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Příloha č. 1: Významné teorie motivace a jejich praktické důsledky 

 

Teorie Teoretik Shrnutí teorie Praktické důsledky 

Instrumentality Taylor Lidé budou motivováni k práci, 
jestliže odměny a tresty budou 
přímo provázány s jejich 
výkonem. 

Teoretický základ systémů 
pobídek a systémů 
odměňování podle výkonu. 

Potřeb Maslow Neuspokojené potřeby vytvářejí 
napětí a nerovnováhu. Aby se 
opět nastolila rovnováha je 
třeba rozpoznat cíl, který 
uspokojí danou potřebu, a 
zvolit způsob chování, který 
povede k dosažení zmíněného 
cíle. Pouze neuspokojené 
potřeby motivují. 

Rozpoznává řadu klíčových 
potřeb, které je třeba zvážit při 
vytváření politiky celkové 
odměny. 

Dvoufaktorová Herzberg Faktory zvyšující spokojenost 
s prací (a motivaci) jsou jiné, 
než faktory vedoucí 
k nespokojenosti s prací. 
Jakýkoliv pocit spokojenosti 
vyplývající ze zvýšení 
mzdy/platu bude 
pravděpodobně krátkodobý 
v porovnání s dlouhodobou 
spokojeností vyplývající  
z práce samé. Rozlišuje mezi 
vnitřní motivací vycházející 
z práce samé a vnější motivací 
(motivováním) 
zabezpečovaným 
zaměstnavatelem, např. 
peněžní odměnou. 

Užitečné rozlišování mezi 
vnitřní a vnější motivací, které 
ovlivňuje rozhodování o 
celkové odměně. Omezený 
motivační zvyšování peněžní 
odměny je dobré mít na paměti 
při zvažování role, jakou může 
v motivování lidí hrát zásluhová 
peněžní odměna. 

Expektační Vroom Motivace je pravděpodobná jen 
tehdy: 
1) existuje-li jasně vnímané a 
použitelné spojení mezi 
výkonem a výsledkem, 
a 2) výsledek je považován za 
nástroj uspokojování potřeb. 

Poskytuje východisko pro 
dobré postupy při vytváření a 
řízení zásluhového 
odměňování. Základem tohoto 
pojetí „ viditelná spojnice“, 
zdůrazňující význam vytváření 
jasné vazby mezi odměnou a 
tím, co je třeba dělat, aby jí 
bylo dosaženo.  

Cíle Latham  
a Locke 

Motivace a výkon se zlepší, 
jestliže lidé mají konkrétní, 
specifické cíle a tyto cíle jsou 
náročné, ale přijatelné a lidem 
se dostává zpětné vazby 
týkající se výkonu. 

Poskytuje teoretické 
východisko pro procesy řízení 
pracovního výkonu a zajišťují, 
aby tyto procesy přispívaly 
k motivaci prostřednictvím 
stanovování cílů a zpětné 
vazby. 

Spravedlnosti Adams Lidé jsou motivovanější, když 
se s nimi zachází slušně a 
spravedlivě, a jsou 
nemotivováni, když se s nimi 
zachází nespravedlivě. 

Zdůrazňuje potřebu vytvořit 
spravedlivý systém 
odměňování, včetně používání 
hodnocení práce. 

 

Zdroj: Armstrong, 2009, str.119. 



  

Příloha č. 2: Ţádoucí projevy chování dle sedmi principů 

 

Popisy projevů ţádoucího chování dle 7 principů pro jednotlivé segmenty  

 

Strategický management 

 

BEZPEČNĚ TVOŘÍME 
HODNOTY 

ZODPOVÍDÁME ZA 
VÝSLEDKY 

JSME JEDEN TÝM PRACUJEME NA SOBĚ ROSTEME ZA HRANICE 
HLEDÁME NOVÁ 
ŘEŠENÍ 

JEDNÁME FÉR 

Identifikuje příležitosti na 
trhu a zajišťuje 
konkurenceschopnost s 
cílem zvyšovat hodnotu 
společnosti 

Provádí správná 
rozhodnutí a přijímá 
osobní odpovědnost za 
stanovení a realizaci  
strategií, priorit a cílů 
společnosti 

Buduje a rozvíjí efektivní 
partnerské vztahy 

Vytváří podmínky pro 
rozvoj lidského potenciálu 
s cílem zvyšování 
výkonnosti společnosti 

Vytváří příležitosti pro 
mezinárodní spolupráci 

Otevřeností ke změnám 
vytváří prostředí ke 
zvyšování hodnoty firmy 

Buduje a rozvíjí firemní 
kulturu žádoucím směrem 

Formuluje jasně vizi, a 
strategie s cílem 
dlouhodobě udržitelného 
rozvoje společnosti 

