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ANOTACE 

Předmětem této diplomové práce je analýza motivačního systému a odměňování ve 

vybraných podnicích. Jeden podnik zastupuje státní sféru a druhý podnikatelskou sféru. 

Teoretická část této práce obsahuje poznatky o motivaci a hodnocení zaměstnanců. 

Předmětem praktické části této práce je provedení empirického šetření a analýzy 

současného stavu pracovní spokojenosti a motivace zaměstnanců ve vybraných podnicích.  

Na základě zjištěných výsledků byly identifikovány problémové oblasti a navrţena 

opatření k nápravě zjištěných nedostatků.  

Klíčová slova: motivace, motiv, hodnocení, respondent, podnikatelská sféra, státní správa 

ANOTATION  

            The diploma paper is focused on analyse of incentive measure and remuneration in 

chosen  companies. One company represents Civil Service the other represents business 

sphere. 

            In the theoretical part of the paper there is knowledge about work motivation and  

remuneration employees. Subject of the practical part of the paper is experience 

investigation and analyse of the present state satisfaction at work and motivation of 

employees in the chosen companies. 

            Problem areas were identified on the basis of observed results and it was 

propounded measure to remedy the observed deficiencies. 

Key words: motivation, motive, reviews, respondent, business community, state 

administration  
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1 Úvod 

Motivace a hodnocení pracovníků patří mezi klíčové strategické činnosti všech 

zaměstnavatelů. Způsob, jakým se pracovníci motivují a hodnotí, má v kaţdém odvětví 

národního hospodářství své specifické rysy. Ty vycházejí jednak z povahy činností jako 

takové, jednak z povahy zvoleného a pouţívaného systému řízení lidských zdrojů. 

Hodnocení zaměstnanců je významnou součástí kaţdé společnosti, kdy se posuzuje 

úsilí a výkon jednotlivých zaměstnanců. Za odvedenou práci je kaţdý zaměstnanec 

hodnocen a následně i odměněn. Odměňování neznamená jenom mzdu, plat, či jiné formy 

peněţní hodnoty, které poskytuje firma zaměstnanci za vykonanou práci. Odměňování 

zahrnuje i povýšení, pochvaly a zaměstnanecké výhody. 

Motivace je psychický proces vedoucí k energetizaci organismu. Motivace 

usměrňuje naše chování a jednání pro dosaţení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech 

skutečností, které podporují jedince, aby něco konal či nekonal. Prvotním impulsem 

motivace určitého chování je motiv, který můţeme definovat jako kaţdou vnitřní pohnutku 

podněcující jednání člověka. V kaţdém případě platí, ţe daný cíl člověka má výrazný vliv 

na motivaci a následkem toho na kvalitu odvedené práce.  

Motivace a hodnocení zaměstnanců jsou činnosti navzájem velmi úzce propojené a 

jejich obsah i postupy jsou dány politikou dané organizace. Tato politika nemusí být 

striktně formulována, nicméně promítá se formou projevů vůle a rozhodnutí vedení 

organizace do konkrétních postupů při hodnocení a motivaci pracovníků. 

Stále více společností si uvědomuje kritické spojení mezi investováním do lidí a 

výkonem organizace. Motivace zaměstnanců stojí na začátku pomyslné čáry. 

V praktické části diplomové práce porovnávám současný stav motivace a hodnocení 

státní správy a podnikatelské sféry. Za státní správu budeme hodnotit Policii České 

republiky. Podnikatelskou sféru bude zastupovat T - Mobile. Zvláštní pozornost je 

věnována oblasti pracovní motivace a oblastem s ní úzce souvisejících, jako jsou 

komunikace, podnikové vzdělání a rozvoj kariéry, zaměstnanecké výhody a odměňování. 

Z pohledu pracovního výkonu je to jeden z nejdůleţitějších faktorů jak pro zaměstnavatele 

tak zaměstnance.  
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Cílem praktické části diplomové práce je zmapování procesu motivace a hodnocení 

zaměstnanců u Policie České republiky a T-Mobilu, detekování problematických míst 

procesu a navrţení opravných opatření pro zlepšení a zefektivnění šetřeného personálního 

procesu.  Cílem teoretické části diplomové práce je popsat hodnocení a motivaci 

zaměstnanců z pohledu současné literatury a blíţe charakterizovat jednotlivé části této 

personální činnosti. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Motivace   

Existuje mnoho teorií, které se motivace týkají a které ji vysvětlují. Motivace je 

umělým konstruktem, takţe neexistuje komplexní způsob, kterým bychom ji mohli 

zkoumat. Jednotlivec můţe dosáhnout svého cíle mnoha různými způsoby, jediný cíl můţe 

uspokojit velké mnoţství potřeb a lidé se ve svých potřebách liší, proto i jejich motivace 

jsou různé. Motivací člověka rozumíme soubor činitelů představujících vnitřní hnací síly 

jeho činnosti, které usměrňují lidské jednání a proţívání.  

        Motivaci lze jednoduše vyjádřit i jako řetězec návazných reakcí kdy pocit potřeby 

vede ke vzniku přání dosáhnout určitého cíle. Vědomí tohoto cíle vyvolává napětí, které 

vyúsťuje do aktivit, jeţ směřují k dosahování cílů. Výsledkem dosaţení cílů je uspokojení. 

Funkcí motivace je uspokojování potřeb individua, vyjadřujících nějaké nedostatky v jeho 

fyzickém a sociálním bytí. V tomto smyslu motivace zajišťuje účelné chování, udrţující 

vitální a sociální funkce individua.  

       Motivace se uplatňuje i v organizaci chování, které se instrumentalizuje a stává se 

účelným vlivem učení, jehoţ výsledky se organizují kolem důsledků, které byly vyvolány 

předcházejícím chováním.  K motivaci mají vztah také základní podmínky učení, 

zpevňování vystupující ve formě odměn a trestů. Chování, ale i postoje lidí se organizují 

kolem určitých motivů, které tak chování propůjčují psychologický smysl. Porozumět 

chování určitého člověka znamená identifikovat motivy tohoto chování. Prvotním 

impulsem motivace určitého chování je motiv, který můţeme definovat jako kaţdou vnitřní 

pohnutku podněcující jednání člověka. Pojem motiv vychází z latinského slova „movere“, 

coţ znamená hýbati, pohybovati. Na jednání člověka většinou nepůsobí motiv izolovaný, 

ale celý soubor motivů. Přitom vlastní motiv je ovlivňován i vnějším prostředím. Motivy 

mají dvě sloţky energizující a řídící. Energizující, protoţe dodávají sílu a energii jednání 

lidí. Řídící, protoţe dávají směr jednání. Lidé se rozhodují pro určitou věc a ne pro jinou, 

vybírají způsob a postup, jak této věci dosáhnout. Stejně jako na motivaci, ani na pojetí 

motivu nepanují shodné názory. 

        Podle B. Weinera vyjadřuje motivace krátkodobou tendenci, určitý proces a pojem 

motiv vyjadřuje v čase stálou motivační dispozici. Motivace není tvořena souborem 



Bc. Voláková Ivana: Porovnávání hodnocení a motivace zaměstnanců 

 

4 
2011 

motivů, ale je vztahem mezi motivem a hybnou situací. Lze je také dělit na motivy. 

podle vzniku – primární a sekundární  

podle orientace – prostředky a cíle 

podle znaménka – pozitivní a negativní 

podle stupně vědomí – vědomé a nevědomé. 

Nejčastější dělení motivů je na motivy primární a motivy sekundární. Primární, neboli 

biologické, motivy slouţí k přeţití jednotlivce nebo celého ţivočišného druhu. Lze mezi ně 

řadit i motiv hladu, motiv ţízně, sexuální motiv, mateřský motiv, motiv vyhýbání se 

bolesti, motiv exkreční, motiv dostatečného zásobování kyslíkem, motiv odpočinku, motiv 

aktivity (svalové, senzorické, mozkové). Lidé jsou motivováni především sekundárními, tj. 

získanými motivy. [4] 

V činnostech, které jsou popisovány získanými motivy, hraje důleţitou roli učení. Má-li 

získaný motiv působit, musí se organizmus naučit správně reagovat. Většina 

pozorovatelných tendencí chování od lidí je naučena. Jevy působí odlišně na lidi různé 

kultury, ale i na lidi rámci jedné kultury. Mezi sekundární motivy můţeme řadit motiv 

sociálního kontaktu, motiv úspěšného výkonu, motiv moci, motiv vlastnictví. Dovednost 

motivovat lidi je zcela odlišná od dovedností, které jsou potřebné pro dobré řízení. Je to 

zejména z toho důvodu, ţe při motivování působí manaţer na jinou stránku lidské 

osobnosti neţ při řízení. [5] 

2.1.1 Potřeby jako motivy 

Potřeba znamená stav nedostatku. Veškerá motivace není jen otázkou finanční. Maslowa teorie 

hierarchicky uspořádaných potřeb vychází z předpokladu, ţe nejdříve musí být naplněna 

potřeba niţší, aţ pak se můţe realizovat potřeba vyšší. 

