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1 Úvod 

 

Mnoho firem, ať už velkých, středních či malých, si dnes začíná uvědomovat, že 

jejich největším bohatstvím jsou zaměstnanci, jejich dovednosti, znalosti a zkušenosti. 

K tomu, aby firma byla úspěšná, potřebuje zaměstnance, kteří budou naplňovat její cíle.  

A aby zaměstnanci vykonávali dobře svou práci, je potřeba, aby byli správně motivováni  

a jejich motivace jim přinášela radost a uspokojení. Motivovaní zaměstnanci jsou pak pro 

firmu nejen zdrojem pracovní síly, ale jsou rovněž zdrojem dovedností a zkušeností 

pomáhajících zlepšit efektivitu a výkonnost firmy.   

V dnešní době, kdy se svět nachází v ekonomické krizi, by se mohlo zdát, že 

motivací je již jen samotné udržení pracovního místa a strach ze ztráty zaměstnání a že tato 

motivace může vést ke zlepšení výkonů.  Může to tak být, ovšem právě v této době je 

důležité, aby zaměstnanci pocítili uznání za svou práci. Loajalita a motivace zaměstnanců 

je velkou výzvou. Zabrání případným odchodům talentovaných, výkonných a schopných 

zaměstnanců nezbytných pro chod firmy nejen v období krize, ale zejména v době, kdy 

ekonomika začne opět růst.  

Ve své bakalářské práci se budu zabývat významem motivace pro zaměstnance  

i jejím vlivem pro dobře fungující firmu. V teoretické části je mým cílem objasnit 

teoretické přístupy k motivaci, jaký vliv má motivace na výkon zaměstnance i jaké další 

faktory ovlivňují jeho pracovní výkon.  V praktické části se pomocí dotazníkové metody 

zaměřím na spokojenost zaměstnanců firmy, zjištění úrovně motivace a preferované 

faktory k motivaci. 

 Cílem této bakalářské práce je analyzovat motivační systém malé organizace 

postižené ekonomickou recesí a zjistit spokojenost zaměstnanců a úroveň jejich motivace  

a na základě zjištěných poznatků pak navrhnout možná opatření, která by vedla nejenom 

ke zlepšení a zvýšení výkonnosti firmy, ale rovněž ke spokojenosti zaměstnanců. 
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2 Teoretické přístupy k motivaci 

 

2.1 Pojem motivace a motiv 

 

Slovo motivace pochází z latinského názvu movere, což znamená v překladu hýbati, 

pohybovati. Motivace bývá definována jako hnací síla člověka, která jej uvádí do pohybu  

a která usměrňuje jeho chování a prožívání. Může jedince podněcovat a aktivizovat, nebo 

naopak utlumovat a brzdit. Motivace v sobě zahrnuje úsilí, vytrvalost a cíle.  Motivace je 

proces, ve kterém se odráží určitý nedostatek ve fyzickém či sociálním bytí jedince  

a směřující k odstranění tohoto nedostatku.  Je tedy spuštěna potřebou.   

Motiv je pohnutkou k určitému jednání  a chování a je tvořen souhrnem osobnostních 

determinantů  jako jsou potřeby, hodnoty, zájmy, postoje, role. Motivem lze chápat 

„vnitřní“ příčinu chování. Motiv má směr, cíl a intenzitu. Dle Bělohlávka (2000) mají 

motivy dvě složky: energizující, protože dodávají sílu a energii jednání lidí, a řídící, 

protože dávají směr jednání, lidé se rozhodují pro určitou věc, vybírají si způsob a postup, 

jak této věci dosáhnout. Na jednání každého jedince působí řada motivů. Většinou není 

situace tak jednoduchá, aby postačoval jediný motiv, na základě kterého by člověk zahájil 

celý motivační proces.  

 

2.2 Proces motivace 

 

Motivace vždy probíhá v čase, jedná se tedy o proces motivace. Motivační proces 

začíná neuspokojenými potřebami, což vytváří určité napětí, které žene jednotlivce ke 

stanovení cílů. Tyto cíle, jsou-li dosaženy, uspokojují potřeby a snižují napětí (ROBBINS 

a kol., 2004). Model procesu motivace nám ukazuje obr. 2.1. Na jeho začátku je 

neuspokojená potřeba, která vyvolává napětí. Pro uvolnění napětí jedinec vynakládá určité 

úsilí, které bývá přímo úměrné velikosti napětí a volí způsob chování, od něhož se očekává 

dosažení stanoveného cíle. Pokud toto úsilí povede k uspokojení potřeb a dosažení určitého 

cíle, napětí se uvolní a je pravděpodobné, že v případě opakování se podobné potřeby 
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vynaložíme obdobné úsilí. Pokud cíle není dosaženo, pravděpodobnost, že se tyto kroky 

budou opakovat, je malá. 

Obr. 2.1 Proces motivace 

 

Zdroj: Robbins a kol., Management,  2004 

  

Proces motivace probíhá podle Armstronga (2007) ve třech dimenzích:  

 Dimenze směru - vyjadřuje, co se jedinec pokouší dělat, po čem touží  

a naopak co ho nezajímá a čím se nechce zabývat. 

 Dimenze úsilí – s jakou pílí a intenzitou se o to osoba pokouší. Na cestě za 

vytyčeným cílem zdolává překážky a nepříjemnosti, kráčí postupně 

k naplnění svého cíle a rozvíjí třetí dimenzi motivačního procesu a tou je 

dimenze vytrvalosti. 

 Dimenze vytrvalosti – jak dlouho se o to pokouší. Vyjadřuje schopnost 

člověka překonávat různé vnitřní a vnější překážky. 

 

Motivace je úzce svázaná s vůlí člověka a uskutečňování cíle bez vůle není možné.  

Denis Waitley: „ Motivace začíná touhou. Když něco chceš, máš motiv to získat.“ 

 

2.3 Typy motivace 

 

Motivovaní lidé mají jasně definován cíl a podnikají kroky k dosažení tohoto cíle. 

Mohou být motivováni sami od sebe, avšak většina z nás potřebuje být motivována 

„zvnějšku“.  
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Typy motivace lze tedy rozdělit do dvou skupin, a to na vnitřní motivaci, která 

vychází z chování a postojů jedince a vnější motivaci, které dosahujeme pomocí stimulů 

neboli vnějších nástrojů působení.  

K vnitřní motivaci řadíme faktory, které si lidé sami vytvářejí a které ovlivňují jejich 

chování a jednání. V  pracovním prostředí zde patří např. odpovědnost, možnost rozvoje 

dovedností a schopností a jejich využití, příležitost k postupu (Armstrong, 2007). 

Stimuly jsou v procesu motivace „vnějšími“ nástroji působení, které způsobují určité 

změny v motivaci člověka. Stimuly mohou být hmotné a nehmotné. Mezi hmotné stimuly 

patří peněžní odměna (mzda, plat, prémie, příplatky, bonusy) a sociální výhody. 

K nehmotným formám řadíme uznání, pochvalu, povýšení, větší osobní odpovědnost, 

samostatnost. 

 

2.4 Zdroje motivace 

 

Podněty či skutečnosti, které lidskou motivaci vytvářejí a vyvolávají, nazýváme 

zdroji motivace (Lednický, 2000).  K základním zdrojům patří: 

1. Potřeby (přání) 

2. Návyky 

3. Zájmy 

4. Hodnoty a ideály 

  

 

2.4.1 Potřeby 

 

Potřeba je pocit nedostatku a je spojena s činností zaměřenou na překonání tohoto 

nedostatku. Potřeby lze dělit na biogenní a psychogenní. Biogenní potřeby jsou vyvolány 

porušením vnitřní rovnováhy organismu (hlad, žízeň). Psychogenní vnímáme jako touhu 

po uznání, seberealizaci, sounáležitosti. 
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2.4.2 Návyky 

 

Návyky jsou souborem opakovaného, ustáleného jednání člověka v určité situaci. 

Během svého života si je vytváříme výchovou a sebevýchovou.  

 

2.4.3 Zájmy 

 

Zájmy představují zaměření člověka na určitý soubor věcí nebo jevů a obvykle se 

během života mění. Zájmy mají konkrétní obsah a podstatným způsobem přispívají 

k charakteristice osobnosti a podněcují k aktivitě. 

 

2.4.4 Hodnoty a ideály 

 

Hodnota je něco, čeho si člověk váží a co ovlivňuje jeho chování. Pokud člověk žije 

v souladu se svým systémem hodnot, přináší mu to spokojenost. Hodnoty jsou proměnlivé 

dle životního vývoje jedince. 

Ideál je určitý vzor, podle kterého člověk jedná a ke kterému směřuje. 

  

2.5 Teorie motivace 

 

 Přístupy k motivaci jsou založeny na teoriích motivace. Existuje mnoho teorií 

motivace, žádná z nich není výrazně převládající ani neposkytuje univerzální objasnění, 

neboť člověk je komplikovaná osobnost. Pomáhají nám pochopit, proč se lidé chovají tak, 

jak se chovají. 

Většinu pracovních motivací lze obecně rozdělit do dvou skupin. První skupina teorií 

vysvětluje, co člověka motivuje k práci, identifikuje lidské potřeby, které ovlivňují 

chování, jejich vztahy a preference. Jsou zaměřeny na obsah a poznání motivačních příčin. 
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Mezi takové teorie patří Maslowovo pojetí hierarchie potřeb a Herzbergova dvoufaktorová 

teorie. Druhá skupina motivace poskytuje teoretická vysvětlení a umožňuje pochopení 

procesu motivace. Je zaměřena na průběh motivačního procesu. K nejznámějším teoriím 

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

spravedlnosti a Lathamova a Lockova teorie dosahování cíle. 

 

2.6 Teorie zaměřené na obsah 

 

Základem těchto motivací je přesvědčení, že obsah motivace tvoří potřeby. 

Neuspokojená potřeba vyvolává napětí a stav nerovnováhy. Tento stav se snažíme 

vyrovnat takovým způsobem chování, který vede k uspokojení dané potřeby. Pro každého 

z nás je určitá potřeba jinak důležitá, to záleží na prostředí, ve kterém žijeme, na způsobu 

výchovy, na současné situaci (Armstrong, 2007) . 

 

2.6.1 Maslowova teorie hierarchie potřeb 

 

Jedna z nejznámějších teorií je vytvořena amerických psychologem A. Maslowem 

(1954). Maslow rozdělil lidské potřeby do pěti úrovní a podle významu je zařadil do 

hierarchického uspořádání (viz obr.2.2) : 

Fyziologické potřeby: jídlo, pití, přístřeší, sexuální uspokojení a další fyzické 

potřeby. Nejsou–li tyto primární potřeby uspokojeny, pak dominují a žádné 

další potřeby člověka nemotivují. 

Potřeby jistoty a bezpečí: jistota, potřeba ochrany proti nebezpečí, nemoci, 

ekonomickým strádáním a nedostatku uspokojování fyziologických potřeb. 

Z manažerského a pracovního hlediska se potřeba bezpečí projevuje např. 

snahou docílit jistoty v zaměstnání nebo získat zaměstnanecké výhody. 

Sociální potřeby: tyto potřeby se vztahuj k společenské povaze lidí a jedná se  

o potřebu přátelství, lásky, sounáležitosti.  

Potřeby uznání: zahrnují jak potřebu spokojenosti se sebou samým (sebeúctu), tak 

potřebu uznání od ostatních lidí. Uspokojení této potřeby vede k získání 
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sebedůvěry, prestiže a vážnosti. Příkladem uznání může být získání 

odpovědnosti, pověření významným úkolem. 

Potřeby seberealizace : Maslow definuje tuto potřebu jako „touhu člověka být víc  

a víc než je, být vším, čím je člověk schopen se stát“. Jinými slovy jedná se o 

potřebu realizovat svůj talent a schopnosti, rozvíjet osobnost a využít osobní 

potenciál. Stát se tím, v co člověk věří, že je schopen se stát. 

 

 

Obr.2.2 Maslowova hierarchie potřeb 

 

Zdroj:  Robbins a kol., Management, 2004 

 

Maslow tvrdí, že naše potřeby závisejí na tom co již máme  a uspokojená potřeba 

není motivátorem. V případě uspokojení potřeby nižší přecházíme k uspokojení potřeby 

vyšší. Avšak potřeba seberealizace nemůže být nikdy uspokojena. K psychologickému 

růstu dochází tím, že se člověk pohybuje vzhůru hierarchií potřeb, avšak to neznamená, že 

bychom se nevraceli k uspokojeným potřebám. Ty stále existují, jen se uspokojením 

oslabují.  