Zvažuje rizika a 
potenciální negativní 
dopady strategických 
rozhodnutí 

Prosazuje princip „win – 
win“ s cílem podpořit 
integraci 

Vytváří podmínky 
k efektivnímu řízení 
inovací 

Podporuje využívání 
nejlepších praktik 
z mezinárodního prostředí 

Přistupuje ke změnám 
komplexně a hodnotí 
jejich potenciální dopady 

Vytváří podmínky pro 
uplatňování principů CSR 
(Corporate Social 
Responsibility) 

Při plánování a řízení 
procesů a aktivit vytváří 
optimální podmínky pro 
dosahování cílů s 
důrazem na zajištění 
bezpečnosti 

Stanovuje ambiciózní cíle 
pro sebe a své útvary a 
efektivně je prosazuje 

Efektivně řeší potenciální 
i vzniklé konflikty 

Aktivně pracuje na 
vlastním rozvoji a 
osobním příkladem 
motivuje ostatní 

Vytváří podmínky k 
optimálnímu využívání 
zdrojů 

Je sponzorem a agentem 
změn 

Chová se v souladu 
s firemními principy 
společnosti 

Definuje firemní strategie, 
priority a cíle na dané 
období 

Svým chováním a 
jednáním pozitivně 
inspiruje management a 
zaměstnance 

Respektuje odlišnosti a 
využívá je k dosažení 
synergických efektů 

Ustanovuje politiku 
k získání a udržení 
talentů 

Efektivně komunikuje v 
mezinárodním prostředí 

Jasně a srozumitelně 
sděluje změnu a její 
atributy 

Je konzistentní ve svých 
názorech, postojích a 
chování 

Buduje silné a 
dlouhodobé vztahy s 
klíčovými zákazníky 

Jedná transparentně ve 
vztahu k veřejnosti 

Na veřejnosti 
reprezentuje aktivity ve 
prospěch společnosti 

Podporuje efektivní 
sdílení a předávání know-
how  v jednotlivých 
oblastech 

Je připraven pracovat v 
zahraničí 

Získává spolupracovníky 
pro změny a kontroluje 
dotahování změn do 
žádoucích výsledků 

Buduje a rozvíjí dobrou  
pověst  společnosti 

 



  

Vyšší management 

 

BEZPEČNĚ TVOŘÍME 
HODNOTY 

ZODPOVÍDÁME ZA 
VÝSLEDKY 

JSME JEDEN TÝM PRACUJEME NA SOBĚ ROSTEME ZA HRANICE 
HLEDÁME NOVÁ 
ŘEŠENÍ 

JEDNÁME FÉR 

Stanovuje strategické cíle 
a jasně formuluje 
koncepci rozvoje svého 
útvaru 

Přijímá osobní 
odpovědnost za 
dosahování strategických 
cílů společnosti 

Buduje a rozvíjí efektivní 
partnerské vztahy 

Zajišťuje rozvoj lidského 
potenciálu s cílem 
zvyšování výkonnosti 
útvaru 

Svým jednáním podporuje 
rozvoj mezinárodních 
aktivit a spolupráce 

Řídí proces změny 
s cílem dosažení 
výsledku ve svém útvaru 

Je vzorem a nositelem 
firemní kultury 

Rozpracovává strategické 
priority a cíle společnosti 
v rámci svého útvaru 

Plní cíle v rámci 
strategických priorit, 
hodnotí a hledá cesty ke 
zlepšení výsledků svého 
útvaru 

Uvnitř Společnosti se řídí 
principem „win-win“ 

Identifikuje rozvojové 
potřeby svého útvaru a 
podporuje jejich naplnění 

Využívá nejlepší praktiky 
z mezinárodního prostředí 

Identifikuje a řídí rizika 
spojená se změnou 

Rozpracovává principy 
CSR (Corporate Social 
Responsibility) v rámci 
svého útvaru 

Optimalizuje a efektivně 
řídí procesy a vztahy ve 
své oblasti s důrazem na 
zajištění bezpečnosti 

Pro dosahování 
ambiciózních výsledků 
ošetřuje související rizika 

Identifikuje nedostatky ve 
společnosti a řeší je 

Aktivně pracuje na 
vlastním rozvoji a 
osobním příkladem 
motivuje ostatní 

Buduje síť kontaktů 
v mezinárodním měřítku 

Je agentem změn a 
motivuje ostatní pro 
změnu 

Chová se v souladu 
s firemními principy 
společnosti 

Při plánování procesů a 
aktivit optimálně 
vyhledává a využívá 
disponibilní zdroje 

Osobním příkladem vede 
podřízené k dosahování 
ambiciózních výsledků 

Respektuje odlišnosti a 
využívá je k dosažení 
synergických efektů 

Efektivně využívá zdroje 
k rozvoji svého útvaru 

Efektivně komunikuje v 
mezinárodním prostředí 

Jasně a srozumitelně 
sděluje změnu a ověřuje 
její pochopení 

Je konzistentní ve svých 
názorech, postojích a 
chování 

Buduje žádoucí vztahy 
s interními a externími 
zákazníky 

Efektivně uplatňuje 
nástroje motivace a 
odměňování pro 
dosahování 
požadovaných výkonů 

