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1. ÚVOD 

V dnešnom svete neexistuje azda žiadna spoločnosť, ktorá by neinvestovala do svojich 

pracovníkov. Ľudské zdroje sú obvykle najväčším zdrojom nápadov a nových myšlienok 

pre spoločnosť.  

Mnohé podniky dosahujú obrovský zisk, čím sa stávajú finančne nezávislými, ale 

okrem iného sú tu, aby poskytovali svoje služby a produkovali výrobky, ktoré budú 

v konečnom dôsledku uspokojovať zákazníka. K tomu, aby všetky spomínané úspechy boli 

spoločnosťou dosahované potrebujú zamestnancov, ktorí im pomôžu dopracovať sa 

k daným výsledkom. Nesmiernym prínosom spoločností je fakt, že ľudský kapitál dokáže 

na základe svojich znalostí a skúsenosti množiť kapitál, prinášať nové nápady a myšlienky 

a v neposlednej rade sa dokáže prispôsobovať zmenám vo svojom okolí. Výsledky práce 

zamestnancov sú v prvom rade ovplyvňované dobrými motivačnými prostriedkami, ktoré 

ich navnadia podávať vyšší výkon a utvárajú v nich pocit satisfakcie. Vo vzduchu neustále 

visí otázka, čo dokáže vyvolať v ľuďoch ten správny impulz, aby podali výkon smerujúci 

k úspechu spoločnosti a zároveň dokáže uspokojiť ich potreby. 

Na tento podnet spoločnosti začali vypracovávať motivačné programy. Ide o zdĺhavý 

a obtiažný proces, ktorý po svojom zavedení s istotou prinesie želané ovocie. Je veľmi 

obtiažne takýto program naformulovať a vytvoriť. Dôvodom zložitosti sú predovšetkým 

odlišné spúšťače motivácie u pracovníkov. Každého z nich podnecujú k výkonu iné 

motivačné prostriedky. To, čo uspokojí jedného neuspokojí automaticky druhého. 

K vypracovaniu daného programu môžu prispieť teórie spájajúce sa s motiváciou, ale aj 

manažéri, ktorí disponujú skúsenosťami a znalosťami v danom obore. Vytvorenie 

motivačného programu je u jednotlivých spoločností individuálne. Sú neodmysliteľnou 

súčasťou veľkých podnikov, avšak v podnikoch menšieho rozsahu sa na ne zabúda. 

V diplomovej práci bude snahou objasniť podstatu motivácie a motivačných 

prostriedkov. Prostredníctvom rôznych publikácii budú zhrnuté poznatky súvisiace s 

danou problematikou a budú aplikované na  spoločnosť, ktorou je Generali IT s.r.o. (ďalej 

už len Generali IT).   

Avšak hlavným cieľom tejto diplomovej práce nie je len poukázať na obecne známe 

fakty, ale pokúsiť sa o zavedenie motivačného programu v spoločnosti Generali IT. 

Spoločnosť doteraz nezaviedla motivačný program do podniku v ucelenej podobe, len 
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v podobe určitých interných smerníc. Z celej práce bude na Vás pôsobiť sila dôležitosti 

ľudského kapitálu, ktorý má pre spoločnosť obrovskú hodnotu. 

Spoločnosť disponuje predpokladmi na zavedenie motivačného programu do procesu 

riadenia. Snaží sa o motivovanie svojich pracovníkov prostredníctvom rôznych príležitostí 

a výhod. Dá sa povedať, že používa rôzne motivačné nástroje, ale nemá ich formálne 

spracované. 

V aplikačnej časti sa využilo väčší počet výskumných metód, ktoré napomohli 

objasniť, v akej situácii sa momentálne spoločnosť nachádza a zhodnotili využívanie 

motivačných nástrojov. Najväčšie množstvo informácii bolo zistených prostredníctvom 

dotazníkového šetrenia, kde boli kladené otázky týkajúce sa motivácie a spokojnosti 

pracovníkov v danej organizácii. Ďalšou z výskumných metód, ktorá obohatila informácie 

nadobudnuté z dotazníka je rozhovor s dvomi pracovníčkami spoločnosti. Výsledkom boli 

dva pohľady a dvojaké vnímanie situácie prevládajúcej na pracovisku. Vedenie podniku 

bolo veľmi ústretové a poskytlo pre kvalitnejší výsledok danej práce nahliadnuť do 

finančných výkazov a interných dokumentov. Okrem spomínaných metód bolo pre danú 

prácu nápomocné taktiež pozorovanie a vnímanie situácie prevládajúcej na pracovisku 

danej spoločnosti. 
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2. TEORETICKÉ POŇATIE MOTIVÁCIE 

A MOTIVAČNÉHO PROGRAMU 

Okolo nás žije množstvo ľudí, ktorí majú rôzne potreby a ciele vo svojom živote. 

Niektorým jedincom trvá dlhšiu dobu, kým si nájdu motív a cieľ, ktorý budú v živote 

naplňovať a dosahovať. Každý podniká iné kroky na ich dosiahnutie. Veľké úsilie je 

vynakladané predovšetkým na získanie sily a nájdenie opätovnej chuti, ktorá by 

napomohla pri ich dosahovaní. Okrem nájdenia motívu vo svojom živote je dôležité 

vytýčenie smeru, ktorým sa bude jedinec uberať a zároveň musí mať odhodlanie 

a vytrvalosť dostať sa až do samotného cieľa. Nasledujúce kapitoly sa pokúsia odhaliť ako 

k danému cieľu dospieť.  

2.1 Pojem a charakteristika motivácie 

     V dnešnej uponáhľanej dobe, kedy  koluje medzi ľuďmi strach a ovplyvňuje ich 

konanie stres, zohráva motivácia veľmi dôležitú úlohu. Napomáha k nabudeniu a vyššej 

snahe ľudí a tým aj väčšej pohode.  

Slovo motivácia v dnešnej dobe hrá veľmi dôležitú úlohu u väčších, ale i menších 

spoločností. Vynakladajú na ňu kolosálne sumy, pričom ich cieľom je vyvolať  

u zamestnancov pocit, že ich práca má zmysel a opodstatnenie. V mnohých prípadoch sa 

stáva, že ľudia odchádzajú z práce pre nedostatočnú motiváciu a z dôvodu straty osobného 

záujmu o prácu. Ich pohyb smerujúci k vytýčeným cieľom sa závažným tempom 

spomaľuje a cieľ sa stáva nedosiahnuteľným a zabudnutým.  

Pred tým, ako bude objasnený pojem motivácia je dôležité vychádzať z jej úplných 

základov a to z pojmu „motív“.  Pojem motív predstavuje istú vnútornú psychickú silu, 

popud, pohnútku, psychologickú príčinu, dôvod určitého chovania, poprípade jednanie 

človeka, ktorý dáva jeho činnostiam zmysel (Duchoň, Šafránková, 2008). Ich cieľ tkvie 

v dosiahnutí určitého finálneho psychického stavu, alebo nasýtenia. Veľmi zjednodušene 

by sme mohli povedať, že motív je niečo, čo nás uvádza do pohybu. 

Pojmu motivácia sa venoval nejeden autor a na základe ich štúdií je v súčasnosti 

k dispozícii množstvo definícií, pričom pointa smeruje vždy k rovnakému bodu.  

Motiváciu by bolo možné definovať ako proces, ktorý určuje smer, silu a trvanie chovania. 

Okrem iného nám pomáha pochopiť, prečo ľudia rôznych pováh sa orientujú na rôzne 
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ciele, poprípade vysvetľuje psychologické dôvody chovania a prežívania istých situácií. Za 

základné motivačné sily sú považované predovšetkým potreby, záujmy, postoje a hodnoty.  

Prostredníctvom motivácie sa snažíme o prekonanie nerovnováhy a následne smerujeme 

k dosiahnutiu optimálneho vnútorného stavu. Pri motivácii je dôležité okrem iného 

zohľadňovať jednak uspokojovanie potrieb a jednak osobnostné rysy jedinca. Potreby 

a osobnostné rysy sú totiž základom pre vytvorenie správneho motivačného programu pre 

zamestnancov. Ak sa totiž nadriadený nedokáže trafiť do preferenčnej stupnice svojho 

podriadeného, nedokáže správnym spôsobom motivovať a podnecovať k vyššiemu 

výkonu.  

Tematika motivácie v sebe zahŕňa taktiež pojem pracovná motivácia. Je možné ju  

definovať ako hnaciu silu, ktorá uvádza do pohybu psychické vlastnosti, schopnosti, 

procesy a zručnosti jednotlivca, čoho výsledkom je pracovný výkon. Pracovnú motiváciu 

je možné realizovať dvomi spôsobmi. Prvým spôsobom realizácie je motivácia vnútorná. 

Ide o prípad, kedy jednotlivec dokáže motivovať sám seba, tým že vyhľadáva, nachádza 

a vykonáva prácu, ktorá dokáže uspokojovať jeho potreby. Je to stav kedy jednotlivec 

očakáva, že vydaním výkonu dosiahne vytúžený cieľ. V druhom prípade je jednotlivec 

motivovaný z vonku. Často krát sa daná motivácia nazýva vonkajšou motiváciou. 

Realizáciu danej motivácie má na starosti management, ktorý smeruje motivačné faktory 

k samotným zamestnancom. Najčastejšou formou motivácie v tomto prípade je 

odmeňovanie, pochvala, poprípade povýšenie atď. 

Veľmi často sa s pojmom motivácia spája taktiež pojem stimulácia. Základný rozdiel 

medzi danými pojmami je ten, že motivácia vychádza z vnútorných pohnútok a stimulácia 

naopak vychádza z vonkajších podnetov. Stimulácia sa spája väčšinou s poskytovaním 

odmeny pre zamestnancov prostredníctvom, ktorej môže kompenzovať nepohodlie na 

pracovisku a práca bude aj napriek tomu neustále prebiehať. Práve tento fakt je 

považovaný za obrovskú výhodu, no stimulácia má aj svoju nevýhodu a to takú, že práca 

bude prebiehať, len v prípade pôsobenia stimulov. Ako tvrdí Plamínek (2007, s. 15) 

„Motivácia je nositeľkou obrovskej výhody, ak sa dobre trafíte do motívov, ktoré človek 

má, môže práca za priaznivých podmienok pokračovať i bez príkonu vonkajších podnetov. 

Samotné napĺňanie práce sa stáva pre jednotlivca zmysluplné a dôležité.“ Veľkou 

nevýhodou motivácie je jej samotná obtiažnosť. Je veľmi zložité nájsť u človeka jeho 

motívy a potreby, ktoré by sme mohli napĺňať (Plamínek, 2007).   



9 

 

S určitosťou môžeme povedať, že každý človek je iný, a každý preferuje inú formu 

motivácie. Úlohou managementu je nájsť podobu motivácie, ktorá jeho zamestnancov 

bude napĺňať, uspokojovať a hnať vpred. Tým, že manažér odhalí tajomstvo každého 

svojho podriadeného v podobe jeho motívu, alebo potreby získa veľkú výhodu a príležitosť 

zhodnocovať či už ľudský alebo firemný kapitál. Len na základe správnej motivácie môže 

zaujať významnú pozíciu na svetovom trhu a len s podporov ľudského kapitálu sa môže 

stať konkurencieschopným protivníkom pre ostatné dominantné spoločnosti. V prípade, že 

motivácia je nedostatočná jednotlivec podáva výkony, ktoré sú veľmi málo uspokojivé. 

V situácii, keď je jednotlivec nadmerne motivovaný, môže dôjsť k deštrukcii jeho činností. 

Aby sa takýmto prípadom predchádzalo je úlohou managementu, aby správne nastavili 

motivačný program smerovaný na jednotlivca, kde nebude nedostatok a ani prebytok 

motivácie. 

2.2 Koncepcia motivácie   

Renata Kocianová (2010, s.26) sa vo svojej publikácii pokúsila poukázať na slová 

Michaela Armstronga (2007, s.219), ktorý kladie doraz na to, že „ Ľudia majú rôzne 

potreby, stanovujú si rôzne ciele, aby tieto svoje potreby uspokojil, a podnikajú rôzne 

kroky k splneniu týchto cieľov. Je mylné sa domnievať, že jeden prístup k motivovaniu bude 

vyhovovať všetkým ľuďom.“  

Motivácia vyvolala pravdaže záujem aj u mnohých autorov, ktorí sa snažili o jej 

definovanie, vymedzenie a pochopenie. Na základe ich prínosných štúdii, ľudia poznajú 

množstvo teórii, ktoré nám pomáhajú bližšie priblížiť a zároveň pochopiť význam 

motivácie. V nasledujúcich častiach budú spomenuté teórie, ktoré boli a aj sú pre 

organizácie dodnes dôležité a snažia sa o ich využívanie v podnikovej praxi. Vo veľkej 

obľube je teória potrieb Abrahama Maslowa a motivačne hygienická teória Fredericka 

Herzberga, ale aj teória inštrumentality a teória zameraná na proces (Duchoň, Šafránková, 

2008).  

Pre sprehľadnenie a zorientovanie sa v nespočetnom množstve teórii zameraných na 

motiváciu, rozdelíme ich do dvoch základných skupín, o ktorých pojednáva opäť mnoho 

autorov. Prvá skupina zahŕňa obsahové teórie motivácie a skupina druhá procesné teórie 

motivácie. V nasledujúcich kapitolách budú jednotlivé teórie bližšie špecifikované, čo nám 

napomôže ich lepšiemu pochopeniu. 
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2.2.1 Obsahové teórie motivácie  

Teórie spadajúce do danej skupiny sa zaoberajú otázkou, čo ľudí motivuje. Vysvetľujú 

motiváciu v zmysle potrieb a objasňujú určité dynamické zmeny v potrebách. Patria tu: 

 Maslowová teória potrieb; 

 McGregorová teória X, Y; 

 Herzbergová dvojfaktorová teória; 

 Alderferová teória ERG; 

 McClellandová teória troch potrieb. 

Maslowova teória potrieb 

Azda tou najpopulárnejšou teóriou, ktorá sa spája s motiváciou a potrebami samotnými 

je Maslowova teória potrieb. Abraham Harold Maslow (1908-1970) je jeden 

z najznámejších amerických psychológov a filozofov, ktorý je zároveň zakladateľ 

humanistickej psychológie. Teóriu potrieb zaradzujeme medzi obecné teórie motivácie 

ľudského jednania. 

Podstatou danej teórie je fakt, že každý z nás má svoje potreby a túžby, ktoré chce 

napĺňať a uspokojovať v čo najväčšom merítku. Po uspokojení základných potrieb sa 

dostáva do fázy, kedy chce pre seba viac a chce pokračovať pri napĺňaní ďalších a ďalších 

potrieb. Maslowova hierarchia potrieb obletela celý svet a zameriava sa na delenie potrieb 

do tzv. pyramídy. Slovo pyramída pojednáva o tom, že jednotlivé potreby sú usporiadané 

podľa naliehavosti a neuspokojením najnižšej potreby nemôžeme uspokojiť potrebu na 

úrovni nižšej. Dané potreby sú usporiadané od tých najzákladnejších potrieb, ktoré sú 

nutné pre život a  až po potreby na vysokej úrovni. 

V knihe od Duchoňa a Šafránkovej (2008, s. 266) je možné objaviť tvrdenie A. H. 

Maslowa, ktorý hovorí, že „Človek je ochotný vyvinúť určitú aktivitu preto, aby aspoň 

sčasti uspokojil určitú potrebu, v ktorej cíti práve nedostatok.“ Na základe daného tvrdenia 

určil päť stupňovite usporiadaných potrieb. Všetky tieto stupne majú pre človeka určitý 

význam, ale v ich naliehavosti sa líšia.  
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Veľmi dôležitú úlohu zohrávajú aj ďalšie okolnosti typu (Duchoň a Šafránková, 2008, 

s.267): 

 vyspelosť človeka, jeho mentálna a inteligenčná úroveň, 

 charakter práce a jej spoločenská prestíž, 

 sociálne postavenie jedinca, 

 celková sociálna a ekonomická úroveň spoločnosti. 

V nasledujúcej kapitole bude venovaná hlavná pozornosť pyramíde potrieb a jej 

jednotlivým úrovniam. Do prvej základnej úrovne spadajú fyziologické potreby, ktoré 

zahŕňajú v sebe potrebu jedla, pitia, spánku, tepla, prístrešia a telesných potrieb. Druhá 

úroveň je tvorená potrebou bezpečia a ochrany, predovšetkým v práci a pri udržaní 

pevného zdravia (Forsyth, 2009, s. 17). Okrem iného do tejto potreby spadá aj potreba 

stability, ochrany, život bez strachu a zaistená budúcnosť. Ďalšia a teda tretia úroveň 

zahŕňa potrebu lásky a túţbu niekam patriť, ktoré sú často v literatúre uvádzané ako 

sociálne potreby. Táto skupina pojednáva o potrebe priaznivého prijatia náklonnosti, 

pričlenenia k skupine, lásky a interakcie. Veľmi dôležitá je aj ďalšia úroveň a to potreba 

úcty, alebo taktiež potreba byť vážený. Podstata tejto potreby spočíva v sebaúcte, úcte 

k iným, k statusu, moci, autonómii, kompetenciám, prestíži a uznaniu. Na vrchole danej 

pyramídy nájdeme už len sebarealizačné potreby. Tu spadajú potreby, ktoré sa 

zameriavajú na plné využitie vlastných schopností, osobný rast a tvorivé uspokojenie.  Pre 

sprehľadnenie sú dané potreby vyobrazené v pyramíde pod textom.  

Obr. 2-1 Maslowova pyramída potrieb (hierarchia potrieb) 

 

Zdroj:  IBIS PARTNER SLOVAKIA. Komunikácia a motivácia: Maslow, Herzberg a tí druhí. 

Ibispartner.sk [online]. © 1996 [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: 

http://www.ibispartner.sk/sk/komunikacia-a-motivacia/444-motivacia-maslow-herzberg-a-ti-druhi. 
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Je dôležité spomenúť, že Jiří Plamínek (2007, s. 74-77) do danej pyramídy začleňuje 

ešte jednu úroveň a hovorí sa jej „nulté poschodie“. Do tejto úrovne spadajú 

predovšetkým príjemné pocity a zároveň unikanie pocitom nepríjemným. Dôvodom tohto  

začlenenia je skutočnosť, že všetky naše túžby, priania a potreby vychádzajú z našich 

pocitov, ktoré vždy ovplyvňujú naše jednanie a myslenie. Zároveň je dôležité poukázať na 

to, že bez nepríjemného pocitu hladu, by sme nikdy nepocítili príjemný pocit nasýtenia. Ak 

by človek nikdy nepocítil nedostatok nemohol by pocítiť uspokojenie. Veľmi 

zjednodušene by bolo možné tvrdiť, že ak by sme nemali pocity negatívneho charakteru, 

nikdy by sme sa neuberali nijakým smerom a to značí, že by sme sa stali  úplne prázdnymi 

stojacími na jednom mieste. Nepoznali by sme šťastie z uspokojenia nejakej potreby a náš 

život by nemal žiadny zmysel.  

Maslowovu pyramídu je možné aplikovať aj na potreby pracovníkov. V tom prípade by 

pyramída nadobudla takýchto rozmerov (Duchoň a Šafránková, 2008, s. 267). 

1. Práca samotná 

2. Uznanie a ocenenie 

3. Vzťahy  na pracovisku 

4. Istota, informovanosť, komunikácia 

5. Mzda ako prostriedok uspokojenia mnohých potrieb. 

Jednotlivé potreby pracovníka sú usporiadané od najdôležitejšej potreby na pozícii jedna 

až po najmenej významné potreby na pozícií päť. 

Maslowova hierarchia potrieb je dodnes využívaná v podnikoch, ale zároveň ako tvrdí 

Duchoň a Šafránková (2008, s. 268) „nebola však overená empirickým výskumom a je 

kritizovaná za svoju zjavnú nepružnosť a nekompromisnosť.“ To znamená, že ľudia majú 

rôzne priority a potreby, ktoré sa vyvíjajú. Z toho dôvodu nie je možné dané potreby 

presne zoradiť a aj samotný Maslow mal pochybnosti o platnosti presne usporiadanej 

pyramídy. 