Maslowova teorie má stále silný vliv, pro svou jednoduchost a pochopitelnost, a je 

východiskem pro managery. Avšak kritici rovněž tvrdí, že je statická a nepružná a že 

lidské potřeby se nemusí vyvíjet nutně stupňovitě. 
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2.6.2 Herzbergova dvoufaktorová teorie 

 

Teorie motivačních a hygienických faktorů Fredericka Herzbergra tvrdí, že existují 

vnitřní faktory, které jsou spojeny s pracovní spokojeností a motivací a vnější faktory, 

spojeny s pracovní nespokojeností. Tuto teorii založil Herzberg na studiu uspokojování 

potřeb u techniků a účetních. Ptal se na podrobný popis situace, ve které se zaměstnanci 

cítí velmi dobře nebo naopak velmi špatně. Údaje vedly Herzberga k závěru, že protipólem 

spokojenosti není nespokojenost, ale že existuje tato spojitost : opakem spokojenosti je 

„neexistující spokojenost“ a opakem nespokojenosti je „neexistující nespokojenost“. 

Některé okolnosti práce, pokud nejsou přítomny, způsobují nespokojenost 

zaměstnanců, ale pokud přítomny jsou, výrazně nemotivují, jen udržují určitou úroveň 

spokojenosti.  Herzberg je nazval udržovacími faktory (nebo jsou také označovány jako 

hygienické či dissatisfaktory). Patří zde deset udržovacích faktorů : -podniková politika  

a správa, -odborný dozor, -vztahy s nadřízeným, -plat, -jistota práce, -vztahy s pracovníky, 

-vztahy s podřízenými, -osobní život, -pracovní podmínky, -postavení. 

Některé okolnosti práce, pokud nejsou přítomny, nezpůsobují velkou nespokojenost, 

avšak pokud se vyskytují, vyvolávají vysokou míru motivace a proto byly nazvány faktory 

motivačními (satisfaktory). Herzberg popsal tyto motivační faktory : - dosažení cíle,  

- uznání, - povýšení, -práce sama, -možnost osobního růstu, - odpovědnost. 

Lze tedy shrnout, že udržovací faktory, nejsou-li přítomny, vyvolávají 

nespokojenost, ale pokud přítomny jsou, silně nemotivují a pokud se jedná o práci 

samotnou, jsou okrajové a vztahují se k vnějším podmínkám. Na druhé straně motivační 

faktory, pokud jsou přítomny, vyvolávají silnou motivaci a vedou k spokojenosti, ale jejich 

nepřítomnost nevede k velké nespokojenosti. Tento  model nám znázorňuje obr.2.3. 

Herzberg rozvinul Maslowovy myšlenky pro oblast práce. Jeho přístup klade důraz 

na obsah práce a význam faktorů pracovní motivace. I jeho teorie je kritiky napadána, a to 

z důvodu, že se nepokusil porovnat vztah mezi produktivitou a spokojeností a neexistuje 

důkaz, že satisfaktory skutečně zlepšují výkon a jeho poznatky byly zkoumány na malém 

vzorku  (Donnelly a kol, 2004). 
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Obr.2.3 Rozdílnost teorie spokojenosti a nespokojenosti 

 

Zdroj: Donnelly a kol, Management , 1997 

 

2.7 Teorie zaměřené na proces 

 

Tyto teorie se soustřeďují na to, jak dochází k motivaci, co podněcuje určité chování, 

co je řídí a co je zastavuje. Označují se také jako kognitivní (poznávací), protože se 

zabývají tím, jak člověk vnímá pracovní prostředí. Manažerům skýtají realističtější návod 

pro motivování.  

Jsou to: 

 Expektační teorie 

 Teorie cíle 

 Teorie spravedlnosti 

 

 

2.7.1 Expektační teorie 

 

Expektace neboli očekávání je pravděpodobnost, že určité jednání povede k určitému 

výsledku. Tuto teorii definoval V.Vroom (1964). Třemi základními proměnnými jsou 
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volba, očekávání a preference. Volba znamená svobodu výběru způsobu chování jedince, 

např. můžu pracovat pomalu nebo rychle, v případě odměny práce podle vyrobených 

jednotek bude rychlá práce znamenat vyšší plat. Očekávání je pravděpodobnost, že určité 

chování bude nebo nebude úspěšné.  Je to subjektivní pocit. Preference, označovány také 

jako valence, vyjadřují hodnotu a významnost, kterou připisujeme výsledkům. Dále je 

v expektační teorii obsažena účinnost, která vyjadřuje vazbu mezi výkonem a výsledkem. 

Celý model lze zjednodušeně vyjádřit rovnicí : 

M= E x I x P 

To znamená že pracovní motivace (M) je rovna očekávání (E) krát účinnost (I) krát 

preference (P).  Je odpovědí na otázky, jak usilovná musí být práce k dosažení určité 

úrovně výkonu a zda je možné této úrovně dosáhnout a zda odměna za tuto práci bude 

zajímavá. Všechny tyto proměnné závisí na způsobu vnímání těchto skutečností daným 

jedincem. Nedostatkem této teorie je obtížná aplikace v praxi. 

 

2.7.2 Porter-Lawlerův model 

 

Podle této teorie, která je založena také na principu očekávání, intenzita motivace 

záleží na hodnotě odměny a míře pravděpodobnosti dosažení cíle. Vynaložené úsilí 

nesměřuje přímo k výkonu, ale je závislé na schopnostech a jak osoba vnímá svou roli. 

Odměny, které následují, určují spokojenost pracovníka. 

 

2.7.3 Teorie cíle 

 

Tuto teorii zformulovali Latham a Locke a je založena na myšlence, že motivace  

a výkon se zlepší, jestliže lidé mají náročné, ale reálné cíle a dostává se jim podpory vedení 

a zpětné vazby. Cíle udávají pracovníkovi, jaká by měla být úroveň výkonu, aby byly 

splněny. Zpětná vazba by mu měla poskytnout informaci, jak dobře pracoval, zda úroveň 

výkonu byla dostatečná. Náročné a konkrétní cíle představují silnou motivační sílu  
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a v rámci určitých podmínek povedou k lepšímu výkonu. Ale neexistuje důkaz, že se také 

zlepší spokojenost s prací (ROBBINS a kol., 2004). 

 

2.7.4 Teorie spravedlnosti 

 

Tato teorie, podle profesora Adamse tvrdí, že uvědomění si nespravedlnosti je 

motivační silou. Pokud se bude s člověkem zacházet ve srovnání s ostatními spravedlivě, 

bude lépe motivován a naopak při nespravedlivém zacházení dojde k demotivaci.  

K nespravedlnosti dochází, když lidé cítí, že to, co získali za svůj výkon, není spravedlivé 

v porovnání s tím, co dostali druzí. (GIBSON a kol, 1997).  

Tuto situaci nám ukazuje obr.2.4. Když se někdo domnívá, že je s ním zacházeno 

nespravedlivě oproti ostatním, snaží se tuto nespravedlnost odstranit. Například bývá častá 

situace, kdy se zaměstnanec domnívá, že byl nespravedlivě odměněn. Mezi způsoby, jak 

odstranit tuto nespravedlnost patří např. odchod ze zaměstnání, žádost o vyšší plat nebo 

dodatečné zaměstnanecké výhody, ale i častější absence či méně vykonané práce. 

Zaměstnanci srovnávají, co dostávají ostatní pracovníci a toho by si měli být vědomi jejich 

nadřízení a měli by mít dobře propracovaný systém odměňování.  

Obr.2.4 .  Porovnání při posuzovaní spravedlnosti 

 

Zdroj:  Donnelly a kol, Management , 1997 
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2.8 Motivace a výkon 

 

Práce je jedním z hlavních bodů našeho života. Většina z nás musí pracovat, 

abychom mohli žít. Ale práce není ve spojení s motivací pouze zdrojem obživy. Je to 

prostředek k uspokojení našich potřeb, jako jsou sociální postavení, prestiž, ocenění, radost 

z práce, seberealizace apod.  

Téměř všechny motivační teorie vychází z toho, že jsme rozdílní jedinci a nejsme 

stejní. Máme odlišné potřeby, postoje, vlastnosti.  K tomu je nutno přihlížet ve spojení 

zaměstnance s prací, neboť právě toto správné spojení je silným motivátorem. Člověk 

dosahuje prostřednictvím práce naplňování svých potřeb. Pracovní činnost přináší 

obsahově odlišné požitky, které jsou dosahovány v závislosti na motivačním ladění. 

Výkon jedince ovlivňuje nejen motivace. Tento výkon je ovlivňován i schopnostmi, 

dovednostmi a vědomostmi člověka, a také vnějšími podmínkami – např. technickým 

vybavením. Vztah mezi motivací a výkonem se může zdát jednoduchý. Úroveň výkonu 

bude tak velká, jaká bude úroveň motivace a úroveň schopností daného jedince. Neplatí 

však jednoznačně, že čím je vyšší motivace, tím vyšší bude výkon.  V případě chybějící 

motivace je jasné, že výsledek nebude uspokojivý, neboť člověk nechce nebo chce jen 

málo. Ale i v případě přílišné motivace obvykle nedosáhneme očekávaného výsledku, 

neboť takto velká motivovanost vede k velmi vysokému vnitřnímu napětí, které narušuje 

normální fungování lidské psychiky a oslabuje tak subjektivní předpoklady k výkonu. 

Celkově výkon snižuje (Bedrnová a kol., 2007). Optimální úroveň motivace se liší  

i v závislosti na obtížnosti úkolu. Pro náročné úkoly se zdá být optimálnější relativně nižší 

motivovanost, naopak pro snadné úkoly je optimální vysoká motivovanost.  

Někteří lidé mají tendenci dosahovat vysokého výkonu téměř vždy.  Tuto skutečnost 

nazýváme výkonovou motivací a souvisí s potřebou dosáhnout úspěchu a vyhnout se 

neúspěchu. U někoho může převažovat potřeba úspěchu, u druhého to může být naopak  

a lze zde očekávat spíše pasivitu jedince. Vysoce výkonově motivovaní pracovníci bývají 

cílově orientováni. Charakter cílů, který si každý stanovuje, a které mohou být vysoké 

nebo nízké, nazýváme aspirační úrovní. Aspirace člověka nemusí souviset s jeho 

pracovním zařazením, ale pokud tomu tak je, vytváří to předpoklad vyšší pracovní 

motivace. 
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2.9 Pracovní motivace 

 

Pracovní motivace je proces, ve kterém je hlavním cílem podnícení pracovní aktivity, 

udržení aktivity v běhu a usměrnění činnosti do určité, předem zvolené dráhy. Vyjadřuje 

přístup člověka k práci, ke konkrétním okolnostem jeho pracovního uplatnění a ke 

konkrétním pracovním úkolům (Kaňáková a kol., 2006). Zdroje pracovní motivace jsou jak 

vnitřní (motivy), tak vnější, které tvoří vlivy vnějšího prostředí a jedná se o stimuly. 

Motivy pracovního jednání jsou tvořeny souborem potřeb, hodnot a zájmů a patří zde např. 

potřeba činnosti, kontaktu s druhými lidmi, seberealizace, touha po moci, potřeba peněz, 

jistoty, sounáležitosti. Pracovní motivy lze členit také na aktivní, podporující a potlačující. 

Aktivní motivy podněcují samotný pracovní výkon, podporující motivy vytváří vhodné 

podmínky pro působení aktivních motivů (např. atmosféra na pracovišti) a potlačující 

motivy odvádějí zaměstnance od práce. 

 

2.10 Stimulace pracovního výkonu 

 

Základní podmínkou k účinné stimulaci je znalost motivačního profilu a osobnosti 

člověka. Stimulací rozumíme vnější záměrné působení na motivaci člověka. Stimulace by 

měla motivaci jedince nejen pozitivně ovlivnit, ale také působit na jeho ochotu 

identifikovat se s cíli organizace. Stimulem je pro nás to, co považujeme za významné a co 

může organizace pracovníkovi nabídnout.  

K nejvýznamnějším stimulačním prostředkům patří: 

 Hmotná odměna 

 Zaměstnanecké výhody 

 Obsah práce 

 Pracovní podmínky 

 Pracovní hodnocení 

 Atmosféra pracovní skupiny 
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2.10.1 Hmotná odměna 

 

Bývá považována za hlavní stimulační prostředek, neboť peníze jsou důležité pro 

naši existenci. Avšak domněnka, že peníze jsou to hlavní, co ovlivňuje pracovní motivaci  

a výkon je chybná. Z časového hlediska působí jako motivační faktor jen krátkodobě, 

jelikož výsledkem nemusí být spokojený zaměstnanec, ale „koupený“ zaměstnanec. 