Maslowův hierarchický systém: 

 

 Tělesné potřeby, jsou potřebné pro přeţití. Patří mezi ně voda, potrava, vzduch, mzda a 

všechny potřeby, které jsou nutné k udrţení ţivota. 

 Potřeby bezpečí, ty znamenají uchování existence budoucnosti. Jsou jimi například 

jistota zaměstnání, střecha nad hlavou a sociální a zdravotní pojištění. 

 Sounáleţitost, to je potřeba někam patřit. Patří mezi ni láska, přátelství a dobré vztahy 

mezi lidmi. 
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 Potřeba úspěchu a uznání znamená respekt a uznání ostatních lidí, potřeba kariéry, 

majetku, či určité funkce. 

 Potřeba seberealizace a osobního rozvoje. „Být více a více sám sebou, stát se vším, čím 

je člověk schopen se stát realizovat všechny své schopnosti a talent.“ [2] 

2.1.2 Motivace pracovního procesu 

Pracovní motivování je jednou z nejvýznamnějších sloţek řízení pracovní činnosti. Řízení 

pracovní motivace zaměstnanců kaţdé organizace můţeme nazývat motivováním. V 

manaţerském kontextu je účelem motivace vzbudit v ostatních touhu a přání dělat nebo 

udělat něco, co je v souladu se zájmy organizace. Je nutné, aby zaměstnanci pracovali 

s přesvědčením, ne s donucením.  

            Činnost lidí, kteří jsou motivováni a těch, kteří jsou nuceni, můţe být navenek 

shodná. Rozdíl je zejména ve vnitřním proţívání dané činnosti. Toto vnitřní proţívání se 

často projevuje navenek a způsobuje rozdílné materiální výsledky. Je ale pravdou, ţe vnější 

výsledek činnosti, která proběhne donucením, můţe být stejný, jako výsledek, kterého je 

dosaţeno motivací. Přestoţe vnější výsledek je stejný, nebo podobný, vnitřní pocit, který si 

vykonatel činnosti odnáší, je jiný. V případě motivace se jedná o dobrý pocit, v případě 

přesvědčování spíše o neutrální, a konečně v případě donucení jde o výrazně negativní 

pocit. To má svůj význam při opakování dané činnosti: má-li daná činnost opakovaný, 

nebo dlouhodobý charakter, je lépe motivovat, neţ nutit.  

         Při motivaci dosahujeme tedy jiných výsledků neţ při přesvědčování a donucení. 

Platí, ţe naše chování není určeno pouze motivací, ale je také ovlivňováno biologickými, 

kulturními a situačními aspekty. To například znamená, ţe motivace nezaručuje vysoký 

výkon, bez motivace však vysoký výkon není. Aby manaţer dosáhl vysokého výkonu, 

musí, kromě motivace, zajistit i něco navíc. Výkon je ovlivňován řadou nemotivačních 

vnějších a vnitřních faktorů. Z vnějších jsou to například pracovní nástroje, procesy, 

systémy, z vnitřních pak znalosti, dovednosti, přesvědčení, hodnoty. [3] 

Podle teorie očekávání Victora Vrooma je k tomu, aby pracovník vyvinul úsilí, 

třeba splnit tři podmínky:  

 Úsilí musí být následováno přiměřeným výsledkem. 

1. Práce, která je zbytečná, nepřináší výsledek, nebo u níţ lze takový výsledek těţko 

očekávat, se sotva setká se zájmem a osobním nasazením pracovníka. Nikdo nedělá rád 
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nesmyslnou práci. Podnikatel se nepustí do záměru, o jehoţ úspěchu pochybuje. 

Obchodník nezahájí akci, která přinese minimální efekt. Pracovník nevydrţí dlouho u 

takové práce, kterou příliš nezvládá. Práce musí dávat předpoklad příslušného efektu, 

pak teprve vyvolá snahu. Pravděpodobnost, ţe činnost přinese odpovídající výsledek – 

výkon – se nazývá exspektancí – očekáváním 

2. Výkon musí být odměněn. Zůstane-li výsledek práce nepovšimnut nebo víme-li, ţe se odměny 

sotva dočkáme, opět to znamená mizivé úsilí. Pokud se podnikateli projekt nevyplatí finančně, 

sotva se do něho pustí. Obchodník, nebude-li odměňován na základě svého výkonu, ale stálým 

platem, ztratí zájem o to, aby získával další zákazníky. Pracovník můţe vykonávat práci velmi 

úspěšně, ale nedostatek odpovídající odměny ho bude stejně demotivovat. Výsledek práce musí 

být následován odměnou. Pravděpodobnost odměny se nazývá  instrumentalita. Je to vztah 

mezi výsledkem a odměnou – čím vyšší výsledek, tím vyšší odměna.  

3. Člověk musí o odměnu stát. Víme, ţe pro lidi jsou prioritní různé motivy. Pro někoho jsou 

důleţité peníze, ale jinému jde třeba více o slávu nebo o jistotu do budoucna.  To jsou vedle 

peněz další tři různé druhy odměny – veřejné uznání, překonání překáţky a potěšení z práce. 

Význam určitého typu odměny pro pracovníka nazýváme valence. Pro někoho mají vysokou 

valenci peníze, pro jiného uznání spolupracovníků a pro dalšího třeba sluţební auto. Valence 

odměny můţe být i záporná, a pak působí proti úsilí. Dělník, kterému vedení slíbí za dobrou 

práci místo mistra, o ně vůbec nemusí stát; říká si, ţe raději vydrţí s niţším platem, neţ by si 

přidělával tolik nových starostí. Je důleţité odhadnout, co přesně který pracovník povaţuje za 

motivaci. U kaţdého můţe být jiný ţebříček důleţitosti. [3] 

2.1.3 Teorie motivace 

Existuje mnoho teorií motivace. Důvodem jejich vzniku a spíše rozsáhlejšího počtu 

různých teorií je fakt, ţe lidé jsou komplikovaní a ţádná teorie neposkytuje univerzálně 

přijatelné vysvětlení. Motivační teorie slouţí manaţerům jako zásobník poznatků, z kterého 

mohou čerpat znalosti, doporučení i inspiraci pro vlastní praxi.  

Lze je rozdělit do dvou základních skupin: 

1. Teorie potřeb, které se soustřeďují na poznání motivačních příčin (hledají odpověď na 

otázku „proč“).  

2. Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu (hledají odpověď na otázku „jak“).  

 

A. Maslowa teorie  

Jedna z nejznámějších motivačních teorií, Maslowova teorie potřeb, byla vytvořena 
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americkým psychologem A. Maslowem (1908 – 1970). Podle Maslowa tvoří potřeby 

hierarchický systém a lze je členit do pěti úrovní, které mají pyramidální uspořádání: 

 Potřeby fyziologické – potřeba stravy, spánku, aktivity, zachování rodu, 

odpovídající pracovní podmínky, spravedlivá odměna.  

 Potřeby bezpečí a jistoty – bezpečné pracovní podmínky, jistota zaměstnání.  

 Potřeby sociální (sounáleţitosti) – potřeba sociálních kontaktů, přátelství, sympatie.  

 Potřeby uznání – ocenění úspěchu, pověřování významnými aktivitami, 

odpovědností.  

 Potřeby seberealizace – prostor pro tvořivost a rozvoj osobnosti, vyuţití osobního 

potenciálu, práce se stává posláním.[3] 

 

Obrázek 1 Maslowa pyramida potřeb [9] 

 

Další autoři Maslowo pojetí rozšiřují o: 

 potřebu otevřené budoucnosti 

 potřebu poznání světa a orientace v něm 

 potřebu smyslu vlastní existence 

 

B. Teorie tří potřeb 

Autorem teorie  ERG je C.P. Alderfer. Ve své teorii formuluje trojúrovňové roztřídění 

potřeb velmi blízké Maslowu pojetí, ale odmítá jejich hierarchizaci.  Jestliţe potřeby 

vyšších úrovní není moţno uspokojit, potřeby niţších úrovní je mohou vhodně nahrazovat. 

