondentů, tj. 41% z celkově 

dotazovaných, je ve věku mezi 40 až 49 lety. Druhou nejpočetnější skupinou jsou 

pohlaví 

47%

53%

muž
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respondenti ve věku mezi 18 – 29 lety. Skupina nad 50 let byla zastoupena 18% 

respondentů. Nejmenší část respondentů je ve věku 30 až 39 lety. 

� Délka pracovního poměru v podniku 

 

  

 

 

 

 

 

 

Graf 4. 3 Délka pracovního poměru v podniku 
 

Z grafu je patrné, že převážný počet respondentů pracuje  ve firmě 2 až 5 let (53%), 

47% respondentů jsou ve společnosti kratší dobu (do 1 let) a nikdo nepracuje ve firmě 6 až 10 

let a taky nad 10 let 

4.3.1.2 Kvalitativní šetření respondentů ve zkoumané společnosti 

Otázka č.1 : Jste v Broker Consulting spokojena? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4. 4 Spokojenost ve firmě 
 

Graf 4. 5 Spokojenost ve firmě 
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 V první otázce mě zajímalo zda jsou respondenti ve firmě spokojení. Z výše 

uvedeného grafu 4.4 vyplývá, že 10 zaměstnanců (58%) je velmi spokojen(a) ve firmě 

 a následovalo 24% spíše spokojen(a),15% docela spokojen(a). Spíše nespokojen(a) a velmi 

nespokojen(a) není nikdo z těchto respondentů. 

 

Otázka č. 2: Jste spokojena s úrovní pracovního prostředí? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

  Graf 4. 6 Spokojenost s úrovní pracovního prostředí 
 

Otázka č. 2 byla zaměřena na to, zda jsou respondent spokojení s úrovní pracovního 

prostředí 12 zaměstnanců (70%) odpovědělo „velmi spokojen(a)“, dále pak mají 3 

zaměstnance (18%) spíše spokojen(a) a 2 respondenti je docela spokojen(a). 

Otázka č. 3: Jste spokojena s: 

                 a) náplní práce 

                 b) pracovními podmínkami a technickou vybaveností 

                 c) pracovní dobou 

                 d) vztahy na pracovišti (s kolegy) 

                 e) vztahy s nadřízenými (vedoucími) 

                 f) sociálním zařízením a šatnami 
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Graf 4. 7 Spokojenost s jednotlivými motivačními faktory 
 

Otázka č. 3 byla zaměřena na zjištění spokojenosti zaměstnanců firmy s vybranými 

motivačními faktory. Motivačních faktorů je celkem šest. Z grafu 4.6 je na první pohled 

patrně, že nejvíce jsou zaměstnanci spokojení s náplní práce (33%). Dále jsou zaměstnanci 

spokojení se vztahy na pracovišti (s kolegy) (22%), následovalo jsou pracovníci spokojení 

s pracovní dobou (16%). Naopak nejméně jsou spokojení se sociálním zařízením a šatnami 

(3%). 
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Otázka č. 4: Vadí Vám hluk při práci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4. 8 Vadí Vám hluk při práci 
 

V otázce č. 4 jsem zjišťovala, jestli respondentům vadí hluk při práci. Hluk při práci 

vadí 47% respondentům a naopak 29% respondentů se vyjádřilo, že jim hluk nevadí. 

Otázka č. 5:  Jste spokojen s  pracovní dobou? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4. 9 Spokojenost s pracovní dobou 
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Otázka č.5 byla zaměřena na zjištění, zda jsou spokojení s firmou pracovní doby. 88% 

respondentů je spokojeností a 12% je „ spíše ano“. Žádné respondenti je nespokojenosti. 

 

Otázka č. 6: Působí vybavení nábytkem ve firmě kladně na Váš pracovní výkon? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4. 10 Působí vybavení nábytkem na váš pracovní výkon 

V otázce č. 6 jsem se ptala na působení, že vybavení nábytky ve firmě na jejich 

pracovním výkon. Překvapení, že 100 % respondentů je působeno na jejich výkon tak, že 

vhodně vybaveno nábytkem. 

Otázka č. 7: Ovlivňuje Vaše současná mzda Váš pracovní výkon pozitivně tím, že Vás 

dobře motivuje k práci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 4. 11 Současná mzda ovlivňuje na Vás výkon 
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V otázce č. 7 byla zaměřena na současné mzdě ovlivňuje na pozitivní výkon. 