McGregorová teória X, Y 

Autorom často krát nazývanej teórie potreby úspechu je Dougles McGregor (1906 -

 1964), ktorý rozdelil ľudské chovanie v súvislosti s prístupom k životu na dva protichodné 

smery a to na teóriu X a teóriu Y (Forsyth, 2006).  



13 

 

Teória X vychádza z predpokladu, že ľudia sú príliš leniví na to, aby mali záujem 

o prácu. Zároveň nie sú schopní preberať na seba zodpovednosť, ktorá s prácou 

neodlúčiteľne súvisí. K tomu, aby podal určitý výkon sú používané rôzne donucovacie 

alebo presvedčovacie prostriedky, pričom najčastejším z nich je odmena. 

Teória Y definuje opačný názor, ako teória X. V tomto prípade ľudia chcú pracovať, 

chcú preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia v pracovnej oblasti a chcú sa posúvať vo 

svojom profesijnom živote ďalej.  

Oba názory sú pravdivé a väčšinou sú odvodené z postoja k určitým druhom práce. Ide 

však o subjektívny pohľad každého jedinca. Nesporné je však to, že každý zamestnanec sa 

cíti lepšie v zamestnaní, ktoré je organizáciou neustále zlepšované a upravované podľa 

potrieb svojich zamestnancov. 

Motivačne – hygienická teória F. Herzberga 

Teória, ktorej zakladateľ je americký profesor psychológie Frederick Herzberg  

(1923 - 2000) je často nazývaná aj „dvojfaktorová analýza“. Z toho dôvodu je tvorená 

dvoma základným faktormi a to hygienickými (uspokojovače) a motivačnými faktormi.  

Hygienické faktory, alebo faktory nespokojnosti sú typické tým, že ľudí vedú 

k pocitom negatívneho charakteru (Forsyth, 2009). Dané faktory majú len malý vplyv na 

pozitívne postoje k práci a sami o sebe nepôsobia na motiváciu pracovníkov. Napriek tomu 

by ich organizácie nemali podceňovať a pripraviť sa na ich prípadné prepuknutie. 

V prípade, že nie je ich pôsobenie zaistené pracovník sa môže cítiť nespokojný. 

Odstránením nespokojnosti sa začneme uberať po ceste motivácie. Dôležité je zdôrazniť, 

že pred samotným procesom motivácie je dôležité zaistiť pôsobenie hygienických faktorov 

inak je úsilie organizácie zbytočné (Duchoň a Šafránková, 2008).  Najčastejšie prejavujú 

zamestnanci nespokojnosť v oblastiach súvisiacich so mzdou, s politikou spoločnosti 

a administratívnymi procesmi, s mierou kontroly, s pracovnými podmienkami, so vzťahmi 

s ostatnými, s pracovnou pozíciou a pracovnou istotou. 

Motivačné faktory alebo aj faktory spokojnosti smerujú ľudí k vyvolávaniu dobrých 

pocitov (Forsyth, 2009). Satisfaktory dokážu motivovať jednotlivcov v takej miere, ktorá 

ich tlačí k podávaniu vyšších výkonov a vyššieho úsilia. Pôsobí neobmedzene, a to až do 
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chvíle, kedy zamestnanec nemá pocit nespokojnosti a frustrácie (Duchoň, Šafránková, 

2008). Každý zamestnanec má svoje priania, ktoré sú smerované do rôznych oblastí. Tieto 

oblasti môžeme rozdeliť na dve skupiny. V prvej skupine je zakotvená potreba budovať 

a rozvíjať odbornosť a kvalifikáciu jednotlivca, pričom smeruje k osobnému rastu. Skupina 

druhá funguje ako základná skupina a popri tom sa zameriava na slušné zachádzanie 

v oblasti odmeňovania, vedenia a kontroly, pracovných podmienok a administratívnych 

postupov (Duchoň, Šafránková, 2008). Táto skupina v nijakom prípade nespôsobí, že by 

pracovníci boli vo vyššej miere uspokojení v oblasti práce alebo by podávali vyšší výkon. 

Jej úlohou je len predchádzať prípadnej nespokojnosti a nízkemu pracovnému výkonu. 

Spokojnosť zamestnancov sa najčastejšie spája s oblasťami ako sú úspech, uznanie, náplň 

práce, zodpovednosť, povýšenie -postup, možnosť rásť. 

McClellandova teória získaných potrieb 

Teória získaných potrieb alebo inak nazývaná teória potreby úspechu sa zameriava na 

tri kategórie potrieb a ich vzájomnú kombináciu. Ide o potrebu niečo v živote dosiahnuť, 

niekam patriť a potrebu spájanú s mocou. Intenzita s akou sa u jednotlivcov prejavujú je 

odlišná a značne ovplyvňujú ich ďalšie jednanie a chovanie. Autorom danej teórie je 

americký psychológ a behavioristický vedec David McClelland (1917-1998). 

Prvou z potrieb je potreba niečo dosiahnuť alebo potreba úspechu, kde si jedinci 

kladú stredne ťažké ale dosiahnuteľné ciele. Ich najväčším zadosťučinením nie je odmena, 

ale dosiahnutie osobného úspechu. Neznamená to však, že by odmenu odmietali, ale 

vyriešenie problému alebo naplnenie zadanej úlohy má pre takýto typ jedinca väčší 

význam. Zároveň od organizácie, v ktorej pôsobia očakávajú určitú spätnú väzbu pri 

hodnotení, lebo len tá dokáže ovplyvniť výkon podávaný zamestnancami. 

 Druhá potreba, potreba moci sa vyznačuje a spája s osobami, ktoré chcú získať 

autoritu a mať vplyv a uznanie u svojich podriadených. Jedinec tohto typu je zväčša 

odhodlaný a vernostne pripútaný k organizácii, v ktorej pôsobí. 

Poslednou potrebou je potreba niekam patriť alebo potreba priateļských vzťahov. 

Ľudia, ktorí sa radia do tejto kategórie vidia najväčšiu potrebu v medziľudských vzťahoch, 

ktoré sú pozitívne a založené na dôvere. Stávajú sa najčastejšie súčasťou tímu, kde je 

preferovaná spolupráca pred súťažou. 
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Alderferova ERG teória  

Clayton P. Alderfer (1940) je autorom ďalšej teórie motivácie, ktorá vznikla na podnet 

nespokojnosti s teóriou potrieb podľa Abrahama Maslowa. ERG teória mala priniesť 

modifikáciu a odstránenie nedostatkov Maslowovej teórie. Priniesol obmenu 

predovšetkým v definovaní potrieb, ktoré človek môže pociťovať. Ich počet zúžil do troch 

základných oblastí.  

Prvá oblasť pojednáva o existenčných potrebách. Do tejto oblasti spadajú všetky 

potreby či už materiálne alebo fyziologické, čiže všetko to čo umožňuje našu existenciu. 

Ďalšia, teda druhá oblasť hovorí o potrebe harmonických vzťahov. Potreba vzťahov 

zahŕňa všetky sociálne orientované vzťahy a snahu o udržanie pozitívnych vzťahov 

s ľuďmi, ktorí sú okolo nás. Posledná oblasť v sebe zahŕňa potrebu rastu, ktorá súvisí 

s potrebou rozvíjania ľudského kapitálu (Bělohlávek, 2001).  

„Hlavný rozdiel medzi Maslowovou teóriou a teóriou ERG je podľa samotného 

Claytona Alderfera v tom, že všetky tri základné kategórie potrieb môžu byť požadované 

v rovnakom okamžiku“ (Dědina a Odcházel, 2007, s. 66). 

2.2.2 Procesné teórie motivácie 

Teórie patriace do tejto skupiny riešia otázku, ako motivácia vzniká v pracovnom 

prostredí. Vysvetľujú motiváciu na základe určitých očakávaní a predpokladov ako 

dosiahnuť uspokojenie potrieb. Spadajú tu: 

 Vroomova teória očakávania + rozšírený model teórie očakávania; 

 Adamsová teória rovnosti; 

 Skinnerová teória zosilnených vnemov; 

 Lockova teória cieľov; 

 Teória podnecovania; 

 Atributívna teória. 
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Vroomova teória očakávaní 

Ďalšia teória, ktorá si zaslúži, aby bola spomenutá je teória očakávaní inak nazývaná aj 

teória expektácie. Pôvodne sa pojem očakávanie spájal s teóriou valence – inštrumentalita 

– expektácia, ktorej tvorcom bol psychológ Viktor Vroom (1932). Valence bola spájaná 

s hodnotou a inštrumentalita bola definovaná ako presvedčenie, že ak učiníme jednu vec, 

povedie to k uskutočneniu veci inej. Posledný pojem, s ktorým Vroom pracoval bola 

expektácia, čiže očakávanie alebo pravdepodobnosť, že činy alebo úsilie smerujú 

k určitému výsledku (Armstrong, 2007).  Samotný Vroom tvrdil, že jednanie a konanie 

jednotlivca je ovplyvnené nielen preferenciami, ktoré sa týkajú spomínaných výsledkov, 

ale aj jeho presvedčením, že výsledky sú možné (Armstrong, 2007, s. 225). 

Daná teória bola ďalej rozvíjaná a upravovaná Lymanom W. Porterom (1913-1990) 

a Edwardom Lawlerom (1905), ktorí usúdili z Vroomových myšlienok, že existujú dva 

faktory ovplyvňujúce úsilie ľudí, a tie následne vkladajú do svojej práce (Armstrong, 

2007). K základným faktorom, ktoré ovplyvňujú úsilie podľa Vrooma patria: 

1. Hodnota odmeny jedinca, ktorá dokáže uspokojovať jeho potreby a podnecovať ho 

k výkonu. 

2. Očakávanie, že výsledky sú v priamej závislosti s úsilím, ktoré je do práce 

vkladané.  

Porter a Lawler prichádzajú z predpokladom, že úsilie jedinca je ovplyvnené 

predovšetkým jeho schopnosťami a tým ako vníma svoju rolu, teda to čo si praje robiť 

alebo by mal robiť.  

Podľa odborníkov je táto teória považovaná za dokonalé komplexnú. Jej úspech tkvie aj 

v zhrnutí viacerých premenných, ktoré dokážu ovplyvňovať motiváciu. Okrem iného 

prináša nápady a idey ako možno danú teóriu uplatňovať aj v samotných organizáciách 

a podnikoch. Výskumy odhalili, že spomínaná teória je platná len pre jedincov uvažujúcich 

racionálne a objektívne. 
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Teória posilnenia 

Hlavným tvorcom teórie posilnenia je predstaviteľ behavioristickej psychológie 

Burrhus F. Skinner (1904 - 1990), ktorý tvrdí, že to ako sa človek chová je ovplyvnené 

jeho správaním v minulosti. Presnejšie povedané, firma môže prostredníctvom trestov 

a odmien posilniť alebo eliminovať určitý druh chovania.   

Skinner dával do pozornosti tri základné pravidlá dôsledkov, ktoré môžu nastať: 

 dôsledky, ktoré udeľujú odmenu a má priniesť posilnenie chovania 

 dôsledky, ktoré sú spojené s potrestaním a chovanie oslabujú 

 dôsledky, ktoré neprinášajú ani odmenu, ani trest a chovanie vyhasína. 

Prvý prípad poukazuje na fakt, že ak organizácia chce posilniť pozitívne chovanie svojich 

pracovníkov poskytne im odmenu. Zriedkavejší prípad je, že organizácia chce chovanie 

oslabiť a vtedy svojich pracovníkov trestá.  

Základné pravidlo, ktoré je osvedčene u každého jedinca je, že chovanie ktoré sa nám 

osvedčilo a prinieslo nám pozitívnu spätnú väzbu spravidla opakujeme, pretože pre nás 

predstavuje výhodu a istý prínos. Naopak chovanie, ktoré nám neprináša žiadny pozitívny 

výsledok a odozvu, spravidla neopakujeme. 

Najčastejšou formou odmien, ktoré využíva väčšina spoločností sú rôzne druhy miezd, 

ale aj prémie, pochvala alebo konštruktívna kritika. Odmena by mala byť nastavená tak, 

aby podnecovala k podávaniu vyšších výkonov a posilňovala chovanie človeka v prospech 

organizácie. Fakt, že odmenu môže človek získať za podanie patričného výkonu a ak 

skúsenosti jedinca sú v tomto ohľade pozitívne, vedie k motivovaniu a opakovaniu 

odmeňovaného chovania.  

Teória spravodlivosti 

Ďalšia teória, ktorá ovplyvnila motiváciu ako takú je teória spravodlivosti. Už z názvu 

je možné usúdiť čoho sa jej podstata bude týkať. Zamestnanci podnikov očakávajú za 

svoju vykonanú prácu odmenu avšak o túto odmenu sa snažia iba vtedy, ak sú presvedčení, 

že bude spravodlivo rozdelená.  

Autorom danej teórie je známy profesor John Stacy Adams (1947), ktorý upozorňuje 

na existenciu dvoch foriem spravodlivosti. Prvou z nich je distributívna spravodlivosť, 

ktorá sa týka toho ako pracovníci cítia, že sú odmeňovaní v závislosti na svojom prínose 
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v porovnaní s ostatnými. Druhý typ spravodlivosti je procedurálna spravodlivosť. 

V tomto prípade sa zameriava na to ako pracovníci vnímajú spravodlivosť postupov 

používaných v organizácii, v takých oblastiach ako je napr. hodnotenie pracovníkov, 

povýšenie, či disciplinárne záležitosti (Kocianová, 2010, s. 33). 

 Pojem spravodlivosť znamená, že človek je v porovnaní s ostatnými jedincami, ktorí sa 

chovajú obdobne posudzovaný a hodnotený rovnakým spôsobom a podľa rovnakých 

kritérií. V práci je bežné, že si zamestnanci porovnávajú svoje vstupy a výstupy 

s ostatnými pracovníkmi, zvlášť s tými, ktorí pracujú v rovnakej oblasti. Ak dôjde 

k nespravodlivosti zamestnanec svoje chovanie upraví takým spôsobom, aby sa situácia 

stala pre neho znesiteľnou (Duchoň a Šafránková, 2008). Pracovníci môžu pociťovať 

určitý stupeň podhodnocovania, kedy môžu vynakladané pracovné úsilie znížiť, poprípade 

zvýšiť svoj výkon. Ak sa cítia opačne, čiže nadhodnotene zväčša zvýšia svoje vstupy 

a menej pravdepodobné je, že by svoje výstupy znížili. Reakcie jedincov na situácie, ktoré 

môžu nastať závisia predovšetkým od toho, aký majú stupeň citlivosti na spravodlivosť. 

Spravodlivosť, resp. rovnováhu je možné vyjadriť aj vzorcom. Prvý zlomok je tvorený 

pomerom medzi vlastným výstupom a vlastným vstupom. Na druhej strane rovnice sa do 

pomeru dostáva výstup spolupracovníka a vstup inej osoby. 

vlastný výstup                spolupracovníkov výstup 

_____________      =     _____________________ 

                                 vlastný vstup                spolupracovníkov vstup 

 

Teória cieļov 

Pri predstavovaní jednotlivých teórii je nutné spomenúť taktiež teóriu cieľov. Jej 

hlavným tvorcom je John Locke (1632-1704), ktorý zároveň položil základy empirickej 

filozofie. Samotný Duchoň a Šafránková (2008, s.272) tvrdia, že: „motivácia a výkon sú 

vyššie, ak sú jednotlivcom stanovené špecifické, náročné, ale prijateľné ciele, a ak existuje 

spätná väzba na výkon.“ Za najdôležitejší faktor sa považuje spoluúčasť jedincov na 

dosahovaní stanovených cieľov. Náročnosť daných cieľov by mala byť prejednaná 

a odsúhlasená, a následne ich plnenie musí byť podporované vedením a radou. Veľmi 

veľký význam pre udržanie motivácie má spätná väzba hlavne pre dosahovanie stále 

vyšších a vyšších cieľov. Táto teória zohráva kľúčovú úlohu v procese riadenia pracovného 

výkonu. 
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Teória podnecovania 

Podstata danej motivačnej teórie tkvie v odmeňovaní. Odmena má predstavovať určité 

ohodnotenie za vykonanú prácu a prichádza zväčša po podaní veľmi obdivuhodného alebo 

vysokého výkonu. Daný motivačný prostriedok má podnecovať pracovníkov k podávaniu 

vyšších výkonov, pričom zaň získajú požadovanú odmenu. Odmena je jeden 

z motivačných prostriedkov, ktoré dokáže na pracovníkov pôsobiť veľmi pozitívne a je 

možné ju zaradiť medzi najčastejšie využívaný prostriedok ocenenia kvalitne podanej 

práce. 

Atributívna teória 

Atribúcia je pojem, ktorý zjednodušene predstavuje určitý proces, ktorým si ľudia 

vysvetľujú príčiny správania. Správanie každého z nás je ovplyvnené kombináciou 

subjektívne vnímaných vnútorných a vonkajších síl, ktoré na nás pôsobia. K silám 

vnútorným radíme naše schopnosti, zručnosti ale aj únavu. Ide teda o všetky naše osobné 

predispozície. Naopak k silám vonkajším patria organizačné pravidlá, nariadenia, ale aj 

spôsoby nadriadených, čiže všetko to čo nedokážeme ovplyvniť a zmeniť. Tieto sily sú 

smerované k nám zvonku a ich tvorbu má na starosti okolie, organizácia a všetko to čo nás 

obklopuje. 

2.3 Zdroje motivácie 

K tomu, aby bol každý človek motivovaný musí existovať zdroj, z ktorého daná 

motivácia vychádza a pramení. Je ukrytý v každom z nás a zároveň je v každom ohľade tak 

odlišný. Každý z nás je motivovaný a poháňaný smerom vpred iným spôsobom. Je to 

ovplyvnené naším preferenčným rebríčkom, ktorý stavia na prvé pozície iné potreby, iné 

záujmy a iné ideály.  

Základným zdrojom motivácie sú potreby, ktoré sú pre náš život bez pochýb dôležité 

a bez ich definovania by nebolo možné stanovovať si ciele a vízie do budúcna. Ak 

necítime potrebu nič meniť nespejeme ani k zmene samého seba. Potreby sú definované 

ako určitý pocit nedostatku, ktorý pociťujeme a ktorý chceme odstrániť a danú potrebu tak 

uspokojiť. 
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To ako sme v určitých situáciách motivovaní závisí aj od návykov, ktoré sú v nás 

zakorenené. Návyky sú činnosti, ktoré človek robí automaticky v každodennom živote. Sú 

úzko prepojené s výchovou, ktorú sme získali od našich rodičov a následne ich dokážeme 

implementovať aj v našom pracovnom živote.  

Záujmy sú pre ľudí veľmi dôležité predovšetkým preto, lebo orientujú pozornosť 

človeka trvalejšie na určitú oblasť, ktorá mu prináša potešenie a poznanie nových vecí. Od 

záujmov je možné odvodiť charakter človeka, pričom dôraz sa kladie na počet a  intenzitu 

vykonávaných záujmov. 

Človek musí vo svojom živote mať správne nastavené hodnoty a hodnotovú 

orientáciu. Bez hodnôt by bol svet skazený a nemal by zmysel. Hodnoty predstavujú 

niečo, čo má pre každého jedinca zmysel a čo považuje za dôležité. Ich podstata sa 

u každého z nás značne líši. 

Posledným zdrojom motivácie sú ideály, ktoré vytvárajú názorové predstavy niečoho 

subjektívne žiaduceho, pozitívne hodnoteného a o čo jedinec usiluje (Duchoň 

a Šafránková, 2008, s.265). 

