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11  ÚÚvvoodd  

Pro zpracování mé diplomové práce jsem si zvolila téma motivace zaměstnanců,  

jelikož se jedná o oblast řízení lidských zdrojů, která mne zajímá především z důvodu 

současných preferencí lidí.  

Největší motivací je touha po úspěchu, výdělku a majetku. Dnes však lidi nelze 

motivovat pouze nabídkou vyšších příjmů, nýbrž vyšší kvalitou života, což představuje 

poskytnutí více volného času. Dnešní doba je stále rychlejší a na pracovišti by mělo také jít 

vše co nejrychleji. Když se dostatečně rychle nenajdou řešení jistých problémů, přichází 

frustrace. Ta přestavuje jeden z důvodů, proč dnes lidé častěji mění svá zaměstnání. 

V podstatě není ani tak problém zaměstnance získat, ale spíše si je v organizaci udržet. 

V zájmu všech organizací by tedy mělo být neustálé zkoumání, co by mohly udělat  

pro dosažení trvalé vysoké úrovně pracovního výkonu svých zaměstnanců. Dlouhodobá 

motivace je něco, co je potřeba neustále udržovat a obnovovat. Tou nejlepší formou motivace 

je vnitřní motivace, kdy jsou zaměstnanci motivování sami od sebe. Lidé však  

k určité činnosti přistupují s větším či menším zájmem. Proč se člověk chová tak, jak se právě 

chová? Můžeme se opřít o názor, že lenost neexistuje, člověk má pouze nedostatečnou 

motivaci. 

Stále je lidmi chápána motivace především prostřednictvím finančního ohodnocení, 

ale to samozřejmě nestačí. Existuje spoustu motivačních faktorů, na které se v práci zaměřím. 

Snad každá společnost by ve svém zájmu měla sestavit motivační program a tím podpořit 

pracovní výkonnost svých zaměstnanců. Je nezbytné lidi motivovat zvnějšku, tedy poskytnout 

jim příjemné pracovní prostředí, zaměstnanecké výhody či příležitosti ke vzdělávání a růstu.  

Lidé potřebují neustále pracovní i životní motivaci. Motivační proces je spuštěn 

potřebou, tedy pocitem nedostatku. Uspokojení potřeb je považováno za nejúčinnější 

motivační prvek.  

Cílem diplomové práce na téma „Analýza systému motivace zaměstnanců ve vybrané 

organizaci“, je analýza faktorů ovlivňující motivaci zaměstnanců a zefektivnění systému 

motivace zaměstnanců ve společnosti S - Kunststofftechnik s.r.o. 
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22  TTeeoorreettiicckkáá  vvýýcchhooddiisskkaa  mmoottiivvaaccee  zzaamměěssttnnaannccůů  

V této části mé diplomové práce jsou uvedeny pojmy spadající do oblasti motivace. 

22..11  MMeettooddiikkaa    

Teoretická východiska zabývající se motivací zaměstnanců jsou zpracována  

na základě odborné literatury českých i zahraničních autorů, ve kterých jsem nalezla cenné 

informace pro zpracování teoretické části mé diplomové práce.  

Pro kapitolu představení společnosti mi byly k dispozici interní materiály společnosti  

a informace poskytnuté obchodně-technickým ředitelem společnosti a sekretariátem 

společnosti. Jako další zdroj mi pro tuto část diplomové práce posloužily dostupné webové 

stránky společnosti.  

V části analýza současného stavu motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci jsem 

vycházela opět z poskytnutých podnikových materiálu společnosti. Dále existuje řada metod, 

pomocí kterých lze získat potřebná data. Já jsem si pro zjištění informací zvolila metodu 

dotazování pomocí standardizovaných dotazníků, jelikož písemná odpověď bývá 

přehlednější.  

 Návrhy a doporučení v oblasti motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci  

byly vytvořeny pomocí zjištěných výsledků z mnou provedeného dotazníkového průzkumu, 

kterého se z celkového počtu 56 zaměstnanců společnosti bylo ochotno zúčastnit  

43 zaměstnanců. 
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 „Jsem motivován, když pociťuji žádost nebo potřebu nebo touhu nebo přání  

nebo nějaký nedostatek.“ 

                 Abraham H. Maslow 

22..22  MMoottiivvaaccee    

Jak uvádí Koontz a Weihrich (1993, str. 440) „Motivace je obecný pojem, zahrnující 

celou třídu různých snažení, tužeb, potřeb, přání apod. Říci, že manažeři motivují  

své podřízené, znamená, že dělají takové věci, o nichž jsou přesvědčeni, že povedou 

k naplnění těchto tužeb a přání a přimějí podřízené k žádoucím aktivitám“.  

Naopak Bedrnová, Nový a kol. (2007, str. 362) tvrdí, že „pojem motivace vyjadřuje 

skutečnost, že v lidské psychice působí specifické, ne vždy zcela vědomé či uvědomované 

vnitřní hybné síly – pohnutky, motivy.“  

22..33  MMoottiivv  

Pod pojmem motiv si můžeme představit určitou vnitřní psychickou sílu – popud, 

pohnutku, která činnost člověka orientuje určitým směrem, v daném směru ho aktivizuje  

a udržuje vzbuzenou aktivitu. Motiv tedy představuje psychologickou pohnutku, příčinu  

či důvod pro určité lidské chování či prožívání. Motiv působí tak dlouho, dokud nedojde 

k dosažení cíle a jedinec nedosáhne očekávaného uspokojení (Provazník; Komárková, 2004). 

22..44  MMoottiivvaaccee  aa  vvýýkkoonn  

Významná je motivace především tam, kde jde o výkon. Motivace a schopnosti tvoří 

dvě základní skupiny subjektivních, osobnostních determinant výkonnosti člověka.  

Tuto skutečnost vyjadřuje následující vzorec 2.1: 

V = f (M * S),                 (2.1) 

kde  V = úroveň výkonu (kvantita i kvalita) 

 M = úroveň motivace (míra chtění člověka podat výkon) 

 S = úroveň schopností (vědomostí, znalostí a dovedností). 
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Vztah mezi úrovní motivace, náročností úkolu a výkonem zachycuje  

tzv. Yerkesův-Dodsonův zákon, nazývaný také jako „obrácena U-křivka“. Průběh této křivky 

vyjadřuje skutečnost, že úroveň výkonu při nízké úrovni motivace bude nízká. S růstem 

intenzity motivace se bude při stejné úrovni schopností a podmínek výkonu zvyšovat,  

ale pouze do určité úrovně. Přesáhne-li motivovanost člověka určitou hranici, jeho úroveň 

výkonu se bude paradoxně snižovat. Je ovšem třeba doplnit, že pro každý typ úkolu existuje 

jistá optimální úroveň motivace a optimální úroveň motivace se liší i v závislosti na obtížnosti 

úkolu (Bedrnová; Nový a kol., 2007).  

Motivovat se stalo téměř módním slovem naší doby. Stále častěji ho slyšíme v běžné 

mluvě či v souvislosti s nejrůznějšími situacemi. Rodiče motivují své děti k pracovitosti,  

aby se snadno vpravily do rodiny nebo do určitých skupin, a aby se chovaly pozitivně. Dobří 

učitelé umí motivovat žáky ke spolupráci a vědí, jak vzbudit zájem o různé učební předměty. 

Vedoucí nemají své spolupracovníky pohánět, ale motivovat tak, že ze svého vlastního 

podnětu, splňují přidělené úkoly s nefalšovaným zájmem. Dalším příkladem jsou politikové, 

kteří musí vědět, jak motivovat své voliče (Deiblová, 2005). 

Všechny organizace zajímá, co by mohly udělat pro dosažení trvale vysoké úrovně 

výkonu lidí. Měly by věnovat zvýšenou pozornost nejvhodnějším způsobům motivování lidí 

pomocí takových nástrojů, jako jsou různé stimuly, odměny, vedení lidí a především práce, 

kterou vykonávají. Důležité jsou také podmínky v organizaci, za nichž tuto práci vykonávají. 

Cílem je samozřejmě vytvářet a rozvíjet motivační procesy a pracovní prostředí,  

které napomohou k dosažení výsledků jednotlivých pracovníků odpovídajících očekávání 

managementu (Armstrong, 2007).  

Plamínek (2007, str. 11) tvrdí „Motivovat znamená nejen brát, ale také dávat.  

Je to proces, při kterém nabízíte člověku, od kterého něco potřebujete, uspokojení jeho 

zájmů.“ 

Jak uvádí Deiblová (2005, str. 76) „Práce má v lidském životě velký význam. 

Nepracujeme jen proto, abychom si zajistili živobytí, ale také proto, že „pracovitý život“  

je vždy také životem smysluplným.“ Výkonovou motivaci chápeme jako úsilí získat 

informace o vlastních schopnostech, přičemž rozdíly motivací jsou spoluurčeny vlastní 

představou o svých schopnostech. 
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Fakt, že je někdo k něčemu motivován, vnímá Plamínek (2007, str. 11) jako souhru tří 

faktorů, které o motivaci rozhodují:  

• osobnost člověka; 

• podmínek, v nichž žije; 

• a aktuální situace, v níž se právě nachází.  

22..55  IInnddiivviidduuáállnníí  rroozzddííllyy  

Řízení lidí by bylo mnohem jednodušší, kdyby byli všichni lidé stejní, ale samozřejmě 

lidé jsou rozdílní v důsledku svých schopností, inteligence, osobnosti, původu a kultury 

(prostředí, v němž vyrůstali a z něhož přišli). Pohlaví, rasa a tělesná či duševní vada jsou další 

faktory, které musí být brány v úvahu. Také se liší potřeby a přání jedinců, a to často 

podstatně, což ovlivňuje jejich motivaci (Armstrong, 2007). 

To, v čem se osobní charakteristiky mohou lišit, uspořádal Mischel (1981) 

následujícím způsobem: 

• způsobilost – schopnosti a dovednosti; 

• konstrukty (člověkem vytvořené pojmy) – pojmový rámec, který určuje to, jak lidé 

vnímají své okolí; 

• očekávání – co se lidé naučili očekávat v souvislosti se svým chováním a s chováním 

jiných lidí; 

• hodnoty – to, co lidé považují za důležité; 

• osobní plány – cíle, které si lidé dávají, a plány, které mají pomoci k jejich dosažení.  

 

Motivace dokáže odlišit jedince, kteří jen mluví od těch, kteří konají, snílky od těch, 

kdo dokážou své sny realizovat a průměrné od vynikajících (Hansen; Batten, 2002). 
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22..66  PPrroocceess  mmoottiivvaaccee  

Co si představíme pod pojmem motivace? Motiv je důvod pro to, abychom něco 

vykonali. Motivace se týká faktorů, které ovlivňují lidi, aby se chovali určitým způsobem.  

Třemi základními složkami jsou (Armstrong, 2007):  

• směr – co se nějaká osoba pokouší dělat; 

• úsilí – s jakou pílí se o to pokouší; 

• vytrvalost – jak dlouho se o to pokouší. 

Mnoho lidí má nesprávný názor, že motivace je osobní vlastnost, to znamená,  

když si myslí, že někteří lidé jsou motivováni a jiní nejsou. Naše znalosti o motivaci nám 

říkají, že nemůžeme označit lidi tímto způsobem, protože jedinci mají různý motivační pohon  

a jejich celková motivace se liší od situace k situaci. Například, lidé jsou pravděpodobně více 

motivováni v některých výkonnostních třídách, než v jiných. 

Motivace se odkazuje na proces, kdy je vynakládáno osobní úsilí nasměrováno  

k trvalému dosažení cíle. Tato definice má tři klíčové prvky: energie, směr a vytrvalost. 

Energie je míra intenzity nebo úsilí. Motivovaný člověk vynakládá určité úsilí a tvrdě pracuje. 

Nicméně kvalita úsilí musí být také zvažována. Vysoká hladina úsilí nemusí nutně vést  

k příznivému pracovnímu výkonu, pokud se úsilí ubírá ve směru, který přinese prospěch 

organizaci. Úsilí, které je v souladu s organizačními cíly, je druh úsilí, které od zaměstnanců 

chceme. Nakonec, motivace zahrnuje vytrvalost. Chceme zaměstnance udržet v daném úsilí  

o dosažení těchto cílů. Vysoká motivující úroveň výkonu zaměstnanců je důležitým 

organizačním prvkem a manažeři dál hledají odpovědi na tuto záležitost  

(Robbins; Coulter, 2009). 

Dobře motivování lidé jsou lidé s jasně stanovenými cíli, kteří podnikají kroky,  

od nichž očekávají, že povedou k dosažení těchto cílů. Tito lidé mohou být motivování sami 

od sebe, a jestliže jdou správným směrem, aby dosáhli, čeho chtějí, pak je to nejlepší forma 

motivace. Většina lidí však potřebuje být ve větší či menší míře motivována zvnějšku. 

Organizace jako celek může nabízet prostředí, ve kterém lze dosáhnout vysoké míry motivace 

pomocí stimulů a odměn, uspokojující práce a příležitostí ke vzdělávání a růstu.  
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Ale především to jsou manažeři, kteří sehrávají hlavní roli a musejí využívat  

své dovednosti motivovat, aby dosáhli toho, že ze sebe budou lidé vydávat to nejlepší,  

a kteří musejí dobře využívat motivující procesy nabízené organizací. 

Model procesu motivace, jež souvisí s potřebami, ukazuje obr. 2.1, jež naznačuje,  

že motivace je iniciována vědomým nebo mimovolným zjištěním neuspokojených potřeb. 

Tyto potřeby vytvářejí přání něco získat nebo něčeho dosáhnout. Teprve poté jsou stanoveny 

cíle, o nichž se věří, že tyto potřeby a přání uspokojí, a volí se cesty nebo způsoby chování,  

od nichž se očekává, že povedou k dosažení stanovených cílů.  

Pokud je určitého cíle dosaženo, potřeba je uspokojena a je pravděpodobné,  

že chování, které vedlo k cíli, se příště zopakuje, jestliže se objeví podobná potřeba. Pokud 

cíle dosaženo není, je méně pravděpodobné, že se tytéž kroky budou v budoucnu opakovat 

(Armstrong, 2007).  

Obr. 2.1 Proces motivace 

 

 

 

 

Pramen: ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 

a.s., 2007. 800 s. ISBN 978-80-247-1407-3, str. 220. 

22..77  TTyyppyy  mmoottiivvaaccee  

K pracovní motivaci lze dojít dvěma cestami. V případě prvním motivují lidé sami 

sebe tím, že hledají, nacházejí a vykonávají práci (nebo je jim práce přidělena),  

která vede k uspokojení jejich potřeby, nebo vede alespoň k očekávání, že dojde ke splnění 

jejich cílů. Ve druhém případě může lidi motivovat management prostřednictvím metod,  

jako je odměňování, povyšování, pochvala atd. (Armstrong, 2007). 

Podniknutí kroků 

Dosažení cíle 

Stanovení cíle 

Potřeba 
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Jak původně zjistili Herzberg a kol., existují dva typy motivace:  

2.7.1 Vnitřní motivace 

Zahrnuje faktory, jež si sami lidé vytvářejí a které je ovlivňují, aby se chovali určitým 

způsobem nebo se vydali určitým směrem. Tyto faktory tvoří odpovědnost (pocit, že je práce 

důležitá a že máme kontrolu nad svými vlastními možnostmi), autonomie (volnost konat), 

příležitost využívat a rozvíjet dovednosti a schopnosti, zajímavá a podnětná práce a příležitost 

k postupu v hierarchii pracovních funkcí.  

2.7.2 Vnější motivace 

Představuje to, co lze dělat pro lidi, aby byli motivováni. Vnější motivaci tvoří 

odměny, jako např. zvýšení platu, pochvala nebo povýšení, ale také tresty, např. disciplinární 

řízení, odepření platu nebo kritika.  

Dle názoru Smith (2000, str. 77) „Většinu lidí pohání kombinace vnitřních a vnějších 

faktorů, a je dobré to vědět, neboť čím větší je motivace, tím lepší je podaný výkon.“  

22..88  TTeeoorriiee  mmoottiivvaaccee  

Přístupy k motivaci jsou založeny na teoriích motivace. Mezi nejvlivnější teorie patří:  

• Teorie instrumentality, jež tvrdí, že odměny nebo tresty (politika cukru a biče) slouží 

jako prostředek k zabezpečení toho, aby se lidé chovali žádoucím způsobem.  

• Teorie zaměřené na obsah, která je zaměřena na obsah motivace. Tato teorie tvrdí,  

že motivace se týká podnikání kroků za účelem uspokojení potřeb a identifikuje hlavní 

potřeby, které ovlivňují chování člověka.  

• Teorie zaměřené na proces, které se zaměřují především na psychologické procesy, jež 

ovlivňují motivaci a souvisejí s očekáváními (Vroom, 1964), cíli (Latham a Locke, 

1979) a vnímáním spravedlnosti (Adams, 1965).  

Teorie motivace zkoumá proces motivování, proces utváření motivací. Snaží  

se vysvětlit, proč se lidé při práci chovají určitým způsobem, proč vyvíjejí určité úsilí 

v konkrétním směru.  
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Popisuje, čím organizace mohou povzbudit lidi, aby uplatnili své schopnosti a vyvinuli 

úsilí způsobem, který povede ke splnění cílů organizace i uspokojení jejich vlastních potřeb. 

Zabývá se taktéž spokojeností s prací – zkoumá faktory, které ji vytvářejí, a jejím vlivem  

na pracovní výkon.  

Cílem pochopení a uplatnění motivační teorie je získat prostřednictvím lidí přidanou 

hodnotu tak, že hodnota jejich výstupů přesáhne náklady jejího vytváření. Toho lze dosáhnout 

prostřednictvím svobody jednání a rozhodování, řízení se vlastním úsudkem. Ve většině 

pracovních rolí existuje prostor pro to, aby se pracovníci rozhodli, jak velké úsilí chtějí 

vynakládat. Mohou dělat pouze tolik, aby se s rolí vyrovnali, nebo se mohou ponořit  

do své práce a přinášet přidanou hodnotu. Klíčovou složkou výkonu organizace může  

být dobrovolné úsilí, závisející na vůli pracovníka (Armstrong, 2007). 