Pracovníci časem vnímají odměnu jako samozřejmost a nárok a její hodnotu si uvědomí, až 

o ni přijdou. 

 Peněžní odměnou jsou mzda, plat, prémie, odměny, bonusy. Pro všechny odměny je 

důležitá spravedlnost v jejich přidělování, a to nejen z důvodu stimulace, ale i z důvodu 

bezproblémových vztahů na pracovišti. Jedná se o pravidla vztahu odměny k výkonu, tzv. 

výkonové odměňování, o interní spravedlnost, podle které by měla být práce zhodnocena 

podle náročnosti a zařazena do mzdových tříd a externí spravedlnost, což znamená, že by 

se výše mzdy měla orientovat podle situace na trhu. Systém odměňování v organizaci měl 

by být efektivní, standardizovaný – stanoveny zásady pro odměňování, transparentní, 

etický, spravedlivý a motivační (Kaňáková a kol., 2006). 

 

2.10.2 Zaměstnanecké výhody 

 

 Hmotnou odměnou nemusí být jen peněžní odměna, ale i různé zaměstnanecké 

výhody.  Na rozdíl od mezd a platů nebývají obvykle vázány na výkon pracovníka, ale 

někdy se přihlíží k funkci a k době zaměstnání. Zaměstnanecké výhody lze členit podle 

zaměření na výhody sociální (životní pojištění, penzijní připojištění, jesle a mateřské 

školky), výhody, které mají vztah k práci (stravování, hrazení vzdělávání, výhodnější 

prodej produktů, pružná pracovní doba) a výhody spojené s postavením v organizaci 

(služební automobil, bydlení, příspěvek na oděv apod.). V současné době se začíná 

prosazovat volitelný systém zaměstnaneckých výhod, tzv. kafetéria systém, kdy má 

zaměstnanec možnost volby z jednotlivých zaměstnaneckých výhod podle svých 

preferencí. Tento systém je výhodný  zejména z důvodu přitažlivosti, získávání a stabilitě 

pracovníků, hospodárnějšímu vynakládání prostředků. Nevýhodou je snad jen větší 

administrativní náročnost (Bláha, a kol., 2005). 



15 

 

2.10.3 Obsah práce 

 

Tato forma stimulace má mnoho podob a ty vyplývají z velkého množství určitých 

pracovních činností. Jde jen o to, najít u člověka tu správnou výzvu, která ho stimuluje 

k lepšímu výkonu.  Mezi takovéto výzvy patří seberozvoj, samostatnost, jednání s lidmi  

a navazování nových kontaktů, možnost uplatňovat vlastní nápady (tvořivé myšlení), práce 

v perspektivním oboru apod. 

Práce musí mít smysl a měla by obsahovat tyto charakteristiky:  

 uplatnění různých dovedností a schopností 

 významnost úkolu – vliv práce na okolí, na druhé 

 autonomie -  nezávislost a samostatnost, při stanovování cílů a rozhodování, 

jak tyto cíle dosáhnout 

 zpětná vazba – pracovník získává informace o svém výkonu 

 

2.10.4 Pracovní podmínky 

 

Pracovní podmínky tvoří soubor faktorů působících na člověka v určitém prostředí,  

a jedná se např. o hluk, světlo, teplo, osobní pomůcky, technické vybavení pracoviště apod. 

Mělo by být v souladu s fyziologickými, hygienickými a estetickými požadavky 

pracovníků. Pracovní prostředí by mělo vytvářet vhodné podmínky pro výkon práce, neboť 

nepříznivé pracovní prostředí a podmínky zhoršují duševní i tělesnou pohodu člověka  

i kvalitu jeho práce. Zde patří i nárok na odpočinek a přestávky v práci, protože nikdo 

nejsme schopni pracovat bez odpočinku a únava se může podepsat na našem výkonu. 

Zvláště při monotónní práci je potřeba krátké přestávky zařazovat častěji, protože 

monotónní práce má většinou nepříznivý vliv na člověka, vyvolává u něj nepříjemné 

pocity námahy, únavu, pocit nudy (Štikar a kol., 2003). U monotónní práce může zlepšit 

výkon např. výměna pracovních míst, tzv. rotace práce. 
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2.10.5 Pracovní hodnocení 

 

Jedná se zvlášť o neformální hodnocení, které zaměstnance motivuje k lepším 

pracovním výkonům, ale i k ztotožnění se s firemními cíly. Vzniká prostor pro pochvalu 

zaměstnance, uznání, popř. podporu a pomoc v případě, kdy se jeho výkon snížil.  Zpětně 

se analyzuje splnění stanovených cílů z předchozího období a stanovují se cíle nové.  

Organizace si tak může mapovat schopnosti a možnosti svých zaměstnanců, jejich zájmy  

a očekávání, zjistit možné negativní signály (mobbing, diskriminace, sexuální obtěžování), 

napravit nedostatky v rozvržení práce, ale také lépe odměňovat kvalitní zaměstnance.  

Neformální hodnocení je vlastně průběžné hodnocení pracovníka jeho nadřízeným 

během vykonávané práce. Je dáno pocitem, dojmem nebo momentální náladou hodnotitele 

vyjádřit se k práci podřízeného. Neformální hodnocení nebývá zaznamenáno.  Nevýhodou 

tohoto hodnocení je subjektivní názor hodnotitele, kdy může dojít k tomu, že hodnotitel 

zaměstnance nadhodnocuje, ať už z důvodu „kamarádství“, snahy vyhnout se konfliktům 

na pracovišti nebo posílení celkového image své skupiny v rámci celé organizace, ale také 

podhodnocuje např. jen na základě určité empatie nebo v minulosti získaného 

subjektivního názoru na zaměstnance.   U neformálního hodnocení jde jak o zpětnou 

vazbu, kterou pracovník získává o svém výkonu, tak i stimulaci v oblasti emocionální. 

Člověk má pocit prospěšnosti pro organizaci, zvyšuje se jeho sebedůvěra a ochota 

pracovat.  

Ale i formální hodnocení má svůj význam. Vytváří podklady pro spravedlivé 

odměňování, rozvoj zaměstnanců. Ať formální či neformální hodnocení mají stimulační 

účinky a zaměstnancům dávají najevo uznání za odvedenou práci. Nejlepším způsobem, 

jak motivovat zaměstnance je důkaz, že již něčeho dosáhl a že nám to neuniklo a že si jeho 

výkon uvědomujeme. 

  

2.10.6 Atmosféra pracovní skupiny 

 

Tento sociální faktor má také silný stimulační vliv. V práci jsme většinou obklopeni 

spolupracovníky, se kterými máme různě kvalitní vztahy, ovlivňují nás, komunikujeme 



17 

 

spolu nebo pracujeme na společném úkolu.  Z pracovních činností vyplývá, kdo s kým, jak 

často komunikuje a jak na koho působí. Pracovníci ve skupině mezi sebou porovnávají své 

pracovní výkony, což také posiluje jejich sebevědomí nebo vede ke zlepšení výkonu.  

Zkrátka přítomnost druhých nás ovlivňuje a působí na nás, ať už na někoho pozitivně nebo 

negativně. Pravděpodobně proto, že očekáváme, že budeme druhými hodnoceni.  

 Manažer působí na atmosféru svou formální i neformální autoritou, a jde hlavně  

o to, aby si vybudoval vztah důvěry.  Měl by se soustředit na to, jakou roli má každý 

jednotlivec ve skupině, kdo je neformální vůdce a jak skupinu ovlivňuje, jaká je hierarchie 

členů, jaká je soudržnost, normy chování a tolerance (Bedrnová a kol., 2007). 

 

2.11 Pracovní spokojenost 

 

V práci trávíme velkou část svého života a naše práce nám buď přináší, nebo 

nepřináší uspokojení. To se projevuje na kvalitě našeho života a na našem psychickém  

i fyzickém stavu. Vnímáme své úspěchy, výsledky práce a podmínky, ve kterých 

pracujeme a podle toho dosahujeme určité spokojenosti. Pracovní spokojenost můžeme 

charakterizovat jako soubor názorů, pocitů a sklonů k jednání. Je příčinou našeho 

následného chování. Pokud budeme dlouhodobě nespokojeni, může to vést k častějšímu 

absentérství nebo odchodu z organizace. Nespokojenost odráží ztrátu zájmu  

o vykonávanou činnost. Naopak důsledkem spokojenosti je výkonnost, nízká fluktuace  

a nízké absentérství.  

Pro většinu pracovníků platí rovnovážný stav mezi spokojeností a výkonem. Pokud 

má člověk pocit, že jeho práce má význam, je důležitá a je oceněna, pak se sám snaží také 

podat co nejlepší výkon. Podle Armstronga (2007) spokojený pracovník není ale nutně 

výkonný pracovník a ten, kdo odvádí spoustu práce, nemusí být spokojený zaměstnanec. 

Někteří lidé mohou být sami o sobě spokojeni se svou prací, ale nebudou nijak motivováni, 

aby pracovali lépe a výkonněji. Je nutné rozlišovat spokojenost, která pramení 

z uspokojení ze smysluplné práce a spokojenost, která znamená sebeuspokojení ve smyslu 

„mně to stačí“, protože tento postoj je brzdou dobrého pracovního výkonu (Provazník,  

a kol., 2004). 
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Spokojenost zaměstnanců s prací a pracovními podmínkami také vyjadřuje, že se 

organizace o ně dobře stará. 

 

2.12 Zkoumání spokojenosti s prací 

 

O faktorech, které ovlivňují spokojenost jsme se již zmínili, ale jakým způsobem lze 

spokojenost pracovníků zjistit? Nejčastější metody jsou pozorování, rozhovor nebo 

dotazník a také analýza dokumentů. Zkoumání spokojenosti je mnohem snazší než 

zkoumání motivace, protože pro člověka je obtížné uvědomit si komplexně všechny 

faktory své motivace. K tomuto účelu by bylo nejvhodnější použití nepřímých metod, jako 

je právě již zmíněné pozorování. Pozorování chování jedince při práci a rozbor jeho 

dosažených výsledků. Systematické pozorování však bývá užíváno zřídka, protože je to 

nákladné a ne vždy objektivní. Zato nesystematické pozorování vykonávané manažery  

a nadřízenými je nejběžnější metodou. 

  Pro zjišťování úrovně motivace je vhodný i řízený rozhovor, ze kterého se snažíme 

získat hierarchii důležitosti jednotlivých potřeb.  Rozhovor můžeme považovat za ústní 

formu obecnější metody dotazování (Pavlica, 2000). Výhodou rozhovoru je přímý kontakt 

s dotazovaným, chyby v otázkách se dají napravit, lze zaznamenat reakce dotazovaných  

a také klást doplňující otázky a dostat se více do hloubky problému. Není ovšem 

anonymní, je časově náročný a tazatel může být ovlivněn na základě svých dojmů. 

V písemné formě dotazování se jedná o dotazník. Tato metoda nám umožňuje získat 

informace o člověku, o sociálních vztazích ve skupině, atmosféře apod. Většinou slouží 

jako hlavní nástroj výzkumu. U dotazníku zpravidla nemá respondent možnost upřesnit si 

otázky, a pokud otázce dobře neporozumí, volí často náhodnou odpověď nebo ji nezodpoví 

a tím snižuje účinnost výzkumu. Je potřeba dbát nejen na přesnou formulaci otázek, ale  

i na jazykovou stránku, tzn. že by formulace měla odpovídat i věku a vzdělání 

respondentů, neměli bychom používat slangových nebo odborných výrazů, kterým by 

respondent nemusel rozumět. Vyhýbáme se i dvojsmyslným výrazům a sugestivním 

otázkám. Otázky by se měly vztahovat vždy ke zkoumanému problému a měly by být 

přístupné zkušenostem respondenta. Vyhýbáme se zlehčování, ironii a zvažujeme vhodnost 

zařazení osobnějších otázek, raději volíme nepřímé otázky. Formy otázek jsou otevřené, 
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uzavřené a polouzavřené. U uzavřených otázek si vybíráme z předem daných možností 

odpovědi. Častou formou jsou otázky dichotomické neboli alternativní, ve kterých jsou 

možnosti odpovědi ano/ne, souhlasím/nesouhlasím. Pak to jsou otázky postojové, 

vyjadřující spokojenost, frekvenci, důležitost a vybíráme si ze stupnice hodnocení. 