Jde o uţitečné zdokonalení Maslowova přístupu. [4] 
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E – existence, ve vztahu k přeţití a reprodukci (EXISTENCE);  

R – sociálních vztahů k pracovnímu okolí (RELATEDNESS);  

G – dalšího osobního rozvoje, růstu osobního potenciálu (GROWTH).  

C. Dvoufaktorová teorie   

Frederick Herzberg je autorem dvoufaktorové teorie. Formuluje dvě skupiny vzájemně 

odlišných faktorů, z nichţ jedny ovlivňují pracovní spokojenost, druhé pak pracovní 

nespokojenost. Faktory souvisící s pracovní spokojeností byly nazvány motivátory 

(satisfaktory). Jejich pozitivní účinek se projevuje jako spokojenost, negativní účinek jako 

nespokojenost. Druhá skupina bývá označována jako frustrátory nebo dissatisfaktory. Jejich 

negativní účinek přináší nespokojenost, pozitivní účinek nepřináší pocit spokojenosti, nýbrţ 

pouze absenci nespokojenosti. Mezi dissatisfaktory patří: -podniková politika a správa, 

odborný dozor, vztahy k nadřízeným, vztahy s pracovníky stejné úrovně, vztahy s 

podřízenými, plat, jistota práce, osobní ţivot, pracovní podmínky, postavení. K satisfaktorům 

patří dosaţení cíle, uznání, povýšení, práce sama, moţnost osobního růstu, odpovědnost. 

Herzbergova práce měla silný vliv na způsoby odměňování a soubory mzdových i jiných 

poţitků, nabízených organizacemi. Ve vzrůstající míře se projevuje trend směřující k 

poskytování volitelných odměn, které si lidé mohou vybrat z řady moţností. V podstatě si 

mohou vybrat ty prvky, které uznají za dostatečně motivující ke své práci. Motivace rozhodně 

vychází od jednotlivců, nelze ji jednoduše vytvořit organizací na základě nějakého receptu. 

Herzberg podtrhl význam obsahu práce pro motivaci a jeho poznatky se staly základem pro 

tvoření systémů obohacování práce. [4] 

D. Vromova teorie očekávání 

Tuto teorii vytvořil jeden z nejvýznamnějších představitelů současné psychologie 

pracovního jednání a pracovní motivaceV.H.Vroom. Tato teorie je zařazována do kategorie 

teorií nazvaných teorie očekávání, protoţe zde hrají klíčovou roli pojmy očekávání a valence. 

Obecnou tezí těchto teorií je, ţe síla tendence k určité činnosti závisí na síle očekávání, ţe 

důsledkem této činnosti bude získání určité hodnoty. Teorii očekávání lze vyjádřit vztahem M 

= E x O, kde M je motivační síla, O je očekávání a E je ocenění efektu. [3] 

                                                                    

E. Teorie cukru a biče       

Tato metoda je zaloţena na mechanické aplikaci teorie chování. Znamená v podstatě 

mechanické vyuţívání positivních a negativních zpevnění, tzn. odměn a trestů ve formování 



Bc. Voláková Ivana: Porovnávání hodnocení a motivace zaměstnanců 

 

9 
2011 

lidského chování. Podle této teorie je chování řízeno principem „ cukru a biče“. Odměnou je 

např. mzda, pochvala, povýšení, trestem pokárání vedoucím, či ztráta zaměstnání. [3] 

2.2 Hodnocení a odměňování zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců je významnou součástí kaţdé společnosti. Posuzují se 

jednotlivé výkony pracovníků, jejich chování, vztahy na pracovišti. Hodnocení má být 

zaměřeno na výsledky práce a chování zaměstnance. 

Fáze hodnocení: 

 zjišťováním toho, jak pracovník vykonává svoji práci, jak plní úkoly, jaké je jeho 

pracovní chování, vztahy ke spolupracovníkům, zákazníkům, atd.,  

 sdělováním výsledků zjišťování jednotlivým pracovníkům a projednáváním těchto 

výsledků s nimi,  

 hledáním cest ke zlepšení pracovního výkonu 

 

Hlavní moţnosti vyuţití hodnocení pracovníků 

 definování současné úrovně pracovního výkonu,  

 moţnost srovnání profesních předpokladů a osobnostních vlastností pracovníků,  

 rozpoznání oblasti pro rozvoj - potřeby vzdělávání,  

 umoţnění pracovníkovi, aby zlepšil svůj pracovní výkon,  

 rozpoznání potenciálu pracovníka,  

 motivování zaměstnanců,  

 základem pro odměňování,  

 plánování rozmisťování pracovníků - povyšování, převedení, přeřazení na jinou 

práci, v některých případech i ukončení pracovního poměru. 

2.2.1 Význam hodnocení zaměstnanců 

Význam hodnocení zaměstnanců pro firmu 

 identifikování potřeby dalšího vzdělávání zaměstnanců,  

 zvýšení výkonnosti a tím doručení cílů, které si firma definovala,  
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 sladění zájmů mezi společností, manaţery a zaměstnanci,  

 vychovávání budoucích vedoucích zaměstnanců z vlastních zdrojů. 

Význam hodnocení práce pro samotné zaměstnance 

 projev uznání,  

 moţnost zlepšení pracovního výkonu,  

 motivace,  

 kariéra,  

 zpětná vazba, kdy zaměstnanec má moţnost vyjádřit své názory. 

Klíčové prvky hodnocení zaměstnanců 

 kdo má být hodnocen,  

 kdo má hodnotit,  

 co hodnotit (výkon, osobní charakterové rysy, jednání),  

 jakým způsobem hodnotit (metody),  

 jak často hodnotit (dle finanční situace - 1x za 2 rok),  

 jak sdělovat pracovníkům výsledky hodnocení a jak je s nimi projednávat,  

 jak vyuţít výsledky hodnocení. 

Hodnotitel zaměstnanců 

Hodnotit můţe: 

 bezprostřední nadřízený,  

 nadřízený nadřízeného,  

 pracovník personálního útvaru,  

 externí hodnotitel,  

 můţe být vyuţito hodnocení od zákazníků, spolupracovníků, podřízených, 

sebehodnocení, týmové hodnocení. 

 

Úspěšnost systému hodnocení zaměstnanců 

Úspěšnost hodnocení závisí: 
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 na volbě vhodné metody (vzít v úvahu charakter činnosti, osobnost pracovníka, atd. 

- obsah a kritéria hodnocení musí být zaloţeny na pečlivé analýze pracovních úkolů 

a pracovních míst, do přípravy hodnocení by měly být zapojeny všechny strany),  

 na kvalitní přípravě systému (kvalita manuálů, vyškolení hodnotitelů - hodnocení 

by mělo být objektivní, vysvětlení systému a jeho důsledků personálu, aplikace 

výsledků hodnocení do profesního rozvoje a systému odměňování),  

 informovanosti zaměstnance o smyslu hodnocení, cílech, kritériích, pouţitých 

metodách.[8] 

2.2.2 Postup hodnocení zaměstnanců 

Přípravné období hodnocení zaměstnance 

 stanovení předmětu hodnocení, zásad, pravidel a postupu a vytvoření formulářů pro 

hodnocení,  

 analýza pracovního místa, popř. revize existujícího popisu a specifikace pracovních 

míst,  

 formulování kritérií výkonů a jeho hodnocení, jejich výběr, stanovení norem, volba 

metod a klasifikací (stupnic pro rozlišování různé úrovně),  

 informování zaměstnanců o připravovaném hodnocení a jeho účelu, kritériích 

hodnocen. 

Období získávání informací a podkladů pro hodnocení zaměstnance 

 zjišťování informací např. pozorováním pracovníků při práci nebo zkoumáním 

výsledků jejich práce,  

 pořízení dokumentace o pracovním výkonu. 