22..99  ZZáákkllaaddnníí  pprriinncciippyy  mmoottiivvaaccee  

Pravidlo 1: Nepřizpůsobujte lidi úkolům, ale úkoly lidem. 

Když se setkají člověk a úkol, nemusí si vždy vzájemně padnout. Existují dva způsoby 

řešení – buď vyjdeme vstříc lidem, nebo úkolům. Můžeme se snažit přizpůsobit lidi úkolům, 

přinutit je, aby respektovali daný úkol. To však vyžaduje velkou míru stimulace, ovšem lidé 

se přizpůsobují okolnostem neradi, což vede k větším nárokům na kontrolu. Mnohem lepší  

je vyjít vstříc lidem. Ne vždy si ovšem můžeme dovolit vybrat úkol tak, aby svým obsahem 

vyhovoval konkrétnímu člověku, kterého máme pro práci k dispozici.  

Pravidlo 2: Lidé musejí být spokojeni alespoň s něčím. 

Konkrétní přístup konkrétního člověka ke konkrétní práci souvisí s jeho osobností,  

se situací, ve které žije a pracuje, a v neposlední řadě závisí i na šikovnosti manažera,  

který jej s úlohou seznamuje. To, co člověka při práci baví, představuje jakousi kotvu,  

která jej poutá k výkonu a znemožňuje okolním proudům, aby pracovníka vedly k úvahám  

o změně zaměstnání.  

Pravidlo 3: Jiní lidé mohou být citlivý na jiné podněty než vy.  

Míváme snahu působit na své okolí tím, co působí na nás. Většina lidí podléhá 

představě, že když něco motivuje nás, bude to motivovat i ostatní. Tento přístup by byl účinný  

pouze za předpokladu, že by všichni lidé byli stejní. Lidé jsou ovšem různí a mohou být citliví  

na odlišné podněty. Je tedy třeba poznávat tzv. motivační pole člověka.  
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Pravidlo 4: Obava z nepříjemného může motivovat stejně jako touha po 

příjemném. 

 Určitý podnět může člověka přitahovat proto, že v něm vyvolává příjemné pocity. 

Tomuto chování se v psychologii říká apetence. Člověk tento podnět vyhledává, přibližuje  

se k němu, je motivován k chování, které k němu vede (např. přijímá potravu). Jiné podněty 

člověka odpuzují, generují v něm nepříjemné pocity – takový vztah se v psychologii nazývá 

averze. Nepříjemným situacím se člověk snaží vyhýbat (např. se snaží uniknout nebezpečí). 

Přirozená přítomnost apetencí a averzí v lidském chování se promítá do motivační praxe 

v podobě odměn a trestů. Lidé reagují nejen na podněty, které nabízí  

něco příjemného, ale i na podněty, které jsou jim nepříjemné.   

Pravidlo 5: Mnohdy stačí práci dobře definovat a vysvětlit.  

Poměrně často se stává, že lidé nedělají to, co se od nich očekává. Ovšem spíše proto,  

že jim to nikdo dostatečně nevysvětlil, než aby k tomu cítili odpor či lhostejnost. Proto  

je přirozenou, snadnější a levnější alternativou k motivaci poskytnutí relevantních informací  

o úkolu, jeho smyslu, žádoucím výsledku a poskytování relevantní zpětné vazby. Podobně 

častá je i skutečnost, že lidé nepracují v souladu s vnitřními motivy proto, že systém firemních 

cílů nenabízí lidem nic, co by je mohlo přiměřeně nadchnout. V tomto případě  

je nutný zásah do firemních cílů, tedy úprava jejich definic tak, aby cíle obsahovaly i příznivé, 

potenciálně motivující podněty pro zaměstnance.   

Pravidlo 6: Při motivaci myslete na druhého, ne na sebe.  

Mezi motivací a manipulací je jen úzký prostor, který je snadné v konkrétní praktické 

situaci přehlédnout. Při motivaci se snažíme dát do souladu zájmy člověka a zájmy jeho okolí. 

Při manipulaci již myslíme jen na zájmy okolí a zájmy objektu manipulace se obchází.  

Akceptace druhého člověka je podmínkou věrohodnosti. Toto pravidlo podmiňuje motivační 

úspěch, ale úspěch nezaručuje. 

Pravidlo 7: Aktuální motivy jsou souhrou vlivu osobnosti, prostředí a situace.  

Pro účely praktického managementu a řešení běžných komunikačních situací  

je vhodné považovat aktuální motivační pole konkrétního člověka za dynamickou souhru  

tří významných složek, které se neustále vzájemně ovlivňují a mění.  



11 
 

Jde zde o motivační založení, motivační polohu a motivační naladění. Motivační 

založení souvisí s naší osobností a tvoří základ motivačního pole. Jedná se o osobní vlastnost, 

která je pravděpodobně zděděná a v průběhu života se mění jen málo. Motivační poloha 

souvisí především s tím, do jaké míry jsou naplněny životní potřeby. Jde o naučenou složku, 

kterou jsme si osvojili v reakci na podmínky, ve kterých žijeme a pracujeme. Motivační 

naladění je proměnlivé a jedná se o okamžitou reakci na průběžně působící podněty 

(Plamínek, 2007). 

22..1100  PPřřííssttuuppyy  kk  vvyyttvváářřeenníí  pprraaccoovvnníícchh  úúkkoollůů  aa  pprraaccoovvnníícchh  mmíísstt  

V praxi se většinou pracovní místa vytvářejí intuitivně na základě přesvědčení  

nebo pocitu vedoucího pracovníka či skupiny vedoucích pracovníků, že je třeba nově zajistit 

určitou práci, ubrat či přidat práci konkrétnímu pracovníkovi apod. V tomto případě   

se většinou opomíjí potřeba důkladného zkoumání obsahu i metod práce. Pracovní místa  

se tedy vytvářejí metodou „pokusů a omylů“, především v rostoucích organizacích  

a v organizacích, jež prochází změnami. Mnohdy se ani příliš nepřemýšlí nad optimálním 

sladěním úkolů na pracovním místě, ani nad optimálním využitím schopností lidí. Je třeba 

zdůraznit, že vytváření pracovních úkolů a pracovních míst není pouze záležitostí vedoucích 

pracovníků, ale do procesu by měli být zapojeni i držitelé pracovních míst, kteří mnohdy sami 

spontánně podle svých potřeb upravují postup při vykonávání úkolů, pracovní prostředí, 

hledají příležitost ke kontaktům s jinými pracovníky apod. Jejich zkušenosti a názory mnohdy 

přispívají k efektivnějšímu provádění práce. Nelze zapomenout ani na osoby zabývající  

se zaváděním nové techniky a technologie, problematikou organizace práce a novými 

výrobními postupy či postupy v poskytování služeb. 

V teorii se uvádí a v praxi se používá k vytváření pracovních úkolů a pracovních míst 

několik přístupů. Každý z nich sleduje různé cíle, má odlišné výhody a nevýhody. Mezi 

nejznámější přístupy patří ty, pro něž se v nejnovější literatuře stále častěji používá označení 

mechanistický, motivační, biologický a percepční.  
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22..1111  MMoottiivvaaččnníí  ppřřííssttuupp  

Motivační přístup vychází z předpokladu, že práce, která pracovníka uspokojuje,  

je nejlepším motivátorem. Pracovníci, kteří jsou se svou prací spokojeni, mají ji rádi  

a považují ji za významnou, jsou motivování k tomu, aby ji vykonávali co nejlépe. Pokud 

tedy chce mít organizace vysoce motivované pracovníky, je motivační přístup k vytváření 

pracovních úkolů a pracovních míst velmi užitečný a vede k dosažení příznivých výsledků. 

Jestliže chování pracovníka signalizuje nějaký problém motivace, může tento přístup přispět 

k rozpoznání a řešení problému.  

Tento motivační přístup je nejčastěji založen na Herzbergově dvoufaktorové teorii 

motivace, na Hackmanově a Oldhamově modelu charakteristik práce a na teorii 

sociotechnických systémů.  

2.11.1 Herzbergova dvoufaktorová teorie motivace  

Tato teorie vychází ze zkoumání příčin spokojenosti a nespokojenosti s prací  

a konstatuje, že spokojenost a nespokojenost nejsou přímé protiklady, ale dva nezávislé  

a různé faktory. Některé faktory tedy vedou ke spokojenosti a jiné k nespokojenosti. 

Charakteristiky související s prací, které lze považovat za faktory spokojenosti pracovníků,  

se nazývají motivátory. Charakteristiky související s prací, které lze považovat  

za faktory nespokojenosti, se nazývají hygienické faktory (udržovací faktory  

nebo dissatisfaktory). Přítomnost motivátorů vede ke spokojenosti, ale jejich nepřítomnost 

nevede nutně k nespokojenosti. Přítomnost hygienických faktorů nevede nutně  

ke spokojenosti, ale jejich nepřítomnost vede k nespokojenosti. Příklady motivátorů  

a hygienických faktorů lze vidět v obr. 2.2. 
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Obr. 2.2 Faktory Herzbergovy dvoufaktorové teorie motivace 
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Pramen: KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů - základy moderní personalistiky. 3. vyd. 

Praha: Management Press, 2002. 367 s. ISBN 80-7261-033-3, str. 54. 

 

Z příkladu vyplývá, že pracovníci bývají motivování faktory, které jsou vnitřními 

faktory práce (motivátory), a jsou demotivování nepřítomností příznivých vnějších faktorů 

(hygienických faktorů). Pokud se tedy zařadí motivátory (např. uznání či přidání pravomocí  

a odpovědnosti) do pracovních úkolů a práce, může se motivace zvýšit (a nejspíš se také 

zvýší), zatímco hygienické faktory mohou udržet nebo snížit motivaci, ale nikoli zvýšit.  
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2.11.2 Hackmanův a Oldhamův model charakteristik práce  

Model představuje komplexnější podobu motivačního přístupu k vytváření pracovních 

úkolů a pracovních míst. Autoři tohoto modelu dospěli k závěru, že určité klíčové 

charakteristiky práce determinují její motivační potenciál. Tyto klíčové charakteristiky práce 

vedou k tomu, že pracovníci zažívají pozitivní duševní stavy, jež vedou k pracovním 

výsledkům. Míra, v jaké model charakterizuje skutečné chování, závisí na tzv. tlumících 

(moderujících) faktorech, kterými jsou znalosti a dovednosti, potřeba osobního růstu  

a spokojenost se souvislostmi práce.  

Rozmanitost práce (používaných dovedností), identita práce a významnost práce 

vedou obvykle k tomu, že pracovník prožívá pocity smysluplnosti své práce. Vidí, že jeho 

práce přináší výsledky, které jsou užitečné a cenné jak pro něj samotného, tak pro organizaci  

i pro veřejnost. Dostatečně autonomní práce vede obvykle k tomu, že se pracovník cítí osobně 

odpovědný za výsledky své práce. Práce, v níž je přítomná zpětná vazba, odezva na práci 

pracovníka, má za následek, že pracovník zná skutečné výsledky svého vynaloženého úsilí. 

Dále ví, zda byl ve svém úsilí úspěšný a jak se na jeho práci dívají nadřízení či zákazníci.  

Všechny tyto duševní stavy můžou vést k zvýšení motivace, ke zlepšení 

kvantitativních i kvalitativních stránek pracovního výkonu, k vyšší míře spokojenosti s prací  

a pozitivně ovlivňují úroveň absence a fluktuace.  

Na přítomnost či nepřítomnost uvedených klíčových charakteristik práce totiž reagují 

různí lidé odlišně. To závisí na tom, jaké mají: 

• znalosti a dovednosti (Čím vyšší je míra znalostí a dovedností, tím větší potřebu 

rozmanité, významné, autonomní a jasně identifikovatelné práce člověk pociťuje.  

Práce obsahující tyto charakteristiky jej také více motivuje a uspokojuje.  

Na druhé straně, pracovník musí mít schopnosti pro vykonávání takovéto práce – ten, 

kdo nemá potřebné znalosti a dovednosti, bude spíše frustrovaný než motivovaný.); 
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• potřebu osobního růstu (Čím vyšší je potřeba osobního růstu, tím je větší 

pravděpodobnost, že bude pracovník motivován přítomností zmíněných klíčových 

charakteristik práce. Pracovníci s nedostatečnou potřebou osobního růstu budou 

shledávat takovou práci spíše obtížnou než stimulující.) a jak jsou  

• spokojeni s kontextem práce, (např. se mzdou nebo platem, jistotou zaměstnání,  

se spolupracovníky, nadřízenými apod.) 

Organizace musí vědět, jak její pracovníci vnímají klíčové charakteristiky práce  

a jaké pocity z vykonávané práce zažívají. Pro tyto účely navrhli Hackman a Oldham 

dotazník, známý jako diagnostické šetření o práci (Job Diagnostic Survey – JDS). Výsledky 

tohoto šetření lze použít k identifikaci prací (pracovních úkolů, pracovních míst),  

které postrádají zmíněné klíčové charakteristiky práce a k vytipování oblastí, kde je třeba 

charakteristiky práce zlepšit.  

V zájmu zlepšení klíčových charakteristik práce lze např. použít následující postupy:  

• Rozšiřování obsahu práce: do práce na pracovním místě zařadíme více úkolů stejné 

povahy, popř. zabezpečíme rotaci práce pracovníků. Zvýší se tak rozmanitost 

používaných dovedností (rozmanitost práce) a míra identity práce.  

• Obohacování obsahu práce: pravomoci pracovníků posílíme tím, že do jejich práce 

zařadíme odpovědnost za plánování, realizaci a kontrolu jejich činností. Zvýší  

se tím autonomie práce.  

• Vytváření nástrojů zpětné vazby, popř. zařazení nových způsobů zpětné vazby:  

je žádoucí, aby zpětnou vazbu poskytovala práce sama a také spolupracovníci. Rozšíří  

to nejen samotnou zpětnou vazbu, ale také stoupne významnost práce.  

• Vytváření jasných vztahů se zákazníky: je třeba identifikovat žádoucí vztahy určitého 

pracovního místa a jeho držitele k vnitřním a vnějším zákazníkům a zajistit,  

aby tyto vztahy byly nejlépe přímé a nezprostředkované. Je třeba stanovit pro držitele 

pracovního místa kritéria hodnocení kvality a zajistit, aby se mu od zákazníků 

dostávalo určité zpětné vazby. Zvýší se míra rozmanitosti a autonomie práce 

a přispěje to k rozšíření zpětné vazby.  
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• Vytváření přirozených pracovních týmů: je třeba spojovat dohromady ty pracovníky, 

jejichž výsledky práce se vzájemně ovlivňují. Umístit je tak, aby pracovali blízko 

sebe, a je třeba zařídit, aby sdíleli společnou odpovědnost za výsledky vykonané 

práce. Dojde ke zvýšení rozmanitosti, identity a významnosti práce.  

• Vytváření přirozených celků práce: je důležité pracovníkovi poskytnout odpovědnost  

za logický, ucelený a smysluplný soubor úkolů. Zvýší to identitu a významnost práce.  

2.11.3 Teorie sociotechnických systémů  

Teorie vychází z toho, že mnoho práce není vykonáváno jedinci, ale skupinami 

pracovníků, kteří na sebe soustavně vzájemně působí.  V těchto případech je pro organizaci 

vhodné používat tzv. sociotechnický přístup. Při vytváření skupiny pracovních úkolů  

a pracovních míst se projevuje snaha o vyvážení tří subsystémů organizace:  

1. sociálního subsystému (pracovníci); 

2. technického subsystému (nástroje, technika, znalosti); 

3. subsystému prostředí (prostředí organizace).  

Sociotechnický přístup k vytváření pracovních úkolů a pracovních míst tedy 

doporučuje, aby pracovní úkoly a pracovní místa byly definovány takovým způsobem,  

aby došlo k rovnováze sociálních a technických faktorů, a tím se zvýšila spokojenost s prací  

a pracovní výkon. Přitom je nutno splnit následující požadavky. 

• Práce musí být dostatečně podnětná a rozmanitá.  

• Výsledky práce musejí být žádoucí a pozorovatelné.  

• Práce musí umožnit vidět, jak práce, výrobní procesy a produkty ovlivňují životy 

ostatních lidí.  

• Práce musí v některých oblastech poskytovat pravomoc k rozhodování.  

• Práce musí poskytovat příležitost učit se při jejím vykonávání (např. pomocí norem 

množství a kvality práce a zpětné vazby).  

• Práce musí poskytovat příležitost pomáhat druhým a naopak přijímat od nich pomoc  

i příležitost získat uznání.  
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Tyto požadavky poněkud připomínají klíčové charakteristiky práce z Hackmanova  

a Oldhamova modelu. Ten je však zaměřen na práci jednotlivce, zatímco sociotechnický 

přístup vede k takovému vytváření pracovních úkolů a pracovních míst, kdy lidé pracují  

ve skupinách (ke splnění svého úkolu potřebují spolupráci ostatních), v nichž na sebe mohou 

při plnění svých úkolů vzájemně působit, popř. si vyměňovat role. 

Motivační přístup je spíše přístupem psychologickým a orientuje se na zájmy 

organizace nepřímo, přes uspokojování potřeb pracovníků souvisejících s prací, 

prostřednictvím vytváření podmínek pro to, aby lidé pracovali efektivně (Koubek, 2002). 