Na veřejnosti 
reprezentuje aktivity ve 
prospěch společnosti 

Podporuje efektivní 
sdílení a předávání know-
how ve svém útvaru 

Je připraven pracovat v 
zahraničí 

Kontroluje dotahování 
změn do žádoucích 
výsledků 

Komunikuje otevřeně a 
transparentně 

 

 

 

 

 

 

 



  

Management 

 

BEZPEČNĚ TVOŘÍME 
HODNOTY 

ZODPOVÍDÁME ZA 
VÝSLEDKY 

JSME JEDEN TÝM PRACUJEME NA SOBĚ ROSTEME ZA HRANICE 
HLEDÁME NOVÁ 
ŘEŠENÍ 

JEDNÁME FÉR 

Určuje priority práce 
svého útvaru pro 
dosažení stanovených 
cílů 

Přijímá osobní 
odpovědnost za plnění 
stanovených cílů svých i 
svého útvaru 

Rozvíjí efektivní 
partnerské vztahy 

Identifikuje rozvojové 
potřeby svého útvaru a 
podporuje jejich naplnění 

Připravuje svůj útvar 
k mezinárodní spolupráci 

Zavádí změny s cílem 
dosažení žádoucího 
výsledku ve svém útvaru 

Svým osobním příkladem 
vede druhé k dodržování 
firemních principů 

Určuje konkrétní úkoly a 
způsoby jejich dosažení 

Odpovídá za efektivní 
hospodaření svého útvaru 

Identifikuje a navrhuje 
optimální varianty řešení 
„win-win“ 

Aktivně pracuje na 
vlastním rozvoji a 
motivuje ostatní 

Využívá nejlepší praktiky 
z mezinárodního prostředí 

Efektivně ošetřuje rizika 
spojená se změnou 

Zapracovává principy 
CSR (Corporate Social 
Responsibility) do 
postupů svého útvaru 

Efektivně řídí procesy a 
vztahy ve své oblasti s 
důrazem na zajištění 
bezpečnosti 

Vyhodnocuje výkonnost a 
dosahování milníků 

Vyžaduje od svých 
podřízených dodržování 
firemních principů 

Umožňuje a podporuje 
účast svým podřízeným 
v rozvojových aktivitách 

Zajišťuje využitelnost 
výstupů práce svého 
útvaru v mezinárodním 
prostředí 

Motivuje ostatní pro 
změnu 

Chová se v souladu 
s firemními principy 
společnosti 

Při plánování a realizaci 
činností optimálně 
využívá disponibilní 
zdroje 

Vede osobním příkladem Naslouchá a 
konstruktivně pracuje s 
odlišnými názory 

Hodnotí přínosy 
rozvojových aktivit a 
poskytuje zpětnou vazbu 

Efektivně komunikuje v 
mezinárodním prostředí 

Jasně a srozumitelně 
sděluje změnu a ověřuje 
její pochopení 

Je konzistentní ve svých 
názorech, postojích a 
chování 

Vytváří žádoucí vztahy 
s interními a externími 
zákazníky 

Efektivně uplatňuje 
manažerské nástroje pro 
dosahování 
požadovaných výkonů 

Motivuje ke  spolupráci 
uvnitř útvaru 

Zajišťuje předávání know-
how ve svém útvaru 

Je připraven pracovat v 
zahraničí 

Kontroluje dotahování 
změn do žádoucích 
výsledků 

Komunikuje otevřeně a 
transparentně 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Specialisté 

 