Období vyhodnocování informací o pracovním výkonu zaměstnance 

 vyhodnocování pracovních výsledků, chování, schopností, atd. a porovnání 

s poţadovanými výsledky - vţdy v písemné podobě,  

 pohovor s hodnoceným zaměstnancem o výsledcích hodnocení - moţné cesty 

řešení problémů souvisejících s pracovním výkonem - důleţitá fáze pro zlepšování 

pracovního výkonu,  
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 následné pozorování pracovního výkonu, poskytování pomoci při zlepšování 

pracovního výkonu, zkoumání efektivnosti hodnocení. 

Formy hodnocení 

 Neformální hodnocení: průběţné hodnocení, součástí kontroly plnění pracovních 

úkolů, kaţdodenní vztah nadřízeného a podřízeného.  

 Formální hodnocení: periodické, plánovité, systematické.  

2.2.3 Formy odměňování 

Odměňování neznamená jenom mzdu, plat, či jiné formy peněţní hodnoty, které poskytuje 

firma zaměstnanci za vykonanou práci. Odměňování zahrnuje i povýšení, formální uznání 

(pochvaly), zaměstnanecké výhody (benefity). 

Základní mzdové formy 

 časová mzda a plat,  

 úkolová mzda,  

 podílová neboli provizní mzda,  

 mzdy za očekávané výsledky práce (smluvní mzda),  

 mzda za znalosti a dovednosti 

Dodatkové mzdové formy 

 prémie 

 odměny 

 osobní ohodnocení (osobní příplatek) 

 odměna za úsporu času 

 podíly na výsledcích hospodaření 

 odměňování zlepšovacích návrhů  

 zaměstnanecké akcie 

 povinné a nepovinné příplatky (např. za přesčasovou práci, noční práci, 

nepřetrţitou práci) [1] 
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2.2.4 Zaměstnanecké benefity 

Zaměstnanecké výhody, neboli tzv. benefity,  na rozdíl od mezd a platů nebývají 

obvykle vázány na výkon pracovníka. Někdy se však při jejich poskytování přihlíţí 

k funkci, k postavení pracovníka v organizaci, k době zaměstnání v organizaci a zásluhám. 

Členění zaměstnaneckých výhod 

Výhody sociální povahy 

 ţivotní pojištění hrazené zcela nebo zčásti  

 příspěvek na penzijní připojištění  

 půjčky a ručení za půjčky  

 jesle a mateřské školky 

Výhody mající vztah zaměstnance k práci 

 stravování 

 výhodnější prodej produktů a sluţeb firmy 

 vzdělávání hrazené firmou 

Výhody spojené s postavením zaměstnance v organizaci 

 podnikové automobily pro vedoucí pracovníky 

 placení telefonu 

 sluţební byt 

 nárok na oděv a jiné náklady reprezentace organizace 

Některé zaměstnanecké výhody jsou poskytovány plošně, některé formou cafeterie. Na 

některé výhody zaměstnanci připlácejí, jiné jsou pro ně zcela bezplatné. Jsou-li ve firmě 

odbory, jsou tyto výhody často předmětem kolektivních smluv. 

Navzdory existenci i značného mnoţství zaměstnaneckých výhod v organizaci má 

průměrný pracovník mnohdy jen malou představu o tom, co můţe dostat. Firma totiţ 

obvykle nevyvíjí přílišné úsilí, aby pracovníky o zaměstnaneckých výhodách informovala. 

Jestliţe firma chce, aby měly zaměstnanecké výhody příznivý účinek na motivaci 

pracovníků, jejich spokojenost a stabilitu, měla by se zajímat, které zaměstnanecké výhody 

pracovníci preferují. [6] 
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3 Charakteristika státní správy a podnikatelské sféry 

3.1 Charakteristika T-Mobile 

 

Obrázek 2 Logo firmy T – Mobile [10] 

3.1.1 Založení a charakteristika společnosti 

Společnost T-Mobile Czech republic a.s. byla zaloţena dne 15. února 1996 jako akciová 

společnost působící v České republice. Společnost provozuje veřejnou mobilní 

komunikační sluţby v rozsahu a podle podmínek uvedených v osvědčení Českého 

telekomunikačního úřadu č.310/2005, opravňující k poskytování sluţeb elektronických 

komunikací. Společnost je oprávněna k zajišťování veřejné pevné sítě elektronických 

komunikací a poskytování veřejně dostupných sluţeb elektronických komunikací 

prostřednictvím veřejné pevné sítě elektronických komunikací.  Společnost je 

integrovaným operátorem poskytujícím mobilní a fixní sluţby. Je to český mobilní 

operátor patřící do nadnárodní skupiny mobilních komunikačních sítí. 

Organizační struktura této společnosti je tvořena šesti úseky: 

 Úsek generálního ředitele 

 Úsek marketingu 

 Úsek finanční 

 Úsek prodeje a sluţeb zákazníkům 

 Úsek technologický 

 Úsek lidských zdrojů 

Sluţeb společnosti T - Mobile vyuţívá v České republice okolo 5,5 milionů zákazníků. 

Počet roamingových partnerů je více neţ 450 operátorů na celém světě. Celosvětově je 

součástí sítě přes 103 miliónů spokojených zákazníků.  
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Pokrytí je přes 99% české populace a 99,98% silnic třídy E na území České republiky. 

Základní kapitál této společnosti je 520 000 000,- Kč a zaměstnává 4000 zaměstnanců. 

3.1.2 Vlastnická struktura společnosti 

Akcionáři společnost T-Mobile Czech republik a.s. jsou: 

 CMobil  B.V.  –  Jejich podíl představuje 60,77% všech akcií. 

 TMCZ HOLDCO II. -  Jejich podíl představuje 39,23% všech akcií. 

Vlastnická práva ve společnosti se řídí ustanovením akcionářské smlouvy uzavřené 

smlouvy uzavřené mezi společnostmi CMobil B.V. a  TMCZ HOLDCO II, která vstoupila 

do práv a povinností stanovených akcionářskou smlouvou na základě uzavření dohody 

označené jako Adherce Agreement dne 13. listopadu 2006. V rejstříku vedeném Úřadem 

průmyslového vlastnictví ČR je společnost zapsána jako majitel šedesáti čtyř ochranných 

známek. 

3.1.3 Historie společnosti 

 14. března 1996 - Vítězem nabídkového řízení ministerstva hospodářství na 

mezinárodního partnera Českým radiokomunikacím se stalo konsorcium CMobil. 

 25. března 1996 (jedenáct dnů poté) - Slavnostně předána pověření k provozování 

sítě mobilních telefonů GSM. 

 23. června 1996 (přibliţně za čtvrt roku) - U obchodního soudu byla registrována 

nová společnost RadioMobil. 

 30. září 1996 - Společnost RadioMobil zahájila provoz sítě mobilních telefonů 

Pegas.  

 2002 – Společnost přejmenovala síť na T-Mobile.  

 2003 - Společnost přijala T - Mobile i jako obchodní název 
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3.2 Charakteristika Policie České republiky 

 

Obrázek 3 Logo PČR [7] 

3.2.1 Založení a charakteristika společnosti 

Policie České republiky vznikla 15. července 1991 přeměnou Veřejné bezpečnosti Sboru 

národní bezpečnosti. Policie ČR byla jako ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky 

zřízena zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Její postavení v současné době upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

Policie slouţí veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný 

pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na 

úseku veřejného pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo pouţitelnými předpisy 

Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního 

řádu. 

3.2.2 Organizace a řízení policie 

Policie je podřízena Ministerstvu vnitra. Policii tvoří Policejní prezidium, útvary s 

působností na celém území republiky a útvary s územně vymezenou působností. Činnost 

policie řídí Policejní prezidium, v jeho čele stojí policejní prezident, který je představeným 

všech policistů. Policejního prezidenta jmenuje ministr vnitra. Způsob jeho odvolání není 

současnou právní úpravou řešení. V policii působí tyto útvary s působností na celém území 

ČR: 

 Kriminalistický ústav Praha  
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 Letecká sluţba  

 Národní protidrogová centrála SKPV  

 Sluţba cizinecké policie  

 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV  

 Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV  

 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV  

 Útvar pro ochranu prezidenta ČR   

 Útvar speciálních činností SKPV  

 Útvar zvláštních činností SKPV 

V čele jednotlivých sluţeb stojí ředitelé, které jmenuje a odvolává policejní prezident. 

Ředitel je také v čele útvaru ochranné sluţby, který zajišťuje ochranu prezidenta České 

republiky a ochranu objektů, v nichţ prezident pobývá. Tohoto ředitele policejní prezident 

jmenuje a odvolává se souhlasem prezidenta České republiky. 