2.4 Proces motivácie 

Ako každá činnosť, ktorú v živote vykonávame má svoj postupný priebeh, tak aj 

motivácia je rozdelená na určité kroky, ktoré nasledujú bezprostredne za sebou a navzájom 

sa ovplyvňujú. Podľa Arnolda a kol. (1991) existujú tri zložky motivácie a to smer, ktorým 

sa jedinec uberá a bližšie poukazuje o čo sa snaží. Ďalšou zložkou je úsilie, ktoré do práce 

vkladáme a entuziazmus, s ktorým prácu vykonávame. Posledná tretia zložka je 

vytrvalosť, čiže doba ako dlho sa o niečo pokúšame. 

Motivácia v tomto procese zohráva úlohu štartéra. Dochádza k nakopnutiu a tým aj 

naštartovaniu jedincov k činnosti, ktorá sa snaží o dosiahnutie vytýčeného cieľa. Pred tým 

ako začne organizácia vyvíjať snahu smerovanú k zamestnancom a to v podobe motivácie, 

obvykle vzniká určitý druh potreby, ktorú chce spoločnosť naplniť a tým zároveň 

odstrániť.  Následne dochádza k definovaniu cieľa a to či už na strane organizácie alebo na 

strane zamestnanca. Bez udania smeru a cieľa, ktorého chceme dosiahnuť sa zamestnanci 

nepovažujú za dostatočne motivovaných. Definovanie potreby a cieľov je ukončené 

a dochádza k naplánovaniu celého procesu motivácie. Je dôležité definovať kroky, ktoré 
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budeme v priebehu realizácie procesu vykonávať. Dané kroky by mali byť prezentované 

tak, aby smerovali k dosahovaniu vytýčených cieľov.  Na koniec dochádza už len 

k dosiahnutiu stanovených cieľov a tým odstráneniu vzniknutej potreby. 

Obr. 2-2 Proces motivácie 

 

  

 

 

 

 

Zdroj: Armstrong (2007, s. 220, upravené) 

2.5 Motivačné faktory 

Nasledujúca časť sa bude konkrétne zaoberať faktormi a prostriedkami motivácie. 

K tomu, aby bol každý článok celku, čiže každý zamestnanec organizácie pozitívne 

motivovaný musí organizácia odhaliť a vytvoriť motivačný program pre každého 

zamestnanca zvlášť podľa jeho preferencií a potrieb. Zároveň sa predpokladá, že dôjde 

k odstráneniu negatívnych faktorov, ktoré vedú k opaku motivácie a teda k demotivácii. 

K najúspešnejším faktorom, ktoré dokážu ovplyvňovať a následne motivovať pracovníkov 

radíme (Tureckiová, 2004, s. 71):   

 Náplň práce. Ide o fakt, ktorý je zakotvený už v pracovnej zmluve a ovplyvňuje našu 

prácu v celom pracovnom procese. Firma môže zaisťovať neustále obohacovanie 

alebo rozširovanie jej obsahu v závislosti na schopnostiach pracovníka.  

 Zaujímavá práca. V súčasnosti sa daný motivačný faktor považuje za veľmi dôležitý. 

Ak sú zamestnanci spokojní s prácou, ktorú vykonávajú a zároveň je pre nich práca 

koníčkom, dokážu podávať veľmi vysoké výkony a následne uspokojiť vedenie 

podniku. Keď podnik vidí prístup k práci svojich zamestnancov, obvykle tomu 

Stanovenie cieľov 

Potreba Podniknutie krokov 

Dosiahnutie cieľov 
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prispôsobuje ďalšie motivačné nástroje, ktoré dokážu obohatiť a zlepšiť život každého 

z nich. 

 Participácia a pocit účasti na dianí vo firme. Čoraz častejšie vzniká u pracovníkov 

potreba realizovania sa v rámci podniku. Mnohé firmy umožňujú pracovníkom 

podieľať sa na dianí v podnik. Následne tak vyvolávajú u zamestnancov pocit 

dôležitosti a stáva sa tak súčasť celku. Je pre nich prínosné ak vedia, že svojimi 

názormi a nápadmi dokážu niečo ovplyvniť, zlepšiť či zdokonaliť. 

 Odovzdávanie právomoci a zodpovednosti. Jedným spôsobom ako sa spoločnosti 

snažia udržať si svojich najcennejších pracovníkov je udelenie im vyšších právomoci, 

s ktorými sa následne spája vyššia miera zodpovednosti. Pracovníci získajú pocit, že 

môžu svojim rozhodnutím zmeniť toho viac a ovplyvniť spoločnosť a jej vývoj vo 

väčšej miere. Často však zabúdajú na zodpovednosť, ktorú za svoje rozhodnutia 

a vyššiu právomoc musia niesť. 

 Efektívna komunikácia. Za veľmi frustrujúcu sa pre všetkým zamestnancov 

považuje situácia, kedy nedochádza ku komunikácii s ich priamym nadriadeným. 

Okrem iného sa vyžaduje, aby daná komunikácia bola čo najefektívnejšia pre oboje 

strany. Komunikácia je veľmi prínosný motivačný prvok, ktorý dokáže zmeniť 

atmosféru prevládajúcu na pracovisku, dokáže zvýšiť informovanosť a v konečnom 

dôsledku aj výkon zamestnancov.  

 Informovanosť. Zamestnanci pre výkon svojej práce potrebujú neustálu 

informovanosť o prípadných zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť ich výstupy. 

Dostatočná informovanosť prináša so sebou zvyšovanie výkonov a pocit istoty, že 

podnik nekoná za chrbtom svojich zamestnancov. 

 Dobré pracovné vzťahy. Častým dôvodom nespokojnosti pracovníkov so 

zamestnaním sú zlé medziľudské vzťahy prevládajúce na pracovisku. Podnik by mal 

sa mal snažiť o zlepšenie situácie a  prostredníctvom rôznych programov na budovanie 

lepších vzťahov. Jeho snahou by malo byť nastolenie takých vzťahov, ktoré podporujú 

firemnú kultúru i konkrétne interpersonálne vzťahy vo vnútri pracovnej skupiny. 

 Rozvoj zamestnancov a kariérny rast. Zamestnanie by pracovníkom malo prinášať 

možnosti ďalšieho osobného i profesionálneho rozvoja. Potenciál každého 

zamestnanca by vzrastal spolu s ich reálnymi možnosťami na trhu. Vyššia snaha 

a výkon je viditeľná u pozícii, kde sa môže zamestnanec posúvať vyššie. Ak jeho 

pozícia nemá kam smerovať nepociťuje dostatočnú motiváciu.  
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 Systém odmeňovania a hodnotenia. Oba systémy by mali byť nastavené optimálne, 

spravodlivo a priehľadne. Každý zamestnanec by mal daným systémom porozumieť 

a stotožňovať sa s nimi.  

 Sociálny program podniku. V každom podniku by daný program mal existovať 

a mali by byť o ňom informovaní všetci zamestnanci. Bez pochýb dokážu sociálne 

istoty v dnešnom svete ovplyvniť výkon a záujem zamestnancov. Dôvodom je fakt, že 

poskytovaním daných istôt dochádza k posilneniu istoty v zamestnaní a ovplyvneniu 

osobného života každého zamestnanca.   

 Štýl riadenia a vedenia ļudí. Manažéri všetkých podnikov by mali riadiť podnik 

takým spôsobom, aby smeroval k dosahovaniu stanovených cieľov a zvyšovala tak jej 

samotnú bonitu. K tomu však potrebuje ľudský kapitál, ktorý musí viesť motivujúcim 

a podnecujúcim spôsobom. 

 Uznanie. Považuje sa za veľmi mocný motivačný nástroj, ktorý dokáže posilniť pocit, 

že zamestnanec je pre podnik dôležitý a prínosný. Ak zamestnanci vykonávajú svoju 

prácu poctivo a veľmi efektívne, pociťujú potrebu počuť zo strany nadriadeného určitú 

pochvalu a uznanie.   

2.6 Základné princípy motivácie 

Organizácie si pred realizovaním motivácie stanovujú určité ciele, ktoré chcú 

dosiahnuť, čiže si určuje akým smerom sa bude uberať. Smer a cesta je však veľmi široký 

pojem, preto je dôležité si stanoviť jednotlivé kroky, ktoré v celom procese bude firma 

podnikať a postupy, podľa ktorých dôjde až k dosiahnutiu cieľa a následne k odstráneniu 

nedostatku.  

Princípy a postupy, ktoré vedu k správnej motivácii pracovníkov môžu byť rôzne. 

Podľa Johna Adaira (2004, s.109), môžeme definovať sedem oblastí „sústrediacich sa na 

hlavné stratégie, ktoré by sme mali používať, keď budeme chcieť získať ten najlepší 

pracovný výkon od každého, vrátane nás samotných.“ Prvá z nich je zameraná na radu, aby 

ten kto motivuje bol sám motivovaný. Ide o zlaté pravidlo motivácie, ktoré tvrdí, že 

nikdy nebude nadriadený inšpirovať iných zamestnancov, pokiaľ sám nie je inšpirovaný. 

Je dôležité aby si manažéri uvedomili pred tým ako začnú kritizovať za nedostatok 

motivácie, či sú oni samotní dostatočne motivovaní a či majú vlastné nadšenie a zapálenie 
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pre danú úlohu. Za veľmi dôležité sa považuje, aby sa manažér dokázal chovať a jednať 

takým spôsobom, ktorým bude dávať dobrý príklad všetkým okolo seba. 

Za ďalší dôležitý krok k dosiahnutiu úspechu a cieľu  je schopnosť vybrať si ļudí, 

ktorí uţ motivovaní sú. Je jasné, že každá spoločnosť dokáže pôsobiť na motiváciu 

zamestnanca do určitej miery a to prostredníctvom motívov a stimulov, ktoré sú u každého 

z nich odlišné. Podstatou tohto princípu však je nájsť spôsob ako v ľuďoch zapáliť iskru 

a motiváciu v nich samotných. Manažér musí správnym spôsobom inšpirovať, tých 

ktorých nikto iný inšpirovať nevie. Ako hovorí aj staré príslovie: „Kone ku vode priviesť 

môžeš, ale piť ich neprinútiš.“ A podobne je tomu aj so zamestnancami, na ktorých 

manažér pôsobí rôznymi prostriedkami, no motivácia sa nemusí dostaviť. Preto je dôležité 

hľadať ľudí, ktorí disponujú určitým množstvom motivácie. 

Stanovte podnetné, ale realistické ciele a takto môžeme definovať ďalší podnetný 

krok smerujúci k motivácii zamestnancov. V danom bode si manažér pokladá rôzne 

otázky, ktoré sa týkajú toho čo by mal robiť a ako by to mal robiť. Zároveň je dôležité 

vedieť si na dané otázky odpovedať. Od správneho vedúceho sa očakáva, že celý proces 

dôkladne naplánuje. Za dôležité sa považuje rozdeliť úlohy alebo účel do samostatných 

zámerov, z ktorých pracovníci dokážu následne dosiahnuť žiaduci stav alebo cieľ. Ako vo 

všetkých ostatných častiach práce, tak aj tu nesmieme zabudnúť na spätnú väzbu. Keďže sa 

na realizovaní cieľa budú podieľať samotní zamestnanci je dôležité, aby ho poznali do 

všetkých detailov a aby s jeho realizáciou následne súhlasili. Samotní zamestnanci sa na 

realizovaní cieľov budú podieľať a budú podávať výkon k ich naplneniu, takže potrebujú 

vedieť, či je možno daný cieľ naplniť (Adair, 2004). 

Štvrtý typ princípu poukazuje na fakt, že pokrok motivuje. Táto oblasť pojednáva 

o tom, že nie sme motivovaní len svojimi individuálnymi potrebami, ale aj potrebami, 

ktoré vychádzajú z našej spoločnej úlohy. Zjednodušenie povedané, že každý z nás chce 

dokončiť to čo začal. Keď sa pri plnení úlohy posúvame stále ďalej a ďalej, motivuje nás 

fakt, že sme čoraz bližšie k stanovenému cieľu a vydávame vyšší výkon. Opätovne sa 

kladie veľký dôraz na spätnú väzbu, bez ktorej by zamestnanci nevedeli, či sa pohybujú 

v správnom smere a idú správnou rýchlosťou. Spätná väzba môže informovať 

o dosahovaní malého pokroku, čo vedie taktiež k vydávaniu vyššieho úsilia a snahy danú 

negatívnu správu premeniť v pozitívnu (Adair, 2004) 
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Zachádzajte s kaţdým človekom ako s osobnosťou, takto je definovaná ďalšia oblasť 

princípov motivácie. Každá odborná literatúra, ktorá sa zaoberá riadením ľudských zdrojov 

pojednáva o nich ako o ovocí, ktoré rastie množí sa a nakoniec dozreje. Sú považovaní za 

veľký prínos pre firmu. Dôležité je však uvedomiť si, že každé toto ovocie sa odlišuje, no 

mi jeho vnútro nepoznáme úplne detailne. Každý z nich má iné potreby, túžby a záujmy, 

a každý z nich prikladá dôležitosť niečomu inému a práve preto majú odlišné očakávania. 

To čo zamestnanci chcú nezistíte, kým sa nespýtate a dané informácie nie je možné nájsť 

v žiadnej knihe. Manažér si musí pri všetkých okolnostiach s každým človekom jednať ako 

s osobnosťou, pretože každý človek sa odlišuje svojou podstatou. K tomu aby sme zistili, 

čo sa v každom zamestnancovi skrýva je nutné venovať im čas, vnímať ich potreby 

a pochopiť, čo od firmy očakávajú. 

Rada nad zlato, ktorá je veľmi dôležitá a zamestnancami aj značne požadovaná je, aby 

firma udeļovala spravodlivé odmeny. Peniaze sú veľmi mocný prostriedok, ktorý aj 

napriek neustále meniacim sa podmienkam na trhu dokáže stále podnecovať a motivovať. 

Každý zamestnanec očakáva, že za vykonanú prácu dostane mzdu, ktorá bude 

porovnateľná s výkonom, ktorý podal. Zároveň očakáva, že táto mzda bude spravodlivá, 

zohľadňujúca všetky faktory, ktoré na zamestnanca vplývajú a zároveň bude mať 

motivujúcu funkciu. Veľmi dôležité je spomenúť, že zamestnanci vnímajú všetko, čo sa 

okolo nich deje a dokážu vycítiť nesprávne zachádzanie a teda aj odmenu, ktorá 

neodpovedá vykonanej práci. Zlý krok v tomto smere a firma môže stratiť zamestnanca 

s vysokým potenciálom. 

Poslednou radou pri motivácií je vyjadrovať uznanie zamestnancom. Uznanie je veľmi 

silným motivačným nástrojom, ktorý dokáže pozitívne pohladiť ego každého z nás. Keďže 

zamestnanec pracuje podáva istý druh výkonu a prináša priaznivé výsledky, ktoré sú 

prospešné pre podnik ako celok očakáva, že bude od nadriadeného pochválený a tým aj 

motivovaný. Ak manažér dokáže správnym spôsobom pochváliť prácu svojich 

zamestnancov, vedie to k ich snahe situáciu opakovať a priniesť výsledky, ktoré budú ešte 

priaznivejšie a prospešnejšie. Pozor však na situáciu, kedy je zamestnanec až moc 

chválený. Vtedy môže dôjsť k premotivovaniu a poľaveniu zo strany zamestnanca. 



26 

 

2.7 Motivačný systém 

Motivačný systém je jeden z prostriedkov ako možno ovplyvňovať pracovný výkon 

zamestnancov a radí sa do oblasti riadenia ľudských zdrojov. Za základné zložky 

motivačného systému sa považuje hodnotenie, odmeňovanie a vzdelávanie (Hroník, 2006, 

s.17). 

Dané prvky sú navzájom prepojené a vzájomne sa ovplyvňujú. Ich účasť zaistí, že 

motivačný systém sa stáva efektívnym a prínosným. Samotný proces hodnotenia nám 

napomáha určiť výšku odmeny, ale zároveň nám pomáha odhaliť potreby v oblasti rozvoja 

pracovníka do budúcnosti. To ako je zamestnanec počas pôsobenia v organizácii 

vzdelávaní ovplyvňuje jeho výkony, ktoré sú následne hodnotené a odmeňované. 

V nasledujúcej časti bude pozornosť venovaná jednotlivým zložkám motivačného systému 

a snahe poukázať na ich dôležitosť vo vzťahu k motivácii. 

2.7.1 Hodnotenie a motivácia 

Hodnotenie sa považuje za veľmi dôležitý aspekt, od ktorého sa následne odvíja systém 

odmeňovania. Považuje sa aj za veľmi účinný nástroj kontroly usmerňovania a motivácie. 

Úlohou systému hodnotenia nie je len motivovať, ale aj objasniť ako zamestnanec 

vykonáva svoju prácu. Ako sú deti v školách hodnotené na základe známok, ktoré získajú 

za preukázanie svojich vedomosti, tak aj zamestnanci podliehajú pravidelnej kontrole zo 

strany svojho nadriadeného. 

Systém hodnotenia napomáha organizáciám odhaliť slabé ale i silné stránky 

zamestnanca, čím odkrýva jeho potenciál vo firme. Hodnotenie zaisťuje zber informácii 

o zamestnancovi v jednotlivých obdobiach, ktoré môžu byť následne porovnávané, a môžu 

zaistiť ovplyvňovanie a zlepšovanie výkonnosti zamestnanca v budúcnosti. Ďalším 

dôležitým faktom, ktorý môže odhaliť systém hodnotenia je potreba ďalšieho vzdelávania 

a rozvoja svojich pracovníkov. Daný systém môže následne ovplyvniť taktiež plánovanie 

kariéry zamestnanca do budúcna (Koubek, 2007, s. 207-208). 

Koubek (2007, s.208) definoval dve základné podoby hodnotenia pracovníkov.   

1. Neformálne hodnotenie. Ide o prípad, kedy dochádza k hodnoteniu pracovníka jeho 

nadriadeným v priebehu vykonávania jeho práce. Tento typ hodnotenia má len 

príležitostnú povahu, pričom je ovplyvnené situáciou daného okamžiku, pocitom 
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hodnotiaceho, jeho dojmom a momentálnou náladou (Koubek, 2007, s. 208). Nedá sa 

povedať, že sa odvíja od výsledku práce, či chovania pracovníka. Vyplýva 

z každodenného vzťahu medzi nadriadeným a podriadeným a zároveň sa radí 

k priebežnej kontrole plnenia pracovných úloh a pracovného chovania. Daná forma 

hodnotenia sa spravidla nezaznamenáva a len výnimočne býva príčinou určitého 

personálneho rozhodnutia. 

2. Formálne (systematické) hodnotenie. V tomto prípade ide formu, ktorá je 

racionálnejšia a štandardizovaná. Realizuje sa v pravidelných intervaloch a k jeho 

charakteristickým rysom sa radia plánovitosť a systematickosť. Výsledkom daného 

hodnotenia je spis, ktorý sa zakladá do osobného spisu pracovníka. Dané dokumenty sa 

dajú využiť pre ďalšiu personálnu činnosť, ktorá sa týka či už jedinca alebo celej 

skupiny. Zvláštnym prípadom formálneho hodnotenia je tzv. príleţitostné hodnotenie, 

ku ktorému dochádza v prípade odchodu zamestnanca z podniku, poprípade v určitých 

momentoch pracovnej kariéry pracovníka. Výsledkom daného hodnotenia je taktiež 

vypracovanie pracovného posudku. Dochádza však k nemu len v prípade, že podnik 

nedisponuje dostatočnými aktuálnymi výsledkami bežného periodického hodnotenia 

alebo od posledného hodnotenia zamestnanca došlo k výrazným zmenám. 

Efektívnosť hodnotenia sa nespája len s hodnotením pracovného výkonu, ale aj s tým 

aké boli dosiahnuté pracovné výsledky,  aké bolo vynaložené úsilie a potrebné 

predpoklady na ich zaistenie. Len v takomto prípade je možne hodnotenie považovať za 

motivačný prostriedok. 