22..1122  SSppeecciiáállnníí  mmoottiivvaaččnníí  tteecchhnniikkyy  

Jaké motivační techniky má manažer k dispozici a může je použít pro motivaci  

svých zaměstnanců? Mezi hlavní motivační techniky lze zahrnout:  

2.12.1 Peníze  

Někteří autoři uvádějí, že peníze často znamenají víc než měnovou hodnotu. Mohou 

také představovat postavení nebo moc. Mnohem důležitější jsou peníze pro toho, kdo pečuje  

o rodinu s malými dětmi než pro člověka, který o rodinu nepečuje a jeho potřeba peněz není 

tak naléhavá. Pro zabezpečení minimální životní úrovně jsou peníze velmi důležité,  

i když se toto minimum zvyšuje společně s tím, jak se lidé stávají bohatšími. Existují lidé,  

pro které budou peníze vždy nejdůležitější, a naopak jsou lidé, pro které důležité nikdy 

nebudou. Je pravděpodobné, že většina organizací používá peníze jako prostředek pro udržení 

zaměstnanosti. Různé podniky mají snahu nabízet takové platy, které jsou konkurenční 

v daném odvětví a dokážou přilákat a udržet zaměstnance. Další snahou společností  

je dosáhnout jistoty, aby lidé na stejných organizačních úrovních pobírali stejnou kompenzaci. 

Což je pochopitelné, jelikož lidé většinou porovnávají svou odměnu s odměnou ostatních. 

Příjmy a odměny pracovníků na různých pozicích musí odrážet jejich individuální výkonnost. 

Je problematické stanovit zvýšení platu, mzdy nebo velikost odměny,  

aby byla dostatečným motivem pro jejího příjemce.  

2.12.2 Spoluúčast 

Málokdy nejsou lidé motivování, pokud jsou s nimi konzultovány problémy,  

které se jich týkají. Pocit spoluúčasti má nejen motivační účinky, ale také přináší znalosti, 

potřebné pro úspěch podniku. 
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 Spoluúčast vyjadřuje uznání a dává pocit úspěšnosti. Podpora spoluúčasti však nesmí 

oslabit pozici manažerů. Vhodné je zaměření na podporu spoluúčasti v případě,  

kdy podřízený může pomoci svou radou. Pokud manažeři musí rozhodnout, mohou radám 

podřízeného naslouchat, ale rozhodnout musí sami.  

2.12.3 Kvalita pracovního stylu (QWL) 

Jako jeden z nejzajímavějších přístupů k motivaci, který v kombinaci se základy 

sociálně technického systémového přístupu k managementu představuje systémový přístup 

k projektování práce a k slibnému rozvoji obohacování práce. QWL si manažeři cení  

jako velmi slibný prostředek pro zvýšení stagnující produktivity. Pracovníci a odbory  

ji chápou jako prostředek pro zlepšení pracovních podmínek a produktivity,  

ale také jako prostředek pro dosažení vyšší, spravedlivé mzdy. Vládní agentury podporují vliv 

QWL na zvyšování produktivity a snižování inflace. Také uznávají přínos pro rozvoj 

průmyslové demokracie a snižování počtu pracovních sporů. Smyslem obohacení práce  

je dosažení provokativního a smysluplného charakteru práce, která by pro pracovníka 

představovala větší výzvu a přinášela pocit úspěchu. Práce je obohacována např. tím,  

že je pracovníkovi dána větší volnost při určování pracovních metod a postupů, jsou vyzýváni 

ke spoluúčasti, mají pocit osobní odpovědnosti za plnění svých úkolů. Dále pracovníci mají 

možnost vidět, jaký je jeho podíl na konečném výrobku a jak přispívá k celkovým 

podnikovým cílům, pracovníci mají k dispozici informace zpětné vazby a v neposlední řadě 

jsou pracovníci zapojování do analýz a změn pracovního prostředí, jako je např. změna 

prostorového uspořádání kanceláře či dílny, změna teploty nebo osvětlení  

(Koontz; Weihrich, 1993). 

22..1133  VVlliivv  kklliimmaattuu  oorrggaanniizzaaccee  nnaa  mmoottiivvaaccii  

Jak uvádí Koontz a Weihrich (1993, str. 460) „Motivační faktory nepůsobí  

ve vzduchoprázdnu. I individuální touhy jsou ovlivňovány psychologickými potřebami  

a závisejí na prostředí, ze kterého osoba pochází. To, o co jsou pracovníci ochotni usilovat, 

závisí na organizačním klimatu, ve kterém pracují. Někdy může organizační klima motivaci 

redukovat, jindy povzbuzovat.“ 
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22..1144  MMoottiivvaaccee  aa  ppeenníízzee  

Jak tvrdí Armstrong (2007, str. 231) „Peníze ve formě mzdy / platu nebo nějakého 

jiného druhu odměny jsou nejobvyklejší vnější odměnou. Peníze poskytují to, co většina lidí 

chce.“  

Někteří lidé asi budou více motivování penězi než jiní. Co však nelze předpokládat,  

je skutečnost, že peníze motivují každého stejným způsobem a ve stejné míře. Nicméně 

peníze poskytují prostředky k dosažení řady stanovených cílů. Jedná se tedy o mohutnou sílu, 

jelikož jsou přímo nebo nepřímo spojeny s uspokojováním mnoha potřeb. Pokud přicházejí 

pravidelně, uspokojují základní potřeby přežití a bezpečí. Mohou také uspokojovat potřebu 

sebeúcty a postavení – peníze můžou dostat lidi na úroveň odlišující je od spolupracovníků  

a pomohou jim získat i určitou prestiž. Peníze uspokojují méně žádoucí, ale stále rozšířený 

pud touhy po majetku a chamtivosti (Armstrong, 2007).  

22..1155  MMoottiivvaaccee  ppoommooccíí  ooddmměěnnyy  

Velice užitečné rozčlenění motivace navrhli v roce 1970 pánové Otto a Glaser. 

Zabývali se zkoumáním motivace v podobě odměny, které se lidem dostane, budou-li ochotni 

se ve své práci rozvíjet a učit se.  

Motivace       Odměna  

Snaha dosáhnout úspěchu    Úspěch  

Strach a obava    Vyhnutí se neúspěchu  

Chvála      Úcta a obdiv ostatních  

Zvědavost      Zjišťování a učení se nových věcí  

Ziskuchtivost      Peníze a jiné materiální výhody 

Existuje všeobecné přesvědčení, že odměna by měla být přímo závislá na pracovním 

výkonu. Věří se, že lidé budou k lepšímu pracovnímu výkonu motivování, budou-li věřit,  

že jejich vynaložené úsilí povede k žádoucí odměně.  

Avšak mnohé odměny poskytované organizacemi nejsou vůbec vázány na pracovní 

výkon, ale především na příslušnost k organizaci (placená dovolená, třináctý plat, podnikové 

sociální zabezpečení aj.), na dobu zaměstnání v organizaci (seniorita) či dobu zaměstnání 

celkem (Smith, 2000). 
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Odměnou udělenou organizací pracovníkovi je např. i povýšení, které by mělo  

být také závislé na pracovním výkonu. Ovšem příležitostí k povýšení pracovníka zase není 

tolik. Velmi často se povyšuje na základě seniority nebo organizace dává přednost přijetí 

pracovníka zvenku. Zbývá tedy k dispozici peněžní odměna, která může být použita 

k odměnění práce jedince a k motivování jeho výkonu. Ovšem pracovní výkon bývá často 

obtížně měřitelný. Problém představuje i přesná kvalifikace vlivu faktorů výkonu nezávislých 

na úsilí a schopnostech pracovníka (pracovní podmínky, organizace práce, rozdíly 

v používané technice a technologii aj.). Při odměňování pracovníků také bývá zvykem 

přihlížet k jejich vzdělání, délce praxe, době zaměstnání v organizaci a jiným objektivněji 

zjistitelným znakům pracovníka (Koubek, 2002). 

Od toho, jak se s lidmi v práci jedná, se odvíjí i jejich pracovní výsledky a vnímání 

sebe sama. Každý z nás potřebuje vědět, že si naší práce někdo všímá a váží si ji,  

jinak začneme mít pocit, že nikoho nezajímáme a naše morálka pak upadá. Výsledky 

výzkumu ukázaly, že čím více šéfové dokážou uznat výsledky práce svých spolupracovníků, 

tím více jsou tito pracovníci ochotni štvát se do úmoru a to nejen pro firmu, ale také  

pro vlastní pocit seberealizace (Smith, 2000). 

22..1166  NNeehhmmoottnnáá  ooddmměěnnaa  

Dle moderního řízení lidských zdrojů je součástí celkové odměny zaměstnanců vedle 

odměny hmotné odměna nehmotná, která neobsahuje žádné přímé platby.  

Může se jednat například o možnost seberealizace v rámci vykonávané práce, 

autonomii, možnost vzdělávání a rozvoje nad rámec současné práce. Dále také dobré vztahy 

na pracovišti, možnost  rozvoje kariéry, kvalitní vedení ze strany nadřízených, odpovídající 

pracovní podmínky apod.  

Organizace by měly významu nehmotné odměny věnovat zvýšenou pozornost  

a v žádném případě by ji neměly podceňovat. Jak nejlépe využít jednotlivé složky pro růst 

výkonu jednotlivců i výkonnosti celých organizací a čemu by tedy organizace měly věnovat 

pozornost v oblasti nehmotné odměny? (Horváthová, 2010) 
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2.16.1 Kvalita práce 

Vnímání hodnoty práce 

Smysluplnost, hodnota či uspokojení z práce vedou k většímu pracovnímu úsilí  

a mohou být motivem pro volbu určitého zaměstnání či povolání (hasič, učitel, apod.).  

Podnětnost/zajímavost  

Vykonávaná práce by měla být co nejméně monotónní a opakující se. Pro řadu 

zaměstnanců je podnětnost a zajímavost práce jedním z hlavních motivátorů jejich pracovního 

výkonu. Podnětná a zajímavá pracovní místa by měla lidem umožnit projevit  

jejich schopnosti, dovednosti a poskytnout možnost vykonávat rozmanité úkoly. 

Příležitost k úspěchu/seberealizace 

Úroveň motivace k úspěchu/seberealizace závisí na zaměření jednotlivce a dané práci, 

jak dalece umožňuje tuto potřebu naplnit. Pokud je míra motivace na vysoké úrovni, může  

se projevit např. převzetím kontroly nad situacemi a vztahy, usměrňováním běhu událostí, 

vytvářením příležitostí a ochotou přijímat výzvy.  

Svoboda a autonomie   

Pokud se lidé cítí svobodně a volně, pak se mnohem lépe zapojují do práce,  

než je tomu v prostředí založeném na příkazech a kontrole. Organizace by měly ve svém 

zájmu podporovat a umožňovat rozumnou míru svobody a autonomie a pravidelně hodnotit, 

zda zaměstnanci existenci takového prostředí vnímají.  

Pracovní zátěž   

Pracovní zátěž kladena na organismus člověka, by měla dosahovat takové míry,  

aby nebyl ohrožen fyzický a psychický stav jednotlivce. Negativními faktory mohou  

být časový tlak a intenzita práce, vnucené pracovní tempo, práce v třísměnném a nepřetržitém 

pracovním režimu, riziko ohrožení vlastního zdraví a zdraví jiných osob apod. 

Kvalita pracovních vztahů  

Vliv na pracovní výkon zaměstnanců má nejen kvalita vedení ze strany vedoucího,  

ale především kvalita vztahů mezi spolupracovníky. Spolupráce s příjemnými, podporujícími 

a chápajícími kolegy přispívá k vysokému výkonu.  
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2.16.2 Rovnováha mezi pracovním a mimopracovním životem 

Příznivé, podporující okolí 

 Na odpovídající pracovní výkon zaměstnanců a na dosahování cílů jednotlivců i celé 

organizace má vliv odpovídající styl vedení, vhodně zvolená kultura, upevňování silných 

stránek zaměstnanců či vstřícnost k potřebám jednotlivců. Dále rychlé řešení negativních jevů 

jako je diskriminace, lobbing, aj. 

Uznání potřeb životního cyklu/flexibilita 

Jde o poskytnutí prostoru zaměstnancům, aby mohli uvést do rovnováhy svou práci, 

s povinnostmi a zájmy mimo práci takovým způsobem, který by uspokojoval jejich potřeby  

i potřeby jejich zaměstnavatelů. Praktickým řešením pro vytvoření rovnováhy mezi 

pracovním a mimopracovním životem je považována pružná pracovní doba, práce doma, 

částečný úvazek, smlouva na roční počet pracovních hodin, sdílení pracovního místa, dočasná 

práce a zvláštní systémy dovolené.  

Jistota příjmu 

Velmi demotivující je pro zaměstnance nedostatečný pocit jistoty příjmu či jistoty 

zaměstnání. Častá snaha vypořádat se s takovouto situací je hledání dalšího zaměstnání, práce 

po večerech a o víkendech, čímž dochází k narušení rovnováhy mezi pracovním  

a mimopracovním životem. 

Sociální prostředí 

Práci lze vnímat jako určité sociální prostředí či společenství spolupracujících 

jednotlivců. Součástí tohoto prostředí bývají i společné aktivity, které se odehrávají  

na pracovišti i mimo pracoviště. Pokud tyto aktivity do značné míry chybějí, může to mít vliv 

na úroveň angažovanosti zaměstnanců. Posílit sociální struktury na pracovišti a pomoci lidem, 

aby se cítili jako jejich součást, mohou například společné obědy či výlety, charitativní akce 

nebo společně strávená část volna. Na druhou stranu setkání kolegů v mimopracovních 

situacích často vede ke zlepšení vzájemných vztahů jak přátelských, tak pracovních.   
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2.16.3 Inspirace a hodnoty 

Kvalita vedení 

Na pracovní výkon zaměstnanců má velmi významný vliv styl vedení a chování 

nadřízených. Úkolem vedoucích je nejen zajistit dosažení cílů organizace a splnění strategií, 

ale také vytvoření a udržování podporujících vztahů mezi jimi samotnými a zaměstnanci  

v  týmu či pracovní skupině. Vedoucí mají vytvářet možnosti pro smysluplnou práci, 

motivovat zaměstnance a zajistit jejich angažovaný výkon. Dále jsou zde proto, aby je ocenili 

za dobře vykonanou práci, podporovali jejich rozvoj a vzdělávání. 

Hodnoty a chování organizace 

 Úspěšné organizace mají nejen jasnou vizi, ale i soustavu trvalých hodnot vedoucích 

k žádoucímu chování. Existuje jasná spojitost mezi pozitivním přístupem k řízení lidských 

zdrojů, uspokojením z práce, motivací a angažovaností a pracovním výkonem zaměstnanců. 

Pověst organizace 

 Pokud má organizace dobrou pověst, přejí si budoucí zaměstnanci stát se členy 

organizace a stávající zaměstnanci v ní chtějí zůstat. Organizace by měla být uznávána  

za dosahování výsledků, dodávání kvalitních výrobků a služeb, za to, že se chová eticky, 

nabízí svým zaměstnancům dobré podmínky, má jasnou vizi a soubor fungujících hodnot. 

Zaměstnanci jsou pak ve své práci angažováni a organizaci oddáni. 

Sdílení rizika 

 Zaměstnanci organizace by neměli sdílet nepřiměřenou úroveň rizika.  

Ať už v případě, že se jedná o oblast zodpovědnosti či rozhodování, nebo důsledky inovací  

či kreativního přístupu k řešení různých situací. Mají-li zaměstnanci pocit, že nesou 

nepřiměřené riziko, ať už je spojeno s čímkoli, chápou to jako velkou nespravedlnost,  

což má samozřejmě vliv na jejich motivaci a podávaný pracovní výkon.  

Uznání 

K nejvýznamnějším formám odměňování lidí patří uznání. Zaměstnanci potřebují 

vědět, že dobře splnili své cíle a vykonali svou práci, ale potřebují být také za tento svůj 

úspěch i oceněni.  
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Uznáním může být pochvala ze strany vedoucího, umožnění zaměstnanci 

reprezentovat organizaci na prestižní konferenci, mezinárodním setkání či významných 

prodejních akcích, nebo udělení zaměstnanci titulu „Zaměstnanec roku“ apod. Také se může 

jednat o povýšení zaměstnance, jeho zapojení do významného projektu či obohacení jeho 

práce. 

Komunikace 

 Nejedná se pouze o kvalitu komunikace v organizaci a její otevřenost, ale o právo 

zaměstnanců vyjadřovat se k záležitostem, které se jich v organizaci týkají, spolurozhodovat  

o nich a tím ovlivňovat dosažení úspěchu týmu či organizace jako celku. Pokud zaměstnanci 

mohou vyjádřit otevřeně své názory, je jim nasloucháno a jejich myšlenky a názory  

jsou realizovány, pak to vede k jejich vyšší motivaci, oddanosti organizaci a zapojení  

se do práce.  

2.16.4 Podporující prostředí 

Fyzické prostředí 

Pokud jsou pracoviště dobře navržená a organizovaná, mají pozitivní vliv na to,  

jak se lidé v práci cítí a jaký podávají pracovní výkon. To, jak organizace pečuje o fyzické 

pracovní prostředí, poukazuje na fakt, jak moc si organizace svých zaměstnanců váží. Může 

se jednat o celkový návrh pracovní oblasti, o návrh nejvhodnějšího uspořádání zařízení  

a vybavení, minimalizaci zbytečných přesunů, maximalizaci pohodlí, o estetické řešení apod. 

Nástroje a vybavení 

Mnoho zaměstnanců chce používat při své práci nejmodernější nástroje a vybavení,  

ať už je to notebook, nejnovější operační systém či mobilní telefon, nebo moderní 

vysokozdvižný vozík. Zaměstnanci mají možnost velmi rychle se dozvědět o novinkách, které 

by urychlily či usnadnily jejich pracovní činnost a chtějí je při své práci používat. Není-li 

možné z finančního hlediska tyto technické či technologické modernizace v organizaci zavést, 

je velmi důležité tuto situaci zaměstnancům vysvětlit a seznámit je s budoucími plány v této 

oblasti. Stává se, že dobří zaměstnanci odcházejí ke konkurenci i z důvodu, že v jejich 

organizaci nemají možnost moderních nástrojů a nejmodernějšího vybavení.   
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Výcvik pro současnou práci 

Řada zaměstnanců považuje možnost odborného vzdělávání za klíčový prvek jejich 

celkové odměny. Organizace jsou nuceny v závislosti na rozvoji pracovních míst a rolí 

poskytovat svým zaměstnancům výcvik takovým způsobem, aby docházelo k růstu  

jejich výkonu, výkonnosti celé organizace a k rozvoji učení se. Může se jednat o výcvik 

takových dovedností, jakými jsou práce s novým softwarem, motivace týmu či změna chování 

vedoucí k lepší efektivnosti pracovního výkonu. Efektivní výcvik umožňuje udržovat 

motivaci a angažovanost zaměstnanců a je důkazem toho, že organizace  

do svých zaměstnanců investuje. Výcvik vede k růstu zaměstnatelnosti v rámci organizace  

i mimo ni, což je zaměstnanci vnímáno jako významná forma nehmotné odměny. 