3.2.3 Struktura policie 

Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a 

útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie. 

Jejich územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky. Úkoly 

Policie České republiky plní 47 000 policistů a 11 000 zaměstnanců policie. Policisté jsou 

ve sluţebním poměru. Sluţební poměr upravuje zákon č.361/2003 Sb. Současným 

policejním prezidentem je  Petr Lessy. 

Policie má několik typů sluţeb: 

 sluţba pořádkové policie 

 sluţba dopravní policie 

 sluţba kriminální policie 

 sluţba správních činností 

 ochranná sluţba 

 sluţba policie pro odhalování korupce a závaţné trestné kriminální činnosti 

 sluţba cizinecké a pohraniční policie 
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 sluţba ţelezniční policie 

 útvar rychlého nasazení Policie ČR 

3.2.4 Úkoly policie 

Policie plní zejména tyto úkoly: 

 chrání bezpečnost osob a majetku  

 spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k 

jeho obnovení  

 vede boj proti terorismu  

 odhaluje trestné činy, zjišťuje jejich pachatele a realizuje opatření při předcházení 

trestné činnosti, koná vyšetřování o trestných činech - v trestním řízení vystupuje 

jako policejní orgán (odhalování a prověřování skutečností nasvědčující tomu, ţe 

byl spáchán trestný čin, jehoţ pachatelem je policista, však provádí Inspekce 

ministra vnitra a vyšetřování koná státní zástupce)  

 ve vymezeném rozsahu zajišťuje ochranu státních hranic  

 zajišťuje ochranu ústavních činitelů a bezpečnost chráněných osob, kterým je při 

jejich pobytu na území České republiky poskytována osobní ochrana podle 

mezinárodních dohod  

 zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, ochranu sídelních objektů Parlamentu, 

prezidenta republiky, Ústavního soudu, Ministerstva zahraničních věcí, 

Ministerstva vnitra a dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a 

bezpečnost určených vládou  

 dohlíţí na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení  

 kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla 

 projednává některé přestupky (např. na úseku provozu na pozemních 

komunikacích)  

 vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů  

 vyhlašuje celostátní pátrání  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Terorismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%BD_%C4%8Din
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pachatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Policejn%C3%AD_org%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Inspekce_ministra_vnitra&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Inspekce_ministra_vnitra&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_z%C3%A1stupce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parlament_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_soud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_zahrani%C4%8Dn%C3%ADch_v%C4%9Bc%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_vnitra_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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 na základě vyrozumění orgány Vězeňské sluţby České republiky provádí úkony 

související s bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby 

nebo z výkonu trestu odnětí svobody  

 zadrţuje svěřence s nařízenou ústavní nebo uloţenou ochrannou výchovou, kteří 

jsou na útěku, a spolupůsobí při jejich vyhledávání,  

 zajišťuje pohotovostní ochranu jaderných zařízení určených vládou a podílí se na 

fyzické ochraně jaderného materiálu při jeho přepravě  

 ve spolupráci s obcemi se podílí na zabezpečování místních záleţitostí veřejného 

pořádku  

 plní úkoly státní správy [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bze%C5%88sk%C3%A1_slu%C5%BEba_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9At%C4%9Bk_z_v%C4%9Bzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vazba_(pr%C3%A1vo)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trest_odn%C4%9Bt%C3%AD_svobody
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Astavn%C3%AD_v%C3%BDchova&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ochrann%C3%A1_v%C3%BDchova&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1va&action=edit&redlink=1
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4 Analýza hodnocení a motivace zaměstnanců 

V části věnované výzkumu jsem se za pouţití výzkumných metod opřela o odpovědi 

respondentů z Policie České republiky a T-mobile v teritoriu města Loun. 

 

K uvedeným cílům práce byly formulovány hypotézy.  

 H1: Spokojenost zaměstnanců s platem je závislá na jejich věku. 

 H2: Spokojenost zaměstnanců s motivací je závislá na stupni dosaţeného vzdělání. 

 H3: Spokojenost zaměstnanců se způsoby odměňování je závislá na věku. 

 H4: Vyuţití pracovní doby je větší v soukromém sektoru. 

4.1 Příprava technik a sběr dat  

Pro účely sběru dat byl sestaven dotazník, pomocí něhoţ byly nominálně zachyceny jevy v této 

oblasti. Výhodou dotazníku je mimo jiné skutečnost, ţe umoţňuje poměrně snadno získat 

informace od velkého počtu respondentů v poměrně krátkém čase a poměrně malými náklady. 

Důleţitým faktorem je také relativně přesvědčivá anonymita. Naopak nevýhodou se můţe jevit 

návratnost, která u dotazníkové metody nebývá vysoká.  

 Dotazník, jako jedna z technik kvantitativního výzkumu, byl distribuován i vyplňován 

respondenty v písemné formě.  Původně jsem chtěla tento dotazník sestavovat pomocí internetové 

aplikace, ale u Policie České republiky nemá kaţdý zaměstnanec přístup na internet. Tato forma by 

jistě byla výraznou pomůckou. 

 Respondenti, kterými byli zaměstnanci PČR Louny a pracovníci  T- Mobile Louny byli 

poţádáni o spolupráci při vyplňování dotazníku v říjnu 2010. Celkem bylo distribuováno 100 

dotazníků.[příloha č. 1] 

 Dotazník byl distribuován tak, aby byl motivující, a to úvodem i sdělením, k čemu bude 

pouţit. Důleţitou roli hrálo uspořádání otázek do optimálního pořadí tak, ţe na začátek byly 

zařazeny lehké otázky, doprostřed sloţité a na konec takové, které mohly být konfliktní. V závěru 

dotazníku jsou ještě údaje o respondentovi. 

 Dotazník obsahoval 16 otázek. Otázky byly konstruovány zejména s nucenou volbou 

předem daných odpovědí, ale v některých případech i s moţností dopsat volné odpovědi. U části 

otázek bylo moţno volit pouze jednu moţnost, u některých bylo moţno zvolit moţností více.  
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Otázky byly sestaveny tak, aby přispěly ke zjištění stanoveného cíle. Cílem nebylo vytvoření 

dokumentu, ale řešení konkrétního problému. 

Dotazník obsahoval tři plynule navazující bloky otázek. 

První blok  - otázky č. 1- 7 – obsahoval zejména otázky týkající se budoucnosti 

podniku, kariéry a dalšího vzdělávání. 

Druhý blok - otázky č. 8 – 13 – byly zjišťovány otázky týkající se hodnocení a odměn. 

Třetí blok   - otázky č. 14 -16 – se týkaly motivace respondentů a vyuţití jejich pracovní 

doby. 

Sumárně zpracované výsledky z  respondenty vyplněných dotazníků mi umoţnily zjistit 

vzájemné vztahy jednotlivých proměnných, jakými jsou věk, vzdělání, pohlaví, délka 

pracovního poměru.  

4.2 Výsledky dotazníkového šetření 

Celkem bylo osloveno 100 zaměstnanců Policie České republiky a 100 

zaměstnanců T-Mobile. Od Policie ČR bylo zpět získáno 64 dotazníků, coţ činí 64% 

úspěšnost. Od společnosti T- Mobile se vrátilo zpět od respondentů 72 dotazníků, coţ činí 

72% úspěšnost. 

Mezi policisty naprosto dominují muţi. Z 64 respondentů, kteří vyplnili dotazník, 

jich je 52, a to je 81%. Nejvíce jich je ve věku 31 -50let.  V T- Mobile naopak dotazník 

odevzdalo 38 ţen a 24 muţů. 82% jich bylo ve věku do 40 let.   

 Zajímavou skutečností je, ţe u Policie České republiky dosáhlo 67% respondentů 

středoškolského vzdělání a 33% vzdělání vysokoškolského. Za T- Mobile odevzdalo 

dotazník 89% středoškoláků a pouze 11% vysokoškoláků. / V T Mobile Louny jsou 

zaměstnáni hlavně operátoři a operátorky se středoškolským vzděláním. Vyšší posty jsou 

především na centrálách, jako je Praha, Brno atd./. 
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Tabulka č. 1 Výsledek dotazníkového šetření 

Subjekt PČR T - Mobile 

Počet rozdaných dotazníků 100 100 

Počet vrácených dotazníků 64 72 

SŠ vzdělání respondentů 43 64 

VŠ vzdělání respondentů 21 8 

Ženy 12 38 

Muži 52 24 

4.2.1 Komentář k odpovědím na otázky v dotazníku 

Otázka č. 1: Věříte v perspektivní budoucnost Vašeho zaměstnavatele? 