Dvoufaktorové škály měří zvlášť spokojenost a zvlášť nespokojenost. Dalším typem jsou 

otázky filtrační, které pomáhají zrychlení (např. Máte děti? Ne, jděte k otázce č.8), otázky 

projekční, které nevyžadují názor, ale vypovídají o něčem nebo o někom jiném. Abychom 

ověřili pravdivost odpovědí, a do jaké míry jsou respondenti seznámeni s tématikou, 

vkládáme kontrolní otázky. Do úvodní fáze vkládáme kontaktní otázky, jimiž získáváme 

respondenta ke spolupráci. Ve střední části přecházíme k obtížnějším otázkám a na závěr 

zařadíme otázky identifikační. Před hlavním použitím dotazníku je vhodné použít 

předvýzkum. Výhodami dotazníku je jeho rychlost, dostupnost, anonymita, snižuje se 

subjektivita tazatele, ekonomická výhoda. Naopak nevýhodou je nižší návratnost, možnost 

nezodpovězení nebo nepochopení některé otázky, výběr možností nemusí poskytovat 

vhodnou odpověď. 

Mezi metody zjišťování úrovně motivace použijeme i analýzu interních dokumentů, 

mezi které patří například různé firemní směrnice, výroční zprávy, zápisy z porad, smlouvy 

a podobně. 

Při zjišťování úrovně pracovní spokojenosti se zaměřujeme zejména na tyto hlediska: 

 Mzda 

 Možnost postupu 

 Nadřízený 

 Práce sama 

 Spolupracovníci 

 Pracovní podmínky 

 Péče o zaměstnance 

 

Tyto způsoby zkoumání pracovní spokojenosti a motivace poskytují managementu 

společnosti cenné podklady k přijímání správných rozhodnutí a umožňují odhalovat 

příčiny zaměstnanecké nespokojenosti a navrhnout jejich řešení, a předcházet tak fluktuaci 

pracovníků spojenou s vyššími náklady. 
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3 Analytická část 

 

3.1 Představení společnosti 

 

Firma Český Triangl, a.s. je firmou poskytující finanční půjčky v nebankovním 

sektoru po celé České Republice. Na trhu funguje již více než 10 let a v povědomí lidí je 

možná spojována s katalogovým prodejem zboží na splátky, kterým se zabývala do roku 

2006. V této době dosáhla firma svého největšího rozmachu a získala spoustu klientů, kteří 

služeb společnosti využívají dodnes. V současné době se firma orientuje z hlavní části na 

tzv. americké hypotéky, což je hypoteční úvěr se zástavou nemovitosti pro čerpání peněžní 

částky bez udání účelu a bez prokazování příjmu žadatele. Pro internetové obchody firma 

rovněž poskytuje finanční úvěry na nákup spotřebního zboží. Sídlo společnosti je 

v Ostravě. 

 

3.2 Historie společnosti 

 

 Během svého působení prošla společnost i její zaměstnanci mnoha změnami. 

V začátcích podnikala firma pod názvem Triangl Group International s.r.o. a na trh 

pronikala s katalogovým prodejem spotřebního zboží, který prezentovala pod obchodní 

značkou Triangl katalog. Od roku 1997 do roku 2000 zažila firma dynamický růst. 

Prezentace a reklama v médiích a rovněž široká síť obchodních zástupců po celé České 

Republice způsobila, že se velmi rychle dostala do povědomí zákazníků a o její katalogové 

produkty byl veliký a stále rostoucí zájem.  V této době firma zaměstnávala zhruba 120 

zaměstnanců a asi 16 000 externích obchodních zástupců. Sortiment zboží prodávaného na 

splátky tvořila bílá technika, audio video, zahradní technika, sportovní potřeby, potřeby 

pro volný čas a další podobný sortiment spotřebního zboží.  

V roce 2000 společnost změnila právní subjektivitu a došlo k transformaci na 

akciovou společnost a ke změně názvu firmy na „Český Triangl, a.s.“.  Změna přišla 

v období stagnace firmy, která byla způsobené zejména velkou konkurencí na trhu  

a rozvojem internetových obchodů. Stagnace způsobila změnu nabízených produktů  
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a služeb (například hotovostní úvěry do 30.000,-Kč) a také došlo k postupnému snižování 

stavu zaměstnanců. V roce 2006 byla ukončena obchodní činnost v oblasti katalogového 

prodeje, který vyžadoval velké náklady spojené jak s distribucí zboží, tak rovněž vysoké 

režijní náklady spojené se zaměstnáváním velkého počtu zaměstnanců nezbytných  

k bezproblémovému provozu. Firma se zaměřila pouze na finanční produkty a služby  

a počet zaměstnanců poklesl na 32. Díky novým finančním produktům, zejména 

hypotečním, se firma začala velmi úspěšně rozvíjet. Rok 2008 byl ve znamení ekonomické 

krize, která se dotkla téměř všech odvětví. Avšak firem poskytujících hypotéky a další 

finanční produkty, se jako startujícího motivu této krize, zřejmě dotkla nejvíce. Již na 

konci roku 2008 začala firma pociťovat následky krize a z důvodu zaštiťování projektů 

bankami byla nucena dočasně pozastavit poskytování hypotečních půjček a provozovat 

pouze úvěry na nákup spotřebního zboží přes internetové obchody. Důsledkem krize bylo 

rovněž propouštění zaměstnanců. V současné době je ve firmě zaměstnáno pouze 15 osob. 

V této situaci se společnost nachází již déle než rok a hlavní činností zaměstnanců je 

nyní vymáhání pohledávek, které přináší společnosti zisky. 

 

3.3 Organizační struktura 

 

70 % všech zaměstnaných osob pracuje na oddělení vymáhání pohledávek.  

8 pracovníků se věnuje řešení pohledávek z hypotečních půjček a 2 lidé zpracovávají 

pohledávky ze spotřebitelských úvěrů. Dále je zde samostatně firemní právník, který řeší 

zejména problémy spojené s hypotečními půjčkami, ekonomické oddělení, které je tvořeno 

hlavní účetní a účetní referentkou, pracovníkem controllingu a mzdovou účetní. 

Jednatelem společnosti je ředitel firmy. Schéma organizační struktury je v příloze č 1.   

Většina zaměstnanců pracuje ve firmě již řadu let (90% více než 5 let) a 73 % 

zaměstnanců tvoří ženy. Jedná se o zkušené zaměstnance s dlouholetou praxí. Věkový 

průměr zaměstnanců se pohybuje kolem 44 let. Třetina zaměstnanců je vysokoškolsky 

vzdělaná, zbytek zaměstnanců má středoškolské vzdělání s maturitou. 

 

 



22 

 

73%

14%

13%

Délka zaměstnání u firmy

10 a více let 2-5 let méně než 2 roky

7%

33%
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27%

Věk zaměstnanců

20-30 31-40 41-50 50 a více

Graf  3.1 Struktura zaměstnanců dle věku  Graf  3.2 Struktura dle délky pracovního     

poměru 

 

Zdroj: vlastní zpracování        Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf  3.3 Struktura zaměstnanců podle vzdělání 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Struktura zaměstnanců podle dosaženého vzdělání

Základní Střední odborné vzdělání SŠ všeobecné vzdělání VŠ
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3.4 Analýza současného stavu motivace v organizaci 

 

Stávající způsob motivace zaměstnanců ve společnosti je založen zejména na metodě 

odměňování a zaměstnaneckých výhodách. 

 

3.4.1 Zaměstnanecké výhody 

 

Firma poskytuje v současné době následující zaměstnanecké výhody :  

 Příspěvek na stravování. 

Jako ve většině českých firem získávají zaměstnanci příspěvek ve výši 50 % 

na stravenky akceptované v mnoha restauracích a prodejnách a hodnota 

stravenek na jeden pracovní den činí celkem 90,-Kč – zaměstnanci dostávají 

2 stravenky v hodnotě 55,-Kč a 35,-Kč. 

 Mobilní telefony a zvýhodněná volání. 

Každý zaměstnanec má firemní mobilní telefon s odpovídajícím tarifem. 

Zaměstnanci mají rovněž možnost využít, v neomezeném množství i pro své 

rodinné příslušníky, velice výhodných mobilních tarifů, poskytovaných 

firmě mobilním operátorem.  

 Příspěvek na sport a kulturu. 

Zaměstnanci mají možnost během roku čerpat z částky 2.000,-Kč na různé 

sportovní či kulturní akce, kterých se účastní ve svém volném čase. 

 Délka dovolené. 

Firma poskytuje svým zaměstnancům o 5 dnů delší dovolenou, než je 

stanoveno Zákoníkem práce. 

 Pružná pracovní doba. 

Pracovníci s plným úvazkem mají pružnou pracovní dobu a pevná část 

směny je od 8:30 – 14:30. 

 Příspěvek na regeneraci v hotelu ve Velkých Karlovicích. 

Jedenkrát ročně získá zaměstnanec příspěvek na pobyt ve čtyřhvězdičkovém 

hotelu s wellness službami ve Velkých Karlovicích ve výši 2.500,-Kč  

a zároveň slevu na ubytování ve výši 30%. 
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 Výuka anglického jazyka rodilým mluvčím. 

Tento příspěvek je určen pouze třem strategickým zaměstnancům a jednateli 

společnosti, výuka pro zaměstnance probíhá 1 krát týdně v délce 1,5 hod. 

Zaměstnanecké výhody v této podobě jsou pracovníkům poskytovány již třetím 

rokem beze změn. 

 

3.4.2 Systém odměňování  

 

Systém odměňování je nastaven zvlášť pro zaměstnance vymáhání pohledávek a pro 

ostatní zaměstnance. Zaměstnanci jiných úseků mají pevnou mzdu, ke které získávají 

stejně jako všichni zaměstnanci příspěvek na dovolenou a vánoční příspěvek, který je pro 

všechny pracovníky ve stejné výši. 

Zaměstnanci oddělení vymáhání pohledávek jsou hodnoceni podle výkonu, jde tedy 

o výkonové odměňování. Zaměstnanci oddělení vymáhání pohledávek z hypotečních 

půjček mají stanoven základní plat a pohyblivou složku odměny, kterou tvoří osobní 

hodnocení a podíl z výnosu, na kterém se podíleli svou prací, tzv. budget.  Procenta  

z „budgetu“ se pohybují v rozmezí 2,5 % - 3% a tento balík peněz je stejný pro všechny 

pracovníky, neboť Ti pracují jako tým. Výnos je rozdělen na polovinu a z této poloviny se 

počítají daná procenta, avšak odměna je omezena tzv.“stropem“, který činí u všech 

zaměstnanců 10.000,-Kč. Toto opatření ovšem může ovlivňovat motivaci ještě lepšího 

výkonu, protože zaměstnanec si může říct: „ nač se více snažit, když z toho nic nemám…“. 

Odměna je krácena o neodpracovanou pracovní dobu (dovolená, nemocenská, ošetřovné ) . 

Zaměstnanci úseku vymáhání pohledávek spotřebitelských úvěrů mají hodnocení 

postaveno obdobně, mzdu tvoří také pevná část a pohyblivá složka, která je rovněž 

počítána jako podíl z vymožených výnosů pohledávek, ale pohyblivá složka mzdy není 

nijak omezena. 
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3.4.3 Hodnocení pracovníků 

 

Hodnocení pracovníků probíhá neformálním způsobem, tedy probíhá průběžně 

nadřízeným během vykonávané práce. Přihlíží se k přístupu k práci, iniciativě, 

schopnostem, dovednostem, výkonům. V rámci porad se kontroluje plnění úkolů  

a stanovují se nové cíle. 

 

3.4.4 Pracovní podmínky 

 

Pracovní prostředí vytváří vhodné podmínky pro výkon práce. Každé oddělení má 

své potřebné vybavení, zejména technické, velikost prostor odpovídá počtu pracovníků na 

pracovišti. Sídlo firmy je svou polohou výhodné pro všechny zaměstnance, protože se 

nachází v centru města u ústředního autobusového nádraží a i v případě dojíždění 

z odlehlých vesnic a měst není doprava komplikovaná. Firma má 6 parkovacích míst, 

ostatní zaměstnanci mohou parkovat na nedalekém parkovišti u obchodního centra. 

Přímo v budově sídla firmy je bufet, kde se mají zaměstnanci možnost stravovat.  

Nárok na odpočinek a přestávky v práci mají všichni zaměstnanci stejný, půl hodiny 

po 4,5 hodinách odpracované doby, a to vždy tak, aby byl zajištěn chod oddělení  

a zaměstnanci se vystřídali.  