2.7.2 Odmeňovanie a motivácia 

Ďalším dôležitým prvkom motivácie je odmeňovanie, ktoré dokáže ovplyvniť 

nejedného jednotlivca. Je to prostriedok, ktorý má veľmi veľkú silu a zmení postoj rôznych 

ľudí. Zároveň ide o najčastejšiu formu motivácie, ktorú podniky používajú prednostne pred 

ostatnými druhmi motivácie. Ako dokáže zamestnanca  odmena motivovať, tak ho dokáže 

aj demotivovať. Mnohí zamestnanci opúšťajú podnik, v ktorom pracujú z dôvodu 

nedostatočnej, nespravodlivej a príliš nízkej odmeny. 

Slovo odmena nezahŕňa vo svojej podstate len podobu mzdy alebo finančných 

prostriedkov, ale do danej oblasti radíme mnohé nefinančné a nehmotné podoby odmeny. 
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Organizácie využívajú rôzne formy odmeňovania, ktoré sa viažu zväčša k výsledkom ich 

práce a k tomu, že sú zamestnancami organizácie. Odmena sa môže odvíjať od povahy 

vykonávanej práce a jej významu, od odvedenej práce, od výkonu pracovníka alebo od 

jeho schopností. Za dôležité sa považuje aj fakt, že práca ja považovaná na pracovnom trhu 

za vzácnu. Najčastejšie majú odmeny podobu záujmových a podnetných pracovných úloh, 

verejného uznania zásluh a dobrej práce, starostlivosť o vzdelanie a rozvoj pracovníka. 

Najväčšia dôraz pri odmeňovaní je kladený na odmenu, ktorá je spravodlivá, primeraná 

a motivujúca. Odmena pracovníka sa často odvíja od toho ako si ho organizácia cení. 

Mnohokrát sa využíva ako prostriedok na udržanie si zamestnanca. 

Odmeny môžeme rozdeľovať na viacero druhou, najčastejšie však ide o: 

1. Vonkajšie (hmotné) odmeny 

 Peňažné odmeny = základná mzda alebo plat a dodatkové odmeny 

 Nepeňažné odmeny = zamestnanecké benefity 

2.  Vnútorné (nehmotné) odmeny = sú viazané na osobnosť pracovníka a  jeho radosť, 

dobrý pocit z vykonanej práce, vnútorné uspokojenie. 

Zložky odmeňovania:  

 Základná peňažná odmena ( jednotlivé druhy miezd) 

 Dodatočné peňažné odmeny  (pohyblivé mzdy a platy) 

 Zamestnanecké výhody  

 Nepeňažné odmeny (ocenenie, pochvala, osobný rozvoj) 

Mzdové formy = základné a provízne mzdové formy  ( časová mzda a plat, úkolová 

mzda, provízna mzda, mzdy za očakávané výsledky práce, mzdy a platy za znalosti 

a schopnosti – viazané na schopnosť efektívne vykonávať určité úlohy, mzdy a platy za 

prínos- pri dosahovaní určitých výsledkov, dodatkové mzdové formy, odmena za úsporu 

času, prémie – periodické, jednorazová mimoriadna prémia označovaná ako bonus, osobné 

ohodnotenie = osobný príplatok, odmeňovanie zlepšovacích návrhov, dodatkové mzdové 

formy, podiely na VH organizácie, zamestnanecké akcie, Scanlonov systém = prémie za 

úsporu nákladov, príplatky = povinné a nepovinné, ostatné výplaty = príspevky 

k pracovným a životným výročiam, náborové príspevky, odstupné). 



29 

 

Zamestnanecké výhody (benefity) môžeme rozdeliť na dve základné časti: 

1. Obligatórne: ide o výhody, ktoré sú poskytované a dané zo zákona, napr. sociálne 

a zdravotné poistenie. 

2. Zmluvné: zahŕňajú 3 skupiny. 

 Výhody sociálnej povahy: ide napríklad o dôchodky poskytované zo strany 

zamestnávateľa, životné poistenie hradené v plnej výške alebo iba z časti 

zamestnávateľom, pôžičky, jasle, materské školy. 

 Výhody, ktoré majú vzťah k práci: ide hlavne o stravovanie, výhodnejší predaj 

produktov, vzdelávanie hradené zamestnávateľom. 

 Výhody spojené s postavením v organizácii: služobný automobil, platený 

telefón, ubytovanie, nárok na odev, náklady na reprezentáciu organizácie. 

Spomínané zamestnanecké výhody sú zväčša poskytované k peňažným odmenám, 

ktoré nie sú klasickou odmenou. Podporujú konkurencieschopnosť na trhu, umožňujú 

uspokojenie potrieb ľudí, ovplyvňujú spokojnosť a lojalitu. Daňovo uznateľnými benefitmi 

môžeme ľuďom prispieť aj k príjmom. Patria tu sociálne výhody alebo starostlivosť 

o pracovníkov a v súčasnosti sa rozvíja cafeteria systém. Ďalšie benefity: penzijný systém, 

osobné istoty, finančná výpomoc, osobné problémy, podnikové automobily a pohonné 

hmoty, iné výhody, ktoré zvyšujú životnú úroveň zamestnancov a ďalšie nehmotné výhody 

(Armstrong, 2009). 

V súčasnosti sa obrovskej obľube teší aj tzv. cafeteria systém. Používa sa 

v okamžikoch, keď si zamestnávatelia nevedia dať rady s voľbou správnej preferenčnej 

stupnice pre svojich zamestnancov. Štruktúra odmien v tomto prípade obsahuje jadro, kde 

je zachytená základná ponuka odmien pre väčšinu zamestnancov. Postupne sa k danému 

jadru nabaľujú ďalšie ponuky podľa potrieb každého pracovníka. Tento systém je však 

považovaný za veľmi náročný na realizáciu a taktiež veľmi nákladný, preto je zavádzaný 

obzvlášť vo väčších podnikoch a v podnikoch so zahraničnou účasťou. Zamestnanci 

nachádzajú uspokojenie v tomto systéme predovšetkým preto, lebo je možné vybrať si po 

čom ich srdce prahne a túži, a zároveň môže odmietnuť, čo nemá pre jeho osobu 

opodstatnenie a žiadny zmysel. 
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2.7.3 Vzdelávanie a motivácia 

Vzdelávanie je tretia oblasť, ktorá sa radí do motivačného systému. Je považované za 

istú formu investície, ktorá vzniká na základe neustále sa meniaceho prostredia. Súčasná 

situácia prevládajúca vo svete vyvíja nátlak na ľudí. Zväčšujú sa nároky na ich vedomost i 

a znalosti, čo ich núti vynakladať vyššie úsilie pri získavaní potrebného kapitálu.  Ak chcú 

byť ľudia pripravení na hrozby meniacej sa budúcnosti budú musieť byť vždy o krok 

vpred. Jednou z možností ako sa pripraviť na pokrok a meniace sa požiadavky je neustále 

vzdelávanie a rozvoj ľudského kapitálu. Venovaním väčšej pozornosti zamestnancom 

v oblasti rozvíjania znalostí a odbornosti môže podnik zvýšiť svoje možnosti 

a pripravenosť na prichádzajúce zmeny.  

Tradičné spôsoby vzdelávania ako doškoľovanie, preškoľovanie alebo zácviky 

v súčasnosti nestačia. Pozornosť je smerovaná na rozvojové aktivity, ktoré napomôžu 

rozšíriť zoznam znalostí a poznatkov. Okrem rozšírenia znalostí zaisťujú rozvojové 

aktivity taktiež formovanie osobnosti každého pracovníka, ale aj ich hodnôt 

a prispôsobenie ich kultúry, kultúre podniku v ktorom pracujú. Spojením všetkých 

spomínaných rozvojových aktivít dochádza k flexibilnejším reakciám na prichádzajúce 

zmeny.  

Motivačný podtón v oblasti vzdelávania je možné vycítiť v prípade nadobúdania 

nových vedomostí, ktoré povedú k následnému kariérnemu rastu pracovníka. Pracovníci za 

najväčšiu výhodu neustáleho vzdelávania zo strany zamestnávateľa považujú fakt, že môžu 

rozširovať svoje poznatky a zvyšovať tak svoj potenciál a možnosti do budúcna. Zároveň 

je pre nich veľmi výhodné, že realizáciu programu vzdelávania a aj jej finančné pokrytie 

má na starosti samotná organizácia.  

Úloha organizácie spočíva v odhalení potreby ďalšieho vzdelávania, poprípade realizuje 

podnety vo vzdelávaní od svojich zamestnancov. Pre firmu má vzdelávanie povahu určitej 

investície do budúcna, pričom netuší aká je istota, že sa mu vráti späť. 

2.8 Motivačný program podniku  

Motivačný program nemá presne vymedzenú štruktúru ani formu a nikde neexistuje 

priamy recept ako ho vytvoriť. Jeho obsahovú náplň je nutné napasovať na potreby 

organizácie a na samotných pracovníkov. Motivačný program je definovaný ako čiastočný 
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alebo ucelený súbor opatrení v oblasti managementu ľudských zdrojov. Jeho hlavný cieľ je 

smerovaný k pracovnému výkonu a jeho ovplyvňovaniu. Ak má byť daný motivačný 

program účinný, mal by vychádzať zo stratégie ľudských zdrojov organizácie a celkovej 

stratégie podniku (Dvořáková a kol., 2007, s. 182). 

2.8.1 Moţnosti postupu pri tvorbe motivačného programu 

Nasledujúca časť bude venovaná jednotlivým krokom, ktoré by mali byť zohľadnené pri 

zostavovaní motivačného programu. Tento postup nemôžeme však považovať za záväzný 

dokument podľa ktorého postupujú organizácie. Samotnej tvorbe motivačného programu 

predchádza zber a analýza informácii, ktoré sú spojené s prácou, ale aj získavanie 

demografických, sociálnych a kvalifikačných charakteristík pracovníkov. 

V prvom prípade, by firmy a osoby zostavujúce motivačný program mali zistiť, aký je 

súčasný stav v organizácii v oblasti motivácie. Zároveň by sa mala pozornosť 

zostavovateľa upriamiť na účinnosť motivačných faktorov a taktiež faktorov spokojnosti 

alebo nespokojnosti s prácou. Zväčša sa pri tomto kroku využívajú rôzne nápomocné 

prostriedky ako dotazníky, rozhovory a rôzne typy analýz. Organizácie využívajú taktiež 

pomoc psychológov a poradcov v oblasti vedenia ľudí. 

Druhý krok pri zostavovaní motivačného programu sa spája s charakterizovaním 

motivačnej klímy prevládajúcej v organizácii. Vychádza sa pri tom zo zisteného stavu 

a príčin spokojnosti alebo nespokojnosti s prácou. Veľmi dôležitú úlohu zohrávajú taktiež 

medziľudské vzťahy na pracovisku a vzťah zamestnanca ku svojmu zamestnávateľovi. 

Krok tretí v sebe zahŕňa stanovenie cieļov motivačného programu, aby si firma 

uvedomila, čo jeho vytvorením chce zlepšiť a zmeniť. Za veľmi dôležité sa považuje 

určenie jednotlivých stránok motivácie k práci a postojov zamestnancov, čo môže viesť 

k napĺňaniu cieľov podniku. 

Štvrtý krok sa zameriava na stanovenie nástrojov, ktorých využívanie by malo viesť 

k dosahovaniu stanovených cieľov v oblasti motivácie. Ide o stanovenie opatrení 

a postupov, ktoré majú za cieľ zvýšiť výkonnosť organizácie, a to prostredníctvom rozvoja 

aktivity a záujmu každého zamestnanca. Ak má byť motivačný program účinný musí 

zahrňovať všetky základné faktory, ktoré ovplyvňujú ľudský aspekt výkonnosti. Tvorba 

klímy, ktorá bude vyžarovať pozitivizmus a efektívnosť spolu s tvorbou organizačnej 

kultúry si vyžaduje množstvo opatrení nielen v oblasti hmotných podnetov (odmeňovanie 
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a zamestnanecké výhody), ale aj v oblasti výberu, hodnotenia, rozmiestňovania 

zamestnancov, zvyšovania odborných znalostí a pracovných schopností a posilňovania 

vedomia osobných perspektív spojených s organizáciou (Dvořáková a kol., 2007, s. 182). 

Navrhovanie spomínaných opatrení je možné členiť do viacerých oblastí. V nasledujúcej 

časti budú však uvedené len niektoré. Spadá tu napr. : skvalitnenie výberu a hodnotenia 

zamestnancov pre ďalšie plánovanie kariérneho rastu, tvorba účinného mzdového systému 

a zamestnaneckých výhod, systém starostlivosti o sociálny rozvoj zamestnanca, opatrenia 

v oblasti rozvoja zamestnancov a v neposlednej rade aj opatrenia v oblasti utvárania 

vzťahov k zamestnávateľovi. 

Posledný krok v sebe zahŕňa väčší počet úkonov, ktoré je nutné vykonať pre efektívne 

spracovanie a fungovanie motivačného programu. V tejto fázy je nutné spracovať 

motivačný program do jeho ucelenej podoby a je nutné stanoviť postup realizácie, 

časové naplánovanie a určenie zodpovednosti za jeho zrealizovanie (Dvořáková a kol., 

2007, s. 182-183). 

Za úplný záver sa považuje fakt, že s motivačným programom oboznámi firma 

všetkých svojich zamestnancov. Situácia, kedy sú zamestnanci oboznámení s výškou 

odmeny a úrovňou benefitov vedie k zvýšeniu výkonnosti z ich strany. 
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3. CHARAKTERISTIKA PODNIKU GENERALI IT S. R. O. 

Nasledujúca kapitola prinesie bližšie charakteristiky spoločnosti, na ktorú bola 

aplikovaná daná diplomová práca. Údaje, ktoré spoločnosť poskytla pre jej vypracovanie 

napomohli odhaliť rôzne skutočnosti a priniesli určité návrhy pre zdokonalenie 

a zefektívnenie jej fungovania.  

3.1 Chronologický vývoj spoločnosti 

So súčasným svetom, v podobe v akej je dnes sa spájajú slová ako uponáhľanosť a stres. 

Na trhoch prebiehajú konkurenčné boje a došlo k vytlačeniu klasických remesiel 

a poľnohospodárstva z povedomia ľudí. Ľudí totiž čoraz viac fascinujú technológie 

a vynálezy, ktoré im napomáhajú pri zlepšovaní a skvalitnení ich života. Neprejde ani 

jeden deň bez toho, aby na verejnosť nepribudla novinka v oblasti techniky a vývoja. Dané 

pokroky by neboli možné, ak by nedochádzalo k neustálemu vzdelávaniu a rozvoju 

ľudského kapitálu. Následne je nutná taktiež motivácie pracovníkov, ktorá dokáže pôsobiť 

na správnych miestach a zaistí tak zvyšovanie a podnecovanie výkonu každého 

pracovníka. Veľmi silnú pozíciu na trhu majú v súčasnosti počítačové technológie 

a software, obecne povedané informačne komunikačné technológie. Po príchode počítačov 

na trh došlo k radikálnym zmenám nielen v oblasti práce, ale aj bežného života každého 

z nás. Napomohli pri urýchľovaní, uľahčení a skvalitnení práce a radikálne ovplyvnili 

životy ľudí. V súčasnosti majú určite na trhu nezastupiteľné miesto  technológie, ale aj 

softwarové a informačne-spracovateľské služby poskytované rôznymi podnikmi. 

Spomínanými činnosťami sa zaoberá taktiež aj spoločnosť Generali Holding Vienna.  

Spoločnosť je v súčasnosti veľmi úspešná v obore svojho podnikania a vzorom pre mnohé 

iné spoločnosti v oblasti motivácie.  

Spoločnosť Generali Holding Vienna musela prejsť veľmi dlhou a komplikovanou 

cestou. Na trhu ma svoju pevnú pozíciu a je v povedomí mnohých ľudí. História Generali 

IT siaha až do roku 1831, konkrétne do vtedajšej obchodnej metropoly Rakúsko-Uhorsko, 

do prístavného mesta Terst. Spoločnosť Assicurazioni Generali si v krátkom čase vytvorila 

zastúpenie vo viacerých mestách monarchie ako aj v hlavných európskych prístavoch. Na 

základe daných udalostí mohlo dôjsť k dynamickému a rýchlemu rozvoju danej 

spoločnosti. Symbolom Generali sa následne stál benátsky lev, ktorý mal na svojom chrbte 

vyobrazené krídla. V roku 1833 vznikli jej prvé zastupiteľstvá aj na Slovensku a do roku 
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1848 mala Assicurazioni Generali na danom území už 11 zastúpení.  Stala sa tak jednou 

z popredných poisťovní, ktorá pôsobila ako prvá na našom území. Jej pôsobnosť a rozvoj  

na území vtedajšieho Československa zabrzdil politický vývoj po roku 1945 

a znárodňovanie súkromných poisťovní. Na Slovensko sa Generali vrátilo opätovne v roku 

1997, a to ako 100% dcérska spoločnosť viedenského holdingu. V danom roku získala 

spoločnosť licenciu pre 22 poistných produktov. Dnes disponuje spoločnosť už viac ako 30 

produktmi a zaradila sa tak k najuniverzálnejším poisťovniam v SR.   

Dnes patrí Generali Group k vedúcim poisťovacím spoločnostiam, ktorá je zastúpená 

v 45 krajinách na piatich kontinentoch a pôsobí na všetkých kľúčových trhoch sveta. 

Zároveň združuje 118 poisťovacích spoločností, 52 holdingových a finančných 

spoločností, 15 realitných a 302 ďalších spoločností, v ktorých pracuje viac ako 60 000 

zamestnancov. Je dôležité spomenúť, že Generali Holding Vienna bola do istej doby 100% 

vlastníkom Generali Slovensko, no v súčasnosti patrí pod Generali PPF Holding Praha.  

Hlavne sídlo Generali IT s.r.o. je v Rakúsku. V Európe sa považuje za jednu z najsilnejších 

poisťovní a prostredníctvom dcérskych spoločností pôsobí taktiež v Rakúsku, Holandsku 

a Švajčiarsku, ako aj v krajinách strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska.   

Jednou zo spoločností, ktorá spadá pod krídla leva je aj spoločnosť Generali IT s.r.o. 

Spoločnosť Generali IT bola založená 17. Júla 2000 pod menom ID Software Solutions 

s.r.o. Neskôr, presnejšie 5.9. 2002 bola spoločnosť premenovaná na Generali IT s.r.o. 

Jediným spoločníkom Generali IT s.r.o. je Generali VIS Informatik GmbH, ktorá je 

dcérskou spoločnosťou Generali Holding Vienna. 

3.2 Motivačný systém spoločnosti 

Generali IT je dcérskou spoločnosťou Generali Holding Vienna a súčasná pobočka sídli 

v Bratislave. Úloha spoločnosti spočíva v zaisťovaní informačne technologického vývoja 

a programátorských prác pre skupinu Generali. Konkrétne sa jedná o spoločnosti Generali 

Holding Vienna, Generali bank, Generali Slovensko poisťovňa, Generali 

Maďarsko a Generali Slovinsko. Generali IT s.r.o. vyvíja software, ako sú databázy 

klientov a rôzne produktové balíky a podieľa sa aj na ich údržbe. 

Predmetom hlavnej činnosti Generali IT je kúpa priemyselného tovaru za účelom jeho 

predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchodu) a iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchodu). Napriek tomu, že danú činnosť uvádzajú v obchodnom registri, v praxi ju 

ešte nevyužili. Spoločnosť taktiež  uskutočňuje sprostredkovateľskú činnosť 
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a automatizovane spracovávanie dát. Súčasťou predmetu činnosti danej spoločnosti je aj 

poskytovanie softwaru, pričom uskutočňuje predaj hotových programov na základe zmluvy 

s autorom. K ďalším činnostiach, ktoré spoločnosť poskytuje radíme poradenstvo, školenia 

a výučbu v oblasti výpočtovej techniky. 

Generali IT zamestnáva k dnešnému dňu priemerne 34 zamestnancov, o ktorých sa 

príkladne stará a dbá o to, aby si kvalitných zamestnancov udržala a zvyšovala ich 

potenciál. Pracovný tím pobočky je zložený ako sme už spomínali z dvoch konateliek, 

z jedného vedúceho zamestnanca, z jedného zamestnanca správy, z jednej účtovníčky 

a zvyšok tvoria zamestnanci programovania a vývoja. 