Byl zjištěný podstatný rozdíl mezi počtem pracovníků Policie České republiky a T- 

Mobile, kteří věří v budoucnost svého zaměstnavatele. Zatímco u Policie věří v budoucnost 

pouze 28% dotázaných respondentů, u T- mobile je to celých 88%. Důvodem je zřejmě 

sniţování platů u státní správy o 10% na základě Nařízení vlády a sniţování počtu státních 

zaměstnanců, proto zaměstnanci nevěří v budoucnost svého zaměstnavatele. Naopak 

vzhledem ke zvyšování počítačové gramotnosti a vybavenosti obyvatel je  sluţeb T-mobile 

vyuţíváno stále více, proto zaměstnanci věří v budoucnost svého zaměstnavatele.  

 

Graf č. 1 a,b grafické vyhodnocení otázky č.1 
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Otázka č. 2: Spojujete svou karieru s tímto zaměstnavatelem? 

U Policie ČR spojuje svou karieru s touto společností 25% dotázaných zaměstnanců, 

z nichţ převáţná většina jsou muţi ve věku 31-50 let a mají vysokoškolské vzdělání. U 

společnosti T- Mobile by svou kariéru chtělo budovat 69% dotázaných respondentů bez 

rozdílu pohlaví. 

   

Graf č. 2 a,b grafické vyhodnocení otázky č. 2 

 

Otázka č. 3: Máte pocit, ţe jste pro firmu jako zaměstnanec důleţitý? 

Výsledkem výzkumného šetření v této oblasti je zjištění, ţe pouze 30% dotázaných 

zaměstnanců Policie České republiky si myslí, ţe jsou pro svou firmu důleţité, naopak 

70% dotázaných respondentů si myslí, ţe jsou postradatelní. Nepostradatelní jsou zde spíše 

muţi. Z výsledků vyplynulo, ţe u T- Mobile je 70% dotázaných respondentů pro firmu 

důleţitých a pouze 30% respondentů si myslí, ţe jsou nahraditelní. 

 

Graf č. 3 a,b grafické vyhodnocení otázky č. 3 
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Otázka č. 4: Máte moţnost kariérního růstu? 

Dvacet respondentů tzn., 31% od Policie ČR zhodnotilo moţnost kariérního růstu kladně. 

Naopak plných 69% tuto situaci hodnotí jako špatnou aţ ţádnou. Je to dáno 

pravděpodobně tím, ţe počet pracovních míst, jejíţ obsazení pracovníkem lze povaţovat za 

kariérní postup, je adekvátní velikosti organizace. Kaţdý článek Policie ČR má přesně 

určenou systemizaci pracovních míst. Tato systemizace určuje i přesný počet 

středoškolských a vysokoškolských tabulek. V současné době u Policie ČR pracuje více 

osob s vysokoškolským vzděláním, neţ je počet systemizovaných pracovních míst 

vyţadující vysokoškolské vzdělání. Není tedy výjimkou, ţe zaměstnanci 

s vysokoškolským vzděláním jsou umístěni na středoškolskou tabulku. Té samozřejmě 

odpovídá i plat. Není to tím, ţe by nebyli schopni vyšší funkci vykonávat, ale proto, ţe 

není volná tabulka, která by odpovídala jejich stupni dosaţeného vzdělání. Středoškolsky 

vzdělaný policista s výbornými výsledky se na post vyšší nemůţe hlásit, neboť nesplňuje 

předepsané vzdělání.  Naopak u společnosti T- mobile je kariérní růst umoţněn 86% 

dotázaných respondentů.  Kariérní postup je spíše otázkou schopností, dovedností a 

dosaţených výsledků. Je moţné i bez vysokoškolského vzdělání budovat zde skvělou 

kariéru.  

 

Graf č. 4 a,b grafické vyhodnocení otázky č. 4 
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Otázka č. 5:  Domníváte se, ţe odvádíte svou práci dobře? 

Zaměstnanci obou společností zde odpovídali velice kladně. U Policie ČR odvádí práci 

dobře 77% dotázaných zaměstnanců a celých 86% zaměstnanců T- Mobile. Záporně 

odpovídali většinou mladší muţi. 

 

Graf č. 5 a,b grafické vyhodnocení otázky č. 5 

 

Otázka č. 6:  Máte moţnost dalšího vzdělávání? 

U Policie ČR na tento dotaz odpovědělo kladně 90% dotázaných, oproti tomu u T- Mobile 

65% respondentů. Moţnost zvýšit si vzdělání má téměř kaţdý zaměstnanec Policie ČR. 

Zaměstnanci Policie ČR mohou studovat Policejní akademii v Praze, ale i jiné vysoké 

školy. Po přijetí na vysokou školu poţádá vedení o povolení studia, s dotyčným je sepsána 

dohoda o zvýšení vzdělání.   Zde se zaměstnanec zavazuje setrvat v pracovním poměru u 

organizace jednonásobek doby studia. Zaměstnanec potom vyuţívá všechny výhody 

uvedené v kolektivní smlouvě. Znamená to, ţe čerpá volno na studijní soustředění, 2 dny 

na vykonání kaţdé zkoušky, 10 dní na vytvoření závěrečné práce a 40 dní na přípravu a 

vykonání SZZ. Jestliţe smlouvu poruší, musí uhradit organizaci výdaje za studium. Pokud 

se na výuku dopravuje hromadnými dopravními prostředky tak mu cestovné hradí 

zaměstnavatel. Policie nabízí svým pracovníkům i mnoho zdokonalovacích kurzů. Některé 

jsou povinné, ostatní dobrovolné. Velmi oblíbený je kurz sebeobrany, kriminalistiky a 

kurzy jazykové. T- mobile nabízí svým zaměstnancům mnoho zdokonalovacích kurzů. 

Jsou to především kurzy počítačové, kurzy psychologické, kurzy zaměřené na styk 

s veřejností, komunikativní kurzy. Po nástupu do zaměstnání absolvují všichni zaměstnanci 
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vstupní „ Orientační dny“, které jsou prvním seznámením se společností, s firemní 

kulturou, pravidly, organizační strukturou. Získají tak základní přehled o tom, jak se ţije 

v mezinárodní společnosti. Ta zajišťuje zaměstnancům mnohá školení rozvíjející jejich 

osobní rozvoj, odborné znalosti a dovednosti, nabízí jim moţnost externího vzdělání a 

podporuje je ve zvyšování a prohlubování kvalifikace studiem vysokých škol. Na studium 

na vysokou školu jsou vysláni jen ti nejlepší pracovníci, se kterými firma počítá do 

budoucnosti na vyšší post. Je to jakási forma odměny.  Jedinečným nástrojem je pro 

vzdělávání je také e-learning – multimediální interaktivní aplikace spojující mluvené 

slovo, audio a video sekvence, grafiku a testy, vše přípustné z firemního internetu. Všem 

zaměstnancům je dostupné studium anglického jazyka.  

 

Graf č. 6 a,b grafické vyhodnocení otázky č. 6 
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Graf č. 7 a,b grafické vyhodnocení otázky č. 7 

 

Otázka č. 8: Máte dobrý pocit z toho, ţe jste zaměstnancem právě tohoto zaměstnavatele? 

Svého zaměstnavatele si váţí více zaměstnanci Policie. Konkrétně 61% dotázaných 

respondentů je hrdo na svého zaměstnavatele.  U T- mobile kladně odpovědělo 37% 

dotázaných. Zde musím podotknout, ţe u Policie kladně odpověděli převáţně zaměstnanci, 

kteří u organizace pracují delší dobu a jsou ve věku nad 31 let. Mladší zaměstnanci 

většinou odpověděli negativně.  