Informace a procesy 

Jedná se o informační podporu poskytovanou jako součást pracovního procesu.  

Tato oblast zahrnuje také povahu a kvalitu práce. Dále tato problematika velmi úzce souvisí 

s komunikací a designem pracovního místa. Většina zaměstnanců si přeje mít přístup  

k otevřeným informacím, které ovlivňují vykonávání jejich práce. Zaměstnanci organizace 

současně očekávají, že byrokracie spojená s jejich pracovním výkonem bude snížena  

na minimum. Lidé mohou být snadno demotivováni, jestliže pociťují uzavřenost či nedostatek 

důvěry. 

Bezpečnost/osobní jistota 

Pokud se lidé nebudou cítit bezpečně, nebudou mít pocit jistoty a ochrany, těžko 

můžeme očekávat, že budou motivováni k lepšímu výkonu. Úkolem organizace je zabezpečit 

ochranu svých zaměstnanců, identifikovat všechna možná nebezpečí související s výkonem 

jejich práce, ale také analyzovat rizika s nimi spojená. To vše je v oblasti péče o zdraví 

zaměstnanců a jejich bezpečnosti při práci. 
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2.16.5 Budoucí růst a příležitosti 

Vzdělávání a rozvoj nad rámec současné práce 

Podstatnými složkami nehmotné odměny jsou také politika a programy vzdělávání  

a rozvoje nad rámec současné práce. Tyto složky pozitivně ovlivňují motivaci, angažovanost 

a oddanost jednotlivců. Umožňují zaměstnancům rozvíjet nové znalosti, dovednosti, 

schopnosti a postoje. Také umožňují přípravu na budoucí širší, náročnější a z hlediska úrovně 

i vyšší úkoly. Tato forma odměny má velký význam především u talentovaných zaměstnanců. 

Můžeme zde zahrnout rozvojové programy využívající koučing, mentoring, rotaci práce, účast 

při řešení významných projektů, rozvoj kompetencí, development centra aj. 

Příležitosti k postupu v kariéře 

Zaměstnancům organizace by měly být poskytovány příležitosti realizovat svůj osobní 

potenciál, růst ve svých současných rolích a postupovat do rolí vyšší úrovně, tedy rozvíjet 

svou kariéru. To zaručuje, že organizace bude mít k dispozici dostatek takových zaměstnanců, 

jaké potřebuje. Může se jednat o plány osobního rozvoje, vertikální mobilitu, zvláštní 

pověření úkolem doma nebo v zahraničí, horizontální mobilitu a podporu zaměstnanců,  

kteří se chtějí rozvíjet. Z pohledu organizace to vyžaduje kreativitu a identifikaci způsobů, 

jaké příležitosti k rozvoji a komu poskytovat.  

Zlepšování pracovního výkonu a zpětná vazba 

Za účelem zlepšování pracovního výkonu jednotlivců a v důsledku toho výkonu 

organizace, může být vhodně využito řízení pracovního výkonu. Jde o vzájemné provázání 

dosud relativně samostatných personálních činností, kterými jsou vytváření pracovních míst, 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, jejich hodnocení a odměňování. Řízení pracovního výkonu 

je založeno na principu řízení lidí dle ústní dohody či písemné smlouvy mezi nadřízeným  

a zaměstnancem o jeho budoucím pracovním výkonu a osvojování si schopností potřebných  

k vykonávání tohoto pracovního výkonu. Je to nástroj efektivního motivování lidí  

a posilování pozitivního vztahu mezi nadřízeným a podřízeným, zaměstnancem a organizací. 

Tento přístup vede k celkovému zvýšení pracovního výkonu zaměstnanců, ke zvýšení jejich 

spokojenosti s vykonávanou prací a v neposlední řadě vede ke zlepšení pracovních vztahů 

v organizaci. 
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22..1177  VVzzttaahh  mmeezzii  mmoottiivvaaccíí,,  ssppookkoojjeennoossttíí  ss  pprraaccíí  aa  vvýýkkoonneemm  

Motivace může být chápána jako řetězec navazujících reakcí: pocit potřeby napomáhá 

vzniku přání a cílů, které vytvářejí určité napětí (z důvodu nesplněných cílů) a vznikají 

aktivity, které směřují k dosažení cílů. V konečném důsledku tento proces vede k uspokojení 

(Koontz; Weihrich, 1993). 

Základní požadavky, jež se týkají spokojenosti s prací, mohou zahrnovat vyšší plat, 

spravedlivý systém odměňování, příležitosti k povýšení, ohleduplné řízení, dostatečný stupeň 

sociální interakce při práci, zajímavé a rozmanité úkoly a vysoký stupeň autonomie,  

tj. kontroly nad tempem a metodami práce. Míra spokojenosti pracovníků však závisí  

do značné míry na jejich vlastních potřebách a očekáváních a také na prostředí,  

ve kterém pracují.  

Úroveň spokojenosti s prací je ovlivňována vnitřními a vnějšími motivačními faktory, 

dále pak kvalitou řízení, sociálními vztahy s pracovní skupinou a mírou, v jaké jsou jedinci  

ve své práci úspěšní či neúspěšní. Někteří lidé mohou být sami o sobě se svou prací 

spokojeni, ale nebudou nijak inspirováni, aby pracovali pilněji nebo lépe. Mohou však nalézt 

jiné způsoby, jak své potřeby uspokojovat (Armstrong, 2007).  

Rozdíl mezi motivací a uspokojením uvedli Koontz a Weihrich (1993, str. 443) 

následovně. „Motivace se vztahuje ke snaze a úsilí o naplnění přání nebo dosažení cíle. 

Uspokojení znamená potěšení, respektive radost z naplnění přání. Jinak řečeno, motivace  

je zaměřena na dosažení výsledku a uspokojení vyplývá z dosažení výsledku.“ Tento rozdíl 

zachycuje obr. 2.3. 

Obr. 2.3 Rozdíl mezi motivací a uspokojením 

 

 

 

 

Pramen: KOONTZ, H.; WEIHRICH, H. Management. 10. vyd. Praha: Victoria Publishing, 

1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7, str. 443. 

MOTIVACE Výsledky 

Uspokojení 



28 
 

22..1188  ZZkkoouummáánníí  ssppookkoojjeennoossttii  ss  pprraaccíí  

Míru spokojenosti s prací lze zkoumat pomocí anket. Existují čtyři metody jejich 

realizace (Armstrong, 2007):  

2.18.1 Použití strukturovaných dotazníků  

Dotazníky mohou být rozdány všem pracovníkům nebo jen jejich určitému vzorku. 

Mohou být standardizované (univerzální), nebo je lze vytvořit speciálně pro danou organizaci. 

Výhodou standardizovaných dotazníků je, že byly důkladně vyzkoušeny a v mnoha případech 

jsou k dispozici normy, s nimiž lze porovnávat výsledky. 

Je možné provádět i benchmarking (porovnávání, poměřování) s jinými organizacemi, 

prostřednictvím nějaké specializované instituce. Ke standardizovanému (univerzálnímu) 

dotazníku lze přidat i otázky, jež jsou důležité pro danou organizaci. Další výhodou těchto 

dotazníků je skutečnost, že jsou relativně levné jak z hlediska organizování ankety,  

tak z hlediska analýzy, zejména pokud se jedná o velký počet respondentů.  

2.18.2 Použití rozhovorů 

Může jít o rozhovory používající otázky s otevřeným koncem nebo rozhovory jdoucí 

do hloubky, při nichž je možné zcela volně diskutovat o širokém okruhu záležitostí. Dále 

mohou být polostrukturované rozhovory, používající jakýsi seznam bodů, jichž se má 

rozhovor týkat. Na druhé straně by mělo být cílem osoby vedoucí rozhovor dovolit diskusi 

týkající se těchto bodů, aby od daného pracovníka byly získány upřímné a otevřené názory. 

Jen vzácněji lze rozhovory přísně strukturovat. Dává se přednost individuálním rozhovorům, 

které s větší pravděpodobností odhalí skutečné názory pracovníka. Takové rozhovory  

jsou však drahé, časově náročné a není snadné je analyzovat. Diskuse vedené prostřednictvím 

konkrétně zaměřených skupin (tj. skupin pracovníků svolaných, aby zaměřili svou pozornost 

na konkrétní záležitosti) jsou rychlým způsobem kontaktu s velkým počtem lidí, ale není 

jednoduché kvantifikovat výsledky a někteří lidé mohou mít potíže s vyjadřováním  

svých názorů na veřejnosti.  

2.18.3 Kombinace dotazníku a rozhovoru  

Tato kombinace je ideální způsob, jelikož kombinuje kvantitativní údaje z dotazníku 

s kvalitativními údaji z rozhovorů.  
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Doporučuje se, aby dotazníky byly doprovázeny rozhovory jdoucími do hloubky,  

a to dokonce i tehdy, když z časových důvodů zkoumáme názory jen u omezeného vzorku 

lidí. Alternativní cestou je nechat určitou skupinu lidí zodpovědět dotazníky a pak s touto 

skupinou diskutovat o odpovědích na každou otázku. To umožňuje zpracovat kvantitativní 

analýzu na základě dotazníků a zároveň dává příležitost skupině, či některým jejím členům, 

aby vyjádřili obšírněji své pocity.  

2.18.4 Využití diskusních skupin  

Diskusní skupina je reprezentativním vzorkem pracovníků zaměřená na určité 

záležitosti, jejichž postoje a názory týkající se organizace a jejich práce se šetří. Hlavními 

rysy takové diskusní skupiny jsou strukturovanost, informovanost, konstruktivnost  

a důvěrnost. 

2.18.5 Posouzení a vyhodnocení výsledků 

Je zajímavou skutečností, že když se lidí přímo zeptáte, zda jsou spokojeni  

se svou prací, mnozí řeknou, že vcelku ano. Může tomu tak být bez ohledu na to, jak se práce 

dělá, a navzdory důrazně vyjadřovaným stížnostem. I když většina lidí je ochotna připustit,  

že má nějaké stížnosti, budou asi neochotně připouštět, dokonce i sami sobě,  

že nejsou spokojeni s prací, kterou nezamýšlejí bezprostředně opustit. Mnozí pracovníci  

se už smířili se svou prací, i když některé její stránky nemají rádi, a nemají žádnou skutečnou 

touhu dělat něco jiného. A tak jsou v určitém smyslu dostatečně spokojeni na to,  

aby pokračovali, i když mají stížnosti (Armstrong, 2007). 

2.18.6 Typy otázek 

Existují typy otázek dle míry, do jaké je otázka standardizovaná.  Jedná se o otázky 

otevřené, otázky uzavřené a otázky polouzavřené (Reichel, 2009). 

Otázky otevřené 

Tento typ otázek nenabízí respondentovi žádnou variantu odpovědi a dávají  

mu tak možnost vyjádřit zcela volně svůj názor. Toto je velká výhoda, ovšem zároveň  

i nevýhoda, jelikož otevřené odpovědi jsou náročnější na zpracování.  
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Otázky uzavřené 

Otázky uzavřené nabízí respondentovi odpovědi formou výběru z nabízených variant, 

což umožňuje rychlejší zpracování. Nevýhodou tohoto typu otázek je určitý prvek zkreslení, 

jelikož dotázaný má možnost uvést nabízenou variantu pouze jako kompromis.  

Otázky polouzavřené  

Otázky tohoto typu obsahují, jako otázky uzavřené, soubor nabízených odpovědí  

a kromě toho možnost varianty vlastní odpovědi. Polouzavřené otázky v sobě zahrnují výhody 

i nevýhody jak otázek otevřených, tak uzavřených.  

22..1199  MMoottiivvaaččnníí  pprrooggrraamm  oorrggaanniizzaaccee  

Jak uvádí Bedrnová, Nový a kol. (2007, str. 411) „Motivační program představuje 

konkretizaci systému práce s lidmi v organizaci s relativně vyhraněným zaměřením  

na pozitivní ovlivňování pracovní motivace zaměstnanců“. 

Tento program tvoří předcházejícím rozborem podložený a k naplňování 

organizačních potřeb a cílů zaměřený soubor pravidel, opatření a postupů, jejichž posláním  

je dosažení žádoucí pracovní motivace a z ní plynoucího optimálního přístupu pracovníků 

podniku k práci (Bedrnová; Nový a kol., 2007). 

V zájmu každé organizace je, aby podnikový management postupoval takovým 

způsobem, který by vytvářel předpoklad pro dosažení optimální úrovně pracovní motivace 

alespoň u převážné většiny pracovníků podniku. Existují obecné předpoklady výkonnosti 

pracovníků, jejich pracovní ochoty a spokojenosti.  

Mezi nejvýznamnější patří (Provazník; Komárková, 2004):   

• Pracovníci vykonávají smysluplnou práci, která je pro podnik významná  

a se kterou se identifikují. 

• Pracovníci vykonávají zajímavou práci, která je pro ně přiměřeně náročná a poskytuje 

možnosti osobního rozvoje.  

• Pracovníci mají perspektivu, možnosti dalšího odborného růstu a funkčního postupu.  
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• Pracovníci jsou za vlastní práci hodnoceni způsobem, který odpovídá množství  

a kvalitě odvedené práce i jejímu významu pro podnik.  

• Pracovníci jsou přiměřeně informováni o podnikových skutečnostech, jak z hlediska 

vlastní pracovní činnosti, tak obecně lidských hledisek.  

• Pracovníci pracují v podmínkách dobrého sociálního klimatu a jsou vedeni  

ke vzájemné toleranci a respektování důstojnosti jednotlivých pracovníků.  

Východiska a postup přípravy a realizace motivačního programu 

Pokud má být dosaženo efektivního fungování organizace, musí tvorbě motivačního 

programu předcházet kvalifikovaná analýza zaměřena na identifikaci možných kritických míst 

v jejím fungování a činnosti. To umožňuje shromáždění a rozbor sociálně ekonomických 

informací, mezi které patří především (Bedrnová; Nový a kol., 2007):  

• informace o technických, technologických a organizačních podmínkách práce, 

• informace o sociálně demografických, profesně kvalifikačních i individuálně 

specifických charakteristikách pracovníků organizace,  

• informace o charakteristikách pracovního prostředí, o pracovních podmínkách,  

o vybavenosti pracovišť atd. 

• informace o uplatňovaném systému hodnocení a odměňování pracovníků, 

• informace o uplatňovaných způsobech řízení a vedení pracovníků,  

• informace o uplatňovaném systému personálního řízení a vlastní personální práce 

v organizaci,  

• informace o uplatňovaném systému sociální péče v organizaci,  

• shromáždění a analýza tzv. měkkých dat, tzn. informací o charakteristikách pracovní 

spokojenosti či nespokojenosti pracovníků, o jejich hodnotových orientacích, o vztahu 

k práci, názorech na informační politiku organizace ve vztahu k pracovníkům apod.  
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Vlastní postup přípravy, tvorby a realizace motivačního programu lze rozčlenit  

do následujících základních fází (Provazník; Komárková, 2004):  

1. Analýza motivační struktury pracovníků organizace a vyhodnocení povahy  

jejich spokojenosti či nespokojenosti s podnikovými skutečnostmi.  

2. Stanovení krátkodobých i perspektivních cílů motivačního programu, tj. určení oblastí, 

na které by se měl motivační program zaměřit.  

3. Zpracování charakteristiky současné výkonnosti pracovníků v dané oblasti a stanovení 

její cílové úrovně.  

4. Vymezení potenciálních stimulačních prostředků ve vztahu k předpokládanému 

zaměření motivačního programu.  

5. Výběr konkrétních forem a postupů stimulace pracovního jednání a stanovení 

podmínek jejich uplatňování.  

6. Vlastní sestavení motivačního programu ve formě podnikového dokumentu,  

který je jeden z významných podnikových dokumentů.  

7. Seznámení všech pracovníků podniku s přijatým motivačním programem, což je jedna 

z nejvýznamnějších fází v celém procesu přípravy, tvorby a realizace motivačního 

programu.  

8. Kontrola výsledků uplatňování motivačního programu a realizace jeho případných 

nedostatků. 

Provazník a Komárková (2004, str. 125) tvrdí, že „motivační program musí vždy 

vycházet z konkrétní situace a potřeb konkrétního podniku v daném čase. Z toho vyplývá,  

že není možné vytvořit jakýsi modelový, obecně platný motivační program. Co však platí 

obecně: vytvoření a realizace účinného motivačního programu přispívá současně 

k hospodářské prosperitě podniku i k podpoře pracovní motivace, výkonnosti a celkové 

pracovní spokojenosti pracovníků.“ 
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Shrnutí 

V této části práce byly na základě odborné literatury zpracovány základní pojmy 

motivace, proces motivace a typy motivace. Následovaly jednotlivé teorie motivace, základní 

principy motivace a motivační přístup k vytváření pracovních úkolů a pracovních míst. Dále 

byly rozebrány speciální motivační techniky a složky nehmotné odměny, přiblížen vztah mezi 

motivací, spokojeností s prací a výkonem a uvedeny možnosti zkoumání spokojenosti s prací. 

Na závěr této kapitoly byl zpracován motivační program organizace. 
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33  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  vvyybbrraannéé  oorrggaanniizzaaccee    

Tato část diplomové práce je zpracována na základě informací poskytnutých 

obchodně-technickým ředitelem společnosti a sekretariátem společnosti S - Kunststofftechnik 

s.r.o., dále z podnikových materiálů a z dostupných webových stránek. Na následujících 

stranách jsou zachyceny základní informace o firmě, přednosti společnosti, doba působení 

v oboru, filozofie společnosti, obor podnikání, působnost společnosti, politika kvality, 

organizační struktura a struktura zaměstnanců společnosti.   