Délka pracovní doby činí 37,5 hodin týdně, pracovní týden je od pondělí do pátku  

a jak již bylo výše zmíněno, pracovníci mají pružnou pracovní dobu s pevnou částí od  

8:30 – 14:30, nejdříve možný začátek směny je od 7:00 hodin. 

 

3.4.5 Atmosféra pracovní skupiny 

 

Atmosféru na pracovišti budeme podrobněji zkoumat dotazníkovou metodou. Lze 

však říci, že se jedná o menší „rodinnou“ firmu, kde se všichni znají a většinou společně 

pracují řadu let. Někteří jsou zde zaměstnáni již od začátků fungování společnosti. Zažili 
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úspěchy i neúspěchy firmy a očekává se tedy jejich loajalita. Zda tomu tak opravdu je, 

zjistíme z průzkumu. 

 

3.5 Sběr dat ke zjištění úrovně motivace a spokojenosti 

zaměstnanců 

 

K  průzkumu použiji metodu písemného dotazování, která pomůže zjistit případné 

nedostatky.  Vzhledem k délce dotazníku budu preferovat otázky uzavřené a vynechám 

otázky identifikační, a to z důvodu zachování anonymity, která poskytne respondentům 

větší volnost odpovědí.  Zjištění průměrného věku, vzdělání, pohlaví a délky pracovního 

poměru v organizaci byly zjišťovány za pomocí personálního útvaru. Protože se jedná  

o malou firmu, respondenty tvoří všichni zaměstnanci.  Před hlavním použitím dotazníku 

jsem provedla předvýzkum, abych zjistila, zda jsou položky srozumitelné a zda je sled 

otázek přijatelný a získané údaje jsou analyzovatelné. Sběr informací jsem provedla 

v průběhu měsíce února.  

Při sestavení dotazníku jsem použila metodického postupu, na jehož základě jsem 

zkoumala jednotlivé faktory působící na práci a spokojenost zaměstnanců. 

 

3.5.1 Struktura dotazníku 

 

Dotazník obsahuje 23 otázek. Úvodní otázka je kontaktní, následující otázky jsou 

orientovány na motivační faktory ovlivňující spokojenost a motivaci zaměstnanců. Otázky 

jsou zaměřeny na systém odměňování a zaměstnaneckých výhod, vliv faktorů na pracovní 

výkon, neformální hodnocení a uznání osobních výsledků, dostatečný přístup  

k informacím, obsah práce, osobní rozvoj, loajalitu, spokojenost s pracovními 

podmínkami, úroveň vztahů s nadřízenými a spolupracovníky. Závěrem jsem zařadila 

otázky, co by se mělo ve firmě zlepšit a co by bylo důvodem pro odchod zaměstnance ze 

společnosti. Poslední otázka je otevřená a umožňuje respondentům vyjádřit svá přání  

a podněty.  Vzor dotazníku je přiložen v příloze č.2. 
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3.5.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

 

          Celkem bylo rozdáno 15 dotazníků mezi všechny zaměstnance organizace. 

Návratnost byla stoprocentní, což jistě souvisí s velikostí firmy i ochotou zaměstnanců.  

Podrobné zpracování výsledků dotazníku se nachází v příloze č.3. 

 

Graf 3.4 Motivační hodnoty zaměstnanců. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tato úvodní otázka nám navozuje kontakt s respondenty a zároveň nám udává, čeho 

si zaměstnanci nejvíce považují ve své práci. Z grafu 3.4 vyplývá, že nejvíce si 

zaměstnanci cení dobrých pracovních vztahů a dále pak jistoty ze zaměstnání.  Jedná se 

tedy o udržovací faktory (podle dvoufaktorové teorie F.Herzbergra). Nejméně často volili 

respondenti výši mzdy. Jeden zaměstnanec uvedl i jinou možnost, a to pracovní dobu.  
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Graf 3.5 Odměna za práci. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3.6 Informovanost o systému odměňování. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dotazníkové otázky 2 a 3, jsou zaměřeny na spokojenost s finanční odměnou, 

informovanosti o způsobu jak se stanovuje. Z výsledků vyplývá, že převážná část 

zaměstnanců, cca 70 %, je spokojeno se svým příjmem a zároveň že je dostatečně 

informováno o systému, jakým se ve firmě stanovuje odměna za práci. 

□ ano
20%□ spíše ano

46%

□ spíše ne
27%

□ ne
7%

otázka č.2.
Jste spokojen(a) s výší finanční odměny za Vaši práci?
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27%

□ spíše ne
20%
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7%

otázka č.3.
Jste dostatečně informován(a) o systému odměňování ve Vaší 

organizaci?
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Následující otázky 4 a 5 vychází z Adamsovy teorie spravedlnosti a zjišťují, zda 

vnímají zaměstnanci své ohodnocení jako spravedlivé.  

Graf. 3.7 Vnímání systému odměňování. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na čtvrtou otázku odpovědělo 60 % dotázaných, že systém odměňování v organizaci 

považují za spravedlivý, 40 % je opačného názoru. Je tedy patrné, že současný systém 

odměňování má své nedostatky a firma by měla věnovat tomuto faktoru více pozornosti.  

 

Graf 3.8 Vnímání zvýhodňování  pracovníků. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

□ ano
27%

□ spíše ano
33%

□ spíše ne
33%

□ ne
7%

otázka č.4. 
Myslíte si, že je nastavený systém odměňování spravedlivý?

Otázka č.5.
Máte pocit, že jsou někteří pracovníci zvýhodňováni?

□ ano □ ne
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V páté otázce zjišťuji názor zaměstnanců, zda se na všechny pohlíží stejně 

spravedlivě, nebo zda jsou někteří zaměstnanci zvýhodňováni. 60 % respondentů má pocit, 

že jsou někteří zvýhodňováni, zbylých 40 % není tohoto názoru.  

Zajímavý je rozpor mezi těmito otázkami, kdy je posuzována objektivita nastaveného 

systému odměňování. U otázky č. 4 uvedlo 60% dotázaných, že považují nastavený systém 

odměňování za spravedlivý, ale současně stejný počet respondentů uvádí, že mají pocit,  

že jsou někteří pracovníci zvýhodňováni.  Tento rozpor může být vysvětlen tím, že 

zaměstnanci nevidí zvýhodňování některých zaměstnanců vůči ostatním v systému 

odměňování, ale v jiných výhodách a úlevách ze strany zaměstnavatele, například  

z důvodů kamarádství či osobních sympatií. 

 

Graf 3.9 Zaměstnanecké benefity. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V otázce č.6 se dotazuji na zaměstnanecké benefity. Pro 67% zaměstnanců je 

nepřímá hmotná forma odměňování vnímána jako dostačující, 33% by uvítalo jejich 

rozšíření. 

Polootevřená otázka č.7, vliv motivace na pracovní výkon, nám dává odpověď, které 

motivující faktory ovlivňují pracovní výkon zaměstnanců nejvíce.  

□ ano
27%

□ spíše ano
40%

□ spíše ne
33% □ ne

0%

otázka č.6.
Připadají Vám Vaše zaměstnanecké benefity dostačující?
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Graf 3.10 Motivační prvky pracovního výkonu. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z této sedmé dotazníkové otázky vyplývá, že největší vliv na pracovní výkon 

respondentů má práce sama, její obsah. Druhým nejčastějším činitelem, který se podílí na 

výkonnosti, je atmosféra na pracovišti.  Z průzkumu je patrné, že to není hmotná odměna, 

která by motivovala k lepšímu pracovnímu výkonu. 

 

Graf 3.11 Nové zaměstnanecké benefity. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V osmé otázce zjišťuji návrhy zaměstnanců, o které benefity by rádi rozšířili 

dosavadní systém zaměstnaneckých výhod. Je zřejmé, že nejvíce by zaměstnanci uvítali 

příplatek na penzijní připojištění. Další nejčastější odpovědí byl příspěvek na dopravu. 

Někteří respondenti navrhli rozšířit nabídku benefitů o příspěvek na vzdělání. 

 

Graf 3.12 Vnímání pochvaly od nadřízených. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č.9 nám dává informaci, že nemateriální hodnocení práce formou pochvaly 

je ve firmě méně časté. Tento stimulační nehmotný faktor bývá opomíjen a to je signálem 

pro vedoucí pracovníky, kteří, jak se zdá, nepříliš často své podřízené kladně hodnotí.  

 

Otázky 10 a 11 se vztahují k práci samotné, jako stimulačního faktoru a zjišťují 

spokojenost zaměstnanců v této oblasti. 

Desátá otázka je zaměřena na obsah práce a pocitu uspokojení z této činnosti. 80 % 

zaměstnanců uspokojuje práce, kterou vykonávají. 20% zaměstnanců není spokojena se 

svou náplní práce a obsah práce pro ně tedy nebude motivujícím faktorem. 

 

□ ano
33%

□ spíše ano
7%

□ spíše ne
60%

□ ne
0%

otázka č.9. 
Dostává se Vám pochvaly nadřízených za dobře odvedenou práci?
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Graf 3.13 Uspokojení z vlastní práce. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3.14 Práce ve volném čase. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Odpovědi jedenácté otázky jsou obdobné jako u desáté otázky, zatímco 80% se 

práci věnuje i po pracovní době, 20 % dotázaných jen výjimečně či vůbec. 

 

Otázky 12, 13 a 14 jsou zaměřeny na oblast vzdělávání, seberozvoje a osobního 

růstu. 

□ ano
27%

□ spíše ano
53%

□ spíše ne
13%

□ ne
7%

otázka č.10. 
Uspokojuje Vás práce, kterou vykonáváte?

□ ano, často
53%

□ ano, občas
27%

□ výjimečně
13%

□ ne
7%

otázka č.11. 
Věnujete se své práci i ve svém volném čase po pracovní době?
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Graf 3.15 Rozvíjení osobnosti v rámci zaměstnání. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V otázce č.12 téměř všichni dotazovaní odpověděli, že je pro ně vzdělávání a tudíž 

osobní rozvoj důležitý. 

 

Graf 3.16 Možnost osobního růstu. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z vyhodnocení 13. otázky je vidět, že pouze 13% zaměstnanců si myslí, že má 

dostatečný prostor pro svůj osobní růst. 40 % dotázaných vidí minimální možnost svého 

rozvoje a téměř polovina se domnívá, že nemá možnost osobního růstu. To je samozřejmě 

podnět pro změnu a vedení firmy by se mělo zamyslet nad těmito výsledky. 

□ ano
73%

□ spíše ano
20%

□ spíše ne
7%□ ne

0%

otázka č.12. 
Je pro Vás důležité rozvíjení své osobnosti v rámci zaměstnání?

□ ano, 
dostatečnou

13%

□ ano, ale 
minimální

40%

□ spíše ne
47%

□ ne
0%

otázka č.13
Máte u svého stávajícího zaměstnavatele možnosti k osobnímu 

růstu?
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Graf 3.17 Uplatnění znalostí a vědomostí v zaměstnání. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve čtrnácté otázce stejné množství dotázaných, kteří uvedli, že jsou spokojeni se 

svou prací, uvádí, že také uplatňují při své práci své vědomosti a dovednosti. Zbylých 

20%, kteří nemají uspokojení z vykonávané práce, nemají ani pocit, že dostatečně 

využívají svých vědomostí a schopností. Z tohoto plyne vzájemná souvislost těchto jevů, 

které ovlivňují pracovní motivaci. 

 

Graf 3.18 Spokojenost s postavením firmy na trhu. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Většina zaměstnanců (80%) u otázky č.15 odpověděla, že je s postavením 

společnosti na trhu spokojena, o čemž vypovídalo i vyhodnocení první otázky, ve které 

image firmy obsadilo třetí příčku v žebříčku preferovaných kladných hodnot společnosti. 

□ ano, 
dostatečně

47%

□ ano, částečně
33%

□ spíše ne
13%

□ ne
7%

otázka č.14. - Máte pocit, že v zaměstnání dostatečně uplatňujete 
své vědomosti a dovednosti?

□ ano
80%

□ ne
20%

Otázka č.15. 
Jste spokojen(a) s postavením firmy na trhu a s její pověstí?
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Graf 3.19 Informovanost o dění ve firmě. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V odpovědích dotazníkové otázky č.16, si téměř všichni zaměstnanci myslí, že 

informovanost ve společnosti je dostačující. Jen 2 zaměstnanci hodnotí kvalitu 

informovanosti a komunikace za nedostačující. 