Odpovědnost ukázala, že jak důležitá je mzda a jak to působí na pracovní výkon. 88% je 

odpovědělo, že mzda ovlivňuje jejich pracovní výkon pozitivní. Následovalo 6% pro obě dvě 

odpovědnosti „spíše ano“ a „spíše ne“. 

Otázka č. 8: Máte zájem o zvyšování své kvalifikace? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 4. 12 Zájem o zvyšování své kvalifikace 

Otázka č. 8 byla zaměřena na to,jestli respondenti mají zájem zvyšovat si dále svou 

kvalifikaci. 100% respondent odpovědělo, že zájem má a určitě, že nejsou žádní respondenti, 

kteří nechtějí zvyšovat svou kvalifikaci 

 

Otázka č. 9: Největší zájem o zvýšení kvalifikace máte: 

a) v oblasti jazyků 

b) v oblasti řídící práce 

c) v oblasti komunikačních dovedností 

d) v oblasti odborných znalostí. 
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Graf 4. 13 Největší zájem o zvýšení kvalifikace 

 
Podle odpovědnost otázky č. 9 můžeme vidět, že většinou respondentů má zájem 

 o zvýšení kvalifikace v oblasti odborných znalostí (38%). Následovalo 35% v oblasti 

komunikačních dovedností a 23% v oblastí řídící práce. Nejméně respondenti má zájem 

v oblastí jazyků (4%). 

 

Otázka č. 10: Jak Vás firma může motivovat? 

a) průběžným nárůstem finančního ohodnocení 

b) odbornými znalostmi a zkušenostmi nadřízeného 

c) organizace pracovní doby 

d) možností kariérního postupu 

e) možností odborného růstu 
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Graf 4. 14 Jak Váš firma může motivovat 

Podle této odpovědi se většina respondentů zajímá o možnost kariérního postupu 

(42%), dále 36% respondentů vybralo možnost odborného růstu. Méně než je 18% 

respondentů si myslí.že je firma může motivovat  průběžným nárůstem finančního 

ohodnocení, následovalo 4% odbornými znalostmi a zkušenostmi nadřízeného. Žádní 

respondenti si myslí, že organizace pracovní doby jim nemůže motivovat. 
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4.3.2  Shrnutí získaných poznatků 

V rámci této kapitoly se zaměřuji na shrnutí analytických poznatků a na návrh 

doporučení pro organizaci. To vše by mělo přispět ke zdokonalení a zvýšení efektivnosti 

podnikové motivace. Vždyť právě toto je klíčová forma rozvoje lidského potenciálu 

v organizaci. 

Organizace, která se snaží udržet konkurence schopné postavení na trhu, se musí 

věnovat vývoji nových technologii, neustále obnovovat tyto technologie, studovat  

a odhadovat možné budoucí potřeby a požadavky zákazníků, věnovat se zvyšování znalostí 

 a také dovedností zaměstnanců na všech podnikových úrovních. Souhrn takto vykonávaných 

činností vede k úspěchu. Veškeré aktivity v tomto směru je třeba provádět v souladu se 

strategickými cíly podniku. Při jejich realizaci dbáme na optimální využití dostupných 

časových, lidských a finančních prostředků. 

Pro dosažení vysoké úrovně vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je důležité se 

zaměstnanci diskutovat a při diskusi jim zdůraznit veškeré možné dostupné prostředky pro 

jejich rozvoj a přínos pro ně samotné. Snažit se o zvýšení motivace ke vzdělávání 

zaměstnanců, jedná se hlavně o ty zaměstnance, kteří jsou pasivní vůči dalšímu rozvoji. 

Schopnější zaměstnance, než má konkurence organizace, přitahuje tím, že je 

„atraktivním zaměstnavatelem“, udržuje si je tím, že jim nabízí lepší příležitosti a lepší 

odměny než jiní, tím, že vytváří pozitivní klima zvyšující oddanost a vytvářející ovzduší 

vzájemné důvěry. Plánování lidských zdrojů slouží realizaci podnikových cílů, tím, že 

předvídá vývoj, stanovuje cíle a realizuje opatření, směřující k současnému a perspektivnímu 

zajištění podnikových úkolů adekvátní pracovní silou. 

Pokud správně využíváme rozvoje lidského potenciálu – na osobní i profesionální 

úrovni, zlepšíme tak výsledky a také výkonnost organizace jako celku. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V této části se pokusím o formulaci návrhů a doporučení, které by mohly vést ke 

zlepšení stavu pracovního prostředí a tím i k větší spokojenosti zaměstnanců. 