BEZPEČNĚ TVOŘÍME 
HODNOTY 

ZODPOVÍDÁME ZA 
VÝSLEDKY 

JSME JEDEN TÝM PRACUJEME NA SOBĚ ROSTEME ZA HRANICE 
HLEDÁME NOVÁ 
ŘEŠENÍ 

JEDNÁME FÉR 

Identifikuje priority ve své 
oblasti 

Přijímá osobní 
odpovědnost za splnění 
přidělených cílů 

Aktivně komunikuje a 
zpřístupňuje potřebné 
informace kolegům 

Aktivně vyhledává 
příležitosti pro vlastní 
rozvoj 

Je připraven pracovat 
v jiném regionu / 
zahraničí 

Aplikuje přijaté změny do 
postupů a metodik 

Chová se v souladu s 
firemními principy 

Navrhuje a předkládá 
optimální postupy řešení 

Organizuje si práci 
v souladu s plněním 
stanovených priorit 

Při spolupráci uplatňuje 
varianty řešení „win-win“ 

Účastní se  plánovaných 
rozvojových aktivit 

Je schopen využívat 
nejlepších mezinárodních 
praktik 

Adaptuje se změnám, 
nelpí na zavedených 
postupech 

Dodržuje pravidla a 
předpisy 

Plní úkoly ve stanovené 
kvalitě a termínu 

Hledá a uplatňuje 
nejefektivnější postupy 

Poskytuje podněty ke 
zlepšení procesů 
společnosti 

Sleduje a využívá nové 
trendy ve své odbornosti 

Je otevřen spolupráci se 
zahraničními 
spolupracovníky 

Ke změnám přistupuje 
pozitivně 

Zná bezpečnostní rizika 
na svém pracovišti a 
předchází jim 

Kontroluje správnost a 
dodržování schválených 
postupů 

Analyzuje potenciální 
rizika 

Aktivně naslouchá a 
konstruktivně pracuje 
s odlišnými názory 

Pracuje s doporučeními 
ze zpětné vazby 

Má přehled o dění v 
oboru v mezinárodním 
kontextu 

Navrhuje zlepšení a 
hodnotí dopady 

Je konzistentní ve svých 
názorech, postojích a 
chování 

Identifikuje možná rizika a 
potenciální ohrožení 
bezpečnosti a navrhuje 
možnosti jejich ošetření 

Efektivně používá své 
know-how 

Vstřícně spolupracuje Buduje si a sdílí své 
know-how 

Je schopný komunikovat 
efektivně v mezinárodním 
prostředí 

Spolupracuje při zavádění 
změn napříč společností 

Hájí dobré jméno 
společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Specialisté obchodu 

 

BEZPEČNĚ TVOŘÍME 
HODNOTY 

ZODPOVÍDÁME ZA 
VÝSLEDKY 

JSME JEDEN TÝM PRACUJEME NA SOBĚ ROSTEME ZA HRANICE 
HLEDÁME NOVÁ 
ŘEŠENÍ 

JEDNÁME FÉR 

Identifikuje priority ve své 
oblasti 

Přijímá osobní 
odpovědnost za splnění 
přidělených cílů 

Aktivně komunikuje a 
zpřístupňuje potřebné 
informace kolegům a 
zákazníkům. 

Aktivně vyhledává 
příležitosti pro vlastní 
rozvoj 

Je připraven pracovat 
v jiném regionu / 
zahraničí 

Aplikuje přijaté změny do 
přístupu k zákazníkovi 

Chová se v souladu s 
firemními principy 

Identifikuje a efektivně 
realizuje obchodní 
příležitosti 

Organizuje si práci 
v souladu s plněním 
stanovených priorit 

Při jednání se zákazníky 
uplatňuje varianty řešení 
„win-win“. 

Účastní se  plánovaných 
rozvojových aktivit 

Je schopen využívat 
nejlepších mezinárodních 
praktik 

Pružně reaguje na měnící 
se potřeby zákazníka 

Dodržuje pravidla a 
předpisy 

Realizuje stanovené cíle 
při zachování principu 
win-win 

Hledá a uplatňuje 
nejefektivnější postupy 

Poskytuje podněty ke 
zlepšení procesů 
společnosti.  

Sleduje a využívá nové 
trendy ve své odbornosti 

Je otevřen spolupráci se 
zahraničními 
spolupracovníky 

Ke změnám přistupuje 
pozitivně 

Zná rizika ve své oblasti a 
předchází jim 

Aktivním přístupem 
buduje a rozvíjí žádoucí 
vztahy se zákazníky 

Analyzuje potenciální 
rizika 

Aktivně naslouchá a 
konstruktivně pracuje 
s odlišnými názory.  

Pracuje s doporučeními 
ze zpětné vazby 

Monitoruje a analyzuje 
trendy mezinárodního 
trhu 

Navrhuje zlepšení a 
hodnotí dopady 

Je konzistentní ve svých 
názorech, postojích a 
chování 

Identifikuje možná rizika a 
potenciální ohrožení 
bezpečnosti a navrhuje 
možnosti jejich ošetření 

Efektivně uplatňuje 
obchodní dovednosti 

Vstřícně spolupracuje. Buduje si a sdílí své 
know-how 

Je schopný komunikovat 
efektivně v mezinárodním 
prostředí 

Spolupracuje při zavádění 
změn napříč společností 

Hájí dobré jméno 
společnosti 

 

 

 

 

 

 



  

Členové týmu 

 

