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1  Úvod 

 Svět, jeho uspořádání, stejně jako společnost prodělaly v posledních 

staletích, desetiletích, ba dokonce i v posledních letech značné změny, 

které se promítly skrze celé spektrum činností do života každého 

jednotlivce, skupiny či státu. Vzhledem k tomuto dynamickému vývoji 

s permanentně se urychlující tendencí dnes již nikdo nemá pochyb  

o postupném odbourávání obchodních bariér v podobě státních hranic, kdy 

vzniká jednotný trh zahrnující v rámci složitých vazeb majoritní část 

obyvatel Země. V souvislosti s tímto unikátním systémem vazeb se hovoří 

o novém fenoménu nadnárodních korporací, jejichž vliv ve značné míře 

přesahuje vliv národních států, a je tudíž možné položit si otázku vzniku 

nových subjektů na poli globálních hráčů.  

 Právě díky aktuálnosti a významu výše zmíněného padla volba 

tématu na tuto oblast, kde je práce dále detailněji zaměřena  

na problematiku výběru zaměstnanců a jejich motivaci v tomto druhu 

společnosti. Jak již z definice nadnárodní společnosti plyne, není její 

působnost vymezena hranicemi jednoho státu, z čehož vyplývá rozdílná  

a mnohdy rozsáhlejší struktura zaměstnaneckých vztahů stejně tak jako 

způsob jejich přijímání, motivace a směřování. I když se v určitých bodech 

tyto modely nadnárodních korporací a společností místního významu 

protínají, jedná se ve většině případů o odlišné formy firemních kultur, 

strategií a přístupů k zaměstnancům.  

Cílem práce tak je podat na základě provedených analýz co možná 

nejobjektivnější obraz fungování výběru zaměstnanců a jejich motivace  

ve vybrané společnosti, kdy hlavními výstupy jsou kritické (ve smyslu 

objektivní) zhodnocení těchto aktivit a návrh(y) na zlepšení stávající 

situace.  

Práce je včetně úvodu a závěru členěna do pěti kapitol, jejichž náplň 

bude logicky směřovat od obecného popisu až ke konkrétním návrhům. 

Druhá kapitola s názvem „Teoretická východiska dané problematiky“ 
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poskytne potřebný základní rámec pro popis a definování činností 

společnosti v oblasti výběru a motivace zaměstnanců. Řeč tak je zejména 

o kritériích, jednotlivých fázích z hlediska chronologického a významového 

a o metodách výběru zaměstnanců, stejně tak jako o jejich postavení  

v tomto procesu. V otázce motivace je pozornost směřována především  

na dvě základní sféry – hmotnou a nehmotnou motivaci a jejich konkrétní 

podoby. Třetí kapitola („Charakteristika společnosti“) je věnována 

základním informacím o společnosti IBM jak z pohledu jejího 

celosvětového působení, tak z pohledu brněnské pobočky IBM Global 

Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o., v rámci níž jsou 

prováděna potřebná šetření. Předposlední kapitola, jež nese název 

„Analýza výběru zaměstnanců a jejich motivace v rámci dané společnosti 

včetně doporučení“ je nositelem konkrétních rozborů a následných 

zhodnocení a doporučení, jež z analýz vzejdou. „Závěr“ je pak sumarizací 

všech poznatků a doporučení plynoucích z předchozích kapitol, zejména 

pak z kapitoly „Analýza výběru zaměstnanců a jejich motivace v rámci 

dané společnosti včetně doporučení“.  
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2  Teoretická východiska dané problematiky 

Tato kapitola je věnována problematice výběru zaměstnanců a jejich 

motivaci z obecného, či lépe řečeno teoretického hlediska. Na první pohled 

se může zdát, že se jedná o dvě nesouvisející oblasti pracovního procesu. 

Částečně je to pravda, jelikož je nutné na ně nahlížet jako na dvě 

samostatné sekce – zjednodušeně řečeno, výběr zaměstnanců zkoumá, 

který z uchazečů bude nejvíce přínosným pro účel společnosti (konkrétní 

pracovní místo) a kterého je tedy vhodné přijmout, kdežto motivace 

zaměstnanců řeší, jak zvýšit produktivitu práce již přijatého zaměstnance. 

Na druhou stranu se tyto samostatné oblasti funkčně protínají, jelikož 

jedna kontinuálně přechází v druhou. Pokud je uchazeč přijat, stává se 

součástí společnosti, jejímž cílem je zvyšovat celkovou výkonnost  

a efektivitu a tudíž i produktivitu práce jednotlivých svých zaměstnanců - 

prostředkem ke zvýšení produktivity je pak vhodná motivace.  

 

2.1  Výběr zaměstnanců 

 Jak již bylo řečeno, jedná se o dvě oddělené sekce, které tedy budou 

řešeny samostatně, aby pak na konci teoretické části ukázala jejich 

zmíněnou souvztažnost. Cílem výběru zaměstnanců je po důkladném 

zhodnocení všech aspektů týkajících se pracovního života zvolit toho 

nejvhodnějšího adepta na dané pracovní místo. Aby se tak mohlo stát,  

je nutné mít dostatečný počet uchazečů, kteří se ucházejí o pozici, které 

se daný výběr týká - tento proces se nazývá získávání zaměstnanců.  

Je nutné, aby byl zajištěn ideální počet uchazečů, jelikož nízký počet 

nezaručuje dostatečné množství pro jistotu výběru vhodného zaměstnance 

a naopak nadměrný počet zvyšuje náklady při procesu výběru. Ideální 

počet uchazečů (většinou přepočtený na jedno volné pracovní místo)  

se liší podle obsazované pozice – na vedoucí posty (manažerské funkce)  

je zpravidla zapotřebí vyššího počtu zájemců, na pozici méně náročnou na 
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specializaci (například některé manuální práce) postačí menší počet 

uchazečů.  

 Pro správný výběr pracovníků je nutné brát v úvahu nejen jejich 

odbornou způsobilost, ale i osobnostní charakteristiky (zejména 

v prostředí kolektivu) – nemělo by dojít k narušení mezilidských vztahů na 

pracovišti, ba dokonce by měl (v lepším případě) příchod nového 

spolupracovníka přispět k harmonizaci atmosféry jak v oblasti pracovních, 

tak sociálních poměrů v dané společnosti. Pro vhodné a efektivní 

vyhodnocení výběru je tedy nezbytně nutné stanovit si určitá kritéria, dle 

kterých budou uchazeči srovnáváni a tudíž i následně posuzováni.  

Aby měla tato kritéria potřebnou váhu, je nutné ověřit jejich platnost  

a spolehlivost zpětným zhodnocením, které se provede porovnáním 

očekávaného  

a reálného pracovního výkonu uchazeče (uchazečů). Je tedy patrné,  

že podceněním významu výběru zaměstnanců (volbou nesprávných  

či nedokonalých kritérií) může dojít k zásadnímu oslabení výkonnosti  

a následně i konkurenceschopnosti podniku. Výběr tedy rozhoduje o tom, 

jakými pracovníky (jakou kvalitou pracovní síly) pak může podnik 

disponovat.  

 I když se jedná spíše o problematiku procesu získávání zaměstnanců 

(který je však s procesem výběru značně provázán), je důležité zmínit, 

odkud může podnik uchazeče k výběru získávat. Nahlíženo optikou 

základního rozdělení můžeme rozlišit dvě skupiny – čerpání z vlastních řad 

a přilákání zájemců z externích zdrojů. Každá z těchto možností má svá 

plus a mínus – obecně řečeno, využití vlastních zaměstnanců je méně 

nákladnější a jedná se o osoby znalé prostředí, kdežto získávání 

potencionálních pracovníků zvnějšku je nákladnější (nutnost informování 

v drtivé většině případů prostřednictvím drahé inzerce), může docházet  

(a často dochází) k problémům adaptace zaměstnanců na novém 

pracovišti a v novém kolektivu, na druhou stranu však lze na rozdíl  

od vnitřních zdrojů zajistit potřebný počet uchazečů pro možnost výběru 
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vhodné osoby na pozici specializovanou či vedoucí a v neposlední řadě 

může pohled nového člena přinést potřebnou inovaci a nadhled. Zejména 

pak ve vyspělejších státech je preferována varianta mobilizace vlastních 

zdrojů a tudíž i kariérního růstu v rámci společnosti.  

 Jak bylo ve zkratce uvedeno výše, cílem podniku je vybrat 

(přijmout) nejvhodnějšího z uchazečů, tudíž klíčovým faktorem této 

činnosti je právě posouzení míry vhodnosti daných uchazečů, přičemž  

se stanoví potřebné náležitosti daného pracovního místa, dle kterých jsou 

pak posuzovány charakteristiky jednotlivých uchazečů – ať už deklarované 

(osvědčení, maturitní vysvědčení, výuční list, vysokoškolský diplom apod.) 

či zjištěné (praxe v oboru, znalost cizího jazyka a jiné). Problémem však 

je, že je nutno porovnávat v drtivé míře nekvantifikovatelné veličiny -  

znalosti spojené (nejen) s budoucí pracovní náplní, osobnostní rysy nebo 

například vrozené a naučené dovednosti. Bylo by snadné (i když takové 

pokusy možná existují) vytvořit z daných vlastností číselnou tabulku, kde 

by byli seřazeni jednotliví uchazeči s dokonalou objektivitou hodnocení. 

Jenže pokud jde o veličiny nekvantifikovatelné, nemůžeme je měřit a tím 

pádem ani sestavit jednoznačný (nezpochybnitelný) výsledek. Nutno 

podotknout, že tato obtíž často vzniká také u stanovení požadavků  

na pracovní místo, zvláště pak u míst v podniku (na trhu práce) nově 

vzniklých, kde není možno empiricky určit potřeby zaručující správné 

plnění pracovních povinností. Je tedy nezbytné vytvořit systém 

kategorizace uchazečů do určitých skupin dle předem schválených kritérií 

za současného užití metod, které by vyhovovaly potřebám těchto kritérií.  

 

2.1.1  Kritéria výběru  

 Hlavním kritériem výběru v našich podmínkách nadále zůstává 

schopnost plnit požadavky obsazovaného místa (do jaké míry je uchazeč 

schopen a ochoten tyto požadavky plnit). Ač to zní do jisté míry logicky  

a přirozeně, v dobře řízených organizacích (převážně zahraničních)  
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se uplatňuje zdokonalený model a je tedy třeba nahlédnout trochu dál. 

Práce nyní přiblíží tři stupně kritérií výběru zaměstnanců dle Lewise 1: 

1) Celopodniková kritéria, jež souvisejí s těmi vlastnostmi, které podnik 

považuje za důležité (například související s podnikovou politikou)  

a která tak odrážejí předpoklady úspěšného počínání uchazeče 

v této společnosti. Kupříkladu podnik zaměřený konzervativním 

směrem (či orientující se na významné aktéry trhu) bude vyžadovat 

formální vystupování a reprezentativnost.  Tato kritéria mohou  

a nemusí být formulována písemně, jelikož se často jedná spíše  

o intuitivní a dost možná i subjektivní vnímání.  

2) Úseková (útvarová) kritéria vztahující se již k dílčímu pracovnímu 

úseku podnikové struktury, kde jsou odlišné požadavky skrze různé 

útvary podniku (řídící útvar, oddělení personalistiky, výrobní úsek  

a další). Neméně důležitým faktorem je také adaptace nového člena 

do kolektivu – neměl by narušit jeho fungování po sociální stránce. 

3) Třetím a posledním typem je kritérium konkrétního pracovního místa 

(též označována jako tradiční kritéria), které je stále nedůležitějším 

činitelem, avšak už nikoliv jediným. V poslední době se dokonce 

začíná objevovat názor, že je snazší (ve smyslu vhodnosti) vybrat 

pracovníka pro podnik než pro pracovní místo. Tento názor je však 

nutno vnímat s přihlédnutím k potřebné odborné kvalifikaci a jiným 

již zmíněným faktorům.  

Velmi často diskutovaným problémem je rovněž samotná 

spolehlivost a platnost kritérií (používaných pro posouzení vhodnosti 

daného uchazeče) a z nich vycházejících metod. Ani jedna z metod není 

zárukou úplné eliminace či alespoň minimalizace rizika vybrání 

„nevhodného“ uchazeče. To je důvodem vzniku a tvorby neustále nových 

metod výběru, u kterých však s největší pravděpodobností bude 

v budoucnu nalezena také nějaká slabina, díky níž vznikne potřeba 

                                                           
1
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 2. vyd. Praha: Management press, 1998. 352 s. 

ISBN 80-85943-51-4. Kapitola V.III. Kritéria výběru, validita a spolehlivost faktorů používaných k předvídání 
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definovat opět metodu novou. Základním pilířem nejistoty výběru 

vhodného uchazeče je jednoduše fakt, že nelze přesně zhodnotit 

kvalitativní charakteristiky jednotlivých osob a je tedy rozhodováno  

do značné míry na základě subjektivního dojmu, nebo v lepším případě  

na základě zkušeností. 

 

2.1.2  Fáze výběru zaměstnanců 

 Chronologicky i významově vzato se rozlišují dvě základní fáze 

výběru – předběžná a vyhodnocovací. Předběžná fáze v podstatě vychází 

z průběžného sledování potřeb a požadavků společnosti v oblasti 

personálního obsazení a vzniká ve chvíli, kdy je zaregistrována potřeba 

obsazení konkrétního pracovního místa. Ihned po tomto zjištění musí 

následovat tři kroky (jež jsou typické pro předběžnou fázi) 2: 

1) Definování onoho pracovního místa a specifikace základních 

pracovních podmínek a povinností (pro možnost kvalitního výběru 

velmi důležitý krok – přesné vymezení potřeb). 

2) Zkoumání ideálních aspektů potenciálních zaměstnanců pro možnost 

úspěšného vykonávání práce na obsazované pozici. 

3) Popis vhodného uchazeče – vychází z druhého kroku a jedná se již  

o konkrétní stanovení potřebného stupně vzdělání, odborné 

způsobilosti, potřeby praxe, nástin ucházejících osobnostních 

charakteristik a mnoho dalších činitelů souvisejících s náročností  

a druhem práce – tyto se poté stávají součástí nejen inzercí 

poptávajících práci pro danou pozici, ale zejména kritérií 

používaných při následném výběru. 

Po předběžné následuje fáze vyhodnocovací v tu chvíli, kdy  

je k dispozici dostatečný počet uchazečů, který se odvíjí zejména  

                                                           
2
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 2. vyd. Praha: Management press, 1998. 352 s. 

ISBN 80-85943-51-4. Kapitola V.III. Kritéria výběru, validita a spolehlivost faktorů používaných k předvídání 
úspěšného výkonu práce (prediktorů), s. 135-136. 
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od specializace dané pozice. I tato fáze se skládá z jednotlivých kroků, 

není už však nutností (na rozdíl od fáze předběžné) uskutečnit je všechny. 

Nejdůležitějšími (nejčastěji používanými) kroky tedy jsou 3: 

1) Zkoumání dokumentů, jež uchazeč předložil (měl předložit). 