Spoločnosti Generali IT sa snaží o neustálu motiváciu svojich zamestnancov, či už je to 

poskytovaním odmeny za prácu, alebo ďalších výhod a sociálnych istôt. Motivačný 

systém, ktorý má podnik zavedený je založený na veľkom množstve benefitov 

poskytovaných pracovníkov. V nasledujúcej časti budú menované a bližšie špecifikované 

jednotlivé výhody a benefity, ktorými si zamestnanec môže prilepšiť a firma udržať 

kvalitný ľudský kapitál. 

Zo mzdových foriem poskytuje spoločnosť svojim zamestnancom časovú mzdu, ktorá 

im je vyplácaná pravidelne raz za mesiac. Okrem mzdy môžu získať 13. plat, ktorý je 

vyplácaný, ak spoločnosť dosahuje na konci roka kladný hospodársky výsledok. Poskytuje 

taktiež príspevok k pracovným a ţivotným výročiam, alebo príspevok pri narodení 

dieťaťa. Zamestnanci majú možnosť uplatniť si rôzne darčekové poukáţky, poukazy na 

regeneráciu a za veľmi prínosné sa považujú teambuildingy, ktoré firma realizuje dva 

krát do roka. 

Spoločnosť využila pri motivácii svojich zamestnancov aj na zamestnanecké výhody 

a to obligatórne i zmluvné. Keďže spoločnosť koná v súlade so zákonom, prepláca svojim 

zamestnancom ako sociálne tak i zdravotné poistenie a to do výšky ako určuje zákon. Do 

zmluvných zamestnaneckých výhod, ktoré sú spoločnosťou využívané, môžeme zahrnúť 

preplácanie vzdelávacích a jazykových kurzov, príspevok na stravovanie, preplácanie 

nákladov na reprezentáciu, ale aj príspevok na nový pracovný telefón, ktorý je 

poskytovaný raz za 2 roky. Spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom možnosť 

uzatvorenia ţivotného poistenia, pričom zamestnávateľ hradí len časť danej výšky. 

Uzatvorenie daného životného poistenia je dobrovoľné a závisí od rozhodnutia 

zamestnanca. Jednotlivé motivačné nástroje využívané spoločnosťou a vynaložené 

prostriedky na ich realizovanie sú zakotvené v prílohe č. 6. 
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4. ANALÝZA MOTIVAČNÉHO PROGRAMU V GENERALI 

IT S. R. O. 

Nasledujúca kapitola bližšie špecifikuje metodiku celej práce, ale aj ciele, ktoré budú 

opisované aj v ďalších kapitolách.  Pozornosť bude taktiež upriamená na použité metódy 

a techniky. V krátkosti budú priblížené taktiež postupy celej práce. 

4.1 Metodika práce 

Za najhlavnejší a najdôležitejší problém, ktorý je riešený v priebehu celej práce sa 

považuje zostavenie motivačného programu pre spoločnosť Generali IT. Spoločnosť 

nedisponuje motivačným programom, ktorý by mal ucelenú formu. Motivačné nástroje sú 

upravené v súčasnosti len v podobe interných smerníc. K tomu, aby bol vyhotovený 

motivačný program je nutné správne zhodnotiť situáciu, v ktorej sa spoločnosť nachádza. 

Z danej skutočnosti sa následne odvodia rôzne opatrenia a návrhy ako dospieť k vytvoreniu 

motivačného programu.  

Medzi základné ciele, ktoré sú podstatou danej diplomovej práce zahŕňame: 

 určenie úrovne motivácie a spokojnosti v organizácii, 

 určenie finančnej náročnosti motivačných stimulov, 

 návrh motivačného programu pre spoločnosť Generali IT. 

Po zistení miery spokojnosti a motivácie prevládajúcej v podniku budú vyhotovené 

návrhy, ako daný stav zmeniť, poprípade zlepšiť. 

Dôležité informácie, ktoré dokážu ovplyvniť výsledky práce budú získané 

prostredníctvom rôznych vedeckých metód a techník. K základným metódam, ktoré 

prinesú  dôležité zistenia radíme: 

 dotazníkové šetrenie, 

 polo štandardizovaný rozhovor s konateľkou a pracovníčkou spoločnosti,  

 pozorovanie a vnímanie, 

 analýza finančných dát. 

Spomenuté metódy a techniky môžu odhaliť problémy existujúce v podniku, ale aj 

potvrdiť efektívne hospodárenie a motivujúci prístup k zamestnancom. Informácie získané 
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prostredníctvom spomínaných metód a techník napomôžu nielen pri odhalení problému, 

ale aj nachádzaní riešenia. Managementu tak budú doručené doporučenia, ktoré môžu 

prípadný problém odstrániť alebo pozitívny stav v podniku zlepšiť.  

Postup práce 

K vypracovaniu danej problematiky bolo použité viacero metód a techník, ktorých 

vypovedacia schopnosť môže odkryť určité svetlé, ale aj tienisté stránky spoločnosti 

v oblasti motivácie. 

V prvej časti bude pozornosť venovaná dotazníkovému šetreniu, ktoré sa bude skladať 

z troch častí. Všetky časti a aj odpovede, ktoré zamestnanci uviedli boli anonymné. 

Výsledný dotazník vznikol na základe vlastného spracovania autorky danej práce. Prvá 

časť prinesie informácie o demografickom rozložení zamestnancov v podniku. Otázky 

budú smerované na osobu zamestnanca a odpovede k ním majú pre prácu vypovedaciu 

schopnosť.  Druhá časť sa priamo dotýka miery spokojnosti pociťovanej zamestnancami 

v danom podniku. Výsledky danej časti by mali objasniť aj vzťahy, atmosféru 

prevládajúcu na pracovisku a v neposlednej rade aj objasnenie úrovne komunikácie na 

všetkých organizačných úrovniach. Posledná a teda tretia časť  sa zaoberá už konkrétnou 

problematikou danej práce a tou je motivácia zamestnancov. Zamestnanci majú v tejto 

časti možnosť poukázať na motivačné nástroje, ktoré spoločnosť využíva a poprípade 

môžu priniesť návrhy, ktoré by viedli k zlepšeniu motivačného systému. Z daných 

odpovedí je taktiež možné určiť, či preferujú zamestnanci peniaze pred nefinančným 

systémom odmeňovania.  

Pre spresnenie údajov získaných z dotazníkového šetrenia, bude realizovaný polo 

štandardizovaný rozhovor s dvomi pracovníčkami danej spoločnosti. Oba rozhovory budú 

zaznamenané a priložené v prílohách. Každý z daných rozhovorov bude uskutočnený 

v súkromí a vždy osamote. Daný fakt zaistí, že názory a pocity účastníčok rozhovoru sa 

nebudú ovplyvňovať a obmedzovať. Dialóg vedený s pracovníčkami podniku môže 

priniesť ďalšie doplnkové údaje o miere spokojnosti  a motivácie v danom podniku. Okrem 

doplnenia údajov z dotazníkového šetrenia prináša rozhovor aj nové neprezentované 

informácie, ktoré môžu zmeniť pohľad na podnik. 
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Pre podloženie zistených informácii z dotazníkového šetrenia a rozhovoru budú v ďalšej 

časti zverejnená aj finančná náročnosť motivačných stimulov, ktoré poskytuje spoločnosť 

svojim zamestnancom. Jednotlivé údaje budú zachytené v tabuľkách a grafoch pre ich 

lepšiu zrozumiteľnosť.     

4.2 Motivačný program v praxi 

Každá spoločnosť sa snaží využiť všetky dostupné možnosti ako zvýšiť spokojnosť 

a následne výkon svojho zamestnanca. K dosiahnutiu určitého stupňa motivácie využíva 

v súčasnosti väčšina spoločností motivačné nástroje. Často však dochádza k tomu, že dané 

motivačné nástroje využívajú len spoločnosti väčších rozmerov alebo spoločnosti so 

zahraničným pôsobením. Generali IT je spoločnosť so zahraničnou účasťou, ktorá však nie 

je veľkých rozmerov a aj napriek tomu dokáže motivovať a využívať príslušné prostriedky 

na zvyšovanie spokojnosti svojich zamestnancov. Keď sa spoločnosti rozhodnú, že 

vytvoria motivačný program, ktorý bude mať ucelenú podobu a prinesie tak určité pravidlá 

na pracovisku, vždy najskôr upriamujú pozornosť na spokojnosť svojich zamestnancov. 

Pravé dané údaje im napomáhajú odhaliť v čom chcú zaviesť zmeny a čo im napomôže 

pozdvihnúť motiváciu a tým aj spokojnosť svojich zamestnancov. 

4.2.1 Vyhodnotenie výsledkov dotazníkového šetrenia 

K odhaleniu informácii súvisiacich s mierou spokojnosti a motivácie zamestnancov 

bolo využité dotazníkové šetrenie. Dotazník je rozdelený na tri základné časti. Prvá časť sa 

zameriava konkrétne na pracovníkov podniku. Časť druhá je spojená s mierou spokojnosti 

zamestnancov so vzťahmi a atmosférou prevládajúcou na pracovisku. Posledná časť sa 

dotýka konkrétnej problematiky a to miery motivácie zamestnancov. Daný dotazník 

vyplnilo 34 respondentov, čiže všetci zamestnanci podniku. Otázky, ktoré boli 

pracovníkom kladené boli buď otvorené, kde mohli svoje názory bližšie konkretizovať 

a mohli uviesť taktiež návrhy na zlepšenia a otázky uzatvorené, kde mohli zakrúžkovať  

iba jednu vyhovujúcu odpoveď. Na začiatku boli zamestnanci oboznámení so spôsobom 

vypĺňania dotazníka a bola im taktiež garantovaná anonymita všetkých odpovedí. Všetky 

dotazníky boli zamestnancom odoslané na pracovné maily, pretože neboli zastihnuteľní na 

pracovisku. Z dôvodu častých pracovných ciest bola zvolená táto varianta doručenia 

dotazníkov k jednotlivým zamestnancom. Po tom ako zamestnanci vrátili vyplnené 

dotazníky bolo možné zrealizovať ich vyhodnotenie.  
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I. Časť dotazníka 

Prvá časť dotazníkového šetrenia priniesla informácie týkajúce sa zamestnancov. 

Prostredníctvom kladených otázok bolo možné zistiť rôznorodosť pracovného týmu. Ako 

je možné vidieť aj na grafe 4-1 pracuje v podniku viac mužov ako žien. Jeden z možných 

dôvodov tejto prevahy je povaha práce, ktorú zväčša vykonávajú muži.  

Graf 4-1 Percentuálny počet muţov a ţien pracujúcich v Generali IT 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie autora z výsledkov dotazníkového šetrenia 

Keďže nie je možné venovať sa každej otázke dôkladne a priniesť jej grafické 

spracovanie, budú niektoré výsledky vyhodnotené len slovne. V podniku pracuje väčšina 

zamestnancov vo veku 26-30, ale aj v hranici 31-40 rokov. Kolektív je možné považovať 

za mladý a svieži, no dôraz je kladený aj na dosiahnuté vzdelanie a prax. Väčšina 

zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie, iba jedna pracovníčka disponuje 

stredoškolským vzdelaním s maturitou. K vykonávaniu jej pozície však vysokoškolské 

vzdelanie nie je nutné. Každý zo zamestnancov zastáva jemu pridelené miesto, pričom celá 

organizačná štruktúra s jednotlivými pozíciami je zachytená aj v prílohe č. 1.   

Nasledujúci graf 4-2 ozrejmí dĺžku pracovného pomeru pracovníkov v danej organizácii. 

Iba jedna pracovníčka je v podniku od jeho založenia. V podniku pretrvávajú aj stáli 

zamestnanci, ktorí pracujú na svojich pozíciách 4-5 rokov. Daný fakt možno spájať so 

spokojnosťou s danou pracou, ktorú vykonávajú, ale aj so situáciou prevládajúcou na trhu 

práce. Pre zachovanie príjmu a stáleho zamestnania nechcú viacerý pracovníci zmeniť 
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svoje pôsobisko. Mnohí mladší zamestnanci podniku však nevytrvajú tak dlho na danej 

pracovnej pozícii a chcú ďalej budovať svoju kariéru. Preto je možným faktorom zotrvania 

dlhšej doby v danom podniku, vek.  

Graf 4-2 Percentuálne vyjadrenie dĺţky pracovného pomeru jednotlivých 

zamestnancov 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie autorom z výsledkov dotazníkového šetrenia 

Posledná otázka kladená v tejto sekcii bola otvorená a umožnila vyjadriť zamestnancom 

názor na zmeny, ktoré sa spoločnosť snaží realizovať a zvyšovať tak mieru motivácie 

a spokojnosti. Niektorí zamestnanci počas pôsobenia v podniku nepociťovali akékoľvek 

zmeny, no iní postrehli snahu podniku činiť kroky k ich väčšej pracovnej pohode. 

Zamestnanci videli najväčšie zmeny v počte poskytovaných odborných školení a v zvýšení 

limitu na jazykové kurzy.  

Z výsledkov, ktoré priniesla prvá časť dotazníka je možné usúdiť, že v danom podniku 

figurujú rôznorodí zamestnanci, rôzneho vekového zaradenia s odlišnými úrovňami 

vzdelania. Dĺžka pracovného pomeru je u zamestnancov síce odlišná, napriek tomu bolo 

z ich odpovedí možné vycítiť spokojnosť a pohodu. Z poslednej otázky bolo možné 

vyvodiť, že zamestnanci sa tešia možnosti využívať a čerpať rôzne odborné školenia 

a jazykové kurzy.  
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II. Časť dotazníka - spokojnosť 

Druhá časť dotazníka sa snaží odhaliť mieru spokojnosti zamestnancov, ktorú pociťujú 

v danom podniku. Spokojnosť je však často spájaná aj s atmosférou a vzťahmi 

pretrvávajúcimi na pracovisku. Od toho v akej pohode pracujú zamestnanci, s akými 

pracovníkmi spolupracujú závisí ich podaný výkon a úsilie prinášať lepšie výsledky. Ak na 

zamestnanca pôsobí napätá atmosféra a spolupracovníci sú voči nemu nevraživí vedie 

tento stav k poklesu jeho výkonu. V grafe 4-3 je možné vidieť ako atmosféru pociťujú 

pracovníci samotného podniku. Z odpovedí je možné usúdiť, že pracujú v príjemnom 

a uvoľnenom prostredí.  

Graf 4-3 Vnímanie atmosféry pracovníkmi na pracovisku Generali  

 

Zdroj: Vlastné spracovanie autora z výsledkov dotazníkového šetrenia 

Z grafu 4-4 je možné zhodnotiť vzťahy na pracovisku. Tie sú opätovne ako aj atmosféra 

na pracovisku hodnotené veľmi pozitívne. Z osobnej návštevy daného podniku je možné 

konštatovať, že otvorené a priateľské vzťahy boli priam na pracovisku cítiť. Nikto 

neodpovedal záporne a to je možné považovať za veľmi pozitívny signál pre danú 

spoločnosť.  
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Graf 4-4 Vnímanie vzťahov pracovníkmi na pracovisku Generali IT 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie autora z výsledkov dotazníkového šetrenia 

Úzka prepojenosť medzi vzťahmi a atmosférou prevládajúcou na pracovisku je zrejmá. 

So vzťahmi a atmosférou však úzko súvisí aj spokojnosť s prácou, ktorú vykonávajú 

zamestnanci. Ako závisí spokojnosť na dobre vybudovanom pracovnom zázemí, čo  závisí 

aj od našich snov a preferencii. Ako už bolo spomenuté preferenčná stupnica ľudí sa 

výrazne odlišuje a mení. Preto môže na spokojnosť vplývať aj fakt, že mnohí ľudia sú 

zamestnaní v obore, ktorý nebol ich snom. Takýto ľudia ostávajú v danom zamestnaní len 

z dôvodu financií a zistení si určitých sociálnych výhod. Chýba im však chuť do práce 

a často krát sa nedostavuje ani úspech za vykonanú prácu. Z toho automaticky vyplýva, že 

nebude takýto zamestnanec pochválený, finančne motivovaný a hnaný vpred. Dôležité je 

však podotknúť, že v podniku Generali IT by sa takýto typ zamestnanca dlho netrpel, 

pretože všetci zamestnanci musia plniť určité ciele a vypracovávať projekty a to každý sám 

za seba. Zamestnanci musia podávať preukázateľné výkony, za ktoré si zaslúžia odmenu 

a pochvalu. V grafe 4-5 je zachytené vnímanie spokojnosti s prácou zamestnancami 

podniku Generali IT. 
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Graf 4-5 Vnímanie spokojnosti s prácou zamestnancami Generali IT 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie autora z výsledkov dotazníkového šetrenia 

Väčšina pracovníkov považujú motivačný systém v podniku za spravodlivý. Ani jedna 

odpoveď nemala záporný podtón, takže v danom podniku sa nám nenaskytne možnosť 

vidieť, že by bol niekto uprednostňovaný pred niekým iným. Práve naopak, každú prémiu 

a finančnú odmenu si musia všetci zamestnanci zaslúžiť bez ohľadu na pozíciu, ktorú 

zastáva. V súčasnosti, kedy všade okolo nás počúvame o korupcii a musíme vstrebávať 

rôzne škandály považuje spravodlivé zachádzanie s pracovníkmi za veľmi dôležité a má 

podobu vzácneho javu.  

Opätovne bude pár odpovedí vyhodnotených slovne z dôvodu veľmi jasných odpovedí. 

Okrem vzťahov, atmosféry a prácou sú zamestnanci spokojní aj s pracovnými 

podmienkami, ktoré im spoločnosť vytvára. Dané odpovede boli len kladné, kde sa   

nevyskytla  ani jedna záporná odpoveď. Keďže prevažovala spokojnosť pracovníkov 

s uvedenými prvkami bolo nutné ozrejmiť, čo je príčinou ich hlavnej spokojnosti. Okrem 

odpovedí, kde zamestnanci nemali záujem vyjadrovať svoj názor uvádzali za najväčší 

prvok spokojnosti fakt, že práca ktorú vykonávajú ich baví. Kladné odpovede smerovali aj 

k výborným pracovným podmienkam a veľmi motivujúcemu platovému ohodnoteniu.  

Všetci pracovníci pracujú na pozíciách, ktoré im boli zadelené pracovnou zmluvou 

a vykonávajú iba činnosti, ktoré s pozíciou súvisia. Spoločnosť sa snaží nezaťažovať 

pracovníkov zbytočnými činnosťami, ktoré by mohli spomaliť ich tempo pri napĺňaní 

vytýčených cieľov. Zamestnanci uvádzali, že ich pracovné zaťaženie je primerané 
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a v niektorých obdobiach roka majú práce podstatne viac ako v iných. Každý zamestnanec 

okrem iného je oboznámený so svojimi individuálnymi cieľmi. Kladné reakcie figurovali 

aj v odpovediach na otázky, či podnik dokáže svojim pracovníkom udeliť uznanie za ich 

výkony, alebo či sú podporovaný podnikom pri rozvíjaní ich potenciálu.  

Veľká pozornosť v tejto časti sa venovala taktiež komunikácií na všetkých 

organizačných úrovniach. Častým prostriedkom na spoločnú komunikáciu je práve porada. 

Tu môžu zamestnanci riešiť problémy týkajúce sa napĺňania stanovených cieľov 

a realizovania projektov. Niektorí však porady nepovažujú pre svoju pozíciu za prínosné. 

Je tomu tak, pretože sa dotýka len zamestnancov realizujúcich projekty. Mnohí by uvítali 

vytvorenie porád, kde by sa viedla otvorená diskusia a riešili by sa tu problémy rôznych 

druhov. Mohlo by tak dôjsť k odbúraniu prípadného stresu na pracovisku alebo posilneniu 

medziľudských vzťahov. Ak však vznikne náhly problém, ktorý je nutné riešiť nadriadení 

pracovníci sú ústretoví a pohotoví. Rovnaký názor na toto tvrdenie majú aj samotní 

pracovníci, čo je možné vidieť v grafe 4-6. V súčasnosti musí spoločnosť vyriešiť dočasnú 

absenciu jednej z konateliek a nahradiť jej absenciu. Je nutné aby na pracovisku bola 

k dispozícii vždy zodpovedná osoba, ktorá pomáha pracovníkom v krízových situáciách.  