Návrhy na doporučení rozdělila do 2 části: 

Na základě výsledků z průzkumu v oblasti pracovních podmínek navrhuji tyto 

doporučení: 

� pravidelně kontrolovat pracovní podmínky a technickou vybavenost pracoviště  

a v rámci možností tyto podmínky upravovat a vybavení modernizovat, 

Pro oblasti péče o zaměstnance navrhuji tyto doporučení: 

� posílit věkovou skupinu 30 – 39 let, 

� zlepšit vztahy s nadřízeními, 

� zvyšovat kvalifikaci v oblasti komunikačních dovedností a odborných znalostí. 
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6 ZÁVĚR 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat problematiku spokojenosti personálu s různými 

aspekty pracovního prostředí a péče o zaměstnance ve společnosti Broker Consulting, a.s, jako 

faktory, podporujícími rozvoj lidského potenciálu organizace a zformulovat návrhy  

a doporuční pro zlepšení současného stavu. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je popsána problematika 

motivace a stimulace. A v praktické části jsem představila a charakterizovala danou společnost 

a zpracovala dotazník týkající se spokojenosti zaměstnanců s oblastmi pracovního prostředí  

a péče o zaměstnance. 

Na závěr jsem se snažila na základě zjištěných údajů navrhnout doporučení na zlepšení 

současného stavu. 

Věřím, že mé návrhy poslouží jako inspirace k zamyšlení pro vedení společnosti 

Broker Consulting, a.s a že pomohou zlepšit současnou situaci a dojde i ke zlepšení 

spokojenosti jejích spolupracovníků. 
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Příloha č. 1: 

Organizační struktura společnosti Broker Consulting a.s 
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Příloha č. 2: 

 
DOTAZNÍK  

 
k lidským zdroj ům a motivování zaměstnanců 

 
 

Vážená paní, vážený pane,  
 
dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na 
téma, týkající se rozvoje lidských zdrojů organizace. Informace z dotazníku budou použity 
pouze pro zpracování této práce. Dotazník je anonymní. U každé otázky zakroužkujte písmeno 
u té odpovědi, která nejlépe vyjadřuje Vaši zkušenost nebo Vás názor. 
 

Děkuji Vám za spolupráci a věnovaný čas.  
 

 
                                                               Vu Tien Dung, studentka VŠB - TUO 

 
1. Jste: 
a) žena 
b) muž 
 
2. Věková skupina: 
a) 18 – 29 let 
b) 30 – 39 let 
c) 40 – 49 let 
d) Nad 50 let 
 
3. Jak dlouho pracujte ve společnosti Broker Consulting, a.s.? 
a) do 1 let 
b) 2 – 5 let 
c) 6 – 10 let 
d) Nad 10 let 
 
4. Jste V BC spokojena? 
a) velmi spokojen(a) 
b) spíše spokojen(a) 
c) docela spokojen(a) 
d) spíše nespokojen(a) 
e) velmi nespokojen(a) 

 



51 

5. Jste spokojena s úrovní pracovního prostředí? 
a) velmi spokoje(a) 
b) spíše spokojen(a) 
c) docela spokojen(a) 
d) spíše nespokojen(a) 
e) velmi nespokojen(a) 
 
 6. Jste spokojena s 
a) náplní práce 
b) pracovními podmínkami a technickou vybaveností 
c) pracovní dobou 
d) vztahy na pracoviští (s kolegy) 
e) vztahy s nadřízenými (vedoucími) 
f) sociálním zařízením a šatnami 
 
7. Vadí Vám hluk při práci? 
a) ano  
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 
 
8. Jste spokojena s  pracovní dobou? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 
 
9. Působí vybavení nábytkem ve firmě kladně na Váš pracovním výkon? 
a)Ano                                                    b) Ne 
 
10. Ovlivňuje Vaše současná mzda Váš pracovní výkon pozitivně tím, že Vás dobře 
motivuje k práci? 
a) Ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 

 
11. Máte zájem o zvyšování své kvalifikace? 
a) Ano                                                     b) Ne 
 
12. Největší zájem o zvýšení kvalifikace máte: 
a) v oblasti jazyků 
b) v oblasti řídící práce 
c) v oblasti komunikačních dovedností 
d) v oblasti odborných znalostí 



52 

 
13. Jak Vám firma může motivovat? 
a) průběžným nárůstem finančního ohodnocení 
b) odbornými znalostmi a zkušenostmi nadřízeného 
c) organizace pracovní doby 
d) možností kariéního postupu 
e) možností odborného růstu 
 
 

Děkuji za vyplnění!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