2) Předběžný pohovor zajišťující doplnění potřebných informací. 

3) Testování uchazečů prostřednictvím testů pracovní způsobilosti 

(nebo prostřednictvím celých diagnostických center a programů –  

u některých důležitých manažerských postů). 

4) Výběrový (hlavní) pohovor. 

5) Studie referencí (od předchozích zaměstnavatelů či škol – znalost 

dlouhodobých výsledků a profilování, používáno hojně v USA). 

6) Lékařské vyšetření (pouze v některých případech – například  

u armády, v potravinářském průmyslu apod.). 

7) Finální rozhodnutí o výběru daného uchazeče. 

8) Zveřejnění výsledků a informování zúčastněných (přijetí, nepřijetí 

nebo ponechání kontaktů pro možnou budoucí spolupráci). 

V případě nepřijetí uchazeče je více než na místě ho zdvořile  

o výsledku informovat a poděkovat mu za spolupráci, dále je pak nutností 

vrátit mu veškeré dokumenty a údaje jím předložené.  

 

2.1.3  Metody výběru zaměstnanců 

 V této části je práce zaměřena na jednotlivé metody výběru  

a následně popíše nejpoužívanější z nich. Používání té které metody závisí 

na tom, které vlastnosti a do jaké míry chce podnik při výběru ověřit – 

metody jsou tedy odlišné podle typu obsazované pozice (jak z hlediska 

jejího oborového zaměření tak například na míře odpovědnosti),  

                                                           
3
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 2. vyd. Praha: Management press, 1998. 352 s. 

ISBN 80-85943-51-4. Kapitola V.III. Kritéria výběru, validita a spolehlivost faktorů používaných k předvídání 
úspěšného výkonu práce (prediktorů), s. 136. 
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na zvyklostech společnosti a v neposlední řadě na situaci v dané zemi 

(ekonomická, sociálně kulturní atd.). 

Mezi základní metody můžeme zařadit 4: 

 dotazník; 

 analýza životopisu; 

 pohovor (interview); 

 skupinové výběrové pohovory; 

 stress interview; 

 testy psychologické, inteligenční či znalostní; 

 assessment centra; 

 grafologický rozbor. 

 

Dotazník je metodou (jednou z metod) používanou téměř ve všech 

společnostech. V běhu historie se způsob používání měnil – od jednoho 

celostátního dotazníku, přes dotazník celopodnikový až k situaci,  

kdy v rámci jednoho podniku je používáno dotazníků více. I jeho význam 

bývá různý, nikoliv však z pohledu chronologického vývoje, nýbrž 

kvalifikovanosti – u pozic, kde je zapotřebí nižší míry kvalifikovanosti 

(zvláště u manuálních prací) plní dotazník funkci rozhodující metody 

výběru nejvhodnějšího uchazeče.  

I životopis může posloužit jako jedna z metod, kde rozhodující 

měrou ovlivní výběr, v drtivé většině případů je však používán 

v kombinaci s metodou jinou. Jak je zřejmé, mezi nejdůležitější patří 

informace o dosaženém vzdělání a praxi, případně jiných nabytých 

dovedností či zkušeností (znalost jazyka, různé kurzy nebo pracovní  

či studijní zahraniční působnost).  

                                                           
4
 Metody výběru pracovníků [online]. ADITUS – Recruitment company. Poslední aktualizace není uvedena *cit. 

24. 11. 2010+. Dostupné z: http://www.aditus.cz/metody_recruitment.php 
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Pohovor neboli interview by se dal z tohoto anglického výrazu volně 

a relativně výstižně přeložit jako pohled do nitra. Při obvykle větším 

množství uchazečů je potřeba během krátkého časového úseku zjistit  

co možná největší množství informací. Tento způsob je a nadále i nejspíš 

bude nejpoužívanější metodou výběru, přičemž i odborníci z řad praktiků  

i teoretiků se k tomuto závěru kloní. Kromě obecného posouzení vhodnosti 

má pohovor i další cíle, kterými jsou 5: 

 doplnění a prohloubení informací o uchazeči; 

 seznámení uchazeče s informacemi o podniku a práci v něm; 

 posouzení osobnostních charakteristik uchazeče. 

Panuje názor, že právě posledního bodu (posouzení osobnosti 

uchazeče) se prostřednictvím pohovoru dá dosáhnout dokonce lépe než 

konkrétními testy osobnosti (uchazeč se tolik nekontroluje a tudíž  

se vnitřně nemůže připravit). Pohovoru s uchazečem by se mělo účastnit 

zpravidla více osob, zejména pak jeho potenciální vedoucí pracovník 

(bezprostředně nadřízený obsazované pozici). Pohovor může mít formu 

předem stanovenou, kdy hovoříme o tzv. strukturovaném  

či standardizovaném pohovoru, nebo formu s volným průběhem 

(nestrukturovaný). Strukturovaný pohovor je považován za více efektivní, 

jelikož je snadněji proveditelná celková sumarizace a srovnání všech 

uchazečů. Mezi další druhy pohovoru pak patří pohovor skupinový nebo 

tzv. stress interview. 

 Další skupinou jsou psychologické, inteligenční či znalostní testy, 

které by se daly shrnout do jednoho balíčku s názvem testy pracovní 

způsobilosti a jsou používány spíše jako doplňková metoda. Bohužel  

se u nás pod tíhou současných trendů používají výhradně testy osobnosti, 

jež mají jednu z nejmenších spolehlivostí.  

                                                           
5
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 2. vyd. Praha: Management press, 1998. 352 s. 

ISBN 80-85943-51-4. Kapitola V.III. Kritéria výběru, validita a spolehlivost faktorů používaných k předvídání 
úspěšného výkonu práce (prediktorů), s. 142. 
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 V poslední době se rozšířilo používání tzv. assessment centre,  

které v našich podmínkách není zatím příliš realizováno a známo.  

Jedná se v podstatě o celá výcviková a diagnostická centra (programy), 

kde probíhá nejen výběr, ale i výcvik osob do manažerských funkcí.  

Výběr (i výcvik) probíhá na základě simulace modelových situací,  

se kterými se člověk na této vedoucí pozici setkává v rámci své pracovní 

náplně. 

 Poslední metodou zmíněnou výše je grafologický rozbor. Principem 

této metody je rozbor písma uchazeče, který je požádán o stránku rukou 

psaného textu (nejčastěji životopisu). Ač to může znít k neuvěření,  

dá se tímto způsobem analýzy diagnostikovat osobnost pisatele ve velmi 

širokém rozsahu – je možné zjistit vitalitu, temperament, pracovní 

výkonnost, introverzi či extroverzi, hodnotovou orientaci, míru obecné  

a sociální inteligence a jiné. 6 

 Na rozhraní metod výběru a samotného pozorování pracovní 

výkonnosti a adaptace je přijetí zaměstnance na zkušební dobu. Jelikož  

je během této zkušební lhůty možné poznat zaměstnance mnohem lépe 

než prostřednictvím velmi krátkého pohovoru (a případných dalších 

metod), je přijetí na zkušební dobu nejefektivnějším způsobem,  

jak přijmout nejvhodnější(ho) uchazeče. Nevýhodou je poměrně velká 

organizační náročnost a nákladnost, i přesto je však dnes velmi oblíbenou, 

protože teprve prací v organizaci mohou být zaměstnancem prokázány 

jeho kvality. 7 

 

2.1.4  Postavení uchazeče v procesu výběru 

Důležitou a často opomíjenou skutečností je fakt, že výběr 

zaměstnanců není jednostranným diktátem, kde podnik hraje hlavní roli  

                                                           
6
 Grafologické rozbory [online]. IVE-AGENTURA, s.r.o. Poslední aktualizace není uvedena *cit. 24. 11. 2010+. 

Dostupné z: http://www.ive-agentura.cz/grafologicke2.html#zacatek 
7
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 2. vyd. Praha: Management press, 1998. 352 s. 

ISBN 80-85943-51-4. Kapitola V. Výběr pracovníků, s. 130-150. 
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a uchazeč o zaměstnání je pasivním hráčem tohoto procesu, nýbrž  

se jedná o oboustrannou záležitost, kde nejen podnik je tím, který  

si vybírá, ale i uchazeč se rozhoduje, který podnik si vybere. Nutno však 

podotknout, že možnost výběru ze strany zaměstnance (uchazeče  

o zaměstnání) se odvíjí od jeho kvalifikace a také od poměrů daného státu 

– je zřejmé, že je u nás vzhledem k relativně vysoké míře 

nezaměstnanosti zakořeněna spíše varianta dominantního postavení 

podniku při výběru zaměstnanců.  
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2.2  Motivace zaměstnanců 

 Základním principem motivace zaměstnanců je zejména stimulace 

pracovní výkonnosti a udržení si nejlepších pracovníků a talentů. V mnoha 

případech totiž nemusí být hlavním problémem zaměstnance získat,  

ale udržet si ho (zvláště pak ty nejschopnější). V zásadě je možno 

rozlišovat motivaci peněžní (veškerá peněžní odměna – plat, bonusy, 

individuální odměny a jiné) a nepeněžní (pochvala, důvěra v samostatné 

konání, formální uznání nebo další zaměstnanecké nepeněžní výhody), 

pozitivní (například systém odměn a kariérního růstu) a negativní 

(odejmutí pohyblivé složky mzdy při nesplnění daných úkolů apod.) nebo 

například hmotnou (včetně peněžní) a nehmotnou. První úsudek by mohl 

být takový, že finanční motivace (hmotná) je hlavní prioritou 

v zaměstnancově žebříčku hodnot, tudíž je pro něj i faktorem nejvíce 

ovlivňujícím pracovní výkon, kde by tedy platila přímá úměra mezi výší 

finančních odměn a pracovním nasazením (pracovním výkonem).  

Jak ovšem bylo prokázáno řadou výzkumů i experimentů, není tomu zcela 

tak. Finanční motivace je hybatelem jen zčásti, přičemž od určité hranice, 

která je pro každého individuální dle osobních priorit, nepředstavuje 

motivaci žádnou. To však neznamená, že by se organizace neměly  

o finanční ohodnocení zajímat. Pomocí propracovaného a hlavně 

spravedlivého systému odměňování, jehož logika vychází z úspěšnosti 

plnění vytyčených cílů (ať už celopodnikových, úsekových a zejména cílů 

kladených přímo konkrétnímu zaměstnanci), lze alespoň částečně 

motivovat k požadovaným pracovním výkonům. Jak se dá ze slov výše 

uvedených usoudit, je třeba zaměřit pole působnosti i na motivaci 

nehmotnou. Čím je obtížnější definovat nástroje nehmotné motivace 

vedoucí k potřebnému výkonu, tím důležitější hrají roli právě při kýžené 

motivaci a z ní plynoucích cílech. Při obecnějším pohledu a zjednodušení 

by se dalo hovořit dokonce o firemní kultuře, která je do značné míry 

rozhodující v situaci, kdy se uchazeč rozhoduje mezi dvěma organizacemi 

(zvláště při stejném platovém ohodnocení). Právě tato firemní kultura 
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tvoří jakousi atmosféru, ve které pak člověk bude trávit značnou část 

života.   

 

2.2.1  Hmotná motivace  

 Z hmotných výhod je pro zaměstnance v drtivé většině případů 

rozhodující mzda, která se většinou skládá ze dvou složek – fixní plat 

(pevná složka) a pohyblivé částky (proměnná složka). Ideální poměr mezi 

těmito složkami je předpokládán 7:3 (pevná:proměnná složka). Než práce 

konkrétněji pojedná o finanční motivaci (mzdě a jejich složkách),  

bylo by vhodné podívat se i na další možnosti zaměstnavatele,  

jak motivovat „hmotně“. Můžeme sem například zařadit 8: 

 příspěvek na stravování, popřípadě závodní jídelna; 

 příspěvky na kulturu a rekreaci; 

 příspěvek na dopravu (dojíždění); 

 příspěvek na ubytování; 

 kurzy a školení; 

 používání automobilu, počítače či mobilu pro vlastní účely; 

 firemní školka nebo hlídání dětí; 

 pružná pracovní doba; 

 možnost práce z domova; 

 práce na poloviční úvazek a jiné. 

V organizacích používajících integrovaný systém řízení výkonnosti 

jde odměňování zaměstnanců ruku v ruce s úspěšností naplňování jak cílů 

společnosti, ale i týmů a samozřejmě také konkrétního jednotlivce.  

Do odměňování se promítají v první řadě jeho schopnosti, dovednosti  

a znalosti, jež tvoří balíček tzv. kompetencí, v druhé řadě pak jeho výkon, 

který je dále členěn na dlouhodobý a krátkodobý. Každá z předností  

a kvalit zaměstnance se následně projevuje v některé ze složek jeho 

                                                           
8
 Motivace zaměstnanců – jak na to? [online]. Mineralfit.cz. Poslední aktualizace 11. 9. 2008 [cit. 27. 11. 2010]. 

Dostupné z: http://www.mineralfit.cz/prace-a-kariera-clanek/motivace-zamestnancu-jak-na-to-55/ 
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odměn. Celá situace je pro lepší názornost vyobrazena v níže uvedeném 

schématu – Obr. 2.1 – Vztah zaměstnance a jeho mzdy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 – Vztah zaměstnance a jeho mzdy (Zdroj: www.deloitte.cz) 

 

Jak je možné vypozorovat, základním prvkem je celková odměna, 

která se dále dělí na celkovou mzdu (hmotná složka motivace)  

a zaměstnanecké výhody (hmotná i nehmotná složka motivace). Celková 

mzda se skládá z variabilní mzdy (proměnná složka) a fixního platu 

(základní nebo též pevná mzda), jež se dále dělí na minimální úroveň 

základní mzdy a pozici mzdy v rozpětí. Celková mzda se tedy skládá 

z následujících položek: 

 minimální úroveň základní mzdy – odvíjí se od charakteristiky dané 

pracovní pozice – zodpovědnost, náročnost, vliv; 

 pozice mzdy v rozpětí – hodnocení zaměstnanců spojené 

se mzdovým nárůstem – dle úrovně kompetencí; 

 bonus – závislé na míře úspěšnosti plnění stanovených cílů,  

jež se dají spolehlivě měřit a tudíž i hodnotit. 
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V návaznosti na cíle je nutno zmínit, že se liší nejen vzájemný 

poměr jednotlivých složek mzdy celkové odměny zaměstnance v závislosti 

na charakteru pracovní pozice a její náplni práce, ale také charakter 

vytyčených cílů jednotlivých zaměstnanců v závislosti na jejich postavení 

v hierarchickém uspořádání společnosti. V obecném měřítku lze říci,  

že na čím vyšším stupni hierarchie organizace se zaměstnanec nachází, 

tím vyšší podíl v celkovém měřítku jemu stanovených cílů zaujímají cíle 

strategické, což se promítá i do jeho složek mzdových – narůstá podíl 

variabilní složky mzdy.  Výsledné zhodnocení jednotlivých složek příjmu  

je pak vyústěním analýzy prostředí, ve kterém společnost působí  

(tudíž zhodnocení průmyslového odvětví a míry konkurence v něm), 

z které pak vzejde strategie společnosti a posléze i Human resources 

strategie. 9 

 

2.2.2  Nehmotná motivace 

 Motivovat zaměstnance nehmotnými odměnami se v poslední době 

stále více dostává do popředí popularity manažerů některých organizací. 