Graf 4-6 Vnímanie ústretovosti a ochoty komunikácie nadriadeného z pohļadu 

zamestnancov 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie autora z výsledkov dotazníkového šetrenia 

Nadriadení pracovníci sú nielen ochotní komunikovať a poskytovať pomoc, keď ju 

zamestnanci potrebujú, ale sú aj otvorení voči nápadom zo strany zamestnancov. Problém 
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bol v tomto prípade v tom, že aj keď zamestnanci prišli za nadriadeným s určitým 

nápadom a ideou, spätná väzba nebola tak flexibilná a okamžitá ako by očakávali 

pracovníci.  

Zamestnanci vo väčšine svojich odpovedí potvrdili, že sú spokojní s pracovným 

prostredím, ktoré im vedenie vytvára. Väčšina pracovníkov pociťuje spokojnosť aj 

s atmosférou a vzťahmi prevládajúcimi na pracovisku. Azda jediný problém bol badateľný 

v oblasti komunikácie, ktorá nie je stále na tak vysokej úrovni, ako by mnohí očakávali. 

Zla úroveň komunikácie je spojená s absenciou vedúcej pracovníčky a s častými 

pracovnými cestami jednotlivých zamestnancov. Spoločnosť by mala popracovať na 

zlepšení komunikácii a nadväzovať spätnú väzbu so svojimi pracovníkmi. Mala by 

pouvažovať nad úpravou priebehu jednotlivých porád, poprípade by mala zrealizovať 

porady aj iného typu.  

III. Časť dotazníka - motivácia 

Posledná časť dotazníka mala priniesť informácie o motivačnom systéme v podniku 

a o tom ako ho vnímajú samotní zamestnanci. Najčastejšie pociťujú ľudia potrebu, aby 

bolo s nimi v práci zaobchádzané spravodlivo a odvíjala sa v tomto duchu aj ich odmena. 

Nasledujúci graf 4-7 poukáže na vnímanie spravodlivosti motivačného systému v Generali 

IT. 

Graf 4-7 Vnímanie spravodlivosti motivačného systému zamestnancami 

Generali IT  

 
Zdroj: Vlastné spracovanie autora z výsledkov dotazníkového šetrenia 
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Okrem spravodlivosti potvrdili zamestnanci zrozumiteľnosť motivačného systému. 

Obrovským prekvapením bola kladná odozva na otázku mzdy a jej dostatočnosti. Aj keď 

všetkých 34 zamestnancov preferuje finančný pred nefinančným systémom hodnotenia, 

uvedomujú si, že podnik im dáva veľké možnosti ako si zaistiť komfortný život. V tomto 

prípade sú zamestnanci dostatočne platovo ohodnotení za svoje výkony a stále majú 

možnosť získať množstvo výhod navyše. Spoločnosť tak vsadila na odstránenie základnej 

potreby, ktorú má veľké množstvo ľudí, a to je potreba mať peniaze, z ktorých je možné 

napĺňať ďalšie potreby. U pracovníkov tak nevzniká túžba po vyššej mzde, pretože sú si 

vedomí, že ak ich výkon bude totožný kvalitou vykonanej práce podnik nemá dôvod 

odoprieť im zásluhy. Zamestnanci sú dostatočne informovaní aj o systéme 

zamestnaneckých výhod, ktorými podnik disponuje. O jeho dostačujúcom účinku svedčí 

graf 4-8, kde je zachytená spokojnosť s úrovňou poskytovaných zamestnaneckých výhod. 

 Graf 4-8 Dostatočnosť rozsahu zamestnaneckých výhod poskytovaných  

spoločnosťou Generali IT 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie autora z výsledkov dotazníkového šetrenia 

 

V závere mali zamestnanci možnosť sa vyjadriť aké novinky v oblasti zamestnaneckých 

výhod by uvítali. Najčastejšou odpoveďou bolo zavedenie 3. pilieru, čo však v súčasnosti 

podnik neplánuje. Okrem iného mali k dispozícii tabuľku kde uviedli, ktoré motivačné 

faktory sú zavedené v podniku kde pracujú a ktoré zavedené nie sú ale uvítali by ich 

vytvorenie. K najčastejším odpovediam môžeme radiť: preplácanie nadčasov, príspevok na 

penzijne pripoistenie, možnosť kariérneho rastu (len u určitých pozícii), väčšia spoluúčasť 

na rozhodovaní atď. 
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Posledná časť dotazníka zameriavajúca sa na motiváciu a motivačný systém v Generali 

IT priniesla množstvo pozitívnych odpovedí, ale aj návrhov ako ho zlepšiť. Zamestnancov 

môžeme považovať za dostatočne motivovaných, či už po finančnej alebo nefinančnej 

stránke. Spoločnosť vynakladá veľké úsilie, aby zaistila svojim zamestnancom čo najviac 

výhod a dosiahla tak u nich požadovanú úroveň motivácie a spokojnosti vedúcej k vyšším 

výkonom.  

V spoločnosti Generali IT sa nenachádzajú žiadne závažné a alarmujúce príznaky 

nespokojnosti. Práve naopak, spoločnosť vytvára atmosféru a pracovné podmienky, ktoré 

podporujú spokojnosť zamestnancov v danom podniku. Motivačný systém je nastavený 

taktiež dostačujúco, no existuje množstvo nápadov a návrhov ako by podnik mohol 

vylepšiť zavedený systém. V oblasti komunikácie a z časti aj v oblasti zamestnaneckých 

výhod boli viditeľné chybičky, ktoré je však možno odstrániť a privodiť tak dokonalosť 

podniku. 

4.2.2 Aplikácia polo štandardizovaného rozhovoru na základné motivačné princípy  

Počas návštevy Generali IT s.r.o. v Bratislave sa uskutočnil rozhovor so 

zamestnankyňou a konateľkou firmy. Rozhovor sa konal na vopred stanovenom mieste, 

v presne stanovenom čase. Rozhovor (príloha č.3) a aj atmosféra, ktorá prevládala v danej 

firme bola uvoľnená a veľmi príjemná. Spomínaný rozhovor priniesol bližšie informácie 

o spoločnosti, ktoré napomohli pri tvorbe osobného názoru na danú spoločnosť. Keďže 

snahou bolo zachovať nestrannosť a priniesť reálne odpovede rozhovor sa konal 

s konateľkou podniku, ako aj s bežnou zamestnankyňou. S pracovníčkami bol vedený 

oddelený rozhovor, aby nemohli navzájom ovplyvňovať svoje postoje a názory na 

spoločnosť.  Z toho dôvodu je aj rozhovor rozdelený na dve časti, ktoré odhalili napríklad 

vzťahy prevládajúce na pracovisku a vzťah zamestnankyne k osobe nadriadenej a aj 

k spoločnosti. Obe pracovníčky podniku boli ochotné odpovedať na všetky pokladané 

otázky bez akýchkoľvek okolkov. To svedčí o ich ústretovosti a o tom, že nemajú čo 

skrývať.  Z rozhovoru bolo cítiť oddanosť a dôveru voči podniku a taktiež to, že firma 

dostatočne využíva motivačné nástroje, ktoré zvyšujú spokojnosť zamestnancov. 

Dôvodom veľkého záujmu o motivačné nástroje zo strany podniku je udržanie si 

pracovníkov, ktorí disponujú obrovským potenciálom a znamenajú pre podnik určitú 

konkurenčnú výhodu. Konateľke spoločnosti bol položený väčší počet otázok, aby bolo 
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možné vydedukovať jej postoj k zamestnancom a k motivácii ich samotných. Otázky boli 

spracované tak, aby bolo možné z odpovedí vyvodiť aké motivačné prostriedky sú 

poskytované zamestnancom a následne usúdiť, či sú zamestnanci s takýmto systémom 

motivácie spokojní.  Pozornosť bola predovšetkým venovaná tomu, či podnik využíva 

a vyvíja snahu realizovať a zavádzať motivačné stratégie, ktoré určujú smer v oblasti 

motivácie ale aj celého fungovania podniku.  

Prvá časť rozhovoru bola vedená s konateľkou Generali IT. Úvodné otázky mali odkryť, 

či je podnik schopný vytvárať podmienky pre svojich zamestnancov, ktoré im zaistia istotu 

a bezpečie. Zamestnanci danej firmy nemusia mať obavy o svoje zamestnanie aj napriek 

prebiehajúcej kríze vďaka spolupráci so zahraničnými partnermi, ktorá sa neustále 

prehlbuje. Takáto istota nie je len na strane nadriadených, ale aj u samotných pracovníkov 

ako potvrdila zamestnankyňa podniku. Ďalšia otázka prináša informácie o motivovaní 

zamestnancov danej spoločnosti prostredníctvom rôznych motivačných nástrojov, ktoré 

pomáhajú dotvárať zamestnanci. Konateľka vyzdvihla rôzne druhy motivácie, ktoré 

využívajú na pracovisku a zároveň dokážu vyvolať záujem u zamestnancov. Podnik 

dokáže motivovať pracovníkov nielen prostredníctvom lákavej finančnej odmeny, ale aj 

vytvorením podnetných príležitostí na zvyšovanie ich kvalifikácie a potenciálu. 

Zamestnanci dostávajú rôzne finančné bonusy a k výkonu sú podnecovaní rôznymi 

poukazmi na regeneráciu a oddych. Za prínosne považujú taktiež skupinové životné 

poistenie a príspevky pri mnohých životných udalostiach. Veľmi populárnym motivačným 

prvkom, ktorému fandí aj bežná zamestnankyňa je teambuilding, kde dochádza 

k upevňovaniu a prehlbovaniu vzťahov navzájom medzi pracovníkmi. Daný typ motivácie 

pomáha taktiež uvoľniť atmosféru a odbúrať zábrany pri komunikácii. 

Zvyšok otázok sa viaže ku konkrétnym princípom motivácie, ktoré bližšie 

charakterizované v teoretickej časti. Prvý princíp tvrdí, že k tomu aby nadriadený 

motivoval svojich zamestnancov je nutné, aby bol motivovaný on samotný. Ide 

o zásadu, bez ktorej nemôže manažér vyvolať a naštartovať motiváciu u svojich 

pracovníkov, keďže nedokáže inšpirovať a byť určitým vzorom. Rovnakého názoru je aj 

konateľka spoločnosti, ktorá si uvedomuje náročnosť súčasného trhu a taktiež náročnosť 

pracovníkov. V prípade, že necítia určité zahorenie a odhodlanie zo strany svojho 

nadriadeného,  neevokuje to v nich žiadnu potrebu vynakladať úsilie, keďže nepoznajú 

smer a ani cieľ ich práce. Preto konateľka, ktorá reprezentuje celú spoločnosť hovorí 
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o motivácii, ktorá začína od nej samotnej a o snahe neustále danú motiváciu rozmnožovať 

a zväčšovať využívaním mnohých motivačných prostriedkov. 

Ďalší krok, ktorý smeruje k motivácii sa zameriava na výber ļudí do tímu, ktorí uţ sú 

motivovaní. Už od počiatku vsádza firma, iba na jednu kartu a to na výber zamestnancov, 

ktorí majú odhodlanie a vôľu napĺňať a dosahovať vytýčené ciele. Hlavným cieľom 

podniku je vybrať si ľudí, ktorí majú chuť pracovať, rozširovať svoj potenciál a možnosti. 

Pri výbere kladie podnik vysoké nároky na kandidátov, pretože si uvedomuje, že 

budúcnosť podniku závisí od nich a sú to práve oni, ktorí môžu zmeniť súčasný stav 

pretrvávajúci vo svete. Okrem iného zaisťujú, aby podnik mohol vykazovať zisk a bol 

počas svojej existencie neustále bonitný. Následne tak vzniká podnik s veľkou 

budúcnosťou a s výbornou povesťou. 

K tomu, aby bola spoločnosť úspešná je nutné stanoviť si víziu, teda želaný stav 

budúcnosti, ktorý chce aj prostredníctvom čiastkových alebo vrcholových cieľov 

dosiahnuť. K napĺňaniu cieľov a tým aj víze, ktorú spoločnosť definovala už pri svojom 

vzniku, napomáhajú samotní pracovníci plnením svojich projektov a úloh. Za veľmi 

podstatné a dôležité sa považuje stanovenie podnetných, ale aj realistických cieļov, 

ktoré majú zamestnanci plniť. Konateľka spoločnosti hovorila o tom, že zamestnanci 

realizujú rôzne projekty, rôznej náročnosti, ktoré sú nastavené tak, aby smerovali k vízii 

spoločnosti. Je to ako jedna obrovská skladačka, ktorá sa skladá z viacerých kúskov, teda 

cieľov, kde finálny obrázok je dosiahnutá vízia. Napĺňanie jednotlivých projektov 

predstavuje spájanie jednotlivých skladačiek dokopy, ktoré vedie k vytúženému stavu. 

Pracovníci sú oboznamovaní z jednotlivými cieľmi podniku a to aj prostredníctvom 

pravidelných schôdzok s nadriadenými, ktoré žnú úspech, ale len u niektorých 

zamestnancov. V súčasnosti však podnik nemá vypracované ciele zamestnancov na každý 

rok spolu s finančným ohodnotením pri ich napĺňaní.  Z toho dôvodu bude v návrhoch pre 

spoločnosť vypracovaný nápad ako danú situáciu zlepšiť a zefektívniť. Zamestnankyňa 

zároveň potvrdila, že sa na dosahovaní jednotlivých cieľov podieľajú a sú následne 

informovaní o výsledkoch daných projektov. Potvrdila sa tak ďalšia z motivačných 

stratégii, na ktorej si  podnik dáva zvlášť záležať, pretože ovplyvňuje celú životnosť 

podniku. 
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Pokrok motivuje ďalší bod, ktorý dokáže naštartovať motiváciu zamestnancov 

a smerovať k cieľu. Konateľka v tomto smere tvrdí, že podporuje a povzbudzuje každý 

krok, ktorý smeruje k želanému stavu. Dôkazom sú aj príspevky na zvyšovanie 

kvalifikácie, ktoré môžu urýchliť pohyb po ceste vedúcej k cieľu. Zamestnanci, ktorí majú 

aj svoju vnútornú motiváciu pociťujú z pokroku vpred istý druh extázy a prekonávanie 

svojich osobných hraníc. Považujú každý projekt za akýsi zrod ich nového potomka, ktorý 

napomáha posilniť rodinné puto a dokáže ustáť každý problém. 

Súčasná doba, kedy sa z podnikov vytráca etika a slušné zachádzanie s pracovníkmi, 

ľudia obecne pociťujú určitý nedostatok spravodlivosti a opovrhnutia zo strany 

nadriadených. Väčšina pracovníkov nepociťuje žiadne uznanie a nemá pocit, že ho chce 

firma podporovať a motivovať práve naopak. Keď položíte otázku akémukoľvek 

pracovníkovi veľkého podniku, či je motivovaný alebo stotožnený z podnikom v ktorom 

pracuje, dostanete zápornú odpoveď. Generali IT v danej oblasti však registruje veľmi 

pozitívny ohlas zo strany zamestnancov. Daná spoločnosť nie je považovaná za gigant 

medzi podnikmi, ale zato dokáže dať omnoho viac svojim zamestnancom. Každý v tejto 

firme sa cíti pre spoločnosť dôležitý a je so svojou prácou spokojný. Firma zachádza 

s kaţdým zamestnancom ako s osobnosťou pretože vie, že v ľuďoch sa skrýva množstvo 

potenciálu, ktorý treba nájsť a opracovávať ho. Vedenie spoločnosti si cení zamestnancov, 

ktorí majú lojálny prístup k firme a presadzuje názor, že v danom podniku sú si všetci 

rovní. Na druhej strane sú zamestnanci, ktorí majú dobrý pocit z motivácie a zo 

spravodlivého prístupu ku každému z nich. Pozitívna je aj spätná väzba a možnosť hľadať 

pomoc a radu od nadriadených. Práve tento prístup spôsobil, že pracovníci sa v danej 

spoločnosti cítia v bezpečí, spokojní a cítia, že sú súčasťou celku. 

Udeļovanie spravodlivej odmeny sa považuje v súčasnosti za veľmi komplikovanú 

a problematickú tému, o ktorej neradi hovoria viaceré spoločnosti. Zamestnanci 

spoločnosti Generali IT odpovedali zväčša kladne na otázku týkajúcu sa spokojnosti 

s výškou odmeny a jej spravodlivým nadstavením. Niet pochýb, že vedenie podniku si 

pracovníkov váži a uvedomuje si neustále prevládajúcu potrebu peňazí, ktorá nezanikla 

z dôvodu neistoty prevládajúcej vo svete. Firma aj preto vyvíja snahu uspokojiť najskôr 

túto potrebu. Ak táto potreba ustúpi je možné začať motivovať inými motivačnými 

prostriedkami a tak dochádza k stotožneniu s firmou a k pozdvihnutiu lojality.  
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Posledný krok smerujúci k motivácii zamestnancov je spojený s vyjadrením uznania 

pracovníkom zo strany nadriadených. Mnohí zamestnávatelia zabúdajú na dôležitosť 

vzdať uznanie svojim pracovníkom, ktoré je tak zázračné, že dokáže často krát motivovať 

omnoho viac ako veľké bonusy a príplatky. Zamestnanec sa ihneď cíti prichádzajúcu šancu 

dokázať ostatným svoju dôležitosť a výnimočnosť. Obyčajne sa uznanie udeľuje vo forme 

ústnej pochvaly smerujúcej rovno k osobe pracovníka. V danom podniku sa udeľuje 

najskôr celému tímu, ktorý naplnil projekt a následne dochádza k vysloveniu pochvaly 

osobám, ktoré majú najväčšie zásluhy na úspechu. Zamestnanci považujú osobnú pochvalu 

za veľmi motivačný prvok, ktorý dokáže zaúčinkovať presne tam, kde má. Veľmi si 

pochvaľujú taktiež možnosti, ktoré im firma ponúka v oblasti kariéry a ktoré sú taktiež 

považované za istú formu uznania. Na otázku, či by zamestnankyňa uvítala nejaký nový 

druh uznania, odpovedala dosť opatrne a rozvážne. Keďže pociťuje dostatočný príliv 

motivačných nástrojov dlho rozmýšľala a nakoniec uviedla, že by ju po vydaní toľkej 

energie potešil len relax a regenerácia.  

Po ukončení rozhovoru  sa obom pracovníčkam poďakovalo za ochotu obetovať ich 

drahocenný čas v prospech danej práce. Pracovníčky odpovedali na všetky otázky, ktoré 

potvrdili správne kroky realizované spoločnosťou Generali IT v oblasti motivácie. 

4.2.3 Finančná náročnosť motivačných stimulov 

Každý podnik k tomu, aby niečo získal musí najskôr investovať. V tomto prípade ide 

o investíciu do ľudského kapitálu, kedy sa podnik snaží o motiváciu pracovníkov  

a pozdvihnutie ich spokojnosti. Okrem iného sa snaha podniku sústredí taktiež na 

dosahovanie maximálneho zisku pri minimálnych nákladoch. 

Generali IT v posledných rokoch dosahovala zisk a pokúšala sa znižovať náklady v čo 

najväčšej miere. Dobrý hospodársky výsledok ovplyvnila v poslednom roku značne 

pretrvávajúca kríza vo svete. Napriek všetkému Generali IT je stále považovaná za 

rentabilnú spoločnosť, s ktorou zatriasla len spomalená trhová ekonomika. Nepatrí však 

medzi spoločnosti, ktoré by sa danou situáciou nechali zastrašiť. Navzdory nepriaznivej 

situácii, v ktorej sa zmieta v súčasnosti nejedna firma nezabúda spoločnosť na ťahúňov 

ekonomiky, teda na svojich zamestnancov. V týchto chvíľach si spoločnosť uvedomuje 

ešte väčšmi dôležitosť a nenahraditeľnosť ľudského kapitálu, ktorým disponuje a ktorého 

výkon dokáže ovplyvniť len ona sama. 
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Nasledujúca časť priblíži hospodárenie spoločnosti za jednotlivé roky. Pozornosť bude 

venovaná ako nákladom, tak aj výnosom. Vďaka daným údajom je možno taktiež 

vyčíslenie zisku za jednotlivé roky ako je tomu v tabuľke 4-1. Vďaka daným podkladom 

bolo možné potvrdiť veľmi efektívne hospodárenie Generali IT. 