 

Graf 3.20 Spokojenost s vybavením pracoviště. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V otázce č.17 se dozvídáme, že s technickým vybavením a pracovními pomůckami 

je spokojeno 60% zaměstnanců. Zbylých 40 % spokojeno není. Takže i zde je prostor pro 

zlepšování a ne všichni zaměstnanci mají potřebné a kvalitní vybavení pro svou práci.  

 

□ ano
87%

□ ne
13%

Otázka č.16. 
Máte dostatek informací o dění ve firmě (vize, cíle, změny)?

□ ano
60%

□ ne
40%

Otázka č.17. 
Jste spokojen(a) s vybavením pracoviště a pracovními pomůckami?
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Otázky 18 a 19 se zabývají vztahy se spolupracovníky a nadřízenými, které souvisí 

s atmosférou na pracovišti a ovlivňují výkon zaměstnanců. 

Graf 3.21 Vztahy s nadřízenými. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3.22 Vztahy se spolupracovníky. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V otázkách 18 a 19 jsou všechny odpovědi kladné. Dá se říct, že atmosféra na 

pracovišti je velmi dobrá a v této oblasti není potřeba nic zlepšovat.  Vztahů na pracovišti 

si zaměstnanci cení nejvíce, jak vyplynulo i z vyhodnocení otázky č.1, a lze tedy usuzovat 

na dobrý pracovní kolektiv bez vážnějších konfliktů, s dobrou soudržností a dobrou 

vzájemnou komunikací. 

□ velmi dobré
47%

□ dobré
53% □ spíše špatné

0%

□ špatné
0%

otázka č.18. 
Jaké máte vztahy s nadřízenými?

□ velmi dobré
53%

□ dobré
47%

□ spíše špatné
0%□ špatné

0%

otázka č.19. 
Jak hodnotíte vztahy se spolupracovníky?
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Graf 3.23 Podněty ke zlepšení. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu 3.23 vyplývá, že zaměstnanci vidí nejslabší článek v systému odměňování. 

Na druhém místě se umístily „nepřímé“ odměny v podobě zaměstnaneckých výhod, ve 

kterých by zaměstnanci také uvítali změny. Další návrhy na zlepšení jsou již vyrovnané  

a jsou spíše doplňující k prvním dvěma uvedeným.  

 

Graf 3.24 Možnost změny zaměstnání. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 21 nám může nastínit celkovou spokojenost zaměstnanců se svým 

zaměstnáním a také loajalitu zaměstnanců, protože 80 % zde pracuje více než 10 let. Jen 
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otázka č.21. 
Kdybyste měl(a) možnost změnit dosavadní zaměstnání, využil(a) 

byste toho?
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jeden zaměstnanec by nezměnil zaměstnání, 33% o tom nepřemýšlelo a 40 % neví, 20 % 

by při výhodnější nabídce opustilo svou práci.  V otázce č. 22 jsem zjišťovala důvody, 

které by zaměstnance k odchodu vedly.  

 

Graf 3.25 Důvod pro změnu zaměstnání. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V odpovědích na dvaadvacátou otázku respondenti uvádějí, že hlavním důvodem 

pro změnu zaměstnání by byl vyšší plat, těsně následován změnou náplně práce, a to  

i přesto, že 80% dotazovaných uvedlo v otázce č. 10, že je jejich práce uspokojuje. Dalším 

důvodem by byla i změna postavení ve firmě, tento důvod uvedli 3 respondenti. Nikdo 

neoznačil za důvod změnu spolupracovníků, jak již bylo uvedeno, pracovní vztahy jsou 

bezproblémové. 

 

4 Shrnutí analýzy, návrhy a doporučení 

 

4.1 Shrnutí analýzy 

 

Při zkoumání spokojenosti zaměstnanců firmy Český Triangl bylo zjištěno, že pro 

většinu respondentů je největší hodnotou ve společnosti atmosféra na pracovišti a dobré 

pracovní vztahy. Na dalších místech v žebříčku hodnot jsou pak další „pocitové“ hodnoty. 

Pocit z jistoty zaměstnání, image firmy a uspokojení z práce. Tyto hodnoty, vyrovnaně 
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seřazené na pomyslném druhém místě, označila za důležité třetina respondentů. Hodnoty 

reálně měřitelné, jako je výše mzdy, či práce v místě bydliště, se umístily na posledních 

místech žebříčku hodnot. 

Dále byly zkoumány tyto stimulační prostředky, které ovlivňují motivaci  

a spokojenost zaměstnanců:  

 Hmotná odměna 

 Zaměstnanecké výhody 

 Pracovní podmínky  

 Obsah práce, seberozvoj 

 Atmosféra pracovní skupiny 

 Informovanost a komunikace ve firmě 

 Neformální pracovní hodnocení 

 

4.2 Hmotná odměna 

 

Přestože dvě třetiny zaměstnanců jsou s výší své mzdy spokojeni, zároveň na otázku 

„Co by se mělo ve firmě zlepšit?“ uvádějí jako nejčastější odpověď systém odměňování. 

V tomto kontextu je zajímavé, že se samotná výše mzdy umístila na posledních místech v 

žebříčku hodnot zaměstnanců. Jde tedy spíše než o absolutní hodnotu, o odměňovací 

systém. Na jedné straně mělo 60% zaměstnanců pocit spravedlivého odměňování, ale 

zároveň stejný počet respondentů si myslí, že někteří pracovníci jsou zvýhodňování, což 

podle Adamsovy teorie rovnosti vede k demotivaci. Lze si to vysvětlit tím, že ve firmě jsou 

zaměstnání i rodinní příslušníci vedení firmy a hodnocení jejich pracovního výkonu může 

být ovlivněno touto vazbou.  

Z otázky č. 22 se zároveň dozvídáme, že nejčastějším důvodem k odchodu ze 

současného zaměstnání by byl vyšší plat. Je zřejmé, že požadavek na absolutní výši 

hmotné odměny může být jedním z nejsilnějších motivátorů, nicméně lze předpokládat, že 

tento motivátor se začne uplatňovat u stávajících zaměstnanců až od určité výše. 

70 % zaměstnanců je odměňováno formou podílu na výsledcích hospodaření 

organizace a jejich prémiová složka je závislá na výnosu společnosti. Vedení tímto usiluje 
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o větší produktivitu, spoluzodpovědnost na dobrém fungování společnosti a jejich 

hospodářských výsledcích. 

 

4.3 Zaměstnanecké výhody 

 

Systém zaměstnanecký výhod je zakotven v podnikové směrnici. Zaměstnanecké 

výhody nejsou vázány na výkon pracovníka a jsou shodné pro všechny zaměstnance 

společnosti. Z dotazníku vyplývá, že dvě třetiny zaměstnanců jsou spokojeny 

s poskytovanými zaměstnaneckými benefity, ale pokud by měli možnost toto ovlivnit, 

rozšířili by dosavadní nabídku na prvním místě o penzijní připojištění v 53% odpovědí a ve 

40 %  o příspěvek na dopravu. Zaměstnanecké výhody obsadily druhou příčku v návrzích 

respondentů, co by se mělo ve firmě zlepšit.  V poslední otevřené otázce, ve které mohli 

dotazování uvést jedno přání, které by jim zaměstnavatel splnil, se nejčastěji objevoval 

požadavek dovolené navíc.  

 Nesmíme zapomenout, že rozsah zaměstnaneckých výhod závisí i na výkonnosti 

společnosti a výši prostředků, které je firma ochotna pro tyto účely vynaložit, ale protože 

se jedná o motivační faktor, neměl by být opomíjen. Zaměstnanci vnímají zaměstnanecké 

výhody nejen jako bonus ke svému platu, ale také mají pocit, že o ně organizace pečuje.  

Příspěvkové motivační prvky, ať už ve formě životního pojištění, či příspěvků na dopravu 

nebo telefonování, zvyšují provázání zaměstnance s firmou a rovněž zvyšují jeho důvěru 

k firmě, třeba v podobě subjektivního pocitu vlastní důležitosti.  

 

4.4 Obsah práce 

 

Z dotazníkového šetření je zřejmé, že na pracovní výkon zaměstnance má největší 

vliv práce sama. Pracovní činnost, kterou vykonává, ovlivňuje produktivitu i kvalitu 

odváděné práce. Ne všechny zaměstnance ale ve firmě Český Triangl práce plně 

uspokojuje. 80 % dotázaných je se svou prací spokojena, ale zbylých 20 % ve své práci 

uspokojení nenachází. Tento jev může být způsoben tím, že tito pracovníci plně 

neuplatňují ve své práci své znalosti a schopnosti a jejich potenciál není plně využit. Toto 
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vyvozuji z otázky č.14, ve které stejný počet dotazovaných uvedl, že v zaměstnání 

nevyužijí své vědomosti a dovednosti.  

Většina zaměstnanců si myslí, že nemá možnost osobního růstu, a pokud, tak 

minimální. Pouze dva zaměstnanci vyjádřili seberozvoj za dostatečný. Přitom 73 % uvedlo, 

že je pro ně rozvíjení své osobnosti v rámci zaměstnání velmi důležité. Tento stav vytváří 

podmínky pro motivační programy zaměřené na rozvoj vzdělanosti a pracovní dovednosti. 

Tyto programy mohou zejména v období stagnace firmy zvýšit zájem zaměstnanců  

o práci, o problematiku, kterou každodenně řeší a také mohou zabránit vzniku,  

u pracovníků s dlouhodobě stejnou pracovní náplní, syndromu vyhoření s následnou 

ztrátou výkonnosti při práci. Je předpoklad, že v období oživení hypotečního trhu začne 

firma opět růst. Společně s jejím růstem poroste potřeba po odborných pracovnících, 

kterých v této chvíli může být na pracovním trhu nedostatek a bude tak docházet  

k přeplácení odborníků konkurenčními firmami a tím k nepřiměřeným nákladům na mzdy.  

Vzdělávání zaměstnanců, ať už jejich podporou při individuálním studiu nebo 

firemními školícími programy, může vést k dlouhodobým úsporám, protože firma pokryje 

požadavky na odborné pracovníky z řad svých zaměstnanců a při rozvoji může tak nabírat 

pracovníky s nižší kvalifikací, např. absolventy škol. Je potřeba ovšem zdůraznit, že 

současně se vzděláváním je potřeba rovněž pracovníky finančně motivovat a zajistit. Bylo 

by nerozumné předpokládat, že zaměstnanec zůstane vždy loajální a že i přesto, že je 

spokojen se svou prací i postavením ve firmě, nepodlehne nabídce na obdobné pracovní 

pozici, avšak za vyšší plat.      

Z průzkumu bylo zjištěno, že 80 % zaměstnanců vykonává pracovní činnost i po 

pracovní době ve svém volném čase. Tento jev se týká zejména pracovníků oddělení 

pohledávek, jak bylo zjištěno osobním rozhovorem se zaměstnanci a souvisí  

s odměňováním podle výkonu. Zaměstnanci řeší zvláště telefonní hovory s klienty. 

 

4.5 Atmosféra pracovní skupiny 

 

Lze říct, že zaměstnanci jsou spokojeni s pracovní atmosférou na svém pracovišti, 

což pozitivně přispívá k jejich pracovní motivaci. Pracovní atmosféra je přirozeně 

vytvářena lidmi ve firmě a tvoří-li zaměstnanci „jeden“ tým, je to velmi dobré i pro firmu.  
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Svou spokojenost s dobrými pracovními vztahy a se vztahy s nadřízenými vyjádřili 

respondenti v otázkách 18 a 19, kde 100% respondentů uvedlo, že vztahy uvnitř firmy jsou 

na velmi dobré úrovni.  Jedná se o malý kolektiv a vztahy mezi spolupracovníky jsou 

dlouhodobé. Jsou založeny na důvěře, respektu, pomoci, týmové spolupráci  

a podobných kvalitách kolektivu. K dobré atmosféře na pracovišti jistě přispívá i přístup 

vedení a způsob jejich komunikace se zaměstnanci. Působí na zaměstnance svou formální  

i neformální autoritou a jsou to oni, kdo ovlivňují výběr členů pracovní skupiny.  

 

4.6 Informovanost a komunikace na pracovišti 

 

Dle výsledků vyplývajících z otázek týkajících se atmosféry na pracovišti by se dalo 

usuzovat, že informovanost zaměstnanců o dění ve firmě bude na dobré úrovni.  

V průzkumu jsme si toto ověřili a téměř 90 % zaměstnanců je s informovaností  

a komunikací spokojena. 