 

Graf č. 8 a,b grafické vyhodnocení otázky č. 8 
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který pracuje pro stát, dostává od svého zaměstnavatele za vykonanou práci peněţité 

plnění ve formě platu. Tím se odlišuje od ostatních zaměstnanců, kteří pracují v soukromé 

sféře a kteří za jimi vykonanou práci nedostávají plat, ale je jim vyplácena mzda. Plat je 

obecně brán jako finanční příjem, který zajišťuje nejen uspokojování základních ţivotních 

potřeb ( jídla, pití, oděvu, obydlí), ale i pěstování osobních zájmů       ( cestování,, sportu 

apod.) . Zaměstnanci Policie ČR  nejsou ze 70% spokojeni se svým platem. Pouze 15 % je 

se svou mzdou spokojeno a 15 % dotázaných je spíše spokojeno. Tento stav je v praxi 

těţce odstranitelný, protoţe zaměstnanci policie jako i ostatní zaměstnanci státní správy 

jsou placeni v rámci pevně stanovených tarifních platů daných zákonem. Při nástupu 

zaměstnance do zaměstnání mu je písemně vydán platový výměr, který obsahuje informaci 

o platovém stupni, platové třídě, výši platového tarifu, místě a termínu výplaty. Plat je 

poskytován na základě odpovědnosti, sloţitosti a náročnosti práce. Podle zákona by za 

stejnou práci měl příslušet všem stejný plat, který nesmí být niţší neţ minimální mzda. 

Platový tarif je sloţen z platové třídy a platového stupně. V současné době máme 16 

platových tříd a 12 platových stupňů. Zařazení do platové třídy se odráţí na obtíţnosti 

vykonávané práce. Zařazení do platového stupně závisí na počtu odpracovaných let. Plat 

státních zaměstnanců tedy tvoří základní tarif, popřípadě zvláštní příplatek, příplatek za 

vedení, osobní příplatek. To vše jsou stálé sloţky platu, které se nemění. Za  mimořádné 

plnění sluţebních úkolů jim můţe být udělena odměna, která však závisí na hodnotě fondu 

odměn. Tento fond bývá často nulový. Z toho vyplývá, ţe plat policisty je po většinu 

měsíců v roce konstantní. U druhé hodnocené společnost tzn.  T- mobile je tomu naopak. 

Celých 65 % dotázaných je s platem spokojeno, 17% spokojeno není a 18% respondentů 

spíše není. Vysoké procento spokojenosti je dáno faktem, ţe kaţdý zaměstnanec svoji 

mzdu můţe ovlivnit svými pracovními výsledky. V této společnosti je základní mzda 

tvořena nízkou částkou, která je dána smlouvou. Zbývající část mzdy je pohyblivá. Kaţdý 

měsíc jsou určeny priority společnosti a vytyčené standarty. Jestliţe zaměstnanec dosáhne 

nadstandardních výsledků je podle toho hodnocen. Zde tedy platí přímá úměra, čím větší 

výkon, tím větší mzda. 
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Graf č. 9 a,b grafické vyhodnocení otázky č. 9 

 

Otázka č. 10: Myslíte si, ţe způsoby odměňování jsou u Vašeho zaměstnavatele 

spravedlivé?   

Plných 60% respondentů PČR se domnívá, ţe odměňování v jejich společnosti není 

spravedlivé, 30% si myslí, ţe spíše není a 10% je spíše spokojeno. Ani jeden respondent na 

tuto otázku neodpověděl kladně. Dotazovaní respondenti z podnikatelské sféry odpověděli 

opačně. Celých 74 % dotázaných je s odměňováním spokojeno, 3% dotázaných jsou spíše 

spokojeni, 2% je nespokojeno a 21% spíše není.  Zajímavostí, která vyplynula z daného 

šetření, je skutečnost, ţe spíše nespokojeni jsou mladí zaměstnanci, kteří u firmy pracují 

méně neţ dva roky. Dá se teda předpokládat, ţe nedosahují ještě nadstandardních 

výsledků, a proto jejich odměny neodpovídají jejich představám. Zjišťovala jsem také 

rozdíly mezi zaměstnaneckými výhodami obou společností.  Mezi výhody zaměstnanců 

policie patří bezesporu příspěvek za sluţbu renta, na kterou mají policisté nárok po 15 

letech sluţebního poměru, odchodné ve výši aţ 6 platů. Po 32 letech sluţebního poměru 

tato renta dosahuje maxima a činí 50% hrubé mzdy. Je to dáno zákonem o sluţebním 

poměru č.361/2003 Sb. Civilní zaměstnanci PČR tyto výhody nemají. Ty se řídí daným 

zákoníkem práce zák.262/2006 Sb. Všichni zaměstnanci Policie ČR dostávají příspěvek na 

penzijní připojištění v hodnotě 100,- Kč měsíčně a stravovací poukázky.  Cíle společnosti 

T- mobile a kladené nároky na zaměstnance jsou vysoké, proto jim zaměstnavatel nabízí 

nadstandardní balíček zaměstnaneckých výhod. Díky nim mohou ve volném čase načerpat 

síly pro plnění obtíţných úkolů. Kromě toho benefity pomáhají přilákat a udrţet ty nejlepší 

zaměstnance. Mezi nabízené výhody patří: 
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 systém volitelných benefitů Cafeteria – aplikaci umoţňující flexibilní volbu 

benefitů formou „internetového obchodu“. Mohou si objednávat sluţby z oblasti 

sportu, kultury, příspěvky na dopravu, příspěvky na dovolenou, jazykové kurzy, 

nadstandardní zdravotní výkony atd. 

 penzijní připojištění – mohou vyuţívat všichni zaměstnanci, kteří jsou u společnosti 

zaměstnáni déle neţ rok, bez nutnosti vlastního příspěvku 

 zaměstnanecké telefony – všichni zaměstnanci mají nárok na sluţební mobilní 

telefon, který slouţí jako pracovní pomůcka 

 zdravotní péče – všichni zaměstnanci mohou vyuţívat bezplatně sluţeb zdravotního 

centra Santé 

 stravovací poukázky 

 slevy na nákup zboţí a sluţeb – kromě slev na telefony nabízejí několik desítek 

partnerů, jejichţ produkty a sluţby si zaměstnanci mohou koupit s výraznými 

slevami. Mezi partnery patří restaurace, kosmetické salony, kina, fitness centra, 

obchody s výpočetní technikou    

  

Graf č. 10 a,b grafické vyhodnocení otázky č. 10 

 

Otázka č. 11: Jak často jste odměňován? 

Zde byly odpovědi jednoznačné. 100% dotázaných respondentů Policie ČR je odměňováno 

nepravidelně a 100% respondentů T- mobile je odměňováno pravidelně a to v měsíčních 

cyklech.  

Otázka č. 12: Motivuje Vás Váš zaměstnavatel k vyššímu výkonu?  
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V této problematice jsou naše hodnocené společnosti zcela rozdílné. Odpověď zápornou 

označilo celých 93 % zaměstnanců Policie ČR. Zcela opačně odpovídali zaměstnanci T- 

mobile. Ti označili z 94% odpovědi kladně. Z toho vyplývá, ţe motivace v soukromé sféře 

je velkým hnacím motorem. Naopak Policie ČR své zaměstnance nijak nemotivuje. 

 

Graf č. 11 a,b grafické vyhodnocení otázky č. 12 

 

Otázka č. 13: Mohl by Váš pracovní výkon být vyšší, kdybyste byl dostatečně motivován? 

Zde jsou odpovědi podobné jako u předchozího dotazu. 90% dotázaných zaměstnanců 

státní správy si myslí, ţe ano. Naopak 86% zaměstnanců ze soukromého sektoru si myslí, 

ţe ne.  

 

Graf č. 12 a,b grafické vyhodnocení otázky č. 13 

 

Otázka č. 14: Jaká odměna Vás více motivuje? 
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U této otázky nastala téměř shoda.  Policisté by ze 77 % uvítali odměnu hmotnou finanční, 

z 10 % odměnu hmotnou jinou/ v poznámkách uváděli nejčastěji věcný dar/  13% policistů 

by rádo nehmotnou odměnu. Nejčastější nehmotnou odměnou by mělo být povýšení. 

Zaměstnanci T- mobilu odpovídali podobně. 80% dotázaným by radost udělala odměna 

hmotná finanční, 15% odměna hmotná jiná a pouze 5% odměna nehmotná. Zde bych 

podotkla, ţe odměnu nehmotnou upřednostňuje starší věková kategorie.     

 

Graf č. 13 a,b grafické vyhodnocení otázky č. 14 

 

Otázka č. 15: Odráţí se Vaše pracovní výkony na mzdě? 