Tabuļka 4-1 Porovnanie nákladov a výnosov pre účely zistenia úrovne zisku pre 

jednotlivé obdobia 

 Rok Náklady (v €) Výnosy (v €) Zisky (v €) 

2008 878162,08 1040500,12 162338,04 

2009 807390,54 831911,46 24520,92 

2010 847303,54 849941,37 2637,83 

2011 900920,55 903041,00 2120,45 
Zdroj: Interné zdroje podniku 

Výšku nákladov začala značne ovplyvňovať rastúca inflácia, ktorá spôsobila 

zdražovanie a tým aj zvyšovanie nákladov pre jednotlivé podniky. Na prelome roku 2010 

a 2011 spoločnosť zmenila svoje sídlo pôsobnosti a došlo k obstaraniu zariadenia do 

kancelárii, čo ovplyvnilo výšku nákladov taktiež.  

Podstatné je poukázať taktiež na skutočnosť, koľko finančných prostriedkov 

z vynaložených celkových nákladov investuje Generali IT do motivačných nástrojov. Ako 

je možné vidieť z tabuľky 4-2 každým rokom výška vynakladaných nákladov na motiváciu 

rastie. Spoločnosť každým rokom vydávala na motivačné nástroje viac a viac prostriedkov, 

čo mohlo byť spôsobené zavedením noviniek v danej oblasti alebo došlo k zdražovaniu 

pôvodných využívaných programov. 

Tabuļka 4-2 Porovnenie celkových nákladov s nákladmi vynakladanými na 

motivačné faktory a určenie percentuálneho podielu motivačných 

nákladov na nákladoch celkových 

 Rok Náklady celkom (v €) 
Náklady na 

motivačné faktory 

(v €) 

Percentuálny podiel 

motivačných nákladov na 

celkových nákladoch 

2008 878162,08 68474,32 7,80% 

2009 807390,54 66358,13 8,22% 

2010 847303,54 74832,05 8,83% 

2011 900920,55 83322,87 9,25% 
Zdroj: Interné zdroje podniku 
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V tabuľke 4-2 je možné vidieť koľko finančných prostriedkov vynakladá spoločnosť 

z celkových nákladov na motiváciu svojich zamestnancov. Pre lepšiu viditeľnosť 

a prehľadnosť je  v tabuľke určený taktiež percentuálny podiel motivačných nákladov na 

celkových nákladoch. Zjednodušene povedané v danom stĺpci je možné vidieť, koľko 

percent z celkových nákladov vynakladá spoločnosť na motivačné náklady. Pre lepšiu 

viditeľnosť vývoja celkových a motivačných nákladov sú údaje zakomponované  

do grafu 4-9.   

Graf 4-9 Úroveň vynakladaných nákladov na motivačné prostriedky z celkových 

nákladov 

 

Zdroj: Interné zdroje podniku 

Na grafe je viditeľná úroveň celkových nákladov a úroveň z nich vynakladaných 

motivačných nákladov. Od roku 2009 došlo k nárastu nákladov, ktoré sa vynakladajú na 

motivačné nástroje, ide však o veľmi pomalé zvýšenie. Je dôležité však pripomenúť, že 

spoločnosť nevynakladá peňažné prostriedky len na motiváciu. Rozhodnutie či investovať 

do ľudského kapitálu väčšie množstvo financií ostáva iba na spoločnosti a jej vedení. 

Generali IT však nemožno odoprieť fakt, že investuje veľké množstvo financií do 

budúcnosti a to prostredníctvom príspevkov na rôzne školenia, rekvalifikácie a jazykové 

kurzy. 

  Faktom je, že nemožno spoločnosti odoprieť pestrosť ponúkaných možností pre 

zamestnancov, ktoré umožňujú zlepšenie ich životných podmienok, skvalitnenie ich 

pracovného života, ale aj prípadný sociálny rozvoj v rámci podniku. Nie je ich málo, no 
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zamestnanci v dotazníkoch často uvádzali, že by uvítali určité zmeny v oblasti 

zamestnaneckých výhod a uviedli aj pár príkladov, ktorých zavedením by došlo 

k naštartovaniu ich motivácie podstatnejším spôsobom. Mnohí zo zamestnancov by 

vylúčili niektoré motivačné nástroje a nahradili by ich menším počtom s väčším 

významom pre nich samotných.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

5. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV, NÁVRHY 

A DOPORUČENIA  

Nasledujúca kapitola prinesie vyhodnotenie jednotlivých údajov a zistení, ktoré 

poukážu na situáciu pretrvávajúcu v Generali IT. Výsledky dotazníka rozhovoru 

a poukázanie na finančnú náročnosť, toto všetko napomôže k odhaleniu stavu, v ktorom sa 

podnik nachádza a potvrdí, alebo vyvráti pripravenosť podniku na vytvorenie motivačného 

programu. Zároveň bude možné určiť zistiť, či miera spokojnosti a motivácie 

u zamestnancov Generali IT je dostačujúca. Druhá kapitola odhalí návrhy a doporučenia 

ako odstrániť problém, ak sa podnik v nejakých nachádza, alebo ako môže zlepšiť 

a zefektívniť fungujúci proces motivácie. 

5.1 Vyhodnotenie výsledkov, určenie problémov a návrhy na riešenie 

Praktická časť práce sa niesla v znamení motivácie a v snahe zhodnotiť situáciu podniku 

Generali IT pre zavedenie motivačného programu. Pre potreby zaistenia dostatočného 

množstva informácii a údajov boli využité viaceré metódy a techniky.  Ich úlohou bolo 

odhaliť vnímanie motivácie pracovníkmi podniku, určiť mieru spokojnosti zamestnancov 

a pripravenosť podniku na vytvorenie motivačného programu v ucelenej podobe. Pri 

získavaní daných údajov boli využité metódy a techniky ako dotazník, rozhovor, 

pozorovanie, vnímanie a analýza finančných údajov a interných dokumentov podniku.  

5.1.1 Cieļ 1. Určenie úrovne motivácie a spokojnosti v organizácii 

Pre objasnenie danej problematiky boli použité rôzne metódy a techniky zberu dát ako 

je dotazník alebo rozhovor. Obe potvrdili vysoký stupeň motivácie a spokojnosti 

zamestnancov, ale odkryli taktiež určité problémy. Prvou z použitých výskumných metód 

bol dotazník. Skladal sa z troch častí, pričom prvá oblasť bližšie charakterizovala 

a vymedzila okruh respondentov. Druhá oblasť smerovala k určeniu miery spokojnosti 

zamestnancov s prácou, ktorú vykonávajú. Bližšie poukázala aj na atmosféru, vzťahy 

prevládajúce na pracovisku a mieru vzdelávania a komunikácie. Posledná, tretia oblasť sa 

zameriavala už na konkrétnu motiváciu a motivačné faktory poskytované v podniku.  
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Výsledky dotazníka a zistené problémy 

Prvá časť dotazníka odhalila informácie o zamestnancoch. Výsledkom je, že podnik 

disponuje rôznorodými zamestnancami, rôzneho vekového zaradenia, s rôznym vzdelaním 

a rôznou dĺžkou pracovného pomeru. Druhá časť priniesla pozitívne odpovede na mieru 

spokojnosti zamestnancov. Zamestnanci sú spokojní s pracovným prostredím 

a podmienkami, ktoré im podnik vytvára. Ich spokojnosť odôvodňujú pozitívnou 

pracovnou atmosférou a príjemnými vzťahmi na pracovisku. Menší problém je badateľný 

v oblasti komunikácie. Dôvod je pripisovaný absencii hlavnej konateľky podniku 

a častým individuálnym pracovným cestám. Posledná časť potvrdila dostatočnosť 

motivácie zamestnancov a primerané množstvo ponúkaných motivačných nástrojov 

spoločnosťou Generali IT. Aj keď nebola nájdená závratná chyba, zamestnanci často 

uvádzali mnohé návrhy a nápady ako by mohol podnik motivačné stimuly vylepšiť 

a zefektívniť. Jednotlivé návrhy budú bližšie špecifikované v nasledujúcej kapitole.  

Návrh riešenia problémov 

Jednotlivé problémy, ktoré boli zistené v priebehu dotazníka majú aj svoje riešenia, 

ktoré budú špecifikované v nasledujúcej časti. V druhej časti dotazníka bol špecifikovaný 

prvý problém a to v oblasti komunikácie. Doteraz nedošlo na pracovisku k 

závažnej situácii, kedy by vznikla medzi zamestnancami dusná atmosféra, alebo by sa 

vytvorila komunikačná bariéra. Príčinou viaznucej komunikácie sú časte pracovné cesty 

zamestnancov, čiže dochádza len k striedmemu stretávaniu sa na pracovisku. V tomto 

prípade využíva spoločnosť realizovania teambuildingov, ktoré sa však konajú len dva krát 

ročne. Preto by spoločnosť mohla pouvažovať o organizovaní spoločných akcii, ktoré 

nemusia byť výlučne len v podobe spoločnej večere a zábavy. Nenákladnou príležitosťou 

sú spoločne výlety do hôr, poprípade rekreácia pri vode v blízkosti Bratislavy. Ďalším 

problém je badateľný v absencii jednej z konateliek podniku. Danú situáciu by vedenie 

mohlo vyriešiť dočasným nahradením danej osoby, ktorá by riešila vznik krízových 

situácii, alebo problémov. Posledný problém v oblasti komunikácie je spojený 

s realizovanými poradami. Zväčša sa uskutočňujú pravidelne každé dva týždne, no 

zameriavajú sa iba na projekty a prípadné problémy, ktoré s nimi súvisia. Porady sa tak 

automaticky stávajú bezpredmetné pre zamestnancov, ktorí nemajú na starosti 

vypracovávanie projektov. Preto by spoločnosť mala uvažovať o zavedení porád, ktoré by 
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boli určené pre všetkých zamestnancov. Preberali by prípadné problémy a mohlo by dôjsť 

aj k otvorenejšej komunikácii. Následne by sa upevnili a zlepšili medziľudské vzťahy 

medzi zamestnancami.  

V tretej časti prevládali zväčša kladné odpovede, no napriek tomu sa výrazne líšili názory 

na motivačné stimuly poskytované zamestnancom. Zamestnanci často vpisovali do 

dotazníkov návrhy, ktoré by v podniku uvítali a považovali ich za určitý spôsob ich 

naštartovania. Najčastejšie smerovali odpovede k posilneniu sociálnych istôt. Spoločnosť 

poskytuje zo zákona stanovené príspevky, no zamestnanci by uvítali aj príspevok 

zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, taktiež nazývané tretí pilier. 

Doplnkové dôchodkové sporenie je istá dobrovoľná forma dlhodobého sporenia 

s možnosťou prispievania zamestnávateľa, kde klient uzatvára zmluvu s Doplnkovou 

dôchodkovou sporiteľňou a zaväzuje sa pravidelne prispievať na svoj individuálny účet 

v danej sporiteľni. Dané vklady sú následne sporiteľňou zhodnocované a účastníkovi je 

vyplácaný doplnkový dôchodok po splnení podmienok určených v zmluve a v dávkovom 

pláne. V tomto prípade záleží jedine od ľudí, či chcú v budúcnosti s istotou poberať aspoň 

určitý dôchodok. Štát sa čoraz častejšie vyjadruje, že nebude mať v budúcnosti na 

dôchodky ľudí, preto je prínosné ak jedinec uzavrie tento typ zmluvy a ešte lepšia situácie 

je, keď určitou čiastkou prispieva samotný zamestnávateľ. Pre jeho finančnú náročnosť 

však spoločnosť návrh viac krát zamietla. Podnik považuje daný systém za veľmi nákladnú 

záležitosť. Preto bolo nutné hľadať iný spôsob, ako zamestnancom zaistiť zlepšenie 

sociálnych výhod. Spoločnosť by musela prispievať na túto formu sporenia svojich 

zamestnancov mesačne v závislosti od mesačnej mzdy. Keďže spoločnosť nevidí v danom 

príspevku určitú príležitosť, ako si udržať ľudský kapitál, snahou bude predniesť vedeniu 

určitý návrh, ktorý by bol realizovateľnejší. Návrhom pre spoločnosť je zvýšenie príspevku 

pri práceneschopnosti v prvých dňoch. Daný návrh je taktiež spracovaný do podoby 

smernice, ktorý je zakotvený v zadnej časti, v prílohe č. 5. Cely nápad spočíva v zvýšení 

príspevku pri práceneschopnosti nad stanovený rámec, ktorý vymedzuje zákon.  

Výsledky rozhovoru 

Veľkým prínosom pre prácu bola aj druhá použitá metóda, a to rozhovor. Ten podložil 

jednotlivé anonymné tvrdenia z dotazníku. Potvrdil dostatočnú spokojnosť a motiváciu 

zamestnancov Generali IT. Z rozhovoru bolo možné lepšie vnímať atmosféru, v ktorej sa 

zamestnanci zmietajú na pracovisku. Okrem toho bolo možné z neho vyčítať kvalitu 
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medziľudských vzťahov medzi pracovníkmi, čo prispelo k tvorbe obrazu spoločnosti. 

Keďže rozhovor bol vedený s dvomi pracovníčkami priniesol dvojaký pohľad na situáciu 

v podniku, pričom oba boli pozitívneho charakteru. Rozhovor okrem iného potvrdil 

uplatňovanie jednotlivých princípov motivácie v podniku. V priebehu rozhovoru nebol 

objavený žiadny závažný problém, ktorý by bolo nutné následne riešiť. Práve naopak, 

potvrdil pozitívny atmosféru prevládajúcu na pracovisku, vysoký stupeň motivácie 

zamestnancov a veľkú lojalitu k danému podniku. 

5.1.2 Cieļ 2. Určenie finančnej náročnosti motivačných stimulov 

Pre sprehľadnenie a lepšiu viditeľnosť úsilia podniku v oblasti motivácie bola v práci 

zachytená taktiež finančná náročnosť motivačných stimulov. Spoločnosť je možné 

z výsledkov meraní považovať za pozitívne sa rozvíjajúcu spoločnosť, ktorá napriek 

pretrvávajúcej kríze vo svete preukazuje svoju rentabilitu a bonitu. Každý rok vykazuje 

Generali IT kladný hospodársky výsledok, čo pre zamestnancov znamená dodatočný 

prínos v podobe 13. Platu. Z celkových nákladov vynakladá každým rokom väčšie 

množstvo finančných prostriedkov na motiváciu svojich zamestnancov. Vynakladanie 

jednotlivých finančných prostriedkov na motiváciu je taktiež zachytené v prílohe 6 a 7. 

Okrem iného sa zvyšuje aj ročný percentuálny podiel motivačných nákladov na celkových 

nákladoch. Všetky dané údaje sú k nahliadnutiu, taktiež v kapitole „Finančná náročnosť 

motivačných stimulov“. 

Daná kapitola napomôže taktiež k vyčísleniu finančnej náročnosti, či už spomínaného 

návrhu so zvýšením príspevku v prípade práce neschopnosti, ale aj náročnosť vyplácania 

finančných odmien za napĺňanie cieľov.  

Prvý návrh, ktorý by mohol odstrániť problém súvisiaci so zavedením tretieho pilieru, 

z ktorého preplácaním spoločnosť nesúhlasí je zvýšenie príspevku pri práceneschopnosti 

nad stanovený rámec. Ako je už zo zákona známe podnik prepláca v prípade 

práceneschopnosti svojim zamestnancom prvých 10 dní. Potom prichádza na scénu 

sociálna poisťovňa. V nasledujúcich tabuľkách je možné vidieť, aká je situácia teraz a ako 

by mohla túto situáciu zmeniť daná spoločnosť. 
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Tabuļka 5-1 Príspevok pri práceneschopnosti prvých 10 dní platený 

zamestnávateļom  

Dni dočasnej PN Sadzba Základ pre výpočet 

1-3 deň 25% z DVZ 

 4- 10 deň 55% z DVZ 
Zdroj: Vlastné spracovanie  

Tabuļka 5-2 Návrh príspevku pri práceneschopnosti v prvých 10 dňoch zo strany 

zamestnávateļa 

Dni dočasnej PN Sadzba Počet dní Max. DVZ 

1 – 3 deň 70% 3 dni 37,8197 

4 – 5 deň 70% 2 dni 37,8197 

6 – 8 deň 70% 3 dni 37,8197 

9 – 10 deň 55% 2 dni 37,8197 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Z tabuľky je možné usúdiť, že zamestnanci by tak získali väčší príspevok v prvé dni 

práceneschopnosti. Posledné 2 dni by sa spoločnosť pri preplácaní príspevku pri 

práceneschopnosti riadila samotným zákonom. Podnik považuje daný návrh za omnoho 

prijateľnejší než prispievanie na doplnkové dôchodkové sporenie. Daný podnet by aspoň 

z malej časti mohol nahradiť chýbajúci príspevok do tretieho piliera.  

V treťom cieli bude bližšie špecifikovaný návrh, ktorý napomôže k bližšiemu 

spracovaniu uceleného motivačného programu. Ide o návrh, ktorý je výsledkom 

pozorovania a analyzovania jednotlivých interných dokumentov podniku. Síce 

zamestnanci nebádali v danej oblasti žiadny problém, ktorý by ovplyvňoval úroveň ich 

spokojnosti, alebo motivácie môže priniesť v snahe vytvorenia motivačného programu 

určitý posun vpred. Návrh spočíval v presnom definovaní cieľov pre jednotlivé pozície 

v podniku, stanovenie termínov a vyčíslenie odmeny za ich napĺňanie. Celý návrh 

stanovovania cieľov je formálne spracovaný v prílohe č. 4.  Daný návrh bol následne 

zapracovaný taktiež do systému hodnotenia zamestnancov, ktorý je graficky spracovaný 

v prílohe č. 8.  

Pred uskutočnením kalkulácie všetkých príjmov zamestnankyne, ktorými si môže 

prilepšiť je nutné zdôrazniť, že čísla sú upravené na základe priania nadriadených. Výška 
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mzdy je odvodená od priemernej mzdy účtovníka na Slovensku. Pre názorný príklad bola 

zvolená pozícia účtovníčky, na ktorú je napasovaný taktiež navrhovaný systém stanovenia 

cieľov. Daná pracovníčka je zamestnaná v podniku od roku 2009 a v súčasnosti je 

slobodná a bezdetná. Na začiatku tohto roku sa zvýšil jej príjem z 841eur na 892 eur, 

pričom dané rozhodnutie priniesli konateľky spoločnosti. Keďže podnik nedisponuje 

veľkým počtom zamestnancov, pracovníčka má okrem účtovníctva na starosti iné úlohy, 

čím dochádza k plnému využitiu jej kapacít. 