S - Kunststofftechnik s.r.o. patří mezi mladé, dynamicky se rozvíjející společnosti 

v oblasti průmyslu na zpracování plastů.  

33..11  ZZáákkllaaddnníí  úúddaajjee  oo  ssppoolleeččnnoossttii    

Název společnosti:   S - Kunststofftechnik s.r.o. 

Sídlo společnosti:   Bezručova 3262/33a, 747 21, Kravaře 

IČO:      25901443 

DIČ:      CZ25901443 

Obchodní společnost:   společnost s ručením omezeným  

Tel:     + 420 553 759 641 

Webové stránky:    www.sktech.cz 

E-mail:     info@sktech.cz 

33..22  PPřřeeddnnoossttii  ssppoolleeččnnoossttii    

• Přímá komunikace,  

• flexibilita,  

• krátké dodací termíny,  

• funkční systém kvality,  

• vysoká kvalita výrobků, 

• příznivé cenové relace. 

Krátké dodací termíny, vysoká kvalita odvedené práce a příznivé ceny jsou základními 

kameny na cestě ke spokojenosti tuzemských i zahraničních odběratelů. 
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33..33  DDoobbaa  ppůůssoobbeenníí  vv  oobboorruu  

S - Kunststofftechnik s.r.o. byla založena v roce 2002 a patří mezi mladé, dynamicky 

se rozvíjející společnosti, avšak s více než 20-tiletými odbornými zkušenostmi ve všech 

oblastech činnosti firmy. 

33..44  FFiilloozzooffiiee  ssppoolleeččnnoossttii    

Filozofie úspěšnosti firmy vychází z dlouholetých odborných a praktických zkušeností 

managementu. Svými mnohdy originálními přístupy a progresivními metodami práce,  

s kontakty k nejmodernějším technickým poznatkům z oblasti vývoje, konstrukce a výroby 

dílů z plastických hmot, uspokojuje náročné požadavky svých zákazníků. 

33..55  OObboorr  ppooddnniikkáánníí  

Vývoj, konstrukce, modelování a výroba dílů z plastických hmot technologií 

vstřikování, konstrukce a výroba nářadí. Dále kovoobrábění, 3D-měření a skenování dílů, 

elektrotechnické montáže včetně výroby kabelových svazků.  

Za samozřejmý považuje společnost úzký kontakt s automobilovým  

a elektrotechnickým průmyslem. Důležitá je rovněž osobní účast na spoluvývoji, testování  

a náběhu nových technických výrobků a funkčních skupin. Otevřené jsou vztahy i k mnoha 

dalším technickým profesím a technologiím.  

33..66  PPůůssoobbnnoosstt  ssppoolleeččnnoossttii  

Působnost firmy lze rozdělit do tří základních oblastí: 

1. zpracování plastů,  

2. kovoobrábění a výroba nástrojů, 

3. elektrotechnické montáže, jež jsou propojeny technickým vývojem a technologickou 

podporou a systémem kvality.  
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Jednotlivé oblasti můžeme definovat následovně. 

Specializace na výrobu technických výrobků z plastů technologií vstřikování nejen  

pro automobilový a elektrotechnický průmysl, ale i pro další oblasti průmyslu. Strojní park 

tvoří vstřikovací lisy, částečně vybavené manipulátory, s uzavírací silou od 60-ti do 450-ti 

tun, které jsou doplněny například moderními sušičkami pro zbavování vlhkosti materiálu 

předsušeným vzduchem, výkonnými temperačními zařízeními forem a řadou periferií, 

vážících se k jednotlivým konkrétním výrobkům.  

Díky svým širokým zkušenostem nabízí komplexní řešení výrobků od jejich návrhů  

až po realizaci včetně měřících protokolů a dokumentace dle požadavků norem  

CSN ISO 9001:2009 a ISO TS 16949:2009, zakázková 3D-měření a skenování povrchu těles. 

Technická a technologická příprava výroby vytváří 2D a 3D konstrukční dokumentace 

s využitím řady programů včetně Catia a kompletní programy pro progresivní kovoobráběcí 

stroje - CNC frézy i elektroerozivní stroje pro řezání a tvarové vyjiskřování. 

Nástrojárna realizuje zakázkové kovoobrábění a výrobu lisovacích nástrojů, měřících  

i kontrolních přípravků.  

Sekce montáží provádí zakázkové kompletace výrobků obsahujících kovové, plastové 

a elektrotechnické součástky, mezi které patří kabelové svazky, vysílací a přijímací antény 

pro různé rozsahy. Do této oblasti patří i pracoviště pro masovou kontrolu malých dílů, 

vybavené mikroskopy.  

Všechny oblasti využívají pokročilou logistiku i skladování, součástí kterého  

je značení čárovými kódy. 

33..77  PPoolliittiikkaa  kkvvaalliittyy    

Společnost S - Kunststofftechnik s.r.o. svou činností v oblasti zajišťování nabídek, 

způsobem řešení poptávek, uspokojováním požadavků zákazníků, zabezpečováním 

požadované kvality, termínů a využíváním mnohdy nestandardních přístupů, chce získat 

takové postavení na trhu, které jí umožní rozšířit okruh zákazníků. Zvláště těch, kteří požadují 

nové originální přístupy k řešení problémů, krátké dodací termíny a záruku vysoké kvality. 
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K dosažení těchto záměrů se zavazuje vedení společnosti následující politikou kvality, 

ze které také vychází strategické řízení činnosti společnosti a cíle kvality. 

1. Požadavky zákazníků včetně realizace nových produktů a servisu plnit tak, aby byla 

zajištěna všechna jejich očekávání a zajištěna požadovaná technická úroveň v souladu 

se schválenou dokumentací, obecně platnými právními předpisy a požadavky smluv. 

2.  Při uzavírání smluv dbát mimo jiné na zajištění optimální míry zisku, umožňující 

uzavření smlouvy se zákazníkem i potřebný rozvoj společnosti a zabezpečující zdroje 

potřebné pro budování, udržování a rozvíjení systému zabezpečování kvality 

v souladu se strategickým řízením společnosti. 

3. Pro pracovní činnosti ve společnosti využívat kvalifikovaný personál, zajišťovat jeho 

soustavné vzdělávání, odborný růst, školení a výcvik. Minimalizovat negativní vlivy  

na životní prostředí vyplývající z činnosti společnosti, včetně činností nutných 

k likvidaci produktu firmy po ukončení jejich životnosti. 

4. Materiály a dodávky potřebné pro výrobní činnosti společnosti zajišťovat pouze  

od prověřených a schválených dodavatelů, u kterých je zaručena trvalá kvalita 

dodávek. 

5. Výrobu zabezpečovat na odpovídajícím výrobním zařízení s periodickým ověřováním 

způsobilosti výrobního zařízení. Při výrobě uplatňovat odpovídající technologie  

v souladu s novými poznatky technického rozvoje oboru. Tímto vytvořit předpoklady 

pro možnosti rozvoje a rozšíření výrobního sortimentu a zabezpečování zvýšených 

požadavků zákazníků na kvalitu dodávek. 

6. Průběžně zajišťovat hodnocení systému kvality, hodnocení kvality dodávek, 

schvalování a hodnocení dodavatelů a hodnocení spokojenosti zákazníků k analýzám  

a přijímání nápravných a preventivních opatření pro trvalé zlepšování efektivnosti 

systému řízení kvality. 
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33..88  OOrrggaanniizzaaččnníí  ssttrruukkttuurraa  

Společnosti S - Kunststofftechnik s.r.o. má následující personální obsazení 

v organizačním schématu, jež je uvedeno v příloze č. 1. 

• Jednatel společnosti 

• Výkonný ředitel – vedení. 

• Představitel výrobní jakosti – představitel managementu.  

• Sekretariát – administrativní pracovník. 

• Oddělení řízení jakosti – toto oddělení zahrnuje oddělení řízení kvality a oddělení 

technické kontroly. V oddělení řízení kvality je dále vedoucí a referent oddělení řízení 

kvality. Oddělení technické kontroly má vedoucího výrobního kontrolora a 2 výrobní 

kontrolory.  

• Obchodní úsek – zahrnuje obchodní úsek, který má svého obchodního ředitele, dále 

marketing a oddělení nákup-prodej, které má svého vedoucího. 

• Úsek výroby a logistiky – úsek výroby a logistiky má svého ředitele výroby, dalším 

oddělením je lisovna plastů, která zaměstnává dispečera výroby, lisaře, manipulačního 

pracovníka a seřizovače. Strojírenská výroba má svého vedoucího, administrativního 

pracovníka, soustružníka kovů a obráběče kovů. Na oddělení montáže je zaměstnán 

provozní technik, dispečer výroby (zástupce), 3 směnový mistři a manipulační 

pracovník. Posledním oddělením je sklad, který má 2 skladníky.  

• Technický úsek – se skládá z technického úseku, který má technického ředitele a dále 

z vývojového a konstrukčního oddělení, které má svého konstruktéra.  

• Ekonomicko-finanční úsek- tento úsek má svého vedoucího, účetní a mzdovou 

účetní.  
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33..99  SSttrruukkttuurraa  zzaamměěssttnnaannccůů    

Aktuální počet zaměstnanců ve společnosti S - Kunststofftechnik s.r.o. na počátku 

roku 2011 je 56 zaměstnanců na různých funkčních pozicích.  

Mezi hlavní funkce patří obchodně - technický ředitel, výrobní ředitel, jednatel  

a účetní. Dále konstruktér, vedoucí strojírenské výroby, vedoucí oddělení řízení jakosti, 

referent oddělení řízení jakosti, dispečer výroby a zástupce dispečera výroby.  

Firma také zaměstnává směnového mistra, provozního technika, 4 administrativní 

pracovníky, 9 manipulačních pracovníků, 18 manipulačních pracovníků - lisařů, 

manipulačního pracovníka – lisaře, seřizovače, 3 kontrolory výroby, 2 skladníky, 4 obráběče 

kovů, soustružníka kovů, seřizovače strojů – údržbáře a pomocného pracovníka.  

Personálním řízením této společnosti se zabývá ekonomický úsek, který se skládá  

ze dvou členů – interního a externího zaměstnance.  
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44  AAnnaallýýzzaa  ssoouuččaassnnééhhoo  ssttaavvuu  mmoottiivvaaccee  zzaamměěssttnnaannccůů  vvee  vvyybbrraannéé  
oorrggaanniizzaaccii  

Kapitola vychází z informací poskytnutých obchodně-technickým ředitelem 

společnosti, sekretariátem společnosti a také z poskytnutých podnikových materiálů. 

Zachycuje současnou úroveň motivace zaměstnanců ve společnosti. Dále je v rámci této části 

diplomové práce provedeno vyhodnocení mnou uskutečněného dotazníkového průzkumu. 

44..11  MMoottiivvááttoorryy  

Zaměstnanci společnosti jsou oceňováni za odvedenou práci pevnou složku mzdy, 

která je určena v pracovních smlouvách. Pro zvýšení produktivity práce, kvality a trvalé 

zlepšování všech procesů však společnost motivuje své zaměstnance prostřednictvím 

pohyblivé složky mzdy. Snahou vedení je hledání a nalezení segmentů trhu s možností 

zakalkulování vyšších mzdových nákladů, které jsou rozhodujícím předpokladem  

ke zvyšování mezd a zlepšení úrovně odměňování. Společnost bere při odměňování 

zaměstnanců v úvahu především charakter práce a pracovní dobu.  

Snaha vedení více motivovat své zaměstnance k lepšímu pracovnímu výkonu  

je prostřednictvím velkého množství zaměstnaneckých výhod. Těmi jsou zejména stravenky, 

dovoz obědů, výběr pracovních pomůcek, poskytování bezúročných osobních půjček, 

poskytování pracovního volna a jiné. Společnost také nabízí možnost bezplatného zapůjčení 

nákladních, případně i v potřebných případech osobních dopravních prostředků, pracovního 

nářadí, dalšího vybavení firmy včetně výpočetní techniky. 

Společnost poskytuje svým zaměstnancům odměny za pracovní a životní jubilea, 

odměny za mimořádné pracovní úsilí, odměny za plnění požadavků kvality a mnoho dalších. 

Ukazatele pro poskytování odměn dělníků jsou uvedeny v  příloze č. 5. 

Tyto uvedené motivační faktory zvyšují náklady, ovšem největší položkou nákladů 

jsou pochopitelně mzdy pracovníků a odvody daní. Je důležité, aby byl zaměstnanec ve firmě 

spokojen s úrovní mzdy a neohlížel se na situaci v konkurenční firmě.  
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Motivaci ve firmě z velké části ovlivňuje ekonomická situace a nezaměstnanost. 

Ale samozřejmě i vliv průměrné mzdy a úroveň zvyklostních odměn za práci v regionu  

a odvětví. Ve velkých společnostech je motivace dána striktně, u malých podniků je motivace 

pružnější. Proto společnost S - Kunststofftechnik s.r.o. klade při motivaci velký důraz  

na osobní kontakt se zaměstnanci.  

Kvalita práce 

Vedení firmy velmi vítá samostatné rozhodování, pokud vede k něčemu kvalitativně 

vyššímu a takovéto kroky ze strany zaměstnanců podporuje. Pracovníci jsou dále motivování 

dobrými vztahy na pracovišti. 

Rovnováha mezi pracovním a mimopracovním životem 

Pro zaměstnance je velmi významný pocit jistoty příjmu či jistoty zaměstnání. 

Každodenním úkolem členů vedení společnosti je zvyšování této jistoty. Proto společnost 

neustále buduje silnou, konkurenceschopnou firmu s pevnými kontakty se svými zákazníky  

a dostatkem vlastních výrobních programů.  

K významným motivátorům lze přičíst i finanční podporu společných společenských 

akcí a návštěv sportovních a kulturních podniků, což zkvalitňuje sociální prostředím ve firmě. 

Inspirace a hodnoty  

Společnost S - Kunststofftechnik s.r.o. považuje motivaci svých zaměstnanců  

za klíčový faktor vedoucí k úspěchu společnosti. Domnívá se, že největší vliv na motivaci 

zaměstnanců mají manažeři, především jejich schopnost jednat se zaměstnanci a spravedlivě 

je odměňovat. Neméně významná je i oblast poskytování drobných dárků v průběhu  

a na konci roku. 

Společnost je stále malou firmou s přímým vedením, založeným na přímém kontaktu 

nadřízeného s podřízeným, který je vedením považován za velký klad, zvyšující rychlost 

reakce a flexibilitu. Motivaci pracovníků vytváří zpětná vazba k reakci vedoucího a vedení  

na určité či výrazné kvalitativní nebo kvantitativní zlepšení činnosti jednotlivých pracovníků. 
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Podporující prostředí  

Při vykonávání práce svých zaměstnanců klade vedení firmy důraz především  

na příjemné pracovní prostředí, se kterým jsou zaměstnanci spokojeni a zaslouženě  

toto hodnocení odráží snahu vedení o vybavení a udržování všech prostor firmy v nejlepším 

pořádku.  

V minulých letech byly zrealizovány významné investice např. do strojního vybavení, 

což klade výrazné nároky na zvýšení kvalifikace zaměstnanců. Z jejich strany  

se však společnost většinou setkala s velmi malým zájmem. Někteří pracovníci zůstávali 

raději na svých starých postech, místo aby pokračovali v kurzech zapracování na novou 

techniku, případně projevili zájem být vysláni na kurzy zvyšující kvalifikaci i v jiných 

oborech. Velmi malý zájem měla také výuka obsluhy PC, proto byly tyto kurzy zrušeny. 

Pravidelně se zaměstnanci účastní odborných školení ve všech oblastech  

podle zaměření jejich pracovní náplně. Úkolem je stimulovat u řídících pracovníků  

na středních postech vyšší aktivitu ve vyhledávání, monitorování, posouzení a vysílání  

zaměstnanců na kurzy vzdělávání. 

Při veškeré činnosti společnost zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví svých 

pracovníků, která s pracovním prostředím úzce souvisí. 

Budoucí růst a příležitosti 

Společnost poskytuje svým pracovníkům na různých úsecích možnosti odborného 

vzdělávání, ať už se jedná o jazykové kurzy, odborné semináře, výstavy nebo školení. 

Možnost jazykových kurzů využívá mnoho zaměstnanců společnosti, především  

je zájem o anglický a německý jazyk. Nutno také podotknout, že německý jazyk ovládá 

aktivně celé nejvyšší vedení. Tento jazyk byl však ve společnosti více používán před několika 

lety. Anglický jazyk si v průběhu času globálně vydobyl roli jakéhosi nepsaného standardu.  

Proto je nutné jej používat ke komunikaci při spolupráci se zahraničními firmami mimo firem  

v Německu a Rakousku. Z tohoto důvodu výuku jazyků společnost podporuje 100% hrazením 

nákladů těchto kurzů. 
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V roce 2010 byly plánované náklady na odborné vzdělávání vyčísleny na 25 300 Kč. 

Skutečné náklady však vzrostly na částku 31 540 Kč. Z těchto finančních prostředků 

vyčleněných na oblast odborného vzdělávání bylo uhrazeno školení administrativních 

pracovníků např. na roční zúčtování záloh na daň a daňových bonusů, účetní uzávěrky,  

dále školení softwaru a dalších. Část finančních prostředků byla vynaložena na podporu 

vzdělávání v rámci Strojírenského veletrhu v Brně.  

Společnost však věnuje v rámci vzdělávání a školení velkou pozornost oblasti jakosti  

a převážná část vyčíslených nákladů byla vynaložena na rozvoj systému jakosti a cíle jakosti, 

školení interních auditorů ISO, školení ISO/TS a školení změny dle revize ISO/TS. 

Společnost získala certifikát jakosti ISO 9001:2009 a certifikát ISO 16949:2009, které jsou 

uvedeny v příloze č. 3 a příloze č. 4. 

Dle plánu odborného vzdělávání pro rok 2011 jsou v tomto roce kalkulovány náklady 

na oblast odborného vzdělávání ve výši 37 300 Kč.  