Do sekce nehmotné motivace patří zejména: 

 kariérní růst; 

 podpora vzdělávání; 

 práce v mezinárodním prostředí; 

 možnost realizace; 

 možnost rozhodovat a další. 

V ideálním případě by měla práce člověka bavit, dosažené pracovní 

výsledky a z nich plynoucí úspěch by pro něj měly být naplněním potřeb 

seberealizace a uznání jak od svých kolegů, tak od nadřízených.  

Je důležité zopakovat, že nehmotná motivace je o to významnější, 

                                                           
9
 Říhová, Ivana. Motivace a odměňování *online+. Deloitte.cz. Poslední aktualizace 10. 5. 2009 *cit. 27. 11. 

2010+. Dostupné z: http://www.deloitte.com/view/cs_CZ/cz/sluzby/poradenstvi/lidske-zdroje/rizeni-vykonu-
zamestnancu/7fcecce5c6434210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm 
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o co je hůře definovatelná. Ke správnému definování nástrojů nehmotné 

motivace je pak téměř nezbytný individuální přístup k zaměstnanci, jelikož 

priority každého z nich směřují jinam. Vzhledem k osobnímu přístupu mají 

jistou výhodu menší (tzv. familiérní) společnosti, kde počet zaměstnanců 

dává možnost velmi efektivního přístupu k jednotlivci.  

 Nehmotná motivace je pak velkou měrou ovlivněna firemní kulturou, 

z které pak plyne hodnotový systém společnosti a charakteristická 

atmosféra nejen na pracovišti. Přístup může být takový,  

že je zaměstnanec řízen a jsou mu dávány instrukce, co, do kdy a hlavně 

jak má dělat. V tomto pojetí je vnímán (resp. sám sebe vnímá) jako 

nedůležitý prvek systému, na kterém se podílí pouze svou mechanickou 

činností bez možnosti rozhodování a inovace. Nejdůležitějším prvkem  

je právě slovíčko „jak“. Pro ilustraci markantnosti rozdílů bude práce 

uvažovat případ, kdy co možná nejvíce rozhodovacích procesů o tom, 

jakým způsobem má být práce vykonána, je převedeno právě  

na zaměstnance. Ten pak cítí důvěru vedení nejen v práci, kterou koná, 

ale také v originalitu jím vytvořeného řešení pracovního úkolu.  

Tento přístup má dva hlavní pozitivní aspekty: 

 zaměstnanec je schopen udělat více, než kdyby měl předem dané 

instrukce jak postupovat v daném pracovním úkonu; 

 velmi silný psychický význam, kdy se zaměstnanec vnímá (cítí) jako 

tvořivý a odpovědný jedinec schopný vlastního úsudku a činů. 

Jak z teoretického úvodu k otázce motivace zaměstnanců plyne, 

není lehké jednoznačně a hlavně obecně určit, které metody budou platné. 

Finanční motivace je zajisté motivací, ale jen do určité míry a také pouze 

u určité skupiny lidí. Čím dál tím víc si společnosti (resp. její odpovědní 

manažeři) uvědomují velmi významný a neustále sílící vliv nehmotné 

motivace, která čím hůře je definovatelná, tím bude s největší 

pravděpodobností důležitější. Jedním z „top hráčů“ motivace  

je decentralizace, která se objevuje nejen na příkladu veřejné správy,  
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ale i ve sféře podnikatelské, kdy stále více společností zavádí inovace 

v pojetí a vnímání vedení (spíše než řízení) lidských zdrojů.   
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3  Charakteristika společnosti 

Společnost, jež byla pro dané téma po 

zvážení vybrána, je společnost IBM. Pro toto 

rozhodnutí existuje hned několik důvodů – tím 

nejzásadnějším je dobrý přístup k informacím 

o fungování a činnostech organizace, které jsou důležité pro realistické 

vykreslení situace. Mezi další důvody patří nadnárodní charakter firmy,  

s jejímž celosvětovým měřítkem souvisí další aspekt, kterým  

je multikulturalita pracovního prostředí (přesun pracovních sil dle potřeb, 

pobídky pro zahraniční specialisty a jiné), v neposlední řadě také velmi 

široké pole působnosti společnosti, což vyžaduje různé metody výběru 

zaměstnanců dle daného sektorového zaměření. V této části je v práci 

popsána stručná historie společnosti IBM, její zmíněné pole působnosti  

a obecná charakteristika struktury a podnikové kultury.  

 

3.1  Historie společnosti 

Počátky IBM můžeme pozorovat již na konci 19. století,  

kdy do vytvoření prvních elektronických počítačů chybělo ještě velmi 

dlouho. V této době se společnost zaměřovala na výrobu předmětů denní 

potřeby (elektrických kráječů, vah, hodin kontrolujících pracovní dobu 

apod.). Společnost IBM jako taková byla založena na počátku 20. století  

(15. června 1911) pod názvem Computing-Tabulating-Recording 

Corporation. Pro objasnění kořenů IBM z konce 19. století práce nahlédne 

do Spojených států, kde právě v této době statistický úřad vyhlásil soutěž 

na nové výkonnější metody sčítání velkého množství dat. Soutěž vyhrál 

zaměstnanec úřadu (Hermann Hollerith, německý imigrant) se svým 

strojem používajícím elektrickou energii na čtení dat z děrovacích štítků, 

přičemž na základě tohoto úspěchu založil společnost Tabulating Machine 

Company, která se následně sloučila s dvěma dalšími podniky a vznikla 

tak v roce 1911 zmíněná Computing-Tabulating-Recording Corporation. 

Zdroj: www.ibm.com 
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Společnosti se dařilo, znásobovala svůj majetek a mohla tak expandovat 

do Evropy, Asie, Austrálie a Jižní Ameriky. Roku 1924 byl změněn název 

společnosti na International Businss Machines Corporation (IBM), který 

zůstal až do současnosti.  

 Jak je známo, 30. léta 20. století se nesla ve znamení světové 

hospodářské krize, přičemž však IBM dokázala růst i v tomto období, 

zatímco zbytek ekonomiky Spojených států byl v úpadku. Zde je možno 

pozorovat analogii s hospodářskou krizí let současných, kdy IBM  

je navzdory nepříznivým podmínkám opět schopno vykazovat značný růst. 

Během let poválečných byly opět vykazovány enormní zisky, počty 

zaměstnanců rostly diametrální řadou a byly vyvíjeny první počítače. IBM 

si bylo vědomo obrovského potenciálu právě ve světě počítačů, tudíž  

se specializovala právě na ně. Bylo investováno velké množství financí  

do výzkumu, jehož výsledkem byly čtyři Nobelovy ceny za fyziku –  

jak se dá očekávat, zejména za oblast zlepšování výkonu počítačů.  

V 80. letech 20. století se společnost i přes značné úspěchy v oblasti 

patentů dostala do hluchého místa a došlo tak ke značné stagnaci. Později 

se však podařilo stabilizovat situaci zdokonalením výrobního procesu  

na úkor počtu zaměstnanců a cenové redukce. Štěstí přeje připraveným 

aneb s revolučním rozmachem internetu zaznamenalo IBM další růst, 

jelikož dokázalo analyzovat a vyhodnotit, jak významně tento prvek 

ovlivní celý svět. I devadesátá léta byla úspěšná, dost možná i proto,  

že se pole oblast zájmu přesunula také na poskytování služeb  

(v souvislosti s využíváním internetu) – tento segment vykazoval roční 

růst okolo 20%.  

 Zajímavým mezníkem v historii lidstva je rok 1997, kdy právě IBM 

představila světu neuvěřitelné možnosti technického pokroku – sestrojili 

32-uzlový počítač IBM-6000 SP (též Deep Blue), který byl naprogramován 

na hru šachů a byl schopen vyhodnotit 200 milionů tahů za vteřinu.  

Byl uspořádán zápas mezi tímto strojem a světovou šachovou jedničkou 

Gari Kasparovem, který nakonec počítači podlehl. Stalo se tak poprvé,  
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kdy byl vrcholný šachista poražen strojem a logicky to vyvolalo vášnivou 

debatu o možnostech techniky. 10 

 

3.2  Historie společnosti v ČR 

V této podkapitole je stručně přiblížena historie společnosti IBM 

v České republice. První pobočka byla založena v Praze roku 1932,  

čili téměř před 80. lety, paradoxně právě v období světové hospodářské 

krize. Česká republika tak byla šestou evropskou zemí, kde společnost 

působila. Znárodněním pobočky v roce 1948 se IBM na dlouhou dobu 

z naší země vytratilo, aby pak po sametové revoluci mohlo obnovit 

činnost. V roce 1991 tak vzniklo IBM ČSFR jako samostatný subjekt, 

následně se s rozdělením ČSFR oddělila i společnost na IBM Czech 

Republic a IBM Slovakia.  

 

3.3  Společnost v současnosti 

Velmi úspěšná léta minulá se kontinuálně promítla i do nynější podoby 

společnosti. Téměř 100 let udává IBM směr při vytváření inovativních řešení  

a produktů, které mění nejen podnikání, ale i historii. Za zmínku zajisté stojí 

stručný výčet revolučních (po)kroků - osobní počítač, první počítací stroj světa, 

sálový počítač, paměťový čip i čipy pro herní konzole, pro NASA byla vyvinuta 

technologie, která umožnila člověku přistát na Měsíci. 11 

V současnosti je tak IBM jedním z hlavních světových lídrů  

v poradenství a službách v oblasti informačních technologií.  

Pro uvědomění si měřítka a velikosti společnosti je nyní vhodné uvést 

                                                           
10

 Our History of Progress *online+. IBM.com. Poslední aktualizace 1. 12. 2010 *cit. 2. 12. 2010+. Dostupné z: 
http://www-03.ibm.com/ibm/history/interactive/index.html 
11

 Naše historie a organizace [online]. IBM.com. Poslední aktualizace 1. 12. 2010 *cit. 2. 12. 2010+. Dostupné z: 
http://www-05.ibm.com/employment/cz/cs/ibm_czech_republic/our_history_and_organisation.html 
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několik základních charakteristik (informací), vyjádřených v číslech  

(data dostupná pro rok 2009)12: 

 příjmy: US$ 95,8 miliard; 

 čistý příjem: US$ 13,4 miliard; 

 celková aktiva: US$ 109,0 miliard; 

 počet zaměstnanců: 399 409; 

 počet akcionářů: 564 247. 

Jak je patrné, IBM zaměstnává téměř půl milionu lidí po celém světě 

a její zisky (jak bylo již zmíněno výše) jsou i přes nepříznivý vývoj světové 

ekonomiky v posledních letech na velmi slušné úrovni.  

Jelikož práce analyzuje pobočku IBM v České republice, je dobré 

podívat se na její další členění v rámci našeho území. Ve skutečnosti  

se totiž jedná o dvě samostatné společnosti zapsané v obchodním 

rejstříku – IBM Česká republika, spol. s r.o. (se sídlem v Praze) a IBM 

Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o. (sídlící v Brně). 

Nejprve bude stručně popsána pražská pobočka pomocí základních 

informací, aby pak relativně detailněji mohla být charakterizována 

pobočka v Brně, o které bude dále v rámci práce pojednáváno.  

Je zajímavé ukázat některé charakteristiky vztahující se k pražské divizi 

(IBM Česká republika, spol. s r.o.), zejména informace z oblasti počtu 

zaměstnanců a nadprůměrného finančního ohodnocení, které je dáno tím, 

že je zde situováno řídící centrum, tudíž zejména manažerské posty 13: 

 působnost na našem území: 1932 (resp. 1993); 

 počet zaměstnanců IBM Česká republika, spol. s r.o. : 584; 

 5. Nejlépe platící firma v České republice; 

 průměrný plat: 115 952 Kč. 

                                                           
12

 Finanční informace 2009 *online+. IBM.com. Poslední aktualizace 1. 1. 2010 *cit. 2. 12. 2010]. Dostupné z: 
http://www.ibm.com/ibm/cz/cs/ 
13

 V nejlépe platící firmě berou průměrně 200 tisíc měsíčně [online]. iDNES.cz. Poslední aktualizace 2. 3. 2009 
[cit. 3.  12. 2010+. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/v-nejlepe-platici-firme-berou-prumerne-200-tisic-
mesicne-p1a-/ekoakcie.aspx?c=A090301_204251_ekoakcie_abr 
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3.4  IBM Brno 

 Na závěr kapitoly krátce k IBM Global Services Delivery Center 

Czech Republic, s.r.o. se sídlem v Brně, v rámci které jsou následně 

prováděny analýzy výběru a motivace zaměstnanců. Jedná se o jedno 

z největších a nejrozmanitějších center IBM na světě, jehož primární 

aktivitou je poskytování služeb strategického outsourcingu (podpora 

vzdálených serverů a aplikací, síťové služby a podpora koncových 

zákazníků). Služby jsou poskytovány více než 600 klientům po celém 

světě – od světových bank přes telefonní operátory až například  

po výrobce ledniček. 14 

 

 

 

Brněnské centrum bylo založeno v roce 2001 s několika 

zaměstnanci, přičemž se pak pobočka postupně rozrůstala a v současné 

době v tomto centru pracuje více než 3000 profesionálů z oblasti 

informačních technologií. Unikátností na české poměry je různorodost 

                                                           
14

 IBM Delivery Centre Central Europe Brno *online+. IBM.com. Poslední aktualizace 1. 12. 2010 *cit. 4. 12. 2010+. 
Dostupné z: http://www-05.ibm.com/employment/cz/cs/ibm-centre-brno/index.html 

Obr. 3.1 – Jedna z budov IBM GSDC, s r.o v Brně (Zdroj: www.ekodilna.cz) 
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pracovních týmů, které jsou složeny až ze 70 národností, což sebou mimo 

jiné přináší tlak na multikulturní toleranci a jazykovou vybavenost.  

 

3.5  Konkurence v oblasti poskytování IT služeb 

Jak bylo popsáno výše, je pole působnosti společnosti IBM jako 

celku velmi rozmanité a je tedy nutné definovat si oblast zájmu  

pro možnost porovnání konkurence na daném trhu. Řeč tedy není o vývoji 

supermoderních počítačů, o práci na vytváření logicky fungujících 

městských infrastruktur, ani například o přístrojích měřících rychlost 

tenisového podání, nýbrž o hlavní činnosti brněnské IBM GSDC,  

jež je poskytování IT služeb zákazníkům. I po tomto zkonkretizování však 

zůstává stále ještě velmi mnoho poskytovatelů, tudíž bude řeč pouze  

o těch největších a „nejnebezpečnějších“.  