Tato otázka navazuje na otázku č. 9 a č. 13. Odpovědi nám ukázal, ţe ve státní správě je 

plat téměř konstantní. Pracovní výkony se z 8o% na mzdě neodráţí. V praxi to znamená, 

ţe zaměstnanci státní správy, kteří pracují na 100% i ti, kteří pracují třeba jen na 60% a 

mají stejné finance. Jsou zařazeny do platových tříd, které jsou dány NV 381/2010. 

Soukromý sektor naopak tyto zaměstnance finančně rozděluje. Zhruba 72% dotázaných 

respondentů si myslí, ţe se výkon na jejich mzdě odráţí. Pohyblivá měsíční mzda je tedy 

silnou motivací zaměstnanců T-mobile. 
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Graf č. 14 a,b grafické vyhodnocení otázky č. 15 

 

Otázka č. 16: Na kolik % je vyuţita Vaše pracovní doba?  

Zde jsem došla k zajímavému závěru. Většina zaměstnanců obou resortů označilo odpověď 

88%. Ostatní odpovědi byly nevýznamné, protoţe je označili max. čtyři zaměstnanci. Zde 

se můţeme zamyslet nad tím, zda skutečně zaměstnanci odpovídali pravdivě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72%

28%

T-Mobile

ano

ne

20%

80%

Policie

ano

ne



Bc. Voláková Ivana: Porovnávání hodnocení a motivace zaměstnanců 

 

34 
2011 

5 Návrhy a doporučení  

V rámci výzkumného šetření jsem dospěla ke zjištěním a výsledkům, které při pouţití 

literatury umoţnily zformulovat konkrétní doporučení.  

 Ze šetření vyplývá, ţe motivační systém hodnocené společnosti státní sféry má 

značné nedostatky, které se týkají zejména způsobu motivace odměňováním a to jak 

peněţním, tak nepeněţním způsobem. Dalším nedostatkem se ukázal být problém 

s vyuţitím získaného vzdělání. Ze šetření vyplývá, ţe moţnost kariérního postupu policistů 

hodnotí jako nedostatečnou 69% respondentů.  Policisté vystudují vysokou školu, pak 

nemají u sloţky uplatnění a odchází ze sluţebního poměru. Upravit by se měly i 

zaměstnanecké výhody.  

 Jak se šetřením ukázalo má T- mobile skvěle propracovaný motivační systém, se 

kterým jsou zaměstnanci spokojeni. Celých 94 % dotázaných respondentů T-mobile  je 

v zaměstnání dostatečně motivováno. 

5.1 Vyhodnocení hypotéz 

H1: Spokojenost zaměstnanců s platem je závislá na jejich věku. 

Tuto hypotézu přijímáme, skutečně se potvrdila jak v soukromém sektoru, tak ve státní 

správě.  Tato hypotéza se váţe k otázce č. 9.  Z kladných odpovědí bylo u PČR 86% 

respondentů, kteří spadají do první a druhé věkové kategorie. V T-Mobile to bylo celých 

91%  respondentů. Ţ toho vyplývá, čím starší zaměstnanec je, tím větší má nároky na svůj 

plat a s platem není spokojen. 

H2: Spokojenost zaměstnanců s motivací je závislá na stupni dosaţeného vzdělání. 

Tato hypotéza se vztahuje na otázku č.12 a  nepotvrdila ani u Policie České republiky a  

ani u T-Mobile. U Policie ČR odpovědělo kladně pouze 7 respondentů různého vzdělání. 

V T-Mobile je motivace na velmi vysoké úrovni, kladně na tuto otázku odpovědělo celých 

94% respondentů také různého vzdělání. 

H3: Spokojenost zaměstnanců se způsoby odměňování je závislá na věku. 
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Tato hypotéza se váţe k otázce č. 10.  U Policie ČR tuto hypotézu nepřijímáme. Se 

způsoby odměňování zde není spokojeno 60% respondentů a 30% jich není spíše 

spokojeno. Věk zde nehraje roli, kladně odpovědělo pouze 10% dotázaných různého věku.  

Pro T-Mobile musíme tuto hypotézu přijmout, neboť s odměňováním není ,nebo spíše není 

spokojeno  23% respondentů. Zajímavé je, ţe všichni respondenti patří do nejmladší 

věkové kategorie. Dá se teda předpokládat, ţe nedosahují ještě nadstandardních výsledků, 

a proto jejich odměny neodpovídají jejich představám. 

 H4: Vyuţití pracovní doby je větší v soukromém sektoru. 

Tato hypotéza se vztahuje na otázku č.16. Ale nemůţeme ji přijmout, neboť u obou 

porovnávaných institucí byla odpověď překvapivě stejná . Dle respondentů pracovní dobu 

vyuţívají policisté tak i zaměstnanci T-Mobile na 80%. 

5.2 Návrhy a doporučení 

Doporučení PČR: 

 Zavést plán následnictví. Plán je vlastně dlouhodobější přípravou vhodných 

pracovníků na vyšší pracovní pozici výměnou za pracovníky odcházející například do 

důchodu. Právě určitý předstih, se kterým je pracovníkovi dáno najevo, ţe s ním 

organizace počítá na vyšší post. Samotní respondenti povaţují kariérní postup za důleţitý 

motivační faktor.  

 Zavést motivační faktor zaměstnaneckých výhod, a to podle věku zaměstnance. 

Nevhodné se tak ukazuje v praxi často uplatňovaná metoda – všem stejnou nabídku bez 

ohledu na jejich potřeby, zájmy či preference. Zde bych jako vhodné řešení doporučila 

zavést systém volitelných benefitů Cafeteria.  

 V oblasti odměňování bych navrhla pohyblivou sloţku platu, kterou by měl 

k dispozici kaţdý vedoucí. Tato sloţka by slouţila k moţnosti hodnocení svého 

podřízeného v měsíčních cyklech. 
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Doporučení Policie ČR i T- Mobile : 

 Snahou organizací a jejich odpovědných pracovníků by mělo být cíleně a 

efektivně vyuţívat další motivační faktory. Respondenti přisuzují největší míru dobrému 

platovému ohodnocená, motivaci, vztahu na pracovišti, zaměstnaneckým výhodám a 

uznání osobního pracovního výkonu. 

 Rozpracovat systém sociálních výhod k větší spokojenosti zaměstnanců. Přijetí 

nových vhodných opatření přispěje k větší spokojenosti zaměstnanců. 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce byla analýza motivace a hodnocení zaměstnanců vybraných 

společností, odhalení problematických míst těchto procesů a návrh moţných doporučení, 

vedoucích ke zlepšení a zefektivnění tohoto personálního procesu. Tyto cíle jsme za 

pouţití uvedených výzkumných metod splnili. Ke splnění cílů jsme také formulovali 

hypotézy, které byly pro provedení šetření přijaty či vyvráceny. V rámci diskuse jsme 

formulovali doporučení, která jsou vyuţitelná v praxi. Presentovali jsme výsledky, které 

mohou být samy o sobě zajímavé.  

Údaje, informace a výsledky shromáţděné v této diplomové práci jsou velmi dobře 

uplatnitelné v praxi i pro koncipování dalších výzkumných úkolů.   

     Vyhlídka na odměny motivuje, pokud vzbouzí naděje. Odměny jsou také 

potvrzením individuální hodnoty. Při nerovnoměrném rozdělování mohou demotivovat. 

Zaměstnanci mají mít pocit, ţe jsou placeni, uznáni a ctěni za skutečný výkon. Za 

spravedlivé jsou povaţovány rozdílné platy a odměny. Pracující mají znát důvody 

poţadavků, které na ně zaměstnavatel klade. V práci můţe člověk nacházet smysl, kdyţ je 

informován o jejím účelu. 

Systém organizačních motivátorů se vytváří v rámci podnikových strategií, v nichţ 

jsou zabudovány řízené motivující impulsy. Dojde - li v organizaci ke změně, je nutno 

uvaţovat o moţných změnách v systému, protoţe změny mohou vyvolávat nejistotu 

pracovníků a jiné jevy, ohroţující dosavadní pracovní standardy. 

 Obecně platí: bude – li vytvořeno vhodné pracovní prostředí, uspokojeny potřeby růstu 

osobnosti pracovníků a bude – li jim poskytnuta přiměřená odměna za jejich pracovní 

výkon, bude vytvořena pracovní motivace a pracující bude aktivně a iniciativně usilovat o 

dosahování cílů organizace, k níţ přísluší. 
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