44..22  MMoottiivvaaččnníí  pprrooggrraamm  zzaamměěssttnnaannccůů  pprroo  rrookk  22001100  

Správná motivace zaměstnanců je klíčem k úspěchu společnosti. Největší vliv  

na motivaci zaměstnanců mají manažeři – jejich schopnost jednat se zaměstnanci  

a spravedlivě je odměňovat.   

Hlavní strategický přístup odměňování je tvořen pevnou a pohyblivou složkou mzdy. 

1. Pevná složka mzdy je určena v pracovních smlouvách. 

2. Pohyblivá složka mzdy je stanovena podle konkrétního výkonu a míry zásluh.  

Pro zvýšení produktivity práce, kvality a trvalé zlepšování všech procesů vyhlašuje 

společnost každoročně motivační program, který je realizován prostřednictvím pohyblivé 

složky mzdy.      
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Vyhodnocení motivačního programu za rok 2010 

Za rok 2010 byly vyplaceny prémie celkem ve výši    601 128 Kč 

Z toho za mimořádné pracovní úsilí bylo vyplaceno      83 128 Kč 

 za plnění požadavku systému kvality     150 000 Kč 

 za plnění plánu obratu       210 000 Kč 

 za plnění výsledku hospodaření      158 000 Kč 

Za rok 2010 byl vyplacen příplatek za odpolední směnu ve výši     30 844 Kč 

Za rok 2010 byly uděleny pokuty ve výši          8 920 Kč 

 

44..33  DDoottaazznnííkkoovvýý  pprrůůzzkkuumm    

Existují mnohokrát vyzkoušené a ověřené metody pro získání potřebných dat.  

V této práci jsem pro zjištění informací zvolila nejrozšířenější metodu dotazování pomocí 

standardizovaných dotazníků, jelikož písemná odpověď bývá přehlednější. Tato metoda 

dokáže zachytit informace o názorech a preferencích dotazovaných. 

Dotazník (viz. příloha č. 2) uvádí cíl předkládání dotazníku, kterým je získání 

objektivního pohledu na spokojenost  a úroveň motivace ve firmě. Respondenti byli požádáni 

o jeho vyplnění a ujištěni, že dotazník je zcela anonymní. Následuje poděkování za spolupráci 

a věnovaný čas. Dotazník obsahuje 25 otázek, které jsou zaměřeny na zjištění současné 

motivace a spokojenosti zaměstnanců ve společnosti S - Kunststofftechnik s.r.o. Otázky  

se zabývají spokojeností zaměstnanců firmy se současnou motivací, komunikací, pracovními 

podmínkami, vztahy na pracovišti, možnostmi vzdělávání, odměňováním, spokojeností  

se zaměstnaneckými výhodami a další. V závěru dotazníku jsou uvedeny identifikační otázky 

týkající se pracovního zařazení ve firmě, délky odpracovaných let ve společnosti, pohlaví, 

věku a dosaženého vzdělání.  

V dotazníku jsem použila převážně uzavřené otázky a několik polouzavřených otázek. 

Z uzavřených otázek má respondent možnost vybrat si z variant odpovědí. Těchto otázek  

je v dotazníku 23.   
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Polouzavřené otázky se v dotazníku vyskytují pouze 2, kdy si respondent vybere 

ze souboru nabízených odpovědí a také má možnost varianty vlastní odpovědi. 

Mnou vytvořené dotazníky byly předány v tištěné podobě pracovníkovi personálního 

oddělení, který se nabídl zajistit jejich distribuci mezi zaměstnance společnosti. Na vyplnění 

dotazníku jsem poskytla časový prostor v rozmezí čtrnáctí dní a následně jsem si vyplněné 

dotazníky od pracovníka personálního oddělení vyzvedla.  

44..44  SSttaannoovveenníí  hhyyppoottéézz  

Před sestavením dotazníku jsem si stanovila následující hypotézy. Vyhodnocením 

dotazníkového průzkumu zjistím, zda se hypotézy potvrdí či nepotvrdí. Ověření hypotéz 

provedu na konci této kapitoly. 

Hypotéza č. 1:  

Více než 55 % respondentů je motivováno svým vedoucím pracovníkem. 

Hypotéza č. 2: 

Alespoň 60 % respondentů motivují zaměstnanecké výhody k lepšímu pracovnímu 

výkonu.  

Hypotéza č. 3:  

Více než 50 % respondentů má dostatek informací o své práci i o dění ve společnosti. 

Hypotéza č. 4: 

Alespoň 30 % respondentů vnímá odměňování ve společnosti S - Kunststofftechnik 

s.r.o. určitě jako nespravedlivé. 
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44..55  VVyyhhooddnnoocceenníí  ddoottaazznnííkkoovvééhhoo  pprrůůzzkkuummuu    

Z celkového počtu 56 rozdaných dotazníků mezi všechny zaměstnance společnosti  

se mi vrátilo 43 vyplněných dotazníků, které jsem následně zpracovala a vyhodnotila. 

Návratnost vyplněných dotazníků je tedy 77%. Zjištěná data z těchto dotazníků  

jsem přepracovala do elektronické podoby pomocí programu MS Excel. Pro vyhodnocení 

odpovědí byl použit sloupcový a výsečový graf.  

Na úvod jsem zpracovala do grafu identifikační otázky obsahující základní 

charakteristiky těch respondentů, kteří byli ochotni dotazník vyplnit a tím mi poskytli cenné 

informace, abych mohla zpracovat návrhy a doporučení pro zefektivnění systému motivace 

zaměstnanců firmy S - Kunststofftechnik s.r.o. Základní charakteristiky jsou uvedeny v grafu 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 a 4.5. 

Z celkového počtu 43 vyplněných dotazníků odpovídalo 21 % mužů a převážnou 

většinu respondentů tvořily ženy, tedy konkrétně 79 %, jak uvádí graf 4.1.  

Graf 4.1 Rozdělení pracovníků dle pohlaví 

 

Z grafu 4.2 je patrné, že největší skupinu odpovídajících tvoří zaměstnanci ve věku  

od 46 do 60 let, konkrétně devatenáct respondentů. Do skupiny od 31 do 45 let se zahrnulo 

celkem osmnáct zaměstnanců firmy. Ve věkové kategorii do 30 let je pouze 6 respondentů, 

kteří vyplnili dotazník. Kategorii 61 let a více let neoznačil žádný z dotázaných.  
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Graf 4.2 Věková struktura zaměstnanců 

 

Jak uvádí graf 4.3, téměř všichni dotázaní zaměstnanci jsou dělnické profese,  

kde je uveden počet 38 zaměstnanců. Mezi 43 dotázanými zaměstnanci společnosti,  

kteří vyplňovali dotazník, je pouze 5 technicko-hospodářských pracovníků.  

Graf 4.3 Pracovní zařazení  
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Z grafu 4.4 vyplývá, že sedmnáct dotázaných zaměstnanců pracuje ve společnosti déle 

než 8 let. Druhou skupinou je čtrnáct pracovníků, kteří pro společnost pracují 4 až 8 let. Osm 

respondentů tvoří skupinu zaměstnaných ve společnosti 1 až 4 roky.  Z celkového počtu  

jsou pouze čtyři zaměstnanci, kteří ve společnosti pracují méně než rok.  

Graf 4.4 Počet odpracovaných let ve společnosti 

 

Poslední graf 4.5 zobrazuje dosažené vzdělání těch zaměstnanců společnosti,  

kteří byli ochotni vyplnit dotazník. Většina dotázaných dosáhla středoškolského vzdělání, 

konkrétně 35 zaměstnanců. Základní vzdělání uvedlo 6 respondentů. Z dotázaných je pouze  

1 zaměstnanec s vyšším odborným vzděláním a 1 zaměstnanec s vysokoškolským vzděláním.  

Graf 4.5 Dosažené vzdělání  
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Nyní budou následovat jednotlivé otázky z dotazníku tak, jak byly uspořádány  

za sebou a jejich vyhodnocení z poskytnutých informací zaměstnanci společnosti.  

Otázka č. 1: Co Vás ve Vašem zaměstnání nejvíce motivuje?  

Jak úspěšně motivovat zaměstnance k  požadujícím výkonům? Představa,  

že když něco motivuje nás, bude to motivovat i ostatní by byla účinná pouze za předpokladu, 

že by všichni lidé byli stejní. Lidé jsou ovšem různí a mohou být citliví na odlišné podněty 

v důsledku svých schopností, inteligence a osobnosti. V této otázce mohli dotázaní označit 

více odpovědí.  

Z grafu 4.6 vychází, že největší skupinu tvoří ti, které nejvíce motivují peníze.  

Což potvrzuje, že lidé peníze vnímají jako nejsilnější motivační faktor. Tuto odpověď 

označilo 15  dotázaných.  Z celkového počtu 43 respondentů 14 z nich uvedlo jako odpověď 

kolonku jiné. Z těchto odpovědí bylo 12 zaměstnanců, které nemotivuje vůbec nic. Poslední  

2 zaměstnance z této skupiny motivuje práce v místě bydliště. Pocit účasti  

ve společnosti motivuje 13 dotázaných. Tento pocit má nejen motivační účinky, ale přináší 

potřebné znalosti pro úspěch podniku. Dobré pracovní podmínky jsou motivujícím faktorem 

pro 9 zaměstnanců společnosti. Stejný počet odpovědí na otázku, co zaměstnance nejvíce 

motivuje, mají zaměstnanecké výhody a pracovní růst ve společnosti, které byly označeny  

3 respondenty. Tento počet se mi zdá nízký, jelikož firma se snaží nabízet spoustu 

zaměstnaneckých výhod. Pouze 2 zaměstnance motivuje pochvala vedoucího.  

Graf 4.6 Motivace zaměstnanců 
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Otázka č. 2: Co Vás ve Vašem zaměstnání nejvíce demotivuje?  

Tato otázka je opakem otázky č. 1. Opět zde byla možnost označit více odpovědí. 

V grafu 4.7 je vidět, že pro zaměstnance společnosti má největší demotivující účinek 

nespravedlivé odměňování, tuto skutečnost označilo 30 dotázaných. Dalším faktorem  

je neuznání dobrých pracovních výsledků, konkrétně pro 17 respondentů. Nezájem 

nadřízeného o nápady zaměstnance demotivuje 3 dotázané. Pro 2 zaměstnance je demotivující 

hrubé jednání. Varianta ze souboru odpovědi s názvem jiné, byla označena také  

2 respondenty. Jednoho z nich nedemotivuje nic a druhého lidská hloupost. Překvapivý 

výsledek je u kritiky, kterou označil pouze 1 zaměstnanec.  

Graf 4.7 Demotivace zaměstnanců 

 

Otázka č. 3: Motivuje Vás Váš vedoucí pracovník? 

V dotazníku byly dvě možné odpovědi  - ano a ne. Z celkového počtu 43 dotázaných 

je svým vedoucím pracovníkem motivováno v zaměstnání 24 dotázaných, což představuje  

56 %. Naopak 44 %, tedy zbývajících 19 zaměstnanců motivováno není. Záleží  

na každém jedinci, co a jak jej motivuje. Dalším faktorem můžou být i vztahy s vedoucím 

pracovníkem. Výsledky odpovědí na otázku motivace vedoucím pracovníkem uvádí graf 4.8.  
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Graf 4.8 Motivace vedoucím pracovníkem 

 

Otázka č. 4: Jak byste ohodnotil/a vztahy s Vaším vedoucím pracovníkem? 

Na pracovní výkon zaměstnanců má velmi významný vliv styl vedení a chování 

nadřízených. Ve společnosti vztahy s vedoucím pracovníkem hodnotí 29 zaměstnanců  

jako dobré a 10 zaměstnanců je vnímá jako velmi dobré. Pouze 4 respondenti se shodli, 

že jejich vztahy s vedoucím pracovníkem jsou spíše špatné. Z grafu 4.9 je také patrné,  

že špatné vztahy nemá s vedoucím pracovníkem nikdo.  

Graf 4.9 Vztahy s vedoucím pracovníkem 
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Otázka č. 5: Jak jste spokojen/a s komunikací mezi Vámi a Vaším vedoucím 

pracovníkem? 

Komunikace s vedoucím pracovníkem a zpětná vazba je velmi důležitá pro kvalitní 

výkon zaměstnanců. Společnost je založena na přímém kontaktu nadřízeného s podřízeným, 

který je vedením považován za velký klad. S komunikací mezi zaměstnancem a vedoucím 

pracovníkem je spokojeno ve společnosti 33 dotázaných z celkových 43 vyplněných 

dotazníků. Dále je 5 zaměstnanců velmi spokojeno s komunikací a posledních 5 zaměstnanců 

je s komunikací nespokojeno. Velmi nespokojen není ani jeden zaměstnanec. To vše lze vidět 

v grafu 4.10.  

Graf 4.10 Spokojenost s komunikací s vedoucím pracovníkem 

 

Otázka č. 6: Poskytuje Vám Váš vedoucí pracovník dobré pracovní podmínky, 

aby jste mohl/a co nejlépe vykonávat svou práci? 

Následující graf 4.11 zobrazuje odpovědi na otázku, zda vedoucí pracovník poskytuje 

svým zaměstnancům dobré pracovní podmínky pro výkon jejich práce. Mezi pracovní 

podmínky patří například informace pro výkon práce, nejmodernější nástroje a vybavení, 

dostatek práce, vztahy se spolupracovníky, komunikace a další.  
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V grafu můžeme vidět, že 42 % dotázaných odpovědělo spíše ano, což znamená,  

že pro výkon jejich práce jim vedoucí pracovník poskytuje celkem dobré pracovní podmínky. 

Dalších 28 % respondentů se shodlo, že jim společnost vytváří dobré pracovní podmínky. 

Skupinu 18 % tvoří ti, kteří vnímají, že dobré pracovní podmínky jim spíše poskytovány 

nejsou. Posledních 12 % dotázaných podle výzkumu nemá dobré pracovní podmínky  

pro výkon své práce.  

Graf 4.11 Dobré pracovní podmínky 

 

Otázka č. 7: Máte od svého vedoucího pracovníka dostatek informací – co se týče 

Vaší práce i dění ve firmě? 

Zaměstnanci si přejí mít informace, které ovlivňují vykonávání jejich práce. Mohou 

být snadno demotivováni, pokud pociťují uzavřenost či nedostatek důvěry. Proto je nezbytné 

poskytnutí relevantních informací o úkolu, jeho smyslu, žádoucím výsledku a poskytování 

relevantní zpětné vazby. Z  dotazníkového průzkumu vyplývá, že 56 % zaměstnanců nemá 

dostatek informací pro výkon jejich práce a ani informace o dění ve společnosti. Takto 

odpovědělo 24 dotázaných. Důvodem je pravděpodobně neoblíbenost pracovních porad  

u vedení. Tento způsob informování byl v minulosti tradiční, avšak velmi diskutabilní. 

Výsledek je pravděpodobně ovlivněn nepochopením snahy vedení informovat  

zaměstnance při osobním kontaktu s vedoucím, který se děje a je možný každý den. Dále  

je v grafu 4.12 vidět, že 44 % zaměstnanců uvedlo, že je svým vedoucím pracovníkem 

dostatečně informováno o jejich práci i dění ve firmě.  
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Graf 4.12 Dostatek informací 

 

Otázka č. 8: Jak jste spokojen/a s obsahem Vaší práce? 

Jedním z hlavních motivátorů pracovního výkonu je pro řadu zaměstnanců podnětnost 

a zajímavost práce. Pokud je zaměstnanec spokojen s obsahem své práce, umožňuje  

to projevit jeho schopnosti a dovednosti. Na otázku spokojenosti s obsahem práce uvedlo  

27 dotázaných, že s obsahem své práce jsou spokojeni a 6 je dokonce velmi spokojeno.  

Toto hodnocení svědčí o vysoké úrovni systému řízení a fungování firmy, cíleně vedené 

k maximální prosperitě a stabilitě v rámci jejího postavení v konkurenčním poli, ve kterém  

se firma svou marketingovou a obchodní činností pohybuje. Velmi nespokojených  

je 8 zaměstnanců společnosti a poslední 2 respondenti jsou se svou prací nespokojeni.  

Tuto spokojenost a nespokojenost s obsahem práce uvádí graf 4.13.  

Graf 4.13 Spokojenost s obsahem práce 
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Otázka č. 9: Jak jste spokojen/a se spoluprací na pracovišti? 

Nejen kvalita vedení ze strany vedoucího, ale především kvalita vztahů mezi 

spolupracovníky má výrazný vliv na pracovní výkon zaměstnanců. Spolupráce s příjemnými  

a chápajícími kolegy přispívá k jejich vysokému výkonu. Naopak špatné vztahy na pracovišti 

mohou vést ke snížení pracovního výkonu. Z grafu 4.14 lze vyčíst, že spokojeno se spoluprací 

na pracovišti je 32 zaměstnanců společnosti a 5 dotázaných je dokonce velmi spokojeno. 

Nachází se ale i takoví, kteří jsou se spoluprací nespokojeni. Jedná se o skupinu 6 lidí,  

kteří tuto odpověď označili v dotazníku. Velmi nespokojen se spoluprací na pracovišti není 

žádný ze zaměstnanců společnosti.  

Graf 4.14 Spokojenost se spoluprací na pracovišti 

 

Otázka č. 10: Jak jste spokojen/a s úrovní pracovního prostředí ve firmě?  

Pozitivní vliv na pracovní výkon zaměstnance má i dobře zorganizované pracoviště. 

Pokud organizace věnuje pozornost fyzickému pracovnímu prostředí a pečuje o něj, vyjadřuje 

tím svým zaměstnancům, jak moc si jich váží. Součástí pracovního prostředí jsou i společné 

aktivity, které se odehrávají na pracovišti i mimo něj. Spokojených zaměstnanců s úrovní 

pracovního prostředí ve společnosti je 21 z celkového počtu 43 dotázaných. To zaslouženě 

odráží snahu vedení o vybavení a udržování všech prostor firmy v nejlepším pořádku. Dále 

graf 4.15 zachycuje, že nespokojenost vyjádřilo 12 zaměstnanců. Naopak dalších  

10 pracovníků je s touto úrovní velmi spokojeno. Odpověď velmi nespokojen/a nebyla 

v dotaznících označena ani jednou.  
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Graf 4.15 Spokojenost s pracovním prostředím 

 

Otázka č. 11: Jak jste spokojen/a s možnostmi vzdělávání ve firmě?  