BEZPEČNĚ TVOŘÍME 
HODNOTY 

ZODPOVÍDÁME ZA 
VÝSLEDKY 

JSME JEDEN TÝM PRACUJEME NA SOBĚ ROSTEME ZA HRANICE 
HLEDÁME NOVÁ 
ŘEŠENÍ 

JEDNÁME FÉR 

Dodržuje stanovené 
standardy, postupy a 
pravidla bezpečnosti 

Přijímá osobní 
odpovědnost za splnění 
přidělených úkolů 

Na pracovišti koná 
s vědomím společného 
cíle 

Rozvíjí a prohlubuje svoji 
kvalifikaci a dovednosti 

Je připraven pracovat 
v jiném regionu / zahraničí 

Schválené změny 
realizuje v praxi 

Chová se v souladu 
s firemními principy 

Zajišťuje bezchybný a 
bezporuchový chod 
svěřené oblasti 

Plně se věnuje výkonu 
své práce 

Srozumitelně komunikuje 
a otevřeně diskutuje své 
názory 

Účastní se  plánovaných 
rozvojových aktivit 

V kontaktu se 
zahraničními 
spolupracovníky vidí 
příležitost k rozvoji 

Adaptuje se změnám, 
nelpí na zavedených 
postupech 

Dodržuje pravidla a 
předpisy 

Plní úkoly ve stanovené 
kvalitě a termínu 

Svěřené pracovní 
prostředky používá 
hospodárně 

Přispívá k pozitivní 
atmosféře na pracovišti 

Přijímá nové poznatky a 
učí se od svých 
spolupracovníků 

Je otevřen spolupráci 
s novými lidmi, včetně 
zahraničních 
spolupracovníků 

Ke změnám přistupuje 
pozitivně 

Zná rizika spojená se 
svojí prací a minimalizuje 
je 

Zná činnosti navazující na 
výsledky své práce 

Důsledně dodržuje 
pravidla bezpečnosti 

Předává získané 
zkušenosti svým 
spolupracovníkům 

Přijímá pozitivní i 
negativní zpětnou vazbu 

Přijímá nové postupy Dává podněty pro 
zlepšení pracovních 
postupů na svém 
pracovišti 

Jedná odpovědně a 
poctivě 

Je ochotný a vstřícný ke 
spolupráci 

Pro řešení zadaných 
úkolů využívá maximum 
svých možností a kapacit 

Má zaujetí pro věc, snaží 
se získat ostatní 

Realizuje  doporučení ze 
zpětné vazby 

Je schopen dorozumění 
se zahraničními 
spolupracovníky 

Pružně reaguje na 
potřeby spolupracovníků 

Hájí dobré jméno 
společnosti 



  

Příloha č. 3: Organizační struktura společnosti, divize personalistika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generální ředitel 

Divize gen. 
ředitele 

Divize 
investice 

Divize 
výroba 

Divize 

distribuce 
Divize 
správa 

Divize 
personalistika 

Divize 
international 

Divize 
obchod 

Divize výk. 
ředitele 

Divize 
finance 

Výkonný ředitel 

Rozvoj LZ Služby LZ 
zákazníkům 

Personální 
služby 

Interní 
komunikace 

LZ 
Odměňování 

Management 
LZ 

Analýzy a 
podpora procesů 

Analýzy a podpora 
transakčních procesů 

Výpočet 
mezd

 Analýzy a podpora 

procesů  

Výpočet mezd 
východ 

Personální 
služby

 Analýzy a podpora 

procesů  

Realizace 
benefitů 



  

Příloha č. 4: Dotazník řadový zaměstnanec  

Průzkum faktorů motivace při implementaci strategie podniku  

- ZAMĚSTNANEC - 

 

 

Dotazník je součástí diplomové práce na téma Význam motivace zaměstnanců při implementaci strategie 

podniku. 

 

Tento dotazník Vám poskytuje příležitost vyjádřit názor na různá témata týkající se Vaší společnosti. Předmětem 

dotazníku jsou otázky týkající se faktorů Vaší pracovní motivace strategie společnosti. 

 

Všechny údaje budou zpracovány při zachování anonymity. 

 

Vyplnění dotazníku Vám zabere asi 20 minut. Aby se vaše osobní názory skutečně promítly do odpovědí, vyplňte 

tento dotazník, prosím, spontánně a samostatně. 

 

Děkuji za Vaši spolupráci. 

 

 

I. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 
 

1. Pohlaví:   Žena  Muž  
                               

 

2. Věk:   < 30  30 – 39  40 – 49  50 – 59  60 < 
         

 

3. Způsob odměňování: Tarifní mzda Smluvní mzda  
        
 

4. Doba zaměstnání ve společnosti (roky):        < 1  1 – 4  5 – 9  10< 
       

 

II. SPOLEČNOST 
 

Rozhodně 
ano 

Spíš 
ano 

Ani 
ano  

ani ne 

Spíš 
ne 

Rozhodně 
ne 

Znám strategii společnosti      

Mám dostatečné informace o strategických záměrech 
společnosti 

     

Znám důvody vzniku stabilizačního programu NOVÁ 
VIZE 

     

Vím čeho chce společnost v rámci programu NOVÁ 
VIZE dosáhnout 

     

Vedoucí zaměstnanec mě průběžně informuje               
o nových strategických iniciativách společnosti 

     

Znám cíle divize personalistika na rok 2011      

Znám cíle útvaru personální služby na rok 2011      

Znám souvislost mezi centralizací útvaru personální 
služby a strategií společnosti 