 Při letmém nahlédnutí do světa IT služeb je patrné, že v dnešní době 

téměř žádná relativně větší společnost neprovádí tyto služby interně,  

a to zejména z důvodu větších nákladů, nedostatečné know-how 

vzhledem k menšímu počtu řešených projektů a nižší reakční schopnosti 

na stále vznikající změny. Většina firem tak preferuje správu sekce IT 

formou částečného nebo komplexního outsourcingu, kdy je na základě 

smluv mezi poskytovatelem a zákazníkem zpracován plán delegování 

správy IT a vytvořen rámec poskytovaných služeb včetně definování 

sankcí při nedodržení té které části smlouvy. Výhodami outsourcingu jsou 

zejména jasná zodpovědnost za prováděné činnosti (při předpokladu 

jednoznačně nastavených smluvních vztahů), vyšší dynamika reakcí  

na vznikající změny a v neposlední řadě také nižší náklady, jelikož jsou 

některé zdroje sdíleny pro více zákazníků najednou, kdy je možné hovořit 

o úsporách z rozsahu. Na druhé straně jistou nevýhodou je nebezpečí 

spojené s úplnou závislostí na poskytovateli služeb a nepatrným, avšak 

možným únikem důležitých dat a strategických informací.  



25 
 

 Jedním z konkurentů je společnost Hewlett Packard15, která je pro 

většinovou společnost známá spíše jako výrobce počítačů, notebooků, 

fotoaparátů apod., avšak aktivně působí i ve světě zajištění a optimalizace 

IT služeb a je největší IT společností na světě, přičemž její zisky pro rok 

2010 činily 126 miliard USD. Dalším významným hráčem na poli 

poskytovatelů zmiňovaných služeb je společnost Sun Microsystems, Inc.16, 

která se stejně jako IBM a HP věnuje i výrobě počítačů, počítačových 

komponent, softwaru a samozřejmě kýženému poskytování služeb v IT. 

Pojítko těchto konkurenčních firem je nejen jejich podobné portfolio 

nabízeného zboží a v našem případě zejména služeb, ale i místo jejich 

založení (USA), kdy společnosti Hewlett Packard a Sun Microsystems, Inc. 

byly založeny v Kalifornii a IBM pak v New Yorku. Analyzovaná společnost 

(IBM) je mimo jiné společností s nejdelší historií, jelikož byla založena 

roku 1911 a konkurenti pak „až“ v letech 1939 (Hewlett Packard) a 1982 

(Sun Microsystems, Inc.).  

Závěrem nutno říci, že je trh poskytování IT služeb jedním 

z nejdynamičtěji se vyvíjejících trhů vůbec, jelikož se s expanzí 

informačních technologií především od počátku 90. let logicky rozšiřuje  

i trh, který bude při dnešním vývoji jen stěží nasycen.  

  

                                                           
15

 Společnost Hewlett Packard, poskytovatel technologií a služeb, založena roku 1939 v Kalifornii, USA. 
16

 Společnost Sun Microsystems, Inc., výrobce počítačů, komponent, softwaru a poskytovatel IT služeb, 
založena roku 1982 v Kalifornii, USA.  
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4  Analýza výběru zaměstnanců a jejich motivace v rámci 

dané společnosti včetně doporučení 

V následující kapitole je zanalyzován výběr zaměstnanců  

a jejich motivace v rámci zkoumané společnosti a poskytnut tak reálný 

obraz fungování zmíněných činností. Bezprostředně na tuto část pak bude 

navazovat zhodnocení zjištěných informací, přičemž na základě tohoto 

zhodnocení bude sestaveno doporučení na zlepšení situace v oblasti 

výběru zaměstnanců a jejich motivace. Rozbory budou provedeny v rámci 

IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o. sídlícím v Brně 

(IBM Brno), tudíž některé analýzy vycházejí z charakteru místních 

podmínek a jsou tedy platné pouze pro tuto brněnskou pobočku, některé 

jsou naopak otázkou celopodnikové kultury, což znamená,  

že jsou uplatňovány na kterémkoliv místě této společnosti bez ohledu  

na kontinent, stát či město, ve kterém sídlí. 

 

4.1  Výběr zaměstnanců v dané společnosti  

 Nejprve se tedy práce zaměří na proces výběru zaměstnanců, jehož 

teoretická základna byla položena ve druhé kapitole „Teoretická 

východiska dané problematiky“. Stejně jako u kterékoliv jiné společnosti 

závisí potřeba určitého počtu zaměstnanců na situaci podniku, tudíž na 

jeho vnitřních faktorech a na faktorech vnějších (okolí). Při výběru 

zaměstnanců je tak rozhodujícím aspektem to, kolik je jich aktuálně 

potřeba sehnat a také jak rychle. Jelikož je obor informačních technologií 

(dále jen „IT“) oborem dynamicky se vyvíjejícím, je těžké odhadnout, 

kolik zaměstnanců bude v dané období zapotřebí.  

Pokud je tedy nutné zajistit větší počet zaměstnanců v relativně 

krátké době, jsou požadavky při ponechání stejné platové úrovně  

(tzv. bez „lákadel“) sníženy oproti situaci, kdy je po delší dobu známo,  

kdy a kolik nových uchazečů bude nutno obstarat. V prvním případě  

tak společnost přijímá „téměř“ kohokoliv, u koho společnost na základě 
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určitých metod výběru předpokládá, že by danou práci mohl zvládnout,  

a který disponuje jazykovou vybaveností na slušné úrovni. Pod pojmem 

jazyková vybavenost je skryta zejména znalost angličtiny, znalost dalších 

jazyků se pak odvíjí od toho, jakému zákazníkovi (resp. jakému státu) 

daný tým (zaměstnanec) poskytuje služby. Nutnost rychle zajistit větší 

počet zaměstnanců nastává například při otevření nového týmu vzniklého 

v důsledku poptávky zákazníka po službách ve větším rozsahu.  

Významně také samozřejmě záleží na druhu a náročnosti 

obsazovaného postu, proto bude pro lepší orientaci vhodné uvést základní 

členění struktury společnosti. Použijeme-li pro tyto účely zjednodušený 

model, můžeme pomyslné kariérní cesty rozdělit do dvou základních 

proudů – technický a manažerský směr (viz. Příloha č. 1 – Struktura 

pracovních pozic). Technický směr je pak dále členěn do levelů (první, 

druhý a třetí level – v samotném týmu provádějícím stejnou činnost pak 

mohou působit zaměstnanci technického směru z různých levelů)  

a manažerský směr pak na Backup Team Leader, Team Leader, Manager, 

Second Line Manager a další. Uvedeno přehledně (vzestupně dle možného 

kariérního růstu): 

 Technický směr 

- 1. Level; 

- 2. Level; 

- 3. Level. 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ SMĚR

Obr. 4.1 – Struktura pracovních pozic technického směru (Zdroj: Vlastní 

tvorba) 
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Struktura technických pracovních pozic je znázorněna  

na předchozím obrázku – Obr. 4.1 – Struktura pracovních pozic 

technického směru. 

 

 Manažerský směr 

- Backup Team Leader; 

- Team Leader; 

- Manager; 

- Second Line Manager a další. 

 

 

 

Na obrázku (Obr. 4.2 – Struktura pracovních pozic manažerského 

směru) je možno přehledně vidět popisovanou situaci. 

Jednou z hlavních podnikových filosofií ve společnosti IBM  

je zastávání teorie, že není rozhodující, kolik toho člověk umí při nástupu, 

jelikož se vše naučí během přípravných kurzů a zejména za chodu.  

Při výběru zaměstnanců je tedy důležitější odhadnout potenciál 

zaměstnance a skryté schopnosti, kterými disponuje a které mohly by být 

MANAŽERSKÝ SMĚR

Obr. 4.2 – Struktura pracovních pozic manažerského směru (Zdroj: Vlastní 

tvorba) 
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pro podnik přínosem. Druhým významným prvkem podnikové kultury  

je fakt, že každý má možnost vypracovat se téměř kamkoliv.  

4.1.1  Výběr zaměstnanců – technický směr 

Nyní po nastínění základních strukturních vztahů může práce popsat 

způsoby výběru zaměstnanců na jednotlivé pozice podnikové hierarchie. 

Co se týče zaměstnanců technického směru v prvním levelu, jsou na jejich 

kvality kladeny „nejmenší“ požadavky. Jedná se často o práci třísměnnou, 

v popisu jejich práce je monitorování systémů zákazníka nebo helpdesk 

(telefonická a jiná podpora zákazníků, partnerů, ale i jiných zaměstnanců 

IBM). Pokud v IBM pracují alespoň dva roky a mají slušné hodnocení od 

managementu (viz. dále), zpravidla mají možnost posunout se na level 

druhý. Jejich výběr je prováděn na základě životopisů a pohovoru,  

kde je důraz kladen na jazykovou vybavenost a technickou zdatnost 

(práce s počítačem).  

Výběr zaměstnanců na druhý level (technického směru) už je 

poněkud náročnější než na level první. Na druhý mohou být přijati buďto 

stávající zaměstnanci z levelu prvního – pokud dotyčný pracuje dobře  

a má příslušnou praxi (zpravidla minimálně dva roky, v ojedinělých 

případech i méně), má možnost dostat se do týmu vykonávajícího více 

specializované technické aktivity a odtud povýšit. Tato verze je společností 

preferovaná avšak v případech, kdy je zapotřebí většího počtu 

zaměstnanců a není možné tuto potřebu zabezpečit z interních zdrojů, 

přichází na řadu výběr z vnějšku. Ten se skládá z následujících metod: 

 životopis; 

 pohovor; 

 vstupní test. 

Na druhém levelu už také ve větší míře záleží na tom, jestli danou 

osobu potřebují nebo zda-li jsou schopni zvládat práci bez problémů 

dočasně i v menším počtu. Důležité je také kvůli čemu ho přijímají. Pokud 

je vytvářen nový tým nebo již existující tým právě přebral velké množství 
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nových aktivit, které předtím neprováděl, jsou všeobecně nároky na přijetí 

nižší. Z reálných poznatků tak v životopise stačí mít střední školu,  

při pohovoru prokázat alespoň průměrnou znalost angličtiny a nakonec  

se píše test, jehož výsledek je z části brán jako metoda výběru, z části 

pak určuje výši nástupního platu. Obecně lze říci, že vstupní test není 

rozhodujícím při zvažování, zda člověka přijmou či ne. V otázce 

nástupního platu jeho výši ještě více ovlivňují získané mezinárodní 

certifikace a předchozí pracovní zkušenost v dané oblasti.  

Nejvyšší meta technického směru v podobě třetího levelu  

je otevřená jen malému počtu lidí. Výběr zaměstnanců na tuto pozici 

probíhá pouze v rámci společnosti z vlastních řad, zájemcům zvenčí  

je tudíž přímá cesta znemožněna. Jedinou možností je tedy vypracování  

se z druhého na třetí level, což vyžaduje získanou znalost dané oblasti  

na opravdu profesionální úrovni, dobré hodnocení (viz dále) a reference  

od nadřízených.  

Posunutí na vyšší level je možné i v rámci toho, že daný 

zaměstnanec zůstane na stejném postu ve stejném pracovním týmu,  

kdy se z něj stává specialista problematiky, kterou se konkrétní tým 

zabývá. Tento posun je zpravidla spojen se zvýšením platového 

ohodnocení.  

 

4.1.2  Výběr zaměstnanců – manažerský směr 

Co by však mělo být ještě zdůrazněno je, že se v IBM hledí 

především na iniciativu a kreativitu. V zásadě jde o to, že když má nějaký 

zaměstnanec nápad, jak něco ve firmě změnit nebo naopak něco nového 

vytvořit, nápad odprezentuje, obhájí a přesvědčí ostatní, že je to dobré, 

tak má „vyhráno“, a to je ceněno asi nejvíce. Také se to týká toho,  

kdy je konkrétní požadavek např. od zákazníka nebo odjinud z IBM,  

aby se sestavil tým, který bude vykonávat nějakou novou aktivitu nebo 

pokrývat úplně novou oblast IT. Většinou se stanoví osoba, která má daný 
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tým sestavit a vést, která úspěšnou implementací získá ve firmě značný 

kredit a povědomí o své osobě a má nejlépe nakročeno na vyšší 

manažerský post (ten se dostává i za zásluhy, tj. dlouhodobou práci pro 

firmu).  

 

4.2  Motivace zaměstnanců v dané společnosti 

 Jak již bylo uvedeno v teoretickém základu (viz. druhá kapitola), 

můžeme motivaci rozdělit do dvou částí, a to na motivaci hmotnou  

a nehmotnou (nebo také členění na finanční a nefinanční). Proto i zde 

bude práce členěna na část zabývající se hmotnou motivací a motivací 

nehmotnou (viz. Příloha č. 2 – Motivační systém), přičemž u obou je o 

jejich existenci, výši a pravidlech přidělování (u motivace směřované 

k jedinci) rozhodováno na poli vyššího managementu. 

 

4.2.1  Motivace hmotná 

 V rámci této podkapitoly je přiblížen systém hmotné motivace 

v dané společnosti, jež je (byla) zaměstnancům poskytována jak  

v době současné, tak i motivace nedávno zrušená (zejména kvůli krizi). 

Jedná se o následující výhody: 

 zvýšení platu; 

 jednorázové bonusy; 

 příspěvek na bydlení; 

 školení/kurzy; 

 mezinárodní certifikace; 

 firemní auto; 

 firemní notebook; 

 mobilní telefon; 

 stravenky. 

 



32 
 

 

HMOTNÁ

 

 

  

Výše uvedený obrázek (Obr. 4.3 – Hmotná složka motivačního 

systému) pak přehledně sdružuje jednotlivé prvky hmotné motivace. 

 

Zvýšení platu 

Bezesporu největší hmotnou motivací (nejen v této společnosti)  

je finanční stránka, zejména pak zvýšení platu, které má oproti 

jednorázovým bonusům výhodu kontinuality. Je důležité zmínit, že platový 

systém je samozřejmě závislý na pozici daného pracovního místa 

v hierarchii společnosti, avšak jen do určité míry. Zaměstnanec totiž může 

růst v rámci svého postu (kupříkladu 2. level technického směru)  

do takové míry, že ve výsledku může být jeho platové ohodnocení vyšší, 

než u zaměstnance na pozici výše postaveného v hierarchii společnosti  

(v tomto případě z 3. levelu technického směru). V každé úrovni je tedy 

různé rozpětí platového ohodnocení, přičemž se tato rozpětí vzájemně 

překrývají. 