Možnosti vzdělávání pozitivně ovlivňují motivaci a angažovanost zaměstnanců. 

Programy vzdělávání nad rámec současné práce umožňují zaměstnancům získávat nové 

znalosti a dovednosti a rozvíjet jejich schopnosti. Ve společnosti se zaměstnanci pravidelně 

účastní odborných školení ve všech oblastech podle zaměření jejich pracovní náplně. 

Překvapivě na otázku ohledně spokojenosti s možnostmi vzdělávání ve společnosti 

odpovědělo 34 zaměstnanců naprosto odlišně. Tedy 17 z nich uvedlo, že je s možnostmi 

vzdělávání spokojeno a druhá polovina je naopak nespokojena. Je to dáno možná špatnou 

informovaností jednotlivých zaměstnanců o vzdělávacích programech. Velmi spokojeno  

je 5 respondentů a naopak 4 dotázaní jsou velmi nespokojeni se vzděláváním ve společnosti. 

Souhrnně lze spokojenost a nespokojenost vidět v grafu 4.16.  

Graf 4. 16 Spokojenost s možnostmi vzdělávání 
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Otázka č. 12: Jak jste spokojen/a s principy a pravidly odměňování (zvyšování 

mzdy a osobního ohodnocení)? 

Organizace používají peníze jako prostředek pro udržení zaměstnanosti. Snaží  

se nabízet takové mzdy, které jsou konkurenční v daném odvětví a dokážou přilákat  

a udržet zaměstnance. Graf 4.17 zachycuje spokojenost s principy odměňování ve společnosti. 

Jak je vidět, jedná se zde spíše o nespokojenost, jelikož 16 dotázaných označilo právě  

tuto odpověď a 15 zaměstnanců společnosti je s principy odměňování dokonce velmi 

nespokojeno. Spokojenost vyjádřilo 9 respondentů a velmi spokojeni jsou pouze  

3 zaměstnanci. Obvykle tento bod patří k nejhůře hodnoceným. Je problematické stanovit 

zvýšení platu, mzdy nebo velikost odměny, aby byla dostatečně motivující. Firma  

se pohybuje se svou činností v segmentu přísných výběrových řízení, kdy základním 

hodnotícím parametrem je cena, se kterou přímo souvisí mzdové náklady. Při dlouhodobého 

kontraktu naopak zákazník očekává v dalších letech meziroční snižování cen, což ještě 

zhoršuje možnost zvyšování úrovně odměňování. Zvýšení úrovně je možné pouze při zvýšení 

produktivity práce, výrazné osobní aktivitě a v neposlední řadě zvyšováním vlastní 

kvalifikace. V případě váznoucí komunikace a malé aktivity zaměstnanců také není možné  

a bylo by kontraproduktivní bezdůvodně zvýšit jakýkoliv druh odměňování, který s motivací 

bezprostředně souvisí. 

Graf 4.17 Spokojenost s principy odměňování 
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Otázka č. 13: Je podle Vašeho názoru odměňování ve firmě spravedlivé? 

Peníze poskytují prostředky k dosažení stanovených cílů, což představuje největší 

motivaci pro výkon zaměstnance. Peníze však motivují každého různým způsobem  

a v odlišné míře. Podle zpracovaného grafu 4.18 můžeme usoudit, že zaměstnanci vnímají 

odměňování ve společnosti jako nespravedlivé, jelikož 35 % dotázaných označilo odpověď 

určitě ne. Další skupinu tvoří 13 zaměstnanců, tedy 30 %, kteří tuto záležitost nedokážou 

posoudit. Spíše nespravedlivé odměňování ve společnosti chápe 19 % dotázaných. Malá část 

respondentů označila kladné hodnocení způsobu odměňování ve společnosti, tedy 9 % 

zaměstnanců má pocit, že odměňování je spíše spravedlivé a pouze 7 % se domnívá, že určitě 

ano.  

Lidé většinou porovnávají svou odměnu s odměnou ostatních. Příjmy a odměny 

pracovníků na různých pozicích však musí odrážet jejich individuální výkonnost. V žádném 

případě se nedá očekávat lepší odměna za zcela standardní pracovní výkon. Dále je nutno 

přihlížet k jejich vzdělání, délce praxe či době zaměstnání v organizaci.  

 

Graf 4.18 Spravedlivé odměňování 
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Otázka č. 14: Jak jste spokojen/a s nabízenými zaměstnaneckými výhodami?  

Graf 4.19 vyjadřuje spokojenost s nabízenými zaměstnaneckými výhodami. Celkem 

26 dotázaných vyjádřilo spokojenost, tedy konkrétně 3 jsou velmi spokojeni  

a 23 zaměstnanců je spokojeno. Naopak nespokojenost označilo 16 dotázaných a velmi 

nespokojen s nabízenými zaměstnaneckými výhodami je pouze 1 pracovník.  

Tato nespokojenost může být jistým způsobem neuctivá ke snahám vedení a množství 

nabízených zaměstnaneckých výhod. Jak již bylo uvedeno výše, zaměstnanci společnosti mají 

například možnost bezplatného zapůjčení nákladních či osobních dopravních prostředků, 

poskytování bezúročných osobních půjček, finanční podpory společných společenských akcí, 

poskytování drobných dárků v průběhu i na konci roku a další.  

Graf 4.19 Spokojenost se zaměstnaneckými výhodami 

 

Otázka č. 15: Máte přehled o všech poskytovaných zaměstnaneckých výhodách? 

Z nabízených odpovědí na tuto otázku 58 % dotázaných uvedlo, že přehled  

o poskytovaných zaměstnaneckých výhodách nemá. Zbývajících 18 odpovídajících, tedy  

42 % zaměstnanců, označilo odpověď ano. Opět to může být způsobeno špatnou 

informovaností zaměstnanců ve společnosti. Tuto skutečnost zachycuje graf 4.20. 
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Graf 4.20 Přehled o poskytovaných zaměstnaneckých výhodách 

 

Otázka č. 16: Motivují Vás zaměstnanecké výhody k lepšímu výkonu?  

Na tuto otázku překvapivě odpověděla většina dotázaných, že je zaměstnanecké 

výhody k lepšímu výkonu nemotivují. Tuto odpověď uvedlo 63 % respondentů.  

Opět se potvrzuje, že lidé považují za nejsilnější motivační faktor peníze. Zbývajících  

37 % zaměstnanců, z celkového počtu 43 dotázaných, zaměstnanecké výhody motivují. 

Motivaci zaměstnaneckých výhod k lepšímu výkonu uvádí graf 4.21. 

Graf 4.21 Motivace zaměstnaneckých výhod k lepšímu výkonu 
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Otázka č. 17: Jak jste spokojeni s možností samostatného rozhodování? 

Aktivita zaměstnance nejen v rámci své pracovní činnosti a náplně, ale hlavně návrhy 

a spolupůsobení při prosazování něčeho kvantitativně a kvalitativně nového v rámci nejen  

své vlastní činnosti, ale také činnosti svých spolupracovníků a prvků fungování firmy,  

je nazýváno samostatným rozhodováním. Samostatné rozhodování, pokud vede k něčemu 

kvalitativně vyššímu, vedení firmy velmi vítá. Odpovědi na tuto otázku zobrazuje graf 4.22, 

kde můžeme vidět, že převládá názor 21 zaměstnanců o spokojenosti. Ovšem tento prvek  

je dalšími 13 zaměstnanci hodnocen spíše negativně. Naopak velmi spokojeno  

je 5 dotázaných a poslední 4 respondenti jsou s možností samostatného rozhodování velmi 

nespokojeni.  

Graf 4.22 Spokojenost s možností samostatného rozhodování 

 

Otázka č. 18: Vnímáte ve firmě možnost pracovního růstu?  

Ve společnosti je možnost pracovního růstu zaměstnanci vnímána spíše negativně. 

Převážná většina nevnímá ve firmě možnost pracovního růstu. Takto označilo svůj názor  

63 % dotázaných. Zvýšení možnosti pracovního růstu je však možné pouze zvyšováním 

vlastní kvalifikace a přístupu k práci každého zaměstnance. Jak je uvedeno v grafu 4.23, 

dalších 37 % zaměstnanců možnost pracovního růstu vnímá. 
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Graf 4.23 Možnost pracovního růstu  

 

Otázka č. 19: Vyhovuje Vám pracovní doba?  

Následující graf 4.24 zachycuje spokojenost s pracovní dobou. Na otázku,  

zda zaměstnanců vyhovuje pracovní doba, odpovědělo 19 dotázaných spíše ano. Dalších  

16 dotázaných se shodlo, že jim pracovní doba vyhovuje zcela určitě. Těch, kteří nedokážou 

posoudit, je v dotazníkovém výzkumu 7. Pouze 1 zaměstnanci pracovní doba spíše 

nevyhovuje. Možnost odpovědi, že pracovní doba určitě nevyhovuje, nebyla v dotaznících 

označena vůbec.  

Graf 4.24 Spokojenost s pracovní dobou 
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Otázka č. 20: V případě jiné pracovní nabídky byste uvažoval/a, že … 

 V případě jiné pracovní nabídky by 18 zaměstnanců uvažovalo, že ve firmě nadále 

zůstane, což svědčí o spokojenosti s podmínkami ve společnosti. Dále lze z grafu 4.25 vyčíst, 

že 17 zaměstnanců společnosti by o odchodu z firmy pouze uvažovalo. Ovšem 8 zaměstnanců 

uvedlo, že by v případě jiné pracovní nabídky firmu opustili. Na toto hodnocení má možná 

vliv systém odměňování ve společnosti a nespravedlivé odměňování, jak vyplývá 

z dotazníkového průzkumu.  

Graf 4.25 Možnost jiné pracovní nabídky 

 

44..66  OOvvěěřřeenníí  ssttaannoovveennýýcchh  hhyyppoottéézz  

Ověření stanovených hypotéz jsem provedla na základě výsledků dotazníkového 

průzkumu. 

Hypotéza č. 1:  

Více než 55 % respondentů je motivováno svým vedoucím pracovníkem,  

se potvrdila. 

Hypotéza č. 2:  

Alespoň 60 % respondentů motivují zaměstnanecké výhody k lepšímu pracovnímu 

výkonu, se nepotvrdila.  
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Hypotéza č. 3:  

Více než 50 % respondentů má dostatek informací o své práci i o dění  

ve společnosti, se nepotvrdila. 

Hypotéza č. 4:  

Alespoň 30 % respondentů vnímá odměňování ve společnosti S - Kunststofftechnik 

s.r.o. určitě jako nespravedlivé, se potvrdila. 



65 
 

55  NNáávvrrhhyy  aa  ddooppoorruuččeenníí  vv  oobbllaassttii  mmoottiivvaaccee  zzaamměěssttnnaannccůů    
vvee  vvyybbrraannéé  oorrggaanniizzaaccii  

Z poskytnutých podnikových materiálů a na základě zjištěných výsledků  

z mnou provedeného dotazníkového průzkumu v rámci analýzy současného stavu motivace ve 

společnosti jsem navrhla vedení společnosti S - Kunststofftechnik s.r.o. následující 

doporučení, která by v případě zájmu společnosti mohla vést ke zlepšení stávající situace 

motivace zaměstnanců jejich firmy.  

Následující návrhy a doporučení jsem pro přehlednost rozdělila do tří částí.  

Jednotlivé části obsahují problémové oblasti, které byly zjištěny dotazníkovým průzkumem  

ve společnosti. Připomínám, že návratnost dotazníků byla 77%.   

55..11  DDooppoorruuččeenníí  vv  oobbllaassttii  mmoottiivvaaccee    

Jak již bylo řečeno, společnost S - Kunststofftechnik s.r.o. považuje motivaci svých 

zaměstnanců za klíčový faktor vedoucí k úspěchu společnosti. Díky průzkumu ve společnosti 

jsem mohla zjistit postoje a názory zaměstnanců na oblast motivace. V otázce  

č. 1 mě zajímalo, jaké faktory mají vliv právě na motivaci zaměstnanců společnosti.  

Tuto otázku jsem zvolila záměrně polouzavřenou, abych zjistila další faktor, který může mít 

na motivaci významný vliv. Dotázaní měli na výběr sedm možných odpovědí a měli možnost 

označit více motivačních faktorů.  

Výsledky jsou uvedeny v grafu 4.6, ve kterém je jasně vidět, že lidé považují  

za nejsilnější motivační faktor právě peníze. Tento výsledek je pochopitelný, jelikož  

pracovníci do zaměstnání dochází z důvodu potřeby finančních prostředků, které zajišťují 

uspokojení jejich potřeb. Také pocit účasti ve společnosti a dobré pracovní podmínky mají 

významný vliv na motivaci zaměstnanců společnosti S - Kunststofftechnik s.r.o. 

Jak jsem již uvedla výše, polouzavřenou otázku jsem do dotazníku zařadila účelně, 

ovšem zjištěné odpovědi mne překvapily. Z dotázaných 14 označilo v dotazníku odpověď 

s názvem jiné. Z těchto 14 odpovědí 2 zaměstnanci uvedli, že je pro ně motivačním faktorem 

práce v místě bydliště. Určitě je to dáno tím, že tito zaměstnanci neztrácejí svůj čas 

dojížděním do zaměstnání a ušetří náklady s tím spojené.   
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Ovšem dalších 12 zaměstnanců vyjádřilo názor, že je v jejich zaměstnání nemotivuje 

„vůbec nic“. Existuje celá řada motivačních faktorů, které jsou jim společností nabízeny. 

Zarážející je na tom skutečnost, že takto odpovídaly právě ženy. Možná je to dáno současnou 

situací, neustálý spěch, ráno brzy vstávat do práce, z práce domů, uvařit, postarat se o děti atd. 

Záleží na konkrétní situaci, ve které se člověk nachází. Ovšem 12 zaměstnanců společnosti  

se na této odpovědi shodlo, což nevypovídá o momentální nespokojenosti s jejich motivací 

k lepšímu pracovnímu výkonu.  

Současné motivační faktory nabízené společností: 

• pohyblivá složka mzdy,  

• stravenky,  

• zaměstnanecké výhody, 

• možnosti vzdělávání, 

• samostatné rozhodování,  

• spoluúčast,  

• dobré vztahy na pracovišti,  

• pochvala,  

• bezpečnost práce, 

• osobní kontakt se zaměstnanci,  

• příjemné pracovní prostředí, 

• sociální prostředí. 

 

V oblasti nehmotné odměny tedy doporučuji vedení společnosti zahrnout mezi 

motivační faktory, které by mohly mít na motivaci zaměstnanců výrazný vliv a tím se zlepšila 

celková úroveň motivace ve společnosti, především kvalitu pracovního stylu. Jedná  

se o jeden z nejzajímavějších přístupů k motivaci, kdy tuto kvalitu pracovního stylu 

zaměstnanci berou jako prostředek pro zlepšení pracovních podmínek a produktivity, a kromě 

toho pro dosažení vyšší mzdy. 

Kvalita pracovního stylu představuje systémový přístup k projektování práce  

a k obohacování práce. Smyslem obohacení práce je dosažení smysluplné práce,  

která by zaměstnanci přinášela pocit úspěchu a byla větší výzvou ke kvalitnějším výkonům. 

Společnost by mohla obohatit práci zaměstnanců např. větší volností při návrhu pracovních 

metod či vyvolat pocit větší odpovědnosti za odvedenou práci. Do práce zařadit více úkolů 

stejné povahy nebo zajistit možnost rotace některých pracovníků, která by vedla k růstu 

rozmanitých používaných dovedností. 
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Dále by zaměstnance mohla společnost motivovat výsledky, jak výkon pracovníků 

přispívá k celkovým organizačním cílům, které si stanovila. Měla by u svých zaměstnanců 

vyvolat potřebu získávat nové informace pro vyřešení otázky, chuť něco nového si vyzkoušet, 

čím by mohli potvrdit nebo vyvrátit svou hypotézu atd. Monotónní práce vede ke snížení 

pracovního výkonu. Pokud vedení dokáže uznat výsledky práce svých zaměstnanců,  

jsou pracovníci ochotni podat maximální výkon k dosažení podnikových cílů a zvyšovat pocit 

seberealizace. Lidé s vysokou potřebou seberealizace jsou aktivnější, vyhledávají příležitosti, 

chtějí být uznáni a především oceněni. Důležitý je pocit svobody a autonomie,  

který zaměstnance dokáže povzbudit pro lepší výkon. Ovšem pozor by si společnost měla dát 

na velké pracovní zatížení zaměstnanců, kdy může dojít až k nežádoucímu přetížení 

organismu. 

Jak vyplývá z dotazníkového průzkumu a lze vidět v grafu 4.25, v  případě jiné 

pracovní nabídky by 18 stávajících zaměstnanců nejspíše ve firmě zůstalo, ovšem dalších  

17 zaměstnanců společnosti by uvažovalo o odchodu z firmy. Společnost by měla více  

dbát na svou pověst. Pokud bude mít v okolí svého působení dobré jméno, budou současní 

zaměstnanci stát o svou pozici ve firmě a budoucí zaměstnanci budou mít zájem o zaměstnání  

v této společnosti. V boji o kvalitní mladé pracovníky vítězí firmy, které jsou v myslích 

uchazečů uloženy jako prestižní zaměstnavatel. Je třeba upoutat pozornost lidí zvenčí  

i zevnitř na zaměstnavatelské kvality organizace. Například prezentovat svůj systém 

zaměstnaneckých benefitů tak, aby oslovil váhající zájemce o zaměstnání. Forma prezentace 

může být prostřednictvím webových stránek společnosti, které zpřístupní pro veřejnost. 

Doporučuji organizovat pro děti svých zaměstnanců „Den dětí“, zavést dny otevřených dveří 

či uvést článek v novinách o kvalitách společnosti.  