     

Chápu souvislost mezi svou prací a cíli celé společnosti      

Zajímám se sám/a o strategické iniciativy společnosti      



  

Na následující otázku odpovídejte pouze v případě, že jste na otázku „Zajímám se sám/a o strategické 
iniciativy společnosti“ odpověděl/a rozhodně ano / spíš ano. 
Informace o strategických záměrech společnosti získávám  
 

Intranet  Firemní časopis  Vedoucí zaměstnanec    Kolegové   Jiné 
(uveďte) 

                       
 

III. JÁ VE SPOLEČNOSTI 
 

Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? V případě, ţe odpovíte   
d) nesouhlasím e) rozhodně nesouhlasím svou odpověď stručně zdůvodněte. 
a) rozhodně souhlasím b) souhlasím c) ani ano ani ne d) nesouhlasím e) rozhodně nesouhlasím 

 a) b) c) d) e) Zdůvodnění 

Jsem spokojen/a s dostupností potřebných 
pracovních pomůcek 

           

Pracovní podmínky (kancelář, hluk,…)  
mi umožňují být maximálně produktivní 

           

Vím dobře, jaké kariérové možnosti se mi 
nabízejí 

           

Vím dobře, jaké pracovní výsledky se ode 
mne očekávají 

           

Přesně chápu, jakým způsobem je 
hodnocena má pracovní výkonnost 

           

Je mi poskytována dostatečná zpětná 
vazba, jak dobře si vedu ve své práci 

           

Chápu souvislost mezi svou prací a cíli 
celé společnosti 

           

Cítím, že moje práce skutečně přispívá 
k úspěchu organizace 

           

V mém pracovním týmu dobře funguje 
vzájemná spolupráce 

           

Je na mě kladeno přiměřené množství 
práce 

           

Stres není v mé práci problém            

Mám příležitost dělat náročnou a 
zajímavou práci 

           

Za to co firmě nabízím (způsobilost, úsilí, 
výkonnost), dostávám spravedlivou 
odměnu (základní mzda, variabilní složka 
mzdy, zaměstnanecké výhody) 

           

Čím vyšší je moje výkonnost, tím lepší je 
moje odměna 

           

Za dobře odvedenou práci se mi dostává 
dostatečného uznání 

           

Má společnost citlivě přistupuje ke vztahu 
mezi mou prací a soukromým životem 

           

Mám dostatečné informace o 
záležitostech, které se mne dotýkají 

           

Mým problémům a záležitostem je 
dostatečně nasloucháno 

           

Mám pocit jistoty zaměstnání            



  

IV. JÁ  
 

Do jaké míry vás motivují  uvedené faktory k vyššímu pracovnímu výkonu? 
 

 Rozhodně 
motivuje 

Motivuje 
Ani ano  
ani ne 

Nemotivuje 
Rozhodně 
nemotivuje 

Kvalita pracovního prostředí      

Možnost práce s kvalitními pracovními 
pomůckami/špičkovými technologiemi 

     

Příjemný kolektiv      

Pochvala za dobře odvedenou práci      

Jasně stanovené cíle      

Možnost vzdělávání v oboru      

Možnost kariérního postupu      

Výše mzdy      

Vyplacená odměna      

Poskytované benefity      

Možnost samostatně rozhodovat      
 

Z uvedených motivačních faktorů vyberte tři, které vás motivují nejvíc k vyššímu pracovnímu 
výkonu. 
 

 Kvalita pracovního prostředí    Příjemný kolektiv 

 Možnost práce s kvalitními pracovními    Výše mzdy 

pomůckami/špičkovými technologiemi   

 Jasně stanovené cíle     Pochvala za dobře odvedenou práci 

 Možnost vzdělávání v oboru    Možnost kariérního postupu 

 Vyplacená odměna     Poskytované benefity 

 Možnost samostatně rozhodovat   

 

 

V. AKTUÁLNÍ TÉMATA 
 

Kterým z uvedených poloţek by měla být v  útvaru personální sluţby v rámci centralizace 
věnována větší pozornost? Vyberte pouze tři poloţky, které jsou pro Vás nejvíce důleţité. 

 

 Komunikace 

 Styl řízení 

 Otevřenost pro kreativitu a inovace 

 Efektivita při řešení problémů 

 Projevování uznání 

 Poskytování volnosti a samostatnosti 

 Pracovní zátěž 

 Nabídka možnosti dalšího kariérního růstu 

 Proces hodnocení pracovního výkonu 

 Spravedlnost poskytování mezd v rámci útvaru 

 Odměňování výkonnosti 

 Příjemné pracovní prostředí 

 Pracovní klima, atmosféra 

 Jiné:     



  

Příloha č. 5: Dotazník vedoucí zaměstnanec  

Průzkum faktorů motivace při implementaci strategie podniku  

- VEDOUCÍ ZAMĚSTNANEC - 

 

 

Dotazník je součástí diplomové práce na téma Význam motivace zaměstnanců při implementaci strategie 

podniku. 