Zásadní vliv na úroveň platu má systém hodnocení zaměstnanců, 

který proto bude v několika větách popsán. Každý zaměstnanec si na 

začátku roku při pohovoru s manažerem stanoví (písemně) cíle, kterých 

Obr. 4.3 – Hmotná složka motivačního systému (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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by chtěl v tomto roce dosáhnout. Postaví si tak sám sobě laťku,  

kterou by chtěl zdolat. Cíle se mohou týkat jak znalostí, tak například 

provedených projektů či vymyšlení a realizace nových, pro společnost 

přínosných postupů, které mohou pomoci zvýšit efektivitu v nějaké 

oblasti, ve které se společnost angažuje. Během tohoto roku má pak 

zaměstnanec v čtvrtletních cyklech pohovory s manažerem, kde probírají, 

jak se dotyčnému v dosavadním konání daří dané cíle splnit a na čem  

by měl ještě zapracovat. Kromě dosažených cílů, které má každý jinak 

nastavené a tudíž do značné míry neporovnatelné, se hodnotí také celková 

pracovní výkonnost.  

Na konci roku (resp. často spíše začátkem dalšího roku – v lednu)  

se zhodnotí, jak člověk v daném roce pracoval a jak se mu podařilo 

vytyčené cíle splnit. Na základě splnění cílů, jejich náročnosti a celkové 

pracovní výkonnosti je pak zaměstnanec hodnocen známkami, jejichž 

stupnice je stejná jako ve škole na stupnici od 1 do 4 (1 - nejlepší,  

4 - nejhorší). Vyjádřeno konkrétnějším slovním popisem vypadá stupnice 

následovně:  

 1 – výjimečný zaměstnanec, který je pořád vidět a o kterém je také 

slyšet, spolupracuje už nejenom v rámci svého týmu, ale i přes 

různé jiné týmy, zpravidla uděleno jen několika lidem (například 

osobě, která řídí a je zodpovědná za rozběhnutí nového týmu 

apod.); 

 +2 – nadprůměrný zaměstnanec, v rámci pracovních výstupů 

zanechává vždy něco navíc, než je po něm vyžadováno, je na velmi 

dobré cestě k budoucímu kariérnímu růstu; 

 2 – dobře pracující zaměstnanec, bez větších problémů zvládá vše, 

co je od něj vyžadováno, jeho růst není takový, jako v případě 

minulém; 

 3 – takto je hodnocen zaměstnanec, u kterého není z hlediska 

pracovních výkonů něco v pořádku, rozhodně by se měl zlepšit, 
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většinou se mu dává šance na změnu k lepšímu (zpravidla na další 

hodnotící období – rok); 

 4 – na svou práci nestačí, popřípadě se dopustil příliš mnoha 

pochybení, v drtivé většině případů znamená rozvázání kontraktu. 

 

Vzhledem k počtu zaměstnanců (obzvláště u větších týmů) je však 

většina manažerů v přímém kontaktu se zaměstnanci minimálně, tudíž  

si hodnocení vyžadují od team leadera konkrétního týmu, popřípadě  

od dalších významných členů tohoto týmu (backup team leader a jiní). 

Kompetence se tak zpravidla přesouvají na osobu, která je přímým 

nadřízeným hodnoceného zaměstnance, což je výhodou nejen z hlediska 

časové úspory, nýbrž hlavně z důvodů objektivity hodnocení  

(znalost svých podřízených).  

Toto hodnocení se pak samozřejmě odráží na přístupu 

k zaměstnanci v otázce motivace, tudíž je základem pro stanovení 

zaměstnaneckých odměn.  U hodnocení nejlepších (1 a +2) je více než 

očekávatelná změna k lepšímu, ať už hovoříme o zvýšení platu, nebo 

dokonce a povýšení v rámci podnikové hierarchie. U hodnocení 2, které 

půlí pomyslnou vypovídací hodnotu stupnice na část těch, se kterými  

je společnost (velmi) spokojena a těch, kteří musí své dosavadní počínání 

(výrazně) zlepšit, je změna nepatrná nebo žádná. Zastávají i nadále svou 

pozici, jejich platová hladina se pohybuje spíše na základě celkové 

prosperity společnosti (nebo její dílčí pobočce) a obecné cenové hladiny.  

U zaměstnanců ohodnocených trojkou jsou uplatněny sankce v podobě 

odebrání bonusů, snížení platu popřípadě jejich převelení na nižší pozici. 

Co se týče nejhorší známky, byl postup nastíněn výše (se zaměstnancem 

je rozvázán pracovní poměr).  

Shrnu-li podkapitolu týkající se hmotné motivace v podobě zvýšení 

platu, odvíjí se tedy finanční ohodnocení v následujícím roce především  

na základě známky, jelikož má manažer pádný důvod pro tuto akci nejen 
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z hlediska vlastního rozhodnutí, ale i ve vztahu k nadřízeným. Nutno 

podotknout, že téměř jako na každém pracovišti velice záleží na tom,  

jak je kdo vidět. Pokud odvádí zaměstnanec kvalitně svou práci  

a jeho pole působnosti sahá i do jiných týmů, neznamená to ještě nutně 

platové polepšení či povýšení. Pokud se informace o zlepšeném pracovním 

výkonu nedostane k nadřízeným (team leader, manažer), neexistuje 

podklad pro dostatečné ohodnocení (odměny).  

 

Jednorázové bonusy 

 Kromě trvalého zvýšení platu je možné do finanční motivace zařadit 

také jednorázové bonusy. Jedním z nich je vyplácení podílu ze zisku 

společnosti, jehož výše je závislá na již popsané známce udělené  

za předchozí rok, dále pak na délce působení ve společnosti a konečně  

na tom, jak je zaměstnanec v době vyměřování hodnocen. Tento bonus  

je vyplácen v březnu a jeho maximální výše je 6% ročního platu.  

 Pokud se společnosti IBM daří v celosvětovém měřítku jako celku,  

je možné získat i jiné jednorázové bonusy. Například za minulý rok,  

který se pro společnost nesl ve znamení úspěchu (paradoxně i přes 

doznívání hospodářské krize) a extrémně dobrých výdělků, dostane každý 

zaměstnanec jednorázově 1000$.  

 

Příspěvek na bydlení 

 Posledním z kategorie finanční hmotné motivace je příspěvek  

na bydlení, neboli tzv. „relocation package“. Je přidělován automaticky pro 

zaměstnance bydlící původně (před nástupem do práce) ve vzdálenosti 

minimálně 100km od místa pracoviště, přičemž jeho poskytování  

je časově omezeno na dobu jednoho roku od počátku působení ve 

společnosti. Jak je možné odvodit již z anglického „relocation“ v názvu 
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tohoto příspěvku, má působit jako kompenzace za to, že byli zaměstnanci 

„nuceni“ opustit domov.  

 

Školení, kurzy 

 Počínaje touto podkapitolou je práce v části hmotné nefinanční 

motivace. První z nich jsou pak často velmi nákladná školení a kurzy,  

jež z části slouží pro zvyšování efektivity práce, zejména pak ale 

v osobním rozvoji jednotlivých zaměstnanců, jelikož znalosti nabyté 

těmito školeními a kurzy může využít k podpoře svého kariérního růstu 

nejen v rámci této společnosti. Možnost účastnit se těchto kurzů je závislá 

na pracovním výkonu, tudíž opět na výše zmíněném systému hodnocení 

zaměstnanců. Pokud je hodnocení dobré, není problém jít na školení  

či kurzy i několikrát do roka.  

 

Mezinárodní certifikace  

 Jednou z nejdůležitějších motivací jsou právě mezinárodní 

certifikace, které společně se školeními a kurzy významně rozšiřují 

zaměstnancův soubor znalostí a dovedností. Z hlediska váhy, která  

je přikládána mezinárodním certifikacím v rámci celého světa, je tato 

motivace lukrativnější než školení a kurzy. Je tomu tak zejména pro jejich 

univerzálnost, kdy zaměstnavatel v zahraničí dává v oblasti IT více na tyto 

certifikace (či lépe řečeno soubor certifikací), než například  

na vysokoškolský titul. Stejně jako u předešlých, je i v tomto případě 

možnost tyto certifikace vykonávat na základě hodnocení od nadřízených.  

 I v případě dobrých pracovních výkonů a tudíž i pravděpodobně 

dobrém hodnocení je čerpání omezeno jak z hlediska množství,  

tak z hlediska druhu certifikace. Zaměstnanec tak může vykonat pouze ty, 

které v rámci své pracovní náplně využije - je například nepřijatelné 

(nesmyslné), aby osoba pracující s operačním systémem Unix dělala 
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certifikaci na operační systém Windows (a naopak), pokud to při práci 

nějakým způsobem neupotřebí. Neméně významným faktorem při 

rozhodování o umožnění vykonání certifikace je její cena.  

 

Firemní auto 

 Jednou z nadstandardních hmotných motivací je firemní auto. Jelikož 

je pracovní náplní IT zaměstnanců poskytování služeb přes internet, 

nemají na auto nárok. Jiná situace je u manažerských postů, kde však 

v současné době dochází ke změnám. V letech minulých bývalo zvykem, 

že zaměstnanec, který byl povýšen (popřípadě přijat) na post manažera, 

mohl dostat firemní auto. V duchu snižování nákladů bylo poskytování 

tohoto druhu motivace omezeno a nárok tak mají pouze výše postavení 

manažeři.  

 

Firemní notebook 

 U této motivace je rozhodujícím aspektem, zda ji zaměstnanec  

pro svou práci potřebuje. Pokud ano, je pak notebook samozřejmostí, 

přičemž je možno jej s omezením využívat i pro mimopracovní účely. 

Pokud ne, mají logicky přednost zaměstnanci, kteří ve společnosti pracují 

déle a opět také lépe hodnocení jedinci.  

 

Firemní mobilní telefon 

 Nárok na firemní mobilní telefon mají pouze ti zaměstnanci, kteří 

musí být z jakýchkoliv důvodů na příjmu, popřípadě ti, kteří jej potřebují 

k výkonu svého povolání, přičemž použití je oficiálně umožněno  

jen k „business use“, čili výhradně pro účely týkající se společnosti. 
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Stravenky 

 Poslední formou hmotné motivace zde uvedenou jsou stravenky. 

Jejich výskyt je všeobecně velmi frekventovaný a u zaměstnanců  

dle průzkumů oblíbený. V období krize však byly ve společnosti stravenky 

odebrány. 

 

4.2.2  Motivace nehmotná 

 V této podkapitole se pokusím obsáhnout nehmotné složky 

motivačního systému. Pouze „pokusím“ proto, že je někdy u nehmotné 

motivace obtížné ji rozpoznat a obsáhnout tak veškeré její formy, jelikož 

v některých případech nemá formální charakter. Výčet základních 

nehmotných motivací je následující: 

 home office; 

 důvěra (přenesení kompetencí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situace je opět pro přehlednost zaznamenána v grafické podobě 

(Obr. 4.4 – Nehmotná složka motivačního systému). 

NEHMOTNÁ

Obr. 4.4 – Nehmotná složka motivačního systému (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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Home office 

 Home office, který by mohl být volně přeložen jako práce z domova, 

je velmi příjemnou formou motivace. Je praktikovatelný jen u některých 

pracovních postů, kde není nutně vyžadována fyzická přítomnost.  

Tato motivace je uplatňována individuálně v závislosti na pracovních 

výkonech a hodnocení. Pokud dotyčný pracuje dobře a team leader 

(bezprostřední nadřízený) mu věří a ví (má ověřeno), že udělá svou práci  

i z domu, může být této výhody využito i několikrát do měsíce.  

 

Důvěra 

 Na základě dobrých výkonů a tudíž dobrých referencí je budováno 

silnější pouto důvěry mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným.  

Tato motivace není tak docela otázkou formálních potvrzení, nýbrž již 

zmíněným poutem (vztahem). Její důsledky je možné spatřit hned 

v několika směrech – zaměstnanec dostává více projektů a zodpovědnosti, 

kdy je pověřen vedením v řešení konkrétních problémů,  

což má za následek jeho lepší vyniknutí a lepší hodnocení, které má  

(jak již bylo několikrát zmíněno) dopad na velký počet motivačních prvků. 

Větší důvěra je také cestou například k práci z domu (home office)  

nebo k zařízení si důležitých věcí během pracovní doby. 

 Trendem posledních let je rušení některých forem motivace  

a zaměstnaneckých výhod z důvodu snahy o snižování nákladů.  

Děje se tak hlavně proto, že se otevírají nová centra v Asii, Polsku, 

Rumunsku s levnější pracovní silou a tak je brněnské centrum papírově 

dražší, což je impulsem pro management k onomu snižování nákladů  

za účelem konkurenceschopnosti a udržení brněnské pobočky.  
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4.3  Metoda výzkumu – rozhovor 

 Vzhledem ke snaze hlubšího proniknutí do problematiky bylo 

přistoupeno k metodám výzkumu, konkrétně pak k rozhovoru17. V úvahu 

bylo vzato ještě použití dotazníkové formy výzkumu, přičemž však od ní 

bylo následně upuštěno v reakci na nedostatečný počet zaměstnanců 

ochotných podrobit se dotazníkovému šetření. 

 Techniku rozhovoru je v daném případě možno definovat jako 

kvalitativní, kdy je výzkum prováděn zpravidla jednou osobou, na rozdíl 

od kvantitativního rozhovoru, který je prováděn více tazateli, kteří sbírají 

potřebná data od většího počtu respondentů. Kvalitativní metoda lze pak 

na základě formy rozhovoru členit dále na18: 

 volný (nestrukturovaný, neformální) rozhovor; 

 polostrukturovaný rozhovor; 

 strukturovaný (řízený) rozhovor. 

U volného rozhovoru je charakteristická předchozí neexistence 

konkrétních otázek, diskuze je tak utvářena za chodu, přičemž dotazovaný 

ani nemusí vědět, že je objektem zkoumání. Nevýhodou však  

je nejednotný obsah co do informací, dále pak obtížné vyhodnocování  

a značná různorodost až odlišnost otázek kladených jednotlivým osobám. 

Forma polostrukturovaná již má dané otázky, avšak jejich pořadí není 

jasně určeno, může se částečně měnit jejich obsah dle daného 

respondenta a tazatel může klást doplňující otázky, což má ale opět  

za následek nejednoznačnost výstupů potřebných k vyvození určitých 

závěrů. Posledním druhem metody, jež je použit v této práci, je rozhovor 

strukturovaný (též řízený). V tomto případě jsou již otázky nejen přesně 

definované, ale je dáno i jejich pevné pořadí, což je ideální pro potřeby 

členění dotazů na dvě hlavní části (výběr zaměstnanců a motivace)  

                                                           
17

 Rozhovor jako základní forma verbální komunikace, v tomto případě dvou lidí, jež prostřednictvím otázek a 
odpovědí směřuje ke stanovenému cíli.  
18

 Rozhovor [online]. KISK – Kabinet informačních studií a knihovnictví. Aktualizováno 18. 1. 2011 *cit. 30. 4. 
2011]. Dostupné z: http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Rozhovor#Rozhovor_jako_metoda_vyzkumu 
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a návaznost jednotlivých dotazů v každé sekci. Další nespornou výhodou 

je jednoduché (ve smyslu jednoznačné) vyhodnocování výsledků  

a možnost jejich vzájemné komparace.  