Společnost by se dále měla zaměřit na společenskou odpovědnost. Přispívat  

k udržitelnému rozvoji a obecně napomáhat celkovému zlepšování stavu společnosti v rámci  

i nad rámec svého působení. V sociální oblasti dodržovat bezpečnost zaměstnanců a rovné 

příležitosti. Chování v souladu s principy společenské odpovědnosti může přinést firmě řadu 

výhod a zisků především nefinanční podoby, ale také přispět k jejímu dlouhodobému 

fungování. 
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Dále je možno z grafu vyčíst, že 8 zaměstnanců by firmu opustilo. Je nutno 

společností neustále investovat do vybavení pracovišť a nejmodernějších pracovních 

nástrojů, aby zaměstnanci z organizace neodcházeli např. ke konkurenční firmě, která nabízí 

možnost firemního mobilního telefonu, notebooku či práci na nejmodernějších strojích.  

Zaměstnancům by měly být poskytovány příležitosti k pracovnímu růstu, který byl 

v dotazníkovém průzkumu velmi negativně hodnocen. Lidé mají zájem realizovat svůj osobní 

potenciál či růst ve svých současných rolích, který může být dosažen např. pověřením 

zvláštního úkolu či podporou zaměstnanců, kteří se chtějí rozvíjet.  

Doporučila bych zapojit zaměstnance do změn pracovního prostředí dle jejich 

představ, kdy by měli možnost vyjádřit názor, jak nejlépe uspořádat svou pracovní plochu, 

kterou každý den používají pro výkon své práce.  

Je nesmírně důležité uznání potřeb životního cyklu. Tedy poskytnout zaměstnancům 

prostor pro uvedení do rovnováhy pracovní a mimopracovní život. V některých případech  

by společnost měla zavést možnost pružné pracovní doby, např. matkám s malými dětmi 

či práci na částečný úvazek.  

Neuznání dobrých pracovních výsledků je pro pracovníky velmi demotivující a faktor 

pochvaly dle provedeného výzkumu motivuje k lepšímu výkonu pouze 2 zaměstnance.  

To je velmi nízký počet, proto bych navrhla vedení, aby nechválila dobrý pracovní výkon 

zaměstnanců pouze při osobním kontaktu, ale ve chvílích, kdy je přítomno více 

spolupracovníků. Takto vyřčená pochvala je efektivnější a mohla by vyvolat soutěživost mezi 

spolupracovníky. V této oblasti bych doporučila hodnotit výkony pracovníků prostřednictvím 

vyhodnocení „zaměstnanec roku“. 

Z hlediska motivace zaměstnanců je na místě, aby vedení společnosti zvážilo některý  

z výše navržených motivačních faktorů. Pro zaměstnance, kteří jsou pro prosperitu 

společnosti klíčovým faktorem, by mohly být více motivující, než současně nabízené 

motivační faktory společnosti. Dále bych chtěla vyjádřit názor, že do motivačního programu, 

který společnost každoročně sestavuje, bych uvedla všechny motivační faktory,  

které společnost nabízí, nejen pohyblivou složku mzdy.  
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55..22  DDooppoorruuččeenníí  vv  oobbllaassttii  iinnffoorrmmoovvaannoossttii    

Jak již bylo zmíněno, zaměstnanci potřebují mít k dispozici informace, které ovlivňují 

výkon jejich práce. Pocit nedostatečné informovanosti může být pro zaměstnance 

demotivující a vede ke snížení pracovního výkonu. Z grafu 4.12 je zřejmé, že většina 

pracovníků společnosti je neuspokojivě informováno o způsobu vykonávání jejich práce  

či o současném dění ve společnosti. Vedení společnosti v minulosti informovalo zaměstnance  

prostřednictvím pracovních porad, ale z důvodu nulové aktivity ze strany zaměstnanců  

tyto porady zrušilo. Informovat se snaží vedoucí pracovník při osobním kontaktu  

se zaměstnancem, ovšem záleží na každém jedinci, jak k takovému jednání přistupuje.  

Navrhuji zdůraznit své dosavadní praktiky společnosti např. piktogramy,  

které by kladly důraz na nutnost vnímání okolí, zajímání se o pracovní dění, přicházení  

s osobní aktivitou a kladení otázek vedoucímu. Piktogramy představují stylizovaný obrázek, 

který na první pohled něco sděluje, je to malý a srozumitelný nákres věci. Piktogram je také 

nepostradatelnou pomůckou k zachycování prostorových informací, kdy se pro vyjádření 

sdělení používají i barvy. Pro představu, červená znázorňuje „zákaz“ nebo „nebezpečí“. 

Příkladem piktogramů jsou dopravní značky, podle nichž se řídí všichni ohleduplní řidiči. 

Jejich nedodržení vede velmi snadno k dopravní nehodě. Ukázka piktogramu je uvedena 

v příloze č 6. 

Věřím, že zavedení podnikových novin by bylo další nákladovou položkou společnosti 

a ztrátou drahocenného času. Je možnost vytvořit webové stánky pro zaměstnance,  

např. formou intranetu s přístupovým heslem, aby měli pracovníci možnost připojit se i doma 

a zjistit si potřebné informace. Jednoduché řešení také nabízí nástěnky, kde bych umístila 

informace, které dle provedené analýzy zaměstnanci postrádají. Tedy především nabídku 

všech zaměstnaneckých výhod, jelikož lidé v dotaznících uvedli, že nemají přehled 

o zaměstnaneckých výhodách nabízených společností, a tudíž je k lepšímu výkonu 

nemotivují.  

Dále na nástěnky uvést možnosti vzdělávání, možnosti pracovního růstu, probíhající  

či budoucí společenské akce a také záznamový arch, kde by zaměstnanci mohli uvádět 

anonymně své připomínky.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%A1zek�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1kres&action=edit&redlink=1�
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_zna%C4%8Dka�
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Informační nástěnky by měly být umístěny v šatnách zaměstnanců, aby měli možnost 

nerušeně tyto informace nastudovat například při příchodu či odchodu ze zaměstnání. 

Vedením společnosti či pověřenou osobou by měly být pravidelně informace aktualizovány  

a kontrolovány záznamové archy s připomínkami zaměstnanců. 

Jistota příjmu či jistota zaměstnání patří mezi nejdůležitější aspekty pracovního života. 

Je nezbytné zaměstnance neustále informovat o současné situaci ve společnosti, ať už se jedná 

o problémy v oblasti odměňování či hrozbě propouštění. Proto doporučuji zaměstnavateli,  

aby zvážil obnovení pracovních porad, kde by byli zaměstnanci se všemi oblastmi 

seznámeni.  

55..33  DDooppoorruuččeenníí  vv  oobbllaassttii  ooddmměěňňoovváánníí    

Výše bylo uvedeno, že za nejsilnější motivační faktor považují zaměstnanci  

finanční odměnu. Pro motivaci ve společnosti je využívána pohyblivá složka mzdy.  

Jsou stanoveny zvlášť odměny pro dělníky a zvlášť pro technicko-hospodářské pracovníky. 

Příjmy a odměny pracovníků na různých pozicích však musí vypovídat o individuální 

výkonnosti.  

Jak uvádí graf 4.18, považují zaměstnanci odměňování ve společnosti  

za nespravedlivé a další skupina nedokáže spravedlivost posoudit. Nespravedlivé odměňování 

bylo také vyhodnoceno v otázce č. 2 jako nejvíce demotivující faktor zaměstnanců 

společnosti. Proto by se společnost měla nad touto skutečností zamyslet a seznámit všechny 

zaměstnance s principy a pravidly odměňování ve společnosti, se kterými je většina 

dotázaných nespokojena, jak je uvedeno v hodnocení otázky č. 12. Vedení by mělo 

zaměstnance zbavit pocitu nespravedlivého odměňování, které vychází buď z dohadů 

pracovníků, jak jsou ohodnoceni jejich kolegové či z pocitu závisti při větších odměnách 

některých z nich.  

Zaměstnanci nemohou očekávat, že se jim mzda zvýší samovolně, bez jejich přičinění. 

Je třeba jim vysvětlit, že výše odměny přímo závisí na kvalitě výkonu, dosaženém 

vzdělání či době zaměstnání ve společnosti.  
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Je také na místě neustále připomínat, že existují odměny za mimořádné pracovní 

úsilí, plnění požadavků systému kvality či plnění plánu obratu, které jsou tady pro všechny 

zaměstnance. Záleží tedy pouze na nich, zda těchto možností využijí pro zvýšení své 

pohyblivé složky mzdy a tím se zbaví pocitu, že jejich mzda je v porovnání s ostatními 

nespravedlivá.   

Ovšem zastávám názor, že v dnešní době s minimální jistotou zaměstnání by si lidé 

své práce měli vážit a ocenit mzdu, kterou je jim společnost ochotna nabídnout, v dnešních 

náročných, konkurenčních podmínkách.  
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66  ZZáávvěěrr  

Pro splnění organizačních cílů je zapotřebí, aby vedoucí pracovníci své zaměstnance 

dostatečně motivovali k maximálnímu výkonu. Každou společnost by měly zajímat osobní 

potřeby jejich zaměstnanců, aby byli ve svém zaměstnání spokojeni, motivováni, podávali 

kvalitní výkon a tím splňovali stanovené cíle. Zaměstnavatel musí u svých zaměstnanců 

vyvolat touhu a přesvědčení, že za dobré výkony budou spravedlivě odměněni.  

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat faktory ovlivňující motivaci zaměstnanců  

a zefektivnit systém motivace zaměstnanců ve společnosti S - Kunststofftechnik s.r.o.  

Při psaní diplomové práce jsem postupovala tak, abych stanoveného cíle dosáhla. 

V části teoretická východiska bylo záměrem vysvětlit pojmy související s motivací, 

jež vychází z odborné literatury. Obsahuje základní pojmy motivace, proces motivace, typy 

motivace, jsou rozebrány teorie motivace, základní principy a motivační přístup k vytváření 

pracovních úkolů a pracovních míst. Byly uvedeny speciální motivační techniky a složky 

nehmotné odměny, přiblížen vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem a uvedeny 

možnosti zkoumání spokojenosti s prací. Na závěr byl rozebrán motivační program 

organizace.  

Následující kapitola charakteristika vybrané organizace zachytila základní 

informace o společnosti, její přednosti, dobu působení v oboru, její filozofii, obor podnikání, 

působnost, politiku kvality, organizační strukturu a strukturu zaměstnanců společnosti.   

V další části diplomové práce s názvem analýza současného stavu motivace 

zaměstnanců ve vybrané organizaci jsem rozebrala používané motivátory společnosti, 

motivační program zaměstnanců pro rok 2010, byl proveden dotazníkový průzkum  

a následovalo vyhodnocení dotazníkového průzkumu. 

Z předchozí kapitoly vycházely návrhy a doporučení v oblasti motivace 

zaměstnanců ve vybrané organizaci, kde jsem se snažila společnosti navrhnout způsoby 

odstranění problémových oblastí, které byly zjištěny dotazníkovým průzkumem.   
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Organizace mají k dispozici finanční prostředky, moderní zařízení či materiál potřebný 

k výrobě. Ovšem nejdůležitějším faktorem jsou lidské zdroje, které mají podíl na konečném 

výrobku, vytváří přidanou hodnotu, jež přispívá k prosperitě podniku.  

Pokud chce mít společnost S - Kunststofftechnik s.r.o. vysoce motivované pracovníky, 

doporučila bych pravidelně provádět průzkum spokojenosti svých pracovníků s faktory 

ovlivňující jejich motivaci a seznamovat zaměstnance s výsledky průzkumu.  

Na závěr bych uvedla jen malou poznámku. Nezapomínat, že slovní hodnocení  

či pochvala je zadarmo a pro některé zaměstnance může být právě tím nelepším zdrojem 

motivace.  
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Zdroj: Interní materiály společnosti S - Kunststofftechnik s.r.o. 



 
 

 

Příloha č. 2          Dotazník 

Vážení zaměstnanci,  

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia Ekonomické fakulty 
VŠB-TU v Ostravě, obor management. Dovolte mi, abych Vás požádala o vyplnění tohoto 
dotazníku, jehož cílem je získání objektivního pohledu na Vaši spokojenost a úroveň 
motivace ve firmě. Dotazník je anonymní a veškerá zjištěná data budou použita pouze  
pro účely mé diplomové práce. Snažte se, prosím, o upřímné zodpovězeni otázek, aby mohly 
být řádně vyhodnoceny a sloužit k vypracování návrhů na zlepšení úrovně motivace ve vaší 
firmě.  

 Předem Vám děkuji za spolupráci a čas věnovaný tomuto dotazníku.  

Bc. Veronika Pavelková 

 
1) Co Vás ve Vašem zaměstnání nejvíce motivuje? (můžete označit více odpovědí) 

a) peníze 
b) pochvala 
c) dobré pracovní podmínky 
d) pracovní růst ve společnosti  
e) pocit účasti ve společnosti 
f) zaměstnanecké výhody 
g) jiné ………………………………………. 

 
2) Co Vás ve Vašem zaměstnání nejvíce demotivuje? (můžete označit více odpovědí) 

a) kritika za špatně vykonanou práci 
b) neuznání dobrých pracovních výsledků 
c) nezájem nadřízeného o Vaše nápady 
d) hrubé jednání  
e) nespravedlivé odměňování 
f) jiné …………………………………………. 

 
3) Motivuje Vás Váš vedoucí pracovník?  

a) ano 
b) ne 

 
4) Jak byste ohodnotil/a vztahy s Vaším vedoucím pracovníkem?  

a) velmi dobré  
b) dobré  
c) spíše špatné  
d) špatné 



 
 

 

5) Jak jste spokojen/a s komunikací mezi Vámi a Vaším vedoucím pracovníkem? 
a) velmi spokojen/a 
b) spokojen/a 
c) nespokojen/a 
d) velmi nespokojen/a 

 
6) Poskytuje Vám Váš vedoucí pracovník dobré pracovní podmínky, aby jste 

mohl/a co nejlépe vykonávat svou práci? 
a) ano 
b) spíše ano  
c) ne  
d) spíše ne 

 
7) Máte od svého vedoucího pracovníka dostatek informací – co se týče Vaší práce  

i dění ve firmě? 
a) ano 
b) ne  

 
8) Jak jste spokojen/a s obsahem Vaší práce? 

a) velmi spokojen/a 
b) spokojen/a 
c) nespokojen/a 
d) velmi nespokojen/a 

 
9) Jak jste spokojen/a se spoluprací na pracovišti?  

a) velmi spokojen/a 
b) spokojen/a 
c) nespokojen/a 
d) velmi nespokojen/a 
 

10) Jak jste spokojen/a s úrovní pracovního prostředí ve firmě?  
a) velmi spokojen/a 
b) spokojen/a 
c) nespokojen/a 
d) velmi nespokojen/a 

 
11) Jak jste spokojen/a s možnostmi vzdělávání ve firmě?  

a) velmi spokojen/a 
b) spokojen/a 
c) nespokojen/a 
d) velmi nespokojen/a 



 
 

 

12) Jak jste spokojen/a s principy a pravidly odměňování (zvyšování mzdy  
a osobního ohodnocení)? 
a) velmi spokojen/a 
b) spokojen/a 
c) nespokojen/a 
d) velmi nespokojen/a 

 
13) Je podle Vašeho názoru odměňování ve firmě spravedlivé? 

a) určitě ano  
b) spíše ano  
c) nedokážu posoudit 
d) spíše ne 
e) určitě ne 

 
14)  Jak jste spokojen/a s nabízenými zaměstnaneckými výhodami?  

a) velmi spokojen/a 
b) spokojen/a 
c) nespokojen/a 
d) velmi nespokojen/a 

 
15) Máte přehled o všech poskytovaných zaměstnaneckých výhodách? 

a) ano  
b) ne 

 
16) Motivují Vás zaměstnanecké výhody k lepšímu výkonu?  

a) ano  
b) ne 

 
17) Jak jste spokojeni s možností samostatného rozhodování? 

a) velmi spokojen/a 
b) spokojen/a 
c) nespokojen/a 
d) velmi nespokojen/a 

 
18) Vnímáte ve firmě možnost pracovního růstu?  

a) ano 
b) ne  



 
 

 

19) Vyhovuje Vám pracovní doba?  
a) určitě ano  
b) spíše ano  
c) nedokážu posoudit 
d) spíše ne 
e) určitě ne 

 
20) V případě jiné pracovní nabídky byste uvažoval/a, že … 

a) ve firmě zůstanete 
b) o odchodu bych uvažoval/a 
c) z firmy bych odešel/odešla  

 
21) Jaké je Vaše pracovní zařazení ve firmě?  

a) technicko-hospodářský pracovník 
b) zaměstnanec dělnické profese  

 
22) Jak dlouho pracujete ve firmě?  

a) méně než rok 
b) 1- 4 roky 
c) 4- 8 let 
d) 8 a více let 

 
23) Pohlaví 

a) žena 
b) muž  

 
24) Váš věk je  

a) do 30 let 
b) 31 – 45 let 
c) 46 – 60 let 
d) 61 let a více  
 

25) Vzdělání  
a) základní 
b) středoškolské 
c) vyšší odborné 
d) vysokoškolské 

 
 

Ještě jednou Vám děkuji za Vaši spolupráci a přeji pěkný den! 



 
 

Příloha č. 3      Certifikát jakosti ISO 9001:2009
      

 

Zdroj: Internetové stránky společnosti S - Kunststofftechnik s.r.o. 



 
 

Příloha č. 4       Certifikát ISO 16949:2009 

 

Zdroj: Internetové stránky společnosti S - Kunststofftechnik s.r.o.  



 
 

Příloha č. 5      Motivační program zaměstnanců  

Zdroj: Interní materiály společnosti S - Kunststofftechnik s.r.o. 



 
 

Příloha č. 6       Piktogramy  

   

 

Nápad, myšlenka 

 

 

 

 Komunikuj 

 

 

Výběr z nabízených možností    
    

   

 

 

Spolupráce 

 

 

  

 

             Možnost vzdělávání   
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