 

4.7 Pracovní podmínky 

 

Dobré technické vybavení, pracovní prostředí a podmínky mají také nemalý vliv na 

spokojenost zaměstnanců, protože vytváří pracovní pohodu a předpoklad pro odvádění 

dobrého výkonu zaměstnance. Ve firmě Český Triangl je s těmito podmínkami spokojeno 

„pouze“ 60 % zaměstnanců. Znamená to tedy, že stále dost pracovníků shledává vybavení 

svého pracoviště za nedostačující a je tady prostor pro zlepšení. Tento pocit u některých 

zaměstnanců může pramenit z toho, že pro svou práci používají vybavení, které je sice 

funkční, ale z hlediska pracovního výkonu nedostatečné. Příkladem může být počítačové 

vybavení, které je pro práci nezbytné a které, v případě že je zastaralé, může svými 

výpadky nebo nedostatečným výkonem zbytečně komplikovat nebo prodlužovat práci.  

Dalším prvkem ovlivňující pracovní výkon, můžou být samotné kancelářské prostory 

a jejich vybavení. Tyto prvky jsou vnímány subjektivně a asi je obtížné v případě 

pracovního kolektivu najít ideální řešení. Pokud však zaměstnavatel chce, aby jeho 

zaměstnanci byli pracovním prostředím motivováni, měl by vytvářet podmínky 
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odpovídající prostředí k danému typu práce. Konkrétně se jedná např. o rozmístění 

pracovních míst tak, aby monitory počítačů nebyly proti oknu, aby měl pracovník na své 

pracoviště dobrý přístup, aby zaměstnanci řešící stejnou problematiku měli svá pracoviště 

v blízkosti, atd. Dobré, ergonomicky navržené a vybavené pracoviště pozitivně působí na 

zaměstnance a zvyšuje jejich fyzickou a psychickou pohodu. Tato pohoda se následně 

přenáší do jejich pracovního výkonu, což z dlouhodobého hlediska přináší firmě snížení 

nákladů.  

 

4.8 Neformální pracovní hodnocení 

 

Neformální pracovní hodnocení dává zaměstnanci zpětnou vazbu o jeho výkonu, ale 

také uznání, sebedůvěru a pocit důležitosti pro organizaci. Z dotazníku vyplývá, že 

pochvaly se dostává jen 40% zaměstnanců, většině pracovníků se tohoto motivujícího 

faktoru nedostává. Možná je brán jejich výkon za samozřejmý a očekávaný. Ale je nutno si 

uvědomit, že hodnocení je zdrojem podnětů k sebeuvědomění a motivaci a ta působí na 

rozdíl od peněz dlouhodobě. 

Dialog vedoucího se zaměstnancem při neformálním pracovním ohodnocení, zvláště 

pokud je veden v přátelském duchu, může být využit i k získání zpětné vazby o dění ve 

firmě a pro vedení mohou být tyto názory indikátorem nálady uvnitř firmy.   

Tato neformální hodnocení mohou tedy být prospěšná oběma stranám a mohou vést 

v případě rozumných závěrů ke zvýšení výkonnosti firmy. Proto, aby hodnocení byla 

upřímná a pro zaměstnance měla motivační charakter, je potřeba, aby byla prováděna 

v závislosti na práci zaměstnance se znalostí problematiky, kterou daný zaměstnanec řeší. 

Obecná pochvala, může jednorázově motivovat, nicméně pokud takto bude zaměstnanec 

hodnocen dlouhodobě, je tento motivační faktor spíše demotivující, neboť nemá potřebnou 

poměřovací úroveň. 

Neformální pochvala v obecné rovině vedením firmy bývá přínosná, pokud je 

hodnocen celý kolektiv.  Taková pochvala dává zaměstnanci informaci o tom, že je jeho 

práce dlouhodobě sledována a že vedení firmy má povědomí o jeho nasazení.  
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4.9 Návrhy a doporučení 

 

Dávat vedení firmy rady k tomu jak motivovat zaměstnance není cílem této 

bakalářské práce. Proto jsem se zaměřila na doporučení, které vychází z průzkumu mezi 

zaměstnanci firmy.  

Vycházela jsem z předpokladu, že firma je v současném stavu personálně 

konsolidovaná a že v případě setrvávajícího stavu, tj. že se neoživí trh a firma znovu 

nezačne poskytovat úvěry, nebude přibírat nové zaměstnance. Stávající zaměstnanci jsou 

tedy pro provoz firmy důležití a budou to lidé, na kterých firma začne stavět i v případě 

růstu. Je proto důležité se zabývat prvky, které mohou být pro zaměstnance motivační a se 

kterými nejsou, tedy alespoň v převážné míře, spokojeni.  

Z průzkumu lze konstatovat, že zaměstnanci ve firmě Český Triangl a.s. by uvítali 

změny v některých oblastech personální politiky firmy a jejího motivačního programu, a to 

zejména v oblasti odměňování, vzdělávání a zaměstnaneckých výhod.  

V odměňování za odvedenou práci budou asi vždy rozpory, koneckonců  

1/3 respondentů uvedla, že s její výší není spokojena. Z tohoto pohledu jsou významné 

odpovědi na dotazníkové otázky 20 až 22. V této kombinaci otázek je důležité, že 60% 

respondentů uvádí, že by se měl změnit systém odměňování a zároveň stejné procento 

respondentů odpovídá, že by změnilo zaměstnání v případě, že dostanou vyšší plat. 

V odpovědi na otázku, zda uvažují nad změnou zaměstnání, uvedl jen 1 respondent 

odpověď „Ne“. Zaměstnanci ve svých odpovědích tedy naznačili, že nejsou spokojeni se 

systémem odměňování a že pokud dostanou nabídku obdobné práce za lepší odměnu, 

budou se rozhodovat, zda z pracovního poměru odejdou. Odchod několika klíčových 

zaměstnanců by v této době mohl znamenat pro firmu výraznější oslabení, ze kterého se 

bude pracně dostávat. Toto může vést k situaci, kdy náklady na stabilizaci pracovního 

kolektivu a následně celé firmy vyvstanou mnohem větší než by byly v případě zvýšení 

odměn za práci stávajících zaměstnanců.  

V této souvislosti by se mohlo vedení firmy zabývat metodou odměňování a zvážit, 

zda nenavrhnout nový model, který by byl pro zaměstnance výraznější motivací.  

Neznamená to však, že by výše odměny měla být automaticky zvýšena. Jde spíše  

o přehodnocení dialogu mezi vedením firmy a zaměstnanci o způsobu a metodách 
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odměňování a nastavení s přihlédnutím k individuálním prosbám a hodnotám zaměstnance 

v kontextu jeho klíčovosti ve firmě.  Vedení firmy by se mělo zaměřit na současný systém 

odměňování týmu oddělení pohledávek, zda je nastaven spravedlivě a motivačně, protože 

se domnívám, že omezení výše pohyblivé složky zaměstnance k maximálním výkonům 

příliš nemotivuje a své úsilí vynakládají jen do horní výše svého platu.  

Nicméně hrozba, že by zaměstnanci hromadně odcházeli, není pro zaměstnavatele až 

tak aktuální, protože z odpovědí na ostatní otázky vyplývá, že nejdůležitějšími 

„motivačními parametry“ jsou práce sama a atmosféra na pracovišti.  

Pracovní vztahy jsou pro firmu důležité v každé fázi jejího života, avšak v době krize 

je to o to důležitější, protože se vedení firmy může soustředit zejména na podstatné 

záležitosti související s provozem a nemusí řešit mnohdy komplikované pracovní vztahy. 

Samozřejmě, nelze se spoléhat, že tato situace zůstane napořád, ale v této chvíli nemusíme 

navrhovat žádné změny, které by vedly ke zlepšení pracovní atmosféry. 

 Většina zaměstnanců by uvítala i rozšíření současné nabídky zaměstnaneckých 

benefitů. Zejména bylo preferováno penzijní připojištění, příspěvek na dopravu a dny 

volna navíc. Podle mého názoru je zajímavým motivačním prvkem, vhodně doplňující 

odměňování, nepřímá finanční odměna formou penzijního připojištění. Tento motivační 

prvek je zajímavý pro 50%  zaměstnanců a rovněž může být zajímavý i pro 

zaměstnavatele, protože příspěvkem, oproti navýšení mzdy, dosáhne úspor ve mzdových 

nákladech, je osvobozen od daní z příjmů a neodvádí se z něj ani sociální či zdravotní 

pojištění.  

Doplňujícím motivačním prvkem, zejména s dobře nastaveným modelem 

odměňování, může být i forma dodatkové dovolené. Tento požadavek uváděli respondenti 

v odpovědi na volnou otázku 23. Tato dodatková dovolená může opravdu vhodně 

doplňovat nový model finanční motivace, neboť v případě placené dovolené se jedná  

o přímou finanční odměnu.  

V každém případě v systému zaměstnaneckých benefitů nedošlo již několik let ke 

změnám a to může vést ze strany zaměstnanců k pocitu, že vedení o zaměstnance nepečuje 

dostatečně. 

Za slabý článek pracovní motivace zaměstnanců považuji v této firmě oblast 

vzdělávání a seberozvoje. Pro zaměstnance je, jak vyplynulo z dotazníkového šetření, 
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velmi důležitý osobní rozvoj, ale možnost osobního růstu ve společnosti vidí jako 

minimální. Myslím si, že o rozvoj vzdělávání zaměstnanců by se mělo vedení firmy více 

zajímat a mělo by investovat prostředky do vzdělávacích programů. A to ať již na zmíněné 

firemní školící programy, kurzy či podporu individuálního studia zaměstnanců.  

Také v oblasti pracovních podmínek, bych doporučila, aby se vedení firmy zajímalo 

o vybavení pracovišť potřebnou technikou, neboť ta je pro zaměstnance každodenním 

pracovním nástrojem. Pracovní prostředí, kanceláře, výpočetní technika, to vše ovlivňuje 

pracovní výkon. Proto i této problematice by se vedení firmy mělo věnovat  

a z dlouhodobého hlediska připravovat pracovní prostředí tak, aby bylo odpovídající 

potřebám a neomezovalo jejich výkon. Technologie a jejich vliv by se však neměly 

přeceňovat, protože samy o sobě nezaručí úspěch.  

Všechna tato doporučení jsou jen ve stádiu návrhu, pro jejich konkrétní realizaci by 

bylo potřeba udělat hlubší rozbory situace ve firmě. Nicméně mohou posloužit vedení 

firmy jako inspirace pro další kroky v motivaci zaměstnanců. Vedení firmy by mělo zvážit, 

zda stávající situace je dostatečně stabilní a z dlouhodobého hlediska hledat cestu, jak 

motivovat své zaměstnance k tomu, aby zůstali loajální a byli pro firmu přínosem.  

 

5 Závěr 

 

Motivování zaměstnanců je pro firmy velmi důležité zvlášť z hlediska jejich 

výkonnosti, spokojenosti a loajality. Lidé jsou komplikovaní a asi stěží docílíme úplné 

spokojenosti všech zaměstnanců, protože naše potřeby se liší. Ale protože každé 

společnosti jde zejména o prosperitu, nemělo by se zapomínat, že úspěch spočívá v lidech. 

Cílem mé bakalářské práce je analýza motivace zaměstnanců vybrané společnosti 

s následnými návrhy a opatřeními, které by vedly ke zlepšení motivačního ladění  

a spokojenosti zaměstnanců a tím také ke zvýšení jejich pracovního výkonu a ztotožněním 

se s firemními cíli. Tuto analýzu jsem prováděla ve firmě Český Triangl a.s. 

Při zpracování tématu jsem v teoretické části čerpala z odborné literatury zaměřené 

na řízení lidských zdrojů a management. Z těchto poznatků jsem pak vycházela při 

provádění analýzy motivace zaměstnanců společnosti. K této analýze mi posloužila jak 
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pomoc vedení a zaměstnanců firmy, tak interní dokumenty a zejména  dotazníkový 

průzkum.  

Na základě výsledků dotazníkového šetření jsem vyhodnotila stav a úroveň 

motivace v organizaci a její nedostatky, z čehož jsem následně vycházela ve svých 

návrzích a doporučeních. Ty se týkají zejména oblasti systému odměňování, 

zaměstnaneckých výhod a vzdělávání a seberozvoje zaměstnanců. 

  Vedení společnosti se může tímto způsobem dozvědět, jak je zaměstnanci vnímám 

současný systém motivace, ve kterých oblastech nejsou zaměstnanci spokojeni a naopak  

a zamyslet se nad navrženými doporučeními.  