Pro výzkum byli náhodně vybráni tři respondenti z řad zaměstnanců 

ochotných rozhovor poskytnout, přičemž jim bylo položeno celkově deset 

otázek logicky na sebe navazujících a členěných do již zmíněných dvou 

sekcí – výběr zaměstnanců a jejich motivace. Obsah jednotlivých dotazů 

reflektuje provedené rozbory a je zaměřen na nejdůležitější poznatky 

vzešlé z nich vzešlé, přičemž seznam jednotlivých otázek včetně 

doslovných odpovědí je k nalezení v příloze.  

Na začátku byl každý z respondentů dotázán na délku působení  

ve společnosti a na motivaci, jež jej vedla k ucházení se o místo právě 

v IBM GSDC. Rozsah působení je od roku a půl až po čtyři roky19, jejich 

důvody k přistoupení ke společnosti relativně podobné – dobré platové 

ohodnocení, vztah k informačním technologiím či technickému směru  

a možnost kariérního a platového růstu při současném zdokonalení jazyka. 

Výběr zaměstnanců byl proveden ve dvou případech přímo v rámci 

společnosti, u jednoho pak v rámci specializované společnosti 

(outsourcing).  

Po těchto dotazech jdoucích nepřímo k tématu přišla řada na cílené 

dotazy k jednotlivým sekcím, kdy první otázka směřovala na ohodnocení 

(ne)dostatečnosti analýz při výběru zaměstnanců. Nutno podotknout,  

že u této otázky se odpovědi již mírně rozcházely – hodnocení  

od dostatečnosti, kdy každý tým svou práci zvládá a tudíž je výběr 

kvalitní, přes částečnou dostatečnost, kdy společnost si stejně budoucí 

zaměstnance zaučí pro své specifické úkony až po nedostatečnost  

a neochotu se k tomuto tématu blíže vyjadřovat. Poté jim byla ponechána 

iniciativa v otázce efektivnějších možnostech výběru zaměstnanců,  

kdy se dva zaměstnanci téměř shodli na „zúžení ok v pomyslné výběrové 

                                                           
19

 Pobočka IBM v Brně byla založena v roce 2001 s několika zaměstnanci, až poté se rozrůstala do dnešní 
velikosti – proto je působení jednotlivých zaměstnanců ve společnosti relativně krátké.  
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síti“, což by vedlo k větší produktivitě práce, zvýšení platů a potřeby 

nižního počtu zaměstnanců vykonávajících stejnou činnost, přičemž třetí 

dotázaný je se stávajícím systémem spokojen. V následující otázce, jež se 

týká hlubšího zainteresování odborných zaměstnanců do procesu výběru 

zaměstnanců, se víceméně všichni shodli na prospěšnosti tohoto opatření, 

které by vedlo ke zkvalitnění analytického zhodnocení uchazeče.  

Druhá sekce, věnovaná motivaci zaměstnanců, je započata otázkou 

ohledně implementace pohyblivé složky do stávající struktury platu,  

kdy dotazování zaměstnanci shodně odpověděli, že jim současný stav 

vyhovuje, jelikož jim fixní plat poskytuje jistotu stálého, v podstatě 

neměnného20 množství financí a přispívá dle nich také k pohodě uvnitř 

týmů. Otázkou je, jestli ona pohoda nemá za následek spíše stagnaci 

pracovních výkonů. Otázka známkového systému, jež hodnotí výkonnost 

zaměstnanců a následně ovlivňuje i výši jejich platu, stejně jako 

podotázka dostatečné informovanosti vedoucího pracovníka o pracovním 

nasazení jednotlivých zaměstnanců vyvolala v respondentech emoce,  

což se u všech projevilo i na délce odpovědí. Stejně jako u minulého 

tématu se všichni shodli, a to na jisté míře neobjektivnosti, kdy jsou 

zvýhodněni zaměstnanci, kteří umí prodat své třeba i méně intenzivní 

výkony, což v některých logicky může vyvolat pocit poškození. Na druhou 

stranu podotkli, že je to přirozené a při daném počtu zaměstnanců 

v podstatě nevyhnutelné. V roce 2009 byly ve společnosti zrušeny 

stravenky jako jedna z forem zaměstnaneckých výhod (motivací), tudíž  

i na toto téma směřovala jedna z otázek. Jak se dá předpokládat, nebyli 

zrušením zaměstnanci nadšeni, na druhou stranu však obhajovali 

společnost s tím, že v dané situaci to nebylo špatné rozhodnutí, jelikož 

v rámci konkurenceschopnosti je potřeba snižovat náklady a tato cesta 

byla méně bolestná, než by bylo propouštění. Jeden zaměstnanec  

se odmítl k tomuto tématu vyjádřit. Z poslední otázky, jež se zaobírá 

transformací zaměstnaneckých výhod na systém motivačního „balíčku“, 

                                                           
20

 Neměnného z pohledu krátkodobého, dlouhodobě může být plat samozřejmě navýšen, ve výjimečných 
případech snížen.  
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jež by si každý zaměstnanec nastavil dle vlastních potřeb a preferencí, 

vzešly kladné reakce na balíček jako takový, avšak zde panovaly obavy 

ohledně celosvětového snižování nákladů společnosti a s tím spojené 

nemožnosti produkovat výdaje v podobě motivačních prvků.  

Celkově lze hodnotit rozhovory jako přínosné, navrhované změny 

jak v oblasti výběru zaměstnanců, tak v motivaci byly většinou 

akceptovány, obavy však vyvstaly v souvislosti s trendem snižování 

nákladů společnosti, jež by mohl jisté změny zpomalit či dokonce zastavit. 

V určitých otázkách, které byly zaměřeny zejména na oblast spojenou 

s financemi, se zaměstnanci neradi pouštěli do razantních soudů,  

kdy tak lze předpokládat ne zcela upřímné odpovědi na celé spektrum 

rozhovoru.  
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4.4  Zhodnocení a doporučení 

Závěrem této práce je provedena analýza a vyvozena daná 

doporučení k modelu personálního výběru a motivačních technik 

uplatňovaného společností IBM GSDC s.r.o., u které byl proveden rozbor. 

 

4.4.1  Výběr zaměstnanců 

Pokud by měl být posouzen aspekt získávání zaměstnanců, 

společnost preferuje primárně zdroje interní, kdy klade důraz na kariérní  

a osobnostní růst zaměstnanců ve vlastních řadách před zdroji externími. 

Je tomu i přizpůsoben model hmotné motivace, kdy probíhá transfer 

zaměstnanců do vyšší platové skupiny spíše na základě dlouhodobých 

pracovních zkušeností v rámci společnosti a dlouhodobá loajalita 

zaměstnavateli je jedním z klíčových aspektů při stanovení finančního 

ohodnocení. Jak však již bylo zmíněno dříve v rozboru společnosti,  

je častým jevem zakládání nových projektů a s tím souvisejícím vznikem 

nových týmů s někdy až desítkami poptávaných pracovních míst, jejichž 

obsazení je nutné v krátkém časovém horizontu a jejich naplnění čistě 

z vnitřních zdrojů je tedy vyloučeno. 

Nyní k pokusu o subjektivní zhodnocení kvality a objektivity 

personálního výběru, kdy společnost dává velkou volnost manažerům  

a vedoucím jednotlivých pracovních úseků. Na jednu stranu to přináší 

nesporné výhody z hlediska znalosti daného pracovního prostředí  

a týmové kultury, na stranu druhou však kvalita výběru je přímo závislá 

na personálně-analytických schopnostech zainteresovaného manažera. 

Zvláště při větším množství poptávaných pracovních míst společnost 

využívá i možností outsourcingu, kdy první kolo výběru přenechává 

externí personální agentuře, především společnosti Manpower Inc.21  

Ta již disponuje vlastním assesment centrem, kde jednotliví uchazeči 

                                                           
21

 Společnost Manpower Inc., celosvětový poskytovatel personálních služeb působící v 82 zemích, založena roku 
1948 v USA.  
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prochází intenzívnějším pohovorem prověřujícím jazykové schopnosti 

především v oblasti anglického jazyka a také vzorovými testy, které jsou 

však spíše obecné pro daný okruh problematiky a jeden druh vzorového 

testu je používán při posuzování znalostí na celém spektru pracovních 

pozic dle jejich zařazení (např. dle používaného operačního systému  

či softwaru využívaného k výkonu pracovní činnosti). Druhým kolem bývá 

již standardní pohovor s manažerem úseku. Tato metoda výběru dosahuje 

zajisté větší efektivity výběru vhodného zaměstnance, je však také 

mnohem nákladnější.  

Ve finále tak lze dle mého názoru procesu výběru v dané společnosti 

vytknout jeho nepružnost a nepřizpůsobivost pro pestré a stále  

se vyvíjející spektrum pracovních pozic, jež by se mohlo zlepšit 

intenzivnějším zainteresováním odborných pracovníků daného úseku, kteří 

dokážou objektivněji zhodnotit uchazečovu vybavenost po technické 

stránce, ve spojení s vedoucím pracovníkem daného úseku, který se pak 

zaměří na osobnostní profil a případnou integraci do existujícího 

pracovního kolektivu.   

Z hlediska kritérií výběru dle Lewise společnost preferuje 

kvantitativně především úseková (útvarová) kritéria. Toto se týká 

především pozic s menší odborností, kde je rozhodujícím aspektem 

především posouzení vhodnosti uchazeče pro daný pracovní úsek  

(s menším důrazem na odbornost a praxi) a zda bude schopen „týmové 

symbiózy“. I v těchto případech je jako poslední fáze personálního výběru 

implementován osobní pohovor, tedy interview, které provádí zpravidla 

potencionální přímý nadřízený uchazeče, avšak toto interview posuzuje 

spíše osobnostní rysy a charakter namísto odborných znalostí konkrétní 

činnosti. Z pohledu nákladů je toto bezesporu výhodnější variantou, 

protože zaměstnanci s minimální praxí v dané oblasti jsou i méně nároční 

na platové ohodnocení a po přijetí se v praxi uplatňuje předávání know-

how od zkušenějších spolupracovníků.  
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Je však nutno podotknout, že ne všichni nově přijmutí zaměstnanci 

jsou schopni danou činnost zvládnout, a proto by bylo namístě zapojit  

do personálního výběru i členy týmu, kteří jsou z hlediska odbornosti  

na vyšší úrovni a mohli by tak lépe zhodnotit znalosti a schopnosti 

posuzované osoby. V takovém případě by však byla navýšena kritéria pro 

přijetí a s tím související potřeba inkrementace základního platového 

ohodnocení. 

 

Předběžná fáze 

Při definici pracovního místa a s ním souvisejících povinností 

nechává společnost opět volnou ruku manažerům jednotlivých týmů  

a činnosti běžně používané k jejich stanovení se zdají být jako 

nedostatečné. 

Daleko větší důraz je kladen na určení aspektů vhodných 

zaměstnanců a je v rámci společnosti realizováno obecněji podle jistých 

schémat a tabulek, které ovšem nereflektují dostatečně potřeby daného 

místa a jsou tak často shodná pro větší skupinu pracovních pozic. 

Nicméně tyto kritéria rozhodně nemají ultimativní charakter a každý 

manažer či vedoucí pracovního úseku je může brát spíše jako doporučení. 

Jedná se zde především o délku minimální praxe v oboru, nejvyšší 

dosažené vzdělání, dosažené mezinárodní certifikace nebo úroveň 

jazykových schopností v rámci cizích jazyků. 

Konečné stanovení vzoru vhodného uchazeče je opět definováno 

vedoucím úseku a je proto značně individuální. Manažeři však mají 

zodpovědnost i za své zaměstnance a pokud by došlo při pracovním 

procesu k fatální chybě nevhodně zvoleného zaměstnance, bude tento 

aspekt brán v zřetel i při hodnocení práce nadřízeného. 

 

 



47 
 

Fáze vyhodnocovací 

1. Společnost vyžaduje po uchazeči pouze dva základní dokumenty, 

doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a vlastní životopis vyhotovený 

celý v anglickém jazyce. Tento postup je v oblasti personálního výběru 

celkem standardní. 

2. Předběžný pohovor za účelem doplnění potřebných informací probíhá 

především telefonicky, jeho část zpravidla probíhá v anglickém jazyce  

a můžou být i pokládány jednoduché otázky ověřující aspoň základní 

znalost informačních technologií. Je to prováděno z důvodu vyřazení 

evidentně nevhodných adeptů a tím i snížení nákladů a uspoření času 

věnovaného assesmentu, což je dle mého efektivním řešením výběru 

obzvláště z většího počtu uchazečů. 

3. Při personálním výběru prováděném přímo společností IBM GSDC s.r.o. 

se testy vyskytují spíše na postech s větší odborností/specializací  

a zpravidla je připravuje přímo člen týmu, ve kterém se daná osoba  

o místo uchází. U postů vyžadujících teoretické znalosti na vysoké úrovni 

může mít test i větší rozsah, avšak jeho přísnější vyhodnocení může být 

aplikováno pouze při nižším počtu naplňovaných míst. Je to dáno 

především nastavenou platovou hladinou v rámci společnosti, kdy při 

daném ohodnocení je těžké získat větší množství již „hotových“ 

zaměstnanců (tedy s takovou mírou praxe a odborných znalostí,  

že již téměř není potřeba jejich další zaškolování). Na základě získaných 

informací pramenících z empirické zkušenosti vedoucích pracovníků  

je zvláště v případě obsazování pozic s požadovanou vysokou 

kvalifikovaností problém, protože uchazeči s danými parametry mohou 

získat v jiných společnostech i dvojnásobek platového ohodnocení. 

Většinou je však opět tento problém řešen selekcí schopných pracovníků 

z vlastních řad, jejich řádným zaškolením, poskytnutím výukových kurzů 

dle mezinárodních standardů a případně jejich příprava na mezinárodní 

certifikace v dané oblasti. Vzhledem ke mzdové politice společnosti 
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 a s ní souvisící limitací maximální platové hladiny, je toto řešení 

v podstatě jediné možné a optimální. 

4. Výběrový hlavní pohovor probíhá především v angličtině, má charakter 

nestrukturovaného průběhu a přítomen bývá zpravidla pouze manažer. 

Uchazeč je seznámen s náplní pracovní činnosti a je také dotázán na jeho 

představu o vhodném platovém ohodnocení. Zároveň dochází  

ke zhodnocení vhodnosti adepta na danou pozici především z hlediska 

osobnostního a charakterového. Zde bych chtěl především vytknout 

nedostatečné spektrum osob účastnících se pohovoru a hodnotících 

vhodnost daného uchazeče, protože by se tím zvýšila objektivita 

personálního výběru. 

5. Reference z předchozích zaměstnání či úspěchy na akademické půdě 

jsou brány v potaz téměř minimálně. Je to dáno především faktem,  

že společnost si v majoritní většině případů zaškoluje zaměstnance  

bez předchozí významnější praxe a jak již bylo dříve zmíněno, je dle dané 

skutečnosti nastaven i mzdový systém. 