 

Tento dotazník Vám poskytuje příležitost vyjádřit názor na různá témata týkající se Vaší společnosti. Předmětem 

dotazníku jsou otázky týkající se faktorů Vaší pracovní motivace strategie společnosti. 

 

Všechny údaje budou zpracovány při zachování anonymity. 

 

Vyplnění dotazníku Vám zabere asi 20 minut. Aby se vaše osobní názory skutečně promítly do odpovědí, vyplňte 

tento dotazník, prosím, spontánně a samostatně. 

 

Děkuji za Vaši spolupráci. 

 

 

I. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 
 

5. Pohlaví:   Žena  Muž  
                               

 

6. Věk:   < 30  30 – 39  40 – 49  50 – 59  60 < 
         

 

7. Způsob odměňování: Tarifní mzda Smluvní mzda  
        
 

8. Doba zaměstnání ve společnosti (roky):        < 1  1 – 4  5 – 9  10< 
       

 

II. SPOLEČNOST 
 

Rozhodně 
ano 

Spíš 
ano 

Ani 
ano  

ani ne 

Spíš 
ne 

Rozhodně 
ne 

Znám strategii společnosti      

Mám dostatečné informace o strategických záměrech 
společnosti 

     

Znám důvody vzniku stabilizačního programu NOVÁ 
VIZE 

     

Vím čeho chce společnost v rámci programu NOVÁ 
VIZE dosáhnout 

     

Vedoucí zaměstnanec mě průběžně informuje               
o nových strategických iniciativách společnosti 

     

Znám cíle divize personalistika na rok 2011      

Znám cíle útvaru personální služby na rok 2011      

Znám souvislost mezi centralizací útvaru personální 
služby a strategií společnosti 

     

Chápu souvislost mezi svou prací a cíli celé společnosti      

Zajímám se sám/a o strategické iniciativy společnosti      



  

Na následující otázku odpovídejte pouze v případě, že jste na otázku „Zajímám se sám/a o strategické 
iniciativy společnosti“ odpověděl/a rozhodně ano / spíš ano. 
Informace o strategických záměrech společnosti získávám  
 

Intranet  Firemní časopis  Vedoucí zaměstnanec    Kolegové   Jiné 
(uveďte) 

                       
 

III. JÁ VE SPOLEČNOSTI 
 

Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? V případě, ţe odpovíte   
d) nesouhlasím e) rozhodně nesouhlasím svou odpověď stručně zdůvodněte. 
a) rozhodně souhlasím b) souhlasím c) ani ano ani ne d) nesouhlasím e) rozhodně nesouhlasím 

 a) b) c) d) e) Zdůvodnění 

Jsem spokojen/a s dostupností potřebných 
pracovních pomůcek 

           

Pracovní podmínky (kancelář, hluk,…)  
mi umožňují být maximálně produktivní 

           

Vím dobře, jaké kariérové možnosti se mi 
nabízejí 

           

Vím dobře, jaké pracovní výsledky se ode mne 
očekávají 

           

Přesně chápu, jakým způsobem je hodnocena 
má pracovní výkonnost 

           

Je mi poskytována dostatečná zpětná vazba, 
jak dobře si vedu ve své práci 

           

Chápu souvislost mezi svou prací a cíli celé 
společnosti 

           

Cítím, že moje práce skutečně přispívá 
k úspěchu organizace 

           

V mém pracovním týmu dobře funguje 
vzájemná spolupráce 

           

Je na mě kladeno přiměřené množství práce            

Stres není v mé práci problém            

Mám příležitost dělat náročnou a zajímavou 
práci 

           

Za to co firmě nabízím (způsobilost, úsilí, 
výkonnost), dostávám spravedlivou odměnu 
(základní mzda, variabilní složka mzdy, 
zaměstnanecké výhody) 

           

Čím vyšší je moje výkonnost, tím lepší je moje 
odměna 

           

Za dobře odvedenou práci se mi dostává 
dostatečného uznání 

           

Má společnost citlivě přistupuje ke vztahu mezi 
mou prací a soukromým životem 

           

Mám dostatečné informace o záležitostech, 
které se mne dotýkají 

           

Mým problémům a záležitostem je dostatečně 
nasloucháno 

           

Mám pocit jistoty zaměstnání            



  

IV. JÁ  
 

Do jaké míry vás motivují  uvedené faktory k vyššímu pracovnímu výkonu? 
 

 Rozhodně 
motivuje 

Motivuje 
Ani ano  
ani ne 

Nemotivuje 
Rozhodně 
nemotivuje 

Kvalita pracovního prostředí      

Možnost práce s kvalitními pracovními 
pomůckami/špičkovými technologiemi 

     

Příjemný kolektiv      

Pochvala za dobře odvedenou práci      

Jasně stanovené cíle      

Možnost vzdělávání v oboru      

Možnost kariérního postupu      

Výše mzdy      

Vyplacená odměna      

Poskytované benefity      

Možnost samostatně rozhodovat      
 

Z uvedených motivačních faktorů vyberte tři, které vás motivují nejvíc k vyššímu pracovnímu 
výkonu. 
 