Téma této bakalářské práce se mi skutečně zdálo velmi zajímavé. Přimělo mě 

zamyslet se nad jednotlivými prvky, které mohou zaměstnance malé firmy motivovat 

k pracovnímu výkonu. Zajímavé bylo rovněž zpracování a vyhodnocení dotazníku 

s následnými návrhy, které mohou být vedení firmy ukazatelem, jakým směrem se vydat  

v oblasti motivačních programů pro zaměstnance. V tom spatřuji význam a naplnění cíle 

mé bakalářské práce. Zda poznatků využijí je jen na nich, ale myslím si, že zejména pro 

malé firmy platí, že správní a vhodně motivovaní lidé jsou nejlepším kapitálem firmy  

a pokud se jedná o kvalitní lidi, kteří si rozumějí, dokážou uspět v jakékoliv situaci.  
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VŠB–TUO) má právo nevýdělečné, ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít 

(§35 odst.3); 

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

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

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

VŠB–TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk u vedoucí bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny  

v univerzitním informačním systému VŠB –TUO a bude dostupná k nahlédnutí; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci - nebo poskytnout licenci  

k jejímu využití mohu jen s předchozím písemným souhlasem VŠB–TUO, která je 

oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu 

nákladů, které byly na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

V Ostravě dne 7.5.2010 

 

      ……………………………………..…… 

Elen Wilkusová 

 

Adresa trvalého pobytu studenta : 

U Splavu 202/5, 725 28 Ostrava – Lhotka  



 

Seznam příloh : 

1. Organizační struktura firmy Český Triangl a.s. 

2. Dotazník  

3. Zpracování výsledků dotazníku  
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Příloha č. 1.  Organizační schéma firmy Český Triangl, a.s. 
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Příloha č. 2. Dotazník 

 

Dotazník – Motivace zaměstnanců 

Vážení respondenti, 

jsem studující 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a dovoluji si Vás 

laskavě požádat o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro mou 

bakalářskou práci, ve které se zabývám motivací zaměstnanců v organizaci. 

Cílem tohoto dotazníku je zjistit úroveň motivačních faktorů ve Vaší organizaci  

a celkovou spokojenost zaměstnanců. Odpovědi mohou pomoci odhalit případné 

nedostatky a přispět k jejich odstranění. 

Dotazník je anonymní. Při vyplňování vyberte vždy jednu z možností odpovědi, 

pokud není uvedeno jinak a tu zakřížkujte. Zbývající odpovědi vypište slovy. 

Předem děkuji za Váš čas a spolupráci. 

        Elen Wilkusová 

 

1. Čeho si nejvíce ceníte na svém stávajícím zaměstnání? (zvolte max.  

3 odpovědi). 

□ výše mzdy 

□ image firmy 

□ dobré pracovní vztahy 

□ uspokojení z práce 

□ pocit jistoty ze zaměstnání 

□ osobní rozvoj 

□ jiné, uveďte jaké ………………………… 
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2. Jste spokojen(a) s výší finanční odměny za Vaši práci?  

□ ano 

□ spíše ano 

□ spíše ne 

□ ne 

 

3. Jste dostatečně informován(a) o systému odměňování ve Vaší organizaci?  

□ ano 

□ spíše ano 

□ spíše ne 

□ ne 

 

4. Myslíte si, že je nastavený systém odměňování spravedlivý? 

□ ano 

□ spíše ano 

□ spíše ne 

□ ne 

 

5. Máte pocit, že jsou někteří pracovníci zvýhodňováni? 

□ ano 

□ ne 
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6. Připadají Vám Vaše zaměstnanecké benefity dostačující? 

□ ano 

□ spíše ano 

□ spíše ne 

□ ne 

 

7. Co má na Váš pracovní výkon největší vliv? (zvolte max. 3 odpovědi) 

□ atmosféra na pracovišti 

□ výše odměny 

□ pracovní podmínky 

□ práce sama 

□ odpovědnost 

□ uznání 

□ jiné, uveďte jaké ………………………………….…………… 

 

8. Které zaměstnanecké výhody byste uvítal(a)? (zvolte max. 3 odpovědi) 

□ příspěvek na vzdělání 

□ příspěvek na dopravu 

□ příspěvek na penzijní připojištění 

□ jiné, uveďte jaké ………………………………….…………… 
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9. Dostává se Vám pochvaly nadřízených za dobře odvedenou práci? 

□ ano 

□ spíše ano 

□ spíše ne 

□ ne 

 

10. Uspokojuje Vás práce, kterou vykonáváte? 

□ ano 

□ spíše ano 

□ spíše ne 

□ ne 

 

11. Věnujete se své práci i ve svém volném čase po pracovní době? 

□ ano, často 

□ ano, občas 

□ výjimečně 

□ ne  

 

12. Je pro Vás důležité rozvíjení své osobnosti v rámci zaměstnání?  

□ ano 

□ spíše ano 

□ spíše ne 

□ ne 
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13. Máte u svého stávajícího zaměstnavatele možnosti k osobnímu růstu?  

□ ano, dostatečnou 

□ ano, ale minimální 

□ spíše ne 

□ ne 

 

14. Máte pocit, že v zaměstnání dostatečně uplatňujete své vědomosti a 

dovednosti? 

□ ano, dostatečně 

□ ano, částečně 

□ spíše ne 

□ ne 

 

15. Jste spokojen(a) s postavením firmy na trhu a s její pověstí? 

□ ano 

□ ne 

 

16. Máte dostatek informací o dění ve firmě (vize, cíle, změny)? 

□ ano 

□ ne 
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17. Jste spokojen(a) s vybavením pracoviště a pracovními pomůckami? 

□ ano 

□ ne 

 

18. Jaké máte vztahy s nadřízenými? 

□ velmi dobré 

□ dobré 

□ spíše špatné 

□ špatné  

 

19. Jak hodnotíte vztahy se spolupracovníky? 

□ velmi dobré 

□ dobré 

□ spíše špatné 

□ špatné 

 

20. Co by se podle Vás mělo ve společnosti zlepšit? (zvolte max. 3 odpovědi) 

□ systém odměňování 

□ zaměstnanecké výhody 

□ pracovní podmínky 

□ vztahy na pracovišti 

□ informovanost o dění v organizaci 

□ jiné, uveďte jaké …………………………………….…………… 
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21. Kdybyste měl(a) možnost změnit dosavadní zaměstnání, využil(a) byste toho? 

□ ano 

□ nevím 

□ nepřemýšlel(a) jsem o tom 

□ ne 

 

22. Jaký důvod by Vás vedl k tomuto rozhodnutí? (zvolte max. 3 odpovědi) 

□ vyšší plat 

□ změna náplně práce 

□ změna spolupracovníků 

□ změna postavení ve firmě 

□ jiné, uveďte jaké …………………………………….…………… 

 

23. Kdyby Vám zaměstnavatel splnil jedno přání, jaké by to bylo? 

……………………………………………………………............................................ 
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Příloha č. 3.  Zpracování výsledků dotazníku. 

 

 

1.   Čeho si nejvíce ceníte na svém stávajícím zaměstnání? (zvolte max. 3 odpovědi). Výsledky 

□    výše mzdy 2 

□    image firmy 5 

□    dobré pracovní vztahy 11 

□    uspokojení z práce 4 

□    pocit jistoty ze zaměstnání 6 

□    osobní rozvoj 3 

□    jiné … 1 

 

2.   Jste spokojen(a) s výší finanční odměny za Vaši práci? Výsledky Výsl. v % 

□    ano 3 20% 

□    spíše ano 7 47% 

□    spíše ne 4 27% 

□    ne 1 7% 

 

3.   Jste dostatečně informován(a) o systému odměňování ve Vaší organizaci? Výsledky Výsl. v % 

□    ano 7 47% 

□    spíše ano 4 27% 

□    spíše ne 3 20% 

□    ne 1 7% 

 

4.   Myslíte si, že je nastavený systém odměňování spravedlivý? Výsledky Výsl. v % 

□    ano 4 27% 

□    spíše ano 5 33% 

□    spíše ne 5 33% 

□    ne 1 7% 

 

5.   Máte pocit, že jsou někteří pracovníci zvýhodňováni? Výsledky Výsl. v % 

□    ano 9 60% 

□    ne 6 40% 
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6.  Připadají Vám Vaše zaměstnanecké benefity dostačující? Výsledky Výsl. v % 

□    ano 4 27% 

□    spíše ano 6 40% 

□    spíše ne 5 33% 

□    ne 0 0% 

 

7.  Co má na Váš pracovní výkon největší vliv? (zvolte max. 3 odpovědi) Výsledky 

□    atmosféra na pracovišti 9 

□    výše odměny 5 

□    pracovní podmínky 6 

□    práce sama 10 

□    odpovědnost 3 

□    uznání 5 

□    jiné … 1 

 

8.   Které zaměstnanecké výhody byste uvítal(a)? (zvolte max. 3 odpovědi) Výsledky  

□    příspěvek na vzdělání 5 

□    příspěvek na dopravu 6 

□    příspěvek na penzijní připojištění 8 

□    jiné … 3 

 

9. Dostává se Vám pochvaly nadřízených za dobře odvedenou práci? Výsledky Výsl. v % 

□    ano 5 33% 

□    spíše ano 1 7% 

□    spíše ne 9 60% 

□    ne 0 0% 

 

10.  Uspokojuje Vás práce, kterou vykonáváte? Výsledky Výsl. v % 

□    ano 4 27% 

□    spíše ano 8 53% 

□    spíše ne 2 13% 

□    ne 1 7% 

 

11. Věnujete se své práci i ve svém volném čase po pracovní době? Výsledky Výsl. v % 

□    ano, často 8 53% 

□    ano, občas 4 27% 

□    výjimečně 2 13% 

□    ne 1 7% 
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12. Je pro Vás důležité rozvíjení své osobnosti v rámci zaměstnání? Výsledky Výsl. v % 

□    ano 11 73% 

□    spíše ano 3 20% 

□    spíše ne 1 7% 

□    ne 0 0% 

 

13. Máte u svého stávajícího zaměstnavatele možnosti k osobnímu růstu? Výsledky Výsl. v % 

□    ano, dostatečnou 2 13% 

□    ano, ale minimální 6 40% 

□    spíše ne 7 47% 

□    ne 0 0% 

 

14.  Máte pocit, že v zaměstnání dostatečně uplatňujete své vědomosti a 
dovednosti? Výsledky Výsl. v % 

□    ano, dostatečně 7 47% 

□    ano, částečně 5 33% 

□    spíše ne 2 13% 

□    ne 1 7% 

 

15.   Jste spokojen(a) s postavením firmy na trhu a s její pověstí? Výsledky Výsl. v % 

□    ano 12 80% 

□    ne 3 20% 

 

16.   Máte dostatek informací o dění ve firmě (vize, cíle, změny)? Výsledky Výsl. v % 

□    ano 13 87% 

□    ne 2 13% 

 

17.  Jste spokojen(a) s vybavením pracoviště a pracovními pomůckami? Výsledky Výsl. v % 

□    ano 9 60% 

□    ne 6 40% 

 

18.  Jaké máte vztahy s nadřízenými? Výsledky Výsl. v % 

□    velmi dobré 7 47% 

□    dobré 8 53% 

□    spíše špatné 0 0% 

□    špatné 0 0% 
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19.  Jak hodnotíte vztahy se spolupracovníky? Výsledky Výsl. v % 

□    velmi dobré 8 53% 

□    dobré 7 47% 

□    spíše špatné 0 0% 

□    špatné 0 0% 

 

20.    Co by se podle Vás mělo ve společnosti zlepšit? (zvolte max. 3 odpovědi) Výsledky 

□    systém odměňování 9 

□    zaměstnanecké výhody 6 

□    pracovní podmínky 3 

□    vztahy na pracovišti 1 

□    informovanost o dění v organizaci 2 

□    jiné ... 2 

 

21.  Kdybyste měl(a) možnost změnit dosavadní zaměstnání, využil(a) byste 
toho? Výsledky Výsl. v % 

□    ano 3 20% 

□    nevím 6 40% 

□    nepřemýšlel(a) jsem o tom 5 33% 

□    ne 1 7% 

 

22.   Jaký důvod by Vás vedl k tomuto rozhodnutí? (zvolte max. 3 odpovědi) Výsledky 

□    vyšší plat 9 

□    změna náplně práce 8 

□    změna spolupracovníků 0 

□    změna postavení ve firmě 3 

□    jiné ... 2 

 

 