6. Finální rozhodnutí o přijmutí uchazeče je čistě záležitostí manažera  

a vyšší vedení společnosti zpravidla plně respektuje jeho volbu. 

Jak již bylo naznačeno v rozboru společnosti, IBM GSDC s.r.o. 

využívá hojně metodu diagnostiky schopností zaměstnance během 

zkušební doby. Tato metoda přináší příležitost mnohem pregnantnějšího 

zhodnocení způsobilosti daného pracovníka, avšak za cenu vyšších nároků 

na výdaje a organizaci. Tento model byl však ve společnosti 

implementován velmi efektivně a tato míra náročnosti byla 

minimalizována. 

Během procesu výběru má uchazeč spíše submisivní roli, má pouze 

možnost se pokusit ovlivnit výši své základní platové hladiny. Je to dáno 

do značné míry právě skutečností, že společnost většinově preferuje 

přijímání zaměstnanců s nízkou úrovní nabyté praxe a jejich uplatnění  

na trhu práce je tedy za dané situace obtížnější. 
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4.4.2  Motivace zaměstnanců 

Systém hmotné i nehmotné motivace vykazuje zvláště v poslední 

době známky nepromyšlenosti, způsobené přehnanou koncentrací  

na snížení nákladů. Na jednu stranu je tato ekonomická strategie 

pochopitelná, protože je česká pobočka v rámci celé korporace 

porovnávána s pracovišti především v rozvojových zemích Asie, kterým 

z hlediska nákladů na mzdy nemůže konkurovat a brněnský management 

se zde snaží centrum snížením nákladů ještě nějaký rok udržet, avšak 

z hlediska udržení stávajících a přilákání nových schopných zaměstnanců 

je to velký handicap. Často se tak stává, že pro zaměstnance podávajícího 

stabilní kvalitní výkony, který prošel mnohými školeními, kurzy a získal 

dostatečnou praxi, je společnost pouze jakousi vstupní branou do světa  

IT technologií popř. managementu. V komparaci s ostatními světovými 

IBM centry, poskytujícími IT služby zákazníkům, má brněnské centrum 

pověst centra s vysokou kvalitou služeb, za které jsou si zákazníci ochotni  

i připlatit a tak škrcení výdajů se zdá být při pohledu touto optikou 

kontraproduktivní. Na základě výše uvedeného si tedy myslím,  

že je zapotřebí provést analýzu nákladů ve vztahu k výkonnosti daných 

týmů či celých center a brát také významně v potaz spokojenost 

(hodnocení) cílových adresátů daných služeb.  

 

Hmotná motivace 

Základní mzdová složka je v majoritní většině případů fixní, 

pohyblivá složka se v běžném měsíčním platovém výměru téměř 

nevyskytuje. Dle mého názoru by existence pohyblivé části prospěla větší 

motivaci zaměstnanců, na druhou stranu je nutno podotknout,  

že by to bylo trochu v rozporu s firemní kulturou společnosti, která si 

zakládá spíše na serióznosti, jistotě a formálním vystupování. Zavádění 

pohyblivých složek platu, zvláště ve vyšší míře, bývá v našich končinách 

spíše zvyklé u společností zaměstnávajících osoby s nižší vyžadovanou 
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kvalifikací, pracující především v oblasti prodeje a obchodu, jako např. 

realitní makléře, pojišťovací agenty, prodejce tarifů mobilních operátorů 

apod. Odměňování zaměstnanců za dobře vykonanou práci formou 

navýšení základní mzdové složky probíhá zpravidla jednou za rok v letních 

měsících a odráží výsledky dosažené za celý předchozí rok. Uplatňuje se 

zde systém známkování výkonnosti, jak již bylo zmíněno v rozboru. Škála 

aplikovaných známek se zdá byt dostatečná. Nevýhodu však spatřuji 

v nedostatečném kontaktu nadřízeného pracovníka s jednotlivými 

zaměstnanci a s tím souvisejícím neobjektivním mapováním jejich 

výkonnosti. Tuto roli částečně suplují jiní členové týmu s vyššími privilegii 

v rámci týmové hierarchie, kteří jsou dotazováni při procesu stanovování 

adekvátní známky, avšak tento rozhovor má pouze formální charakter  

a pracovník na manažerském postu má během něho možnost získat pouze 

minimální okruh informací vedoucích k získání představy o výkonnosti 

hodnocené osoby. Přímé setkání manažera a osoby podřízené probíhá 

zpravidla pouze čtyřikrát do roka, přičemž poslední setkání má pouze 

charakter formálního sdělení vydedukovaného hodnocení a případných 

doporučení pro další kariérní růst. Viděl bych zde namístě doporučení ke 

zvýšení frekvence vzájemných setkání a pohovorů mezi zaměstnanci  

a osobou nadřízenou. Výše přidané částky je přímo úměrná udělené 

známce a referencím od ostatních spolupracovníků (popř. i z jiných týmů, 

pokud probíhala spolupráce). K inkrementaci platové složky však může 

výjimečně dojít i mimo oficiální letní termín. Jedná se však o mimořádné 

navýšení a musí být podloženo mimořádnými výkony a dobrými 

referencemi z širších řad spolupracovníků.  

Daný systém se mi zdá být lehce neflexibilní a pro větší motivaci 

zaměstnanců by nebylo špatné mít termín oficiálního navýšení mzdy 

nefixně stanoven. Lépe by tak reflektoval aktuální výkonnost a kariérní 

růst a zaměstnanec by pravděpodobně i lépe respondoval na tento hlavní 

motivační faktor. 
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Kromě základní mzdy obdrží každý zaměstnanec také tzv. provizi  

ze zisku společnosti, kdy v březnu je mu vyplácen jednorázový bonus, 

který může jít až do výše 6% ročního platu. Výše bonusu se odvíjí  

od toho, kolik měsíců v minulém pracovním roce byl pracovník 

zaměstnancem společnosti a také jaké obdržel hodnocení. Odstupňování 

výše bonusu dle výkonu mi přijde jako vhodný nástroj hmotné motivace. 

Nyní bych rád rozebral i situaci kolem ostatních hmotných 

motivačních faktorů. Příspěvek na stravování, resp. stravenky, společnost 

zrušila v květnu roku 2009. Oficiálním zdůvodněním byla celosvětová 

finanční krize. O pár měsíců později však vykazovala rekordní zisky, 

přesto tato jedna z proklamovaných výhod znovu zavedena nebyla. 

Zaměstnanci IBM GSDC s.r.o. mají také možnost výrazné slevy  

při návštěvě vybraných fitnesscenter a příležitostně i jiných sportovních 

zařízení, jejich výčet je však velmi malý. Příspěvek na dopravu a bydlení 

dostávají pouze zaměstnanci původně bydlící ve vzdálenosti větší,  

než 60km od Brna, avšak pouze první rok jejich zaměstnání,  

čili se nejedná rozhodně o motivační faktor, spíše lákadlo pro nové 

potencionální uchazeče o zaměstnání. 

V minulých letech společnost investovala nemalé částky do školení  

a kurzů pro zaměstnance, stejně jako i do hrazení mezinárodních 

certifikací. Dle názoru velké části zaměstnanců to byla jedna z největších 

výhod a motivačních aspektů pro jejich rozvoj. Avšak v aktuálním roce 

2011 byly i tyto výdaje velmi výrazně sníženy a vyšší rozpočty  

na vzdělávání byly ponechány jenom vysoce specializovaným týmům,  

kde jsou k řádnému výkonu práce nezbytné. Hlavním mechanismem 

výuky nových zaměstnanců tak zůstává především předávání know-how 

od zkušenějších kolegů. I ti však mohou měnit pracovní pozici a tak 

v některých případech, kdy odejde větší množství zkušených členů,  

může tento krok i negativně ovlivnit odbornou gramotnost daného týmu. 
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Další nespornou výhodou a prvkem hmotné motivace je i možnost 

práce z domova, tzv. home office. Jak však již bylo zmíněno dříve v textu, 

tato výhoda nebývá samozřejmostí a zaměstnanec žádající o tuto výhodu 

musí potvrdit svou spolehlivost a že je schopen dostát svým pracovním 

závazkům i při výkonu povolání z domova. Samotní zaměstnanci si tuto 

možnost většinou velice pochvalují, tudíž motivaci touto cestou spatřuji 

jako velmi zdařilou, o čemž svědčí i výsledky.  

 

Nehmotná motivace 

Pokud bychom se pokusili zhodnotit aplikaci prvků nehmotné 

motivace v rámci společnosti, narážíme zde na lehký paradox. Oficiální 

politikou společnosti je podpora kreativity a inovativních procesů 

zaváděných do běžného denního pracovního procesu. Zaměstnanci 

opravdu bývají odměňováni za svou invenci a vnášení schémat a postupů 

vedoucích k vyšší efektivitě či kvalitě služeb. Problém ovšem nastává 

v případě, kdy na základě těchto inovativních postupů dojde k pochybení, 

které není bez konsekvencí. Většina pracovních postupů má totiž své 

oficiální manuály, kde je velmi podrobně popsán oficiální postup,  

jaký má být použitý při jejich realizaci. Zaměstnanci mají možnost  

si postupy optimalizovat, avšak jak bylo zmíněno, v případě, kdy dojde 

k závažnější chybě, následuje vyšetřování, proč k dané chybě došlo a zda 

se nejedná o chybu způsobenou čistě lidským faktorem. V takovém 

případě se aplikovaný postup porovnává s oficiálním manuálem  

a v případě výraznější odchylky bývají často vyvozeny důsledky.  

V případě úspěšného zvládnutí požadované činnosti, např. ještě 

efektivnější cestou, naopak mnohdy následuje pochvala ze strany 

nadřízeného popř. kolegů z jiného týmu. Tento přístup je však naprosto 

pochopitelný, protože společnost si nemůže při svém postavení dovolit 

vyšší procento lidských pochybení. 
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Pokud nějaký zaměstnanec kontinuálně vykazuje schopnost 

úspěšného individuálního přístupu při řešení elementárních problémů, 

téměř vždy následuje reflexe v podobě oficiálního děkovného emailu, 

který zároveň znamená, že se daný pracovník dostane i do širšího 

povědomí nadřízených a zvyšuje se jeho šance, že mu bude opět přidělen 

úkol, pro jehož vyřešení je vyžadován konstruktivní přístup, popřípadě  

se stane vedoucím nově zaváděného projektu (tzv. „focal pointem“). 

Největším nedostatkem v procesu pozitivní odezvy směrem k zaměstnanci 

a snahy o rozvoj jeho kreativity je již dříve zmíněný nedostatečný kontakt 

s nadřízenými a z něho vyplývající možné špatné zmapování jeho aktivit  

a schopností. 

Každý zaměstnanec IBM GSDC s.r.o. má možnost přístupu ze svého 

pracovního PC nebo notebooku k rozsáhlé databázi online e-learningových 

kurzů a může se tak sám zdokonalovat v oblastech, které jej zajímají,  

či jsou přímo prvky komplementárními s ostatními elementy jeho pracovní 

náplně. Tato možnost vzdělávání nepředstavuje pro společnost  

ani zaměstnance žádné finanční náklady a je jednoznačně pozitivním 

motivačním aspektem sebezdokonalování zaměstnanců. 

Jako prvek nehmotné motivace se dá považovat i práce 

v mezinárodním prostředí. Brněnská pobočka zaměstnává kolem tři tisíce 

zaměstnanců sedmdesáti národností. Člověk tak má možnost poznat i jiné 

kultury a zvyklosti, aniž by musel cestovat daleko od domova a je také 

možné procvičovat v praxi cizí jazyk. Schopnější členové týmů navíc 

bývají často i vysíláni na pracovní cesty a školení do zemí, ve kterých sídlí 

zákazníci, kterým daný tým poskytuje služby. 

Na závěr bych chtěl zmínit možnosti kariérního růstu. V tomto 

ohledu skýtají kapacity brněnského centra zaměstnancům nevídanou 

možnost seberealizace, teoreticky neexistuje pomyslný kariérní strop. 

V duchu tzv. „amerického snu“ se tak několik pracovníků vypracovalo  
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od nenáročné práce na prvním levelu postupně až na úroveň 

managementu v celoevropském měřítku.  

V rámci jednotlivých elementů tvořících systém nehmotné motivace 

v rámci společnosti je tak dle mého názoru tento prvek bezesporu 

nejvýznamnějším a tudíž i nejsilnějším motivačním faktorem. 
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5  Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá nadnárodními společnostmi, jejichž 

vliv a působiště sahá za hranice místa svého založení a které se díky 

svému expanznímu charakteru rozvoje (i na naše území) dotýkají lidí 

nejen v rámci případných obchodních vztahů, ale i přímo v návaznosti na 

své zaměstnance. Právě části zaměstnanců je věnováno dané téma,  

kde je snahou vnímat problematiku výběru zaměstnanců a jejich motivace 

z obou stran mince, tudíž jak z pohledu nákladovosti a efektivity pro 

zaměstnavatele, tak ze strany pracovníků jako nezbytné součásti 

podnikové struktury.  

Cílem práce bylo poskytnout co možná nejrealističtější pohled na 

oblast výběru a motivace zaměstnanců právě v nadnárodní společnosti, 

v rámci níž byl prováděn výzkum. Na základě provedených analýz jsou 

pak vypracovány výstupy, které hodnotí situaci a poskytují návrhy  

na možné zlepšení současného stavu.  

Při výběru zaměstnanců je ponechána majoritní rozhodovací 

pravomoc manažerům a vedoucím pracovníkům, což má bezesporu 

pozitivní vliv z hlediska znalosti konkrétního pracovního místa a prostředí, 

na druhou stranu je však objektivita výběru a tudíž i kvalita přijatého 

pracovníka přímo úměrná personálně-analytickým schopnostem 

manažera. Jistá nepružnost a nepřizpůsobivost pro pestré a stále  

se vyvíjející spektrum pracovních pozic by se tak mohla eliminovat 

intenzivnějším zainteresováním odborných pracovníků daného úseku, kteří 

dokážou objektivněji zhodnotit uchazečovu vybavenost po technické 

stránce, ve spojení s vedoucím pracovníkem daného úseku, který se pak 

zaměří na osobnostní profil a případnou integraci do existujícího 

pracovního kolektivu.  

Obecně lze k motivaci zaměstnanců v rámci zkoumané společnosti 

říci, že vlivem hospodářské krize a snahy brněnské pobočky konkurovat 

v rámci celé korporace nízkým nákladům pracovišť především v Asii je jak 
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hmotná, tak nehmotná část deformována možná až „přehnaným“ 

snižováním nákladů. Přehnaným proto, že je brněnské centrum 

v komparaci s ostatními světovými IBM centry, poskytujícími IT služby 

zákazníkům, centrem s pověstí s vysokou kvalitou služeb, za které jsou  

si zákazníci ochotni i připlatit a tak může být snižování nákladů na úkor 

zaměstnaneckých výhod dvojsečnou zbraní, jelikož mohou odejít 

kvalifikovaní schopní jedinci.   