 Kvalita pracovního prostředí    Příjemný kolektiv 

 Možnost práce s kvalitními pracovními    Výše mzdy 

pomůckami/špičkovými technologiemi   

 Jasně stanovené cíle     Pochvala za dobře odvedenou práci 

 Možnost vzdělávání v oboru    Možnost kariérního postupu 

 Vyplacená odměna     Poskytované benefity 

 Možnost samostatně rozhodovat   

 

 

V. AKTUÁLNÍ TÉMATA 
 

Kterým z uvedených poloţek by měla být v  útvaru personální sluţby v rámci centralizace 
věnována větší pozornost? Vyberte pouze tři poloţky, které jsou pro Vás nejvíce důleţité. 

 

 Komunikace 

 Styl řízení 

 Otevřenost pro kreativitu a inovace 

 Efektivita při řešení problémů 

 Projevování uznání 

 Poskytování volnosti a samostatnosti 

 Pracovní zátěž 

 Nabídka možnosti dalšího kariérního růstu 

 Proces hodnocení pracovního výkonu 

 Spravedlnost poskytování mezd v rámci útvaru 

 Odměňování výkonnosti 

 Příjemné pracovní prostředí 

 Pracovní klima, atmosféra 

 Jiné:      



  

VI. MOJI PODŘÍZENÍ 
 

Do jaké míry  povaţujete níţe uvedené faktory jako motivační pro váš kolektiv? 
 

 Rozhodně 
motivuje 

Motivuje 
Ani ano  
ani ne 

Nemotivuje 
Rozhodně 
nemotivuje 

Kvalita pracovního prostředí      

Možnost práce s kvalitními pracovními 
pomůckami/špičkovými technologiemi 

     

Příjemný kolektiv      

Pochvala za dobře odvedenou práci      

Jasně stanovené cíle      

Možnost vzdělávání v oboru      

Možnost kariérního postupu      

Výše mzdy      

Vyplacená odměna      

Poskytované benefity      

Možnost samostatně rozhodovat      

 
Z uvedených motivačních faktorů vyberte tři, které podle vás motivují vaše podřízené nejvíc 
k vyššímu pracovnímu výkonu. 
 

 Kvalita pracovního prostředí    Příjemný kolektiv 

 Možnost práce s kvalitními pracovními    Výše mzdy 

pomůckami/špičkovými technologiemi   

 Jasně stanovené cíle     Pochvala za dobře odvedenou práci 

 Možnost vzdělávání v oboru    Možnost kariérního postupu 

 Vyplacená odměna     Poskytované benefity 

 Možnost samostatně rozhodovat   

 

Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky v případě, ţe odpovíte   
a) rozhodně souhlasím b) souhlasím svou odpověď stručně zdůvodněte (frekvence, způsob, aj.). 
a) rozhodně souhlasím b) souhlasím c) ani ano ani ne d) nesouhlasím e) rozhodně nesouhlasím  

 a) b) c) d) e) Zdůvodnění 

Informuji své podřízené pravidelně o tom, jaké 
pracovní výsledky od nich očekávám 

           

Seznamuji své podřízené s tím, jakým 
způsobem je hodnocena jejich pracovní 
výkonnost 

           

Poskytuji svým podřízeným dostatečnou 
zpětnou vazbu, jak dobře si vedou ve své práci 

           

Mí podřízení chápou souvislost mezi svou prací 
a cíli celé společnosti 

           

Své podřízené průběžně informuji o nových 
strategických iniciativách společnosti 

           

Mí podřízení mají  dostatek příležitostí učit 
novým věcem a rozvíjet nové schopnosti 

           

Dávám svým podřízeným najevo, že jejich 
práce skutečně přispívá k úspěchu organizace 

           



  

 a) b) c) d) e) Zdůvodnění 

Udržuji ve svém týmu kvalitní vzájemnou 
spolupráce 

           

Kladu na své podřízené  přiměřené množství 
práce 

           

Dávám svým podřízeným příležitost dělat 
náročnou a zajímavou práci 

           

Čím vyšší je výkonnost  mých podřízených, tím 
lepší je jejich odměna 

           

Za dobře odvedenou práci svým podřízeným 
projevuji dostatečné uznání 

           

Respektuji vztah mezi prací a soukromým 
životem svých podřízených 

           

Předávám svým podřízeným dostatečné 
informace o záležitostech, které se jich dotýkají 

           

Dostatečně naslouchám problémům a 
záležitostem svých podřízených 

           

Mohu svým podřízeným poskytnout pocit jistoty 
zaměstnání 

           

 