Ač je sice fixní forma platu jedním z aspektů firemní kultury 

analyzované společnosti, která si zakládá na serióznosti, jistotě a určitém 

formalismu, byla by implementace pohyblivé složky do mzdy motivujícím 

prvkem, jež by mohl zvýšit efektivitu a inovační přístup zaměstnanců 

k řešení problémů vyvstanuvších v pracovním procesu. Fixní mzdová 

složka může být navýšena zpravidla jednou ročně a reflektuje výsledky  

a výkonnost zaměstnanců za předešlý rok prostřednictvím známkového 

systému, kde spatřuji další nedostatek, nikoli však v samotném systému, 

nýbrž v nedostatečném kontaktu vedoucího pracovníka s jednotlivými 

zaměstnanci, což může vést k nedostatečné informovanosti o jejich 

výkonnosti a tudíž k neobjektivnímu rozhodování, jež by mohlo zhoršit 

vztahy mezi jednotlivci a být tak ve výsledku kontraproduktivní. Je tak 

třeba zintenzivnit komunikaci mezi vedoucím pracovníkem  

a zaměstnancem a delegovat část hodnocení na níže postavené vedoucí 

pracovníky. Vzhledem ke značné různorodosti pracovníků by také bylo 

vhodné uvažovat o možnosti volby balíčku zaměstnaneckých výhod 

střižených na míru. 

Výsledné návrhy jsou tak vyústěním provedených rozborů,  

kdy po zhodnocení poskytují v souladu se stanovenými cíly návrhy  

na řešení jak z oblasti výběru zaměstnanců (zejména hlubší 

zainteresování odborných pracovníků), tak i jejich motivace  

(otázka implementace pohyblivé složky mzdy, objektivita hodnocení 

pracovních výkonů a tvorba balíčku zaměstnaneckých výhod na míru).   
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Příloha č. 1 

Struktura pracovních pozic 

 

  

ZAMĚSTNANCI



 

Příloha č. 2 

Motivační systém  

MOTIVACE



 

Příloha č. 3 

Rozhovor č. 1 

 

Od kdy působíte ve společnosti IBM GSDC a jak jste se dostal(a) 

do světa informačních technologií? 

Ve společnosti pracuji od roku 2009 a o informační technologie jsem se 

vždy zajímal. V současné době také studuji obor informatika na vysoké 

škole. 

Mohl(a) byste, prosím, popsat co Vás vedlo účastnit se přijímacího 

řízení právě u této společnosti?  

V době, kdy jsem se o tuto pozici ucházel, jsem byl momentálně 

nezaměstnaný  

a nabídka společnosti byla v dané chvíli jednoznačně nejlukrativnější. 

Navíc to byla také možnost se uplatnit v oboru, kterému rozumím. 

Jak probíhala procedura výběru zaměstnanců konkrétně ve Vašem 

případě? Prováděla výběr společnost ve vlastní režii nebo formou 

outsourcingu? 

V mém případě byla první část výběrového řízení prováděna personální 

agenturou Manpower s.r.o. Prvně jsem byl kontaktován telefonicky, 

rozhovor prověřil schopnost mluvit anglicky a základní znalosti oblasti IT. 

Poté následoval online test, který byl časově omezen. Na závěr jsem 

absolvoval přímo v budově IBM pohovor s manažerem a poté jsem vyplnil 

znalostní test, na základě kterého mi byl stanoven platový výměr. 

Hodnotíte dle Vašeho názoru proces výběru zaměstnanců jako 

dostatečný z hlediska analýzy uchazečových schopností a 

dovedností? 

Při výběrovém řízení jsem nabyl spíše dojmu, že společnost až tolik 

uchazečovy schopnosti nehodnotí, pouze základní požadavky k výkonu 

práce, jako jazyková vybavenost a základní rozhled v oblasti IT 

technologií. Pro společnost je tato nenáročnost výběru dostačující, díky 

značné specializaci jednotlivých pracovních pozic, kdy je vykonáván spíše 

úzký okruh aktivit. 

Přemýšlel(a) jste o efektivnějších možnostech výběru 

zaměstnanců? Pokud ano, napadají Vás konkrétní opatření vedoucí 

ke zlepšení stávající situace? 



 

Myslím, že by se musela změnit celá politika společnosti, kdy by byli 

přijímáni zaměstnanci s větším rozhledem a znalostmi a snížila by se 

přehnaná specializace. Znamenalo by to navýšení platů, ale zároveň by 

dle mého názoru mohla společnost snížit jejich počet potřebný pro 

vykonávání stejné práce. 

Bylo by podle Vás přínosným krokem intenzivnější zainteresování 

odborných pracovníků daných úseků do procesu výběru 

zaměstnanců pro jejich  orientaci v problematice, jež by pak byla 

náplní práce uchazeče? 

Co vím, tak v některých týmech je běžné, že testy znalostí pro uchazeče 

připravují přímo členové týmu. Avšak tím jejich účast ve výběrovém řízení 

víceméně končí. Určitě by to bylo přínosné, otázkou však je, zda by při 

zvýšení náročnosti společnost sehnala potřebné množství zaměstnanců. 

Uvítal(a) byste implementaci pohyblivé složky do Vaší mzdy? Bylo 

by to pro Vás stresujícím aspektem nebo naopak motivací 

k odvádění pracovního maxima? 

Stávající systém mi vyhovuje, znamená jistotu. Pokud člověk pracuje 

dobře  

a jeho snaha je vidět, bývá to ohodnoceno navýšením platu. 

Je dle Vašeho názoru známkový systém dostatečným vodítkem pro 

hodnocení pracovního výkonu a následně i platového ohodnocení? 

Je vedoucí pracovník dostatečně informován o Vašich pracovních 

výkonech a nasazení? 

Známkovací systém má v praxi tu nevýhodu, že manažer má v podstatě 

nepsaným pravidlem dané, kolik kterých známek může rozdat. Tímto je 

značně zdeformovaná objektivita hodnocení. Myslím, že dostatečně 

informován není. Jsou spíše zvýhodněny typy lidí, které je vidět a slyšet, 

bez ohledu na jejich pracovní nasazení a výkonost. 

Jaká byla reakce Vás a vašich kolegů na zrušení stravenek jako 

zaměstnanecké výhody v roce 2009? Bylo to dle Vás adekvátním 

řešením situace v době finanční krize? 

Myslím, že je běžnou praxí v každé společnosti, že může využít 

momentální situace pro snížení svých nákladů. Nevím, co více bych 

k tomu dodal. 

Uvítal(a) byste možnost tvorby vlastního, na míru střiženého 

„baličku“ zaměstnaneckých výhod, jež byste si sám/sama 



 

sestavil(a) dle vlastních potřeb? Kupříkladu někdo by upřednostnil 

slevu do fitnesscentra, jiný zase příspěvek na cestovné a jiné.  

Určitě bych to uvítal, ale v současné době při čím dál větším škrcení 

výdajů to nepřipadá v úvahu. Zaměstnanekých výhod a také výdajů na 

vzdělávání rok od roku ubývá. 

  



 

Příloha č. 4 

Rozhovor č. 2 

 

Od kdy působíte ve společnosti IBM GSDC a jak jste se dostal(a) 

do světa informačních technologií? 

Ve společnosti působím již čtyři roky. Začínal jsem na prvním levelu na 

command centeru, čili monitorovování serverů, po dvou levelech jsem 

přestoupil do týmu, jehož pracovní náplň je považována jako second level. 

Mohl(a) byste, prosím, popsat co Vás vedlo účastnit se přijímacího 

řízení právě u této společnosti?  

Já jsem vystudoval stavební technologie na VÚT v Brně, ale v tomto oboru 

jsem nikdy nepracoval. Nicméně jsem byl vždy zaměřen spíše technickým 

směrem  

a zaměstnání každý potřebuje. Do společnosti mě přijali i bez větších 

znalostí IT systémů. 

Jak probíhala procedura výběru zaměstnanců konkrétně ve Vašem 

případě? Prováděla výběr společnost ve vlastní režii nebo formou 

outsourcingu? 

Na první level víceméně tehdy brali každého, kritériem byl pouze pohovor  

s manažerem. Stačilo prokázat znalost angličtiny. Na druhý level jsem pak 

byl přijat díky tomu, že jsem úspěšně dva roky pracoval na nižším stupni 

a získal potřebnou praxi. 

Hodnotíte dle Vašeho názoru proces výběru zaměstnanců jako 

dostatečný z hlediska analýzy uchazečových schopností a 

dovedností? 

No, záleží z jakého úhlu pohledu se na to díváte. Každý tým v rámci GSDC 

Brno svou práci zvládá, takže asi bude dostačující. Ale rozhodně se nedá 

mluvit  

o náročném výběru. 

Přemýšlel(a) jste o efektivnějších možnostech výběru 

zaměstnanců? Pokud ano, napadají Vás konkrétní opatření vedoucí 

ke zlepšení stávající situace? 

Já mohu být rád, že je systém takový, jaký je. Díky němu jsem byl do 

společnosti přijat a měl možnost se vše za chodu naučit. 



 

Bylo by podle Vás přínosným krokem intenzivnější zainteresování 

odborných pracovníků daných úseků do procesu výběru 

zaměstnanců pro jejich orientaci v problematice, jež by pak byla 

náplní práce uchazeče? 

Asi ano, ale současný systém již funguje od roku 2001 a bez větších 

komplikací, takže nevidím důvod, proč by jej měla společnost měnit. 

Uvítal(a) byste implementaci pohyblivé složky do Vaší mzdy? Bylo 

by to pro Vás stresujícím aspektem nebo naopak motivací 

k odvádění pracovního maxima? 

Mám radši „své jisté“, proto mi vyhovuje fixní plat. Myslím, že to i přispívá 

k pohodě v týmu. 

Je dle Vašeho názoru známkový systém dostatečným vodítkem pro 

hodnocení pracovního výkonu a následně i platového ohodnocení? 

Je vedoucí pracovník dostatečně informován o Vašich pracovních 

výkonech a nasazení? 

Samotný systém je dobrý, zvláště při počtech zaměstnanců, které má 

jednotlivý manažer na starost, kdy ani nemá možnost sepisovat nějaká 

rozsáhlejší hodnocení. No, je pravda, že jsem několikrát zažil, že o 

někteřých spolupracovnícíh bylo povědomí dobrého zaměstnance, zatímco 

já jsem viděl,  

že nebyli příliš snaživí. Mají výhodu ti, keří se umí prodat, ale to asi platí 

všude. 

Jaká byla reakce Vás a vašich kolegů na zrušení stravenek jako 

zaměstnanecké výhody v roce 2009? Bylo to dle Vás adekvátním 

řešením situace v době finanční krize? 

Samozřejmě jsme tím byli pobouřeni. Byla to jedna z hlavních 

zaměstnaneckých výhod. Ale na druhou stranu, nikoho společnost 

nepropustila, takže to asi nebylo vyloženě špatné řešení. 

Uvítal(a) byste možnost tvorby vlastního, na míru střiženého 

„baličku“ zaměstnaneckých výhod, jež byste si sám/sama 

sestavil(a) dle vlastních potřeb? Kupříkladu někdo by upřednostnil 

slevu do fitnesscentra, jiný zase příspěvek na cestovné a jiné.  

O výhodách zde nemá cenu mluvit, společnost začíná šetřit, aby zvýšila 

svoji konkurenceschopnost v rámci IBM celosvětově. 

 



 

Příloha č. 5 

Rozhovor č. 3 

 

Od kdy působíte ve společnosti IBM GSDC a jak jste se dostal(a) 

do světa informačních technologií? 

Ve společnosti působím jeden a půl roku. Mé předchozí zaměstnání bylo 

také ve společnosti, zabývající se IT, konkrétně tvorba databázových 

systémů pro armádní účely. Studoval jsem i několikrát informatiku na 

VÚT, ovšem neúspěšně. 

Mohl(a) byste, prosím, popsat co Vás vedlo účastnit se přijímacího 

řízení právě u této společnosti?  

V bývalém zaměstnání bylo velmi špatné platové ohodnocení a téměř 

žádná možnost platového a kariérního růstu. 

Jak probíhala procedura výběru zaměstnanců konkrétně ve Vašem 

případě? Prováděla výběr společnost ve vlastní režii nebo formou 

outsourcingu? 

Výběr prováděla přímo společnost IBM, má předchozí praxe a znalost 

angličtiny byly dostačujícím faktorem. 

Hodnotíte dle Vašeho názoru proces výběru zaměstnanců jako 

dostatečný z hlediska analýzy uchazečových schopností a 

dovedností? 

Určitě jej nepovažuji za dostatečný, ale to by byla debata na delší dobu.  

Je to věc společnosti. 

Přemýšlel(a)  jste o efektivnějších možnostech výběru 

zaměstnanců? Pokud ano, napadají Vás konkrétní opatření vedoucí 

ke zlepšení stávající situace? 

Nepřemýšlel jsem nad tím, ale já osobně bych zúžil pomyslná oka ve 

výběrovém sítu. 

Bylo by podle Vás přínosným krokem intenzivnější zainteresování 

odborných pracovníků daných úseků do procesu výběru 

zaměstnanců pro jejich  orientaci v problematice, jež by pak byla 

náplní práce uchazeče? 



 

Já bych to přivítal, protože by pak nebyli přijímani někteří lidé, kteří dle 

mě na svou práci příliš nestačí a já to pak za ně musím řešit. 

Uvítal(a) byste implementaci pohyblivé složky do Vaší mzdy? Bylo 

by to pro Vás stresujícím aspektem nebo naopak motivací 

k odvádění pracovního maxima? 

Současná situace mi vyhovuje. Nezlobte se, ale příliš se nechci bavit o 

penězích. 

Je dle Vašeho názoru známkový systém dostatečným vodítkem pro 

hodnocení pracovního výkonu a následně i platového ohodnocení? 

Je vedoucí pracovník dostatečně informován o Vašich pracovních 

výkonech a nasazení? 

Mám pocit, že já jsem tímto systémem byl několikrát poškozen, protože 

kolegové, kteří měli lepší vztahy s nadřízenými jenom proto, že zde 

pracovali déle, dostali často lepší hodnocení. Ale na druhou stranu, nevím, 

jaký jiný systém by společnost měla používat. 

Jaká byla reakce Vás a vašich kolegů na zrušení stravenek jako 

zaměstnanecké výhody v roce 2009? Bylo to dle Vás adekvátním 

řešením situace v době finanční krize? 

Nezlobte se, ale na tuto otázku radši nebudu odpovídat. 

Uvítal(a) byste možnost tvorby vlastního, na míru střiženého 

„baličku“ zaměstnaneckých výhod, jež byste si sám/sama 

sestavil(a) dle vlastních potřeb? Kupříkladu někdo by upřednostnil 

slevu do fitnesscentra, jiný zase příspěvek na cestovné a jiné.  

Uvítal bych to, kdyby to bylo reálné. Ale to je opět debata, do které bych 

se radši nechtěl pouštět. 

 

  