Tabuļka 5-3 Vyčíslenie príjmov za rok 2011 a určenie moţných príjmov za rok 2012 

a 2013 

 POZÍCIA: účtovníčka 2011 (v €) 2012 (v €) 2013 (v €) 

Mzda  

841 x 12 =       

10092 

892 x 12= 

10704 10704 * 

13. plat (+HV)= 100% 1345,56  ?**  ?** 

Regenerácia pracovných síl (1x ročne) 50 50 50 

Darčekový poukaz (1x ročne) 50 50 50 

Príspevok na životné poistenie (dobrovoľné) 60 60 60 

Príspevok na mobilný telefón(raz za 2 roky) 330    330 

Príspevok na stravovanie 638,4     

Návrh       

Ciele = 14. plat *** 356,8 535,2 

Ďalšie výhody pre zamestnancov       

teambuilding,  výber jazykového kurzu bez  minima     

 12 565, 96 11220,5 11729,2 
Zdroj: Vlastné spracovanie, z interných zdrojov podniku 

* ak nedôjde k zmene výšky mzdy 
** pre dané roky nie je známa výška 13. platu 

*** nie je vymedzená odmena za plnenie cieľov 
 

 

V tabuľke 5-3 sú zaznamenané všetky možné príjmy pracovníčky, ktoré mohla získať 

v priebehu roka 2011. Snahu bolo však poukázať, ako by pomohlo dôjsť k zvýšeniu jej 

príjmov , keby  spoločnosť prijala návrh súvisiaci s vypracovaním presne zadefinovaných 

cieľov, ktoré by pracovníčka napĺňala do určitého termínu za určitú úplatu. V roku 2012 

a 2013 nie je ešte zadefinovaná výška 13. platu, pretože nie je známy hospodársky 

výsledok za dané roky. Pracovníčka by však v roku 2013 nadobudla vyššiu peňažnú 

čiastku za plnenie cieľov ako v roku 2012 a to z dôvodu, že niektoré ciele sú medzi sebou 

previazané a považujú sa za uskutočnené až keď dôjde k naplneniu celej danej skupiny 

cieľov a nie, iba jednej časti. Táto skutočnosť je bližšie zaznamenaná v tabuľke 5-4. Mohlo 
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by tak dôjsť k zvýšeniu motivácie pracovníkov a k odvráteniu preferencii od finančnému 

k nefinančnému systému odmeňovania. Došlo by k tomu len v okamžiku, ak by 

zamestnanci považovali potrebu mať viac finančných prostriedkov za odstránenú. 

V tabuľke 5-4 je rozpracované vyplácanie odmien (14. platu) usporiadaných 

chronologicky, ktoré by mohol zamestnanec nadobudnúť, ak by podnik zaviedol systém 

stanovovania cieľov pre každého zamestnanca za finančnú úplatu.  

Tabuļka 5-4 Vyčíslenie príjmov pri splnení zadaných cieļov 

CIELE  

2012   

30.9.2012 = spracovanie legislatívy (20%) 178,4 

30.9.2012 = 1. fáza štvrtého cieļu Vyplatenie spolu s 2. fázou 

31.12.2012 = prvá časť 2. fázy štvrtého cieļu 

(20%) 

Vyplatenie aţ po splnení kompletného 

cieļa 

31.12.2012 = prezentácia v cudzom jazyku 

(20%) 178,4 

CELKOM 356,8 

2013 (ak sa nezmení úroveň mesačnej mzdy)   

31.3.2013 = auditorská správa (20%) 178,4 

31.3. 2013 = CF (20%) 178,4 

31.12.2013 = 2. fáza štvrtého cieľu (20%) 178,4 

CELKOM 535,2 
Zdroj: Vlastné spracovanie z interných zdrojov podniku 

O možnosti realizovateľnosti daného nápadu bol uskutočnený rozhovor s vedením 

podniku, ktoré považuje daný nápad za vysoko reálny a uvažuje o jeho zrealizovaní.  

5.1.3 Cieļ 3. Návrh motivačného programu pre spoločnosť Generali IT 

Už z predošlých výsledkov, či už dotazníka, rozhovoru alebo vyčíslenia finančnej 

náročnosti motivačných stimulov, bolo možné bádať, že spoločnosť má vytvorenú určitú 

základňu pre zavedenie motivačného programu. S určitosťou je možné tvrdiť, že 

spoločnosť má z časti motivačný program zavedený, v podobe rôznych motivačných 

stimulov a interných smerníc. Práve pri bližšom analyzovaní údajov z interných 

dokumentov podniku, bolo zistené, že nie je dostatočne spracovaný systém hodnotenia 

pracovníkov. Spoločnosť nemá taktiež formálne spracované vytyčovanie cieļov pre 

svojich zamestnancov a nespája s ich napĺňaním udeļovanie odmien. 
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Práve tento spôsob by mohol pomôcť pri skvalitnení a skompletizovaní motivačného 

programu. Preto bude snahou priniesť managementu návrh súvisiaci s konkretizovaním 

systému hodnotenia, v ktorom bude zakomponovaný systém vytyčovania cieľov 

a odmeňovania za ich napĺňanie. Podnik stanovuje každému pracovníkovi určité ciele, 

ktoré však nemajú podobu internej smernice. Zároveň nie je stanovená odmena za 

napĺňanie daných cieľov, čo by mohlo viesť k vyššiemu výkonu a väčšej snahe pri ich 

rýchlom dosahovaní. Zjednodušene sa dá povedať, že spoločnosť nenapĺňa jedno 

z najzákladnejších pravidiel v oblasti stanovovania cieľov a to pravidlo SMART. 

Vytýčené ciele by mali byť teda špecifické, čo vyžaduje ich presné vymedzenie pre 

jednotlivé pozície v rámci podniku. Každý cieľ by mal byť bližšie rozpracovaný a mal by 

byť zrozumiteľný pre samotného pracovníka. Následne by mal byť daný cieľ merateļný. 

Z toho vyplýva, že by mala byť určená úplata za naplnenie každého cieľa. Zamestnanec 

by, tak vedel aká bude jeho odmena navyše k bežne vyplácanej mzde. Zároveň by ich 

naštartoval fakt, že ich vykonaná práca bude patrične ohodnotená mimo bežne 

vykonávanej práce. Akceptovateļnosť cieľa je ďalšou z podmienok, ktoré by mali byť 

splnené pri vytyčovaní cieľov. S daným cieľom by malo súhlasiť ako vedenia, tak aj 

samotný pracovník, ktorý ho bude napĺňať. Je tomu tak preto, lebo často zamestnanci zistia 

nedostatočnosť ich vybavenia v oblasti vzdelávania a je nutné doškoľovanie alebo ďalšie 

vzdelanie. Je to možnosť ako určiť pripravenosť zamestnanca na napĺňanie daného cieľa. 

Cieľ by mal byť taktiež reálny. Zamestnanec, ktorý má stanovené ciele musí vedieť, že je 

možné reálne uskutočniť ich naplnenie. Poslednou podmienkou je termínovanosť. Dané 

ciele by mali mať určené termíny ich naplnenia, aby sa zamedzilo meškaniu a stratám. 

Systém hodnotenia zamestnancov je zachytený v prílohe 8 a určitý vzor stanovovania 

cieľov v prílohe 4. Všetky vzorové príklady, ktoré sú prezentované v prílohách, ale aj 

v priebehu práce sú napasované na najneutrálnejšiu osobu v rámci podniku. Keďže 

spoločnosť nechcela poskytnúť informácie o zamestnancoch pracujúcich na projektoch, 

výber smeroval k osobne, s ktorou sa spájajú obecne známe činnosti. Daná problematika 

bude priblížená v nasledujúcich kapitolách.  

Návrh systému hodnotenia pre Generali IT 

Daný návrh pre spoločnosť zahŕňa v sebe vytvorenie systému hodnotenia pre 

zamestnancov, ktorý by ich motivoval v čo najväčšej miere. Zároveň by došlo 

k vymedzeniu cieľov pre všetkých zamestnancov, čo by umožnilo urýchlenie dosahovania 
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cieľov. Zamestnanci by vedeli ,čo je ich úlohou a zároveň budú vedieť aká bude odmena 

za ich výkon. V nasledujúcich častiach budú bližšie špecifikované jednotlivé kroky pre 

vytvorenie efektívneho systému hodnotenia.  

Prečo hodnotiť 

Systém hodnotenia by mal v prvom rade napomôcť k odhaleniu, či sa zamestnanec 

dokáže stotožniť s úlohami, ktoré mu budú pridelené. Na základe daných zistení môže 

následne podnik vycítiť, či má daný hodnotený pre podnik zmysel a dokáže zaistiť rast 

spoločnosti prostredníctvom kvalitne uskutočňovanej práce. To je hlavný dôvod, prečo by 

spoločnosť mala zamestnancov hodnotiť. Ak pociťuje pozitívny prístup k práci a dôkazom 

sú aj jeho podávané výkony, vtedy spoločnosť smeruje k vysloveniu uznania, alebo 

k snahe odmeniť za daný výkon zamestnanca. Následne môže začať podnikať kroky, ktoré 

budú smerovať k rozvoju zamestnanca a zvyšovaniu jeho potenciálu. Záujem však musí 

byť aj na strane zamestnanca, ktorého sa to bezprostredne týka. 

Čo hodnotiť 

Hodnotiaci systém by mal byť smerovaný predovšetkým na výkon zamestnanca, ktorý 

daný jedinec podáva. To znamená, či ciele napĺňa v plnom rozsahu pri využití všetkých 

svojich kapacít. Veľká pozornosť by mala byť smerovaná aj na vývoj zamestnanca. Ide 

o schopnosti, ktorými zamestnanec disponuje alebo ktoré nadobudol prostredníctvom 

vzdelávacích programov poskytovaných firmou. U zamestnanca by sa mali hodnotiť jeho 

zručnosti s PC, jazyková vybavenosť, samostatnosť, potrebné znalosti a skúsenosti 

s realizovanými úlohami a v neposlednom rade napĺňanie požiadaviek kladených na jeho 

pozíciu. Na základe týchto faktov môže podnik usúdiť, či je možné s daným pracovníkom 

rozvíjať spoluprácu ďalej a investovať doňho ešte väčší finančný kapitál, alebo je to človek 

ktorého formovanie nie je možné. V poslednom bode by hodnotiteľ mal upriamiť 

pozornosť taktiež na vzťahy zamestnanca, či už s nadriadenými alebo so 

spolupracovníkmi. Ich dôležitosť je nevyčísliteľná, lebo bez príjemnej atmosféry a dobrých 

vzťahov na pracovisku nedokáže pracovník vydať zo seba maximum a nevykonáva tak 

prácu v požadovanej kvalite. 
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Ako hodnotiť 

Generali IT si môže vybrať z dvoch metód ako hodnotiť svojich zamestnancov. Buď 

bude smerovať svoju hodnotiacu pozornosť do minulosti alebo do budúcnosti. Najčastejšie 

sa využíva prvá forma, pretože je jednoduchšie a reálnejšie hodnotiť zamestnanca na 

základe jeho výsledkov. Preto sa spoločnosti odporúča hodnotenie na základe minulých 

výsledkov. U všetkých pozícii by sa malo hodnotiť predovšetkým napĺňanie cieľov. 

Pozície zamerané na programovanie a vývoj by mali byť hodnotené buď na základe 

plnenia cieľov, alebo prostredníctvom metódy porovnávania s inými zamestnancami, ktorí 

majú rovnako zadané ciele a ich plnenie. Inou možnosťou ako hodnotiť tento typ pozície je 

zamerať sa na ich testovanie a pozorovanie pracovného výkonu, ktorí vydali za určité 

obdobie na určitý druh práce. Pre pozície ako sú konateľky, účtovník, projektový vedúci, 

vedúci oddelenia či zamestnanec správy by sa mala využívať buď na základe určitého 

bodového systému alebo vypracovaním posudku osobou, ktorá je jednotlivým pozíciám 

nadriadená. 

Kedy hodnotiť 

Po naplnení cieľov a dokončení jednotlivých projektov, ktoré majú pracovníci na 

zodpovednosť, by mala nadriadená osoba ohodnotiť úroveň naplnenia. Hodnotenie by sa 

malo uskutočňovať v pravidelných intervaloch. V tomto prípade by bolo vhodne realizovať 

ho raz za rok a viaže sa k nemu finančná odmena za podaný výkon. Generali IT by mala 

vytvoriť nový motivačný prostriedok a to vyplácanie 14. platu, ktorý bude závisieť od 

naplnenia cieľov.  

Kto hodnotí 

Zodpovednosť za hodnotenie ma bezprostredne osoba nadriadená. Napríklad u 

zamestnanca zameraného na vývoj a rozvoj bude jeho hodnotiteľom osoba jemu 

nadriadená a to projektový vedúci. Pre lepšie určenie nadriadenosti a podriadenosti má 

spoločnosť vytvorenú organizačnú štruktúru (príloha č.1). 

Proces prideļovania cieļov pre jednotlivé pozície 

Proces stanovenia cieľov by zahŕňal vytýčenie všetkých bodov, ktoré podnik bude 

chcieť, aby zamestnanci naplnili do stanoveného termínu. Termín by sa určil v závislosti 
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na náročnosti cieľa a taktiež v závislosti od potreby dodatočných prostriedkov pre ich 

zrealizovanie. Mnohokrát sa jedná o ciele zložitejšieho a náročnejšieho charakteru, kedy 

vniká potreba absolvovať dodatočné kurzy zamerané na ich naplnenie alebo je nutné 

zostaviť tým, ktorý by mal pozostávať z ľudí vybavených rôznymi schopnosťami 

a znalosťami. Keď je zaistené všetko a už nič nebráni k naplneniu cieľa dochádza 

k realizácii projektu. Po dokončení prichádza na rad opäť hodnotenie, ktoré sa založí do 

osobnej karty zamestnanca. Od hodnotenia bude následne závisieť výška 14. platu, ktorý si 

firma môže stanoviť ako určité percento z mesačného platu podľa náročnosti cieľa 

a v závislosti od množstva projektov, ktoré ma uskutočniť v priebehu roka (príloha č. 4). 

Vzor, ktorý môže spoločnosť inšpirovať k aplikácii procesu stanovovania cieľov pre 

jednotlivé pozície je zakotvený do príloh v zadnej časti práce. Aplikácia bola smerovaná na 

pozíciu, ktorej ciele bolo možné vymedziť bez interných informácii podniku. Spoločnosť 

nechcela bližšie špecifikovať ciele, ktoré sú zadávané zamestnancom pre programovanie 

a vývoj. Informácie si dôkladne strážia pretože nechcú, aby došlo k ich zneužitiu 

a k odovzdaniu konkurencii.  

Generali IT vo všetkých ohľadoch môže byť považovaná za spoločnosť vytvárajúcu 

priaznivé a pozitívne základy pre tvorbu motivačného programu. Svojim zamestnancom sa 

snaží poskytovať množstvo motivačných stimulov, ktoré pozdvihnú nielen ich pracovný 

výkon, ale aj spokojnosť s pôsobením v danom podniku. Zamestnanci majú veľké 

množstvo príležitosti aj pre svoj osobný rozvoj a možnosť zvýšenia základnej mzdy 

o rôzne finančné bonusy a prémie. Podnik sa snaží smerovať svoje úsilie predovšetkým 

k zamestnancom, pretože si uvedomuje ich význam a dôležitosť do budúcna.  
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6. ZÁVER 

Motivácia je neustále riešenou tematikou na celom svete. Keďže svet v súčasnosti 

prechádza veľkým počtom zmien, dochádza i k nečakaným udalostiam a na trhu 

pretrvávajú konkurenčné boje je dôležité, aby sa spoločnosť na všetky situácie dôkladne 

pripravila a zamedzila svojmu pádu. Z toho dôvodu je veľmi dôležité vytvárať pevné 

hradby v podobe motivácie, ktoré nedokáže nik ohroziť a tobôž nie zbúrať.  Od spoločnosti 

záleží aké hrubé a vysoké tieto múry pevnosti budú a, či dovolia konkurencii, aby ju 

pripravila o kvalitný a schopný ľudský kapitál. Pravdaže existujú aj iné zdroje, ktoré sú pre 

podnik nevyhnutné, no ich poradie sa mení s meniacimi sa požiadavkami trhu. Zmenili sa 

však aj samotný zamestnanci. Dnešná konzumná spoločnosť, rýchlo sa rozvíjajúce 

odvetvia a prehlbujúca kríza, toto všetko vplýva na človeka a mení jeho pohľad na svete. 

Dochádza tak k zmene ich preferencií a zvyšuje sa túžba hnať sa stále dopredu a snažiť sa 

niečo mať a vlastniť, pričom morálne hodnoty sa strácajú. Kým v minulosti ľudia túžili len 

po práci, ktorá ich bude baviť a plnením danej práce budú napĺňané určité sociálne istoty, 

dnes je tomu inak.  Je veľmi smutné, že požiadavkám súčasnosti sa musí prispôsobiť nielen 

jeden človek, ale cela ľudská spoločnosť a nikto nedokáže zmeniť hodnoty ľudstva.  

V priebehu diplomovej práce boli využité rôzne metódy a techniky zberu, ktoré 

umožnili vyvrátiť danú situáciu prevládajúcu v celom svete. Dotazník a rozhovor potvrdili, 

že zamestnanci spoločnosti Generali IT sú pozitívnym spôsobom motivovaní 

k vykonávaniu svojej práce a pociťujú vysokú mieru spokojnosti s podmienkami, ktoré im 

spoločnosť vytvára a snaží sa neustále zlepšovať. Z odpovedí, ale aj z osobného kontaktu 

bola citeľná veľmi uvoľnená atmosféra, príjemne pracovné prostredie a otvorené  

priateľské vzťahy. Okrem toho bolo možné vycítiť lojálnosť a stotožnenie sa so 

spoločnosťou. Spoločnosť poskytla taktiež informácie týkajúce sa jej finančného 

hospodárenia za jednotlivé roky. Z výsledkov bolo vidieť, že spoločnosť napriek 

pretrvávajúcej kríze dosahuje kladný hospodársky výsledok a neustále zastáva dobré 

postavenie na trhu. Z celkových nákladov sa vynakladá každým rokom čoraz viac 

finančných prostriedkov na motiváciu a tým teda aj na udržanie si zamestnancov. Keďže 

spoločnosť nechce prísť o potenciál, ktorý v sebe ukrýva ľudský kapitál snaží sa 

dostatočným spôsobom nielen motivovať, ale aj stimulovať svojich pracovníkov. Podnik 

Generali IT je podnik, ktorý v mnohých ohľadoch môže predstavovať určitý vzor 

v starostlivosti o zamestnancov. Neustále vyvíja snahu zaujať nielen zákazníkov, ale aj 
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zamestnancov, aby poznali dôvod a zmysel prečo si vybrala spoločnosť práve ich. Nemá 

problémy s prejavením úcty svojim zamestnancom, či už v podobe finančného ohodnotenia 

alebo darčekových poukážok, pretože si uvedomujú, že za úspech vďačia ľuďom, ktorí 

disponujú neohraničenými znalosťami a potenciálom, ktorý sa dá rozvíjať stále viac a viac 

aj s pomocou podniku. Spoločnosti by nemali zabúdať, že vďaka svojim zamestnancom sa 

môžu pýšiť dobrou pozíciou na trhu. Preto je dôležité sa o takýto „poklad“ starať a snažiť 

sa ho nestratiť. 

Z výsledkov jednotlivých vedeckých metód bolo možné vyvodiť, že spoločnosť sa 

nachádza v dobrej finančnej situácii a pôsobí na pracovníkov správnymi motivačnými 

prostriedkami. V podniku nie sú žiadne závažné problémy a preto sa pre spoločnosť 

vypracovalo pár návrhov, ktoré by mohli doterajší motivačný systém oživiť a zlepšiť. 

Vychádzalo sa pri tom z určitých podnetných návrhov zamestnancov.  

Rady pre spoločnosť nespočívali v závažných zmenách, ktoré by priniesli obrovské 

finančné náklady. Snahou bolo poukázať na maličkosti, ktoré by zamestnanci mohli 

považovať za dôležité a nadriadený v daných banalitách často nenachádzajú podstatu 

problému. Komunikácia je považovaná za samozrejmosť, no často je tak zanedbávaná 

a dokáže ohroziť aj tu najharmonickejšiu atmosféru v podniku. Preto boli navrhnuté nové 

formy diskusie so zamestnancami a  viac spoločných neformálnych akcii spájajúcich ľudí 

a kolektív. V ďalšom prípade spoločnosť vynakladá veľké množstvo financií na 

vzdelávanie, ale aj regeneráciu svojich zamestnancov. Preto bolo snahou priniesť 

v návrhoch na zmeny aj určité novinky, ktoré sa dotýkajú iných oblastí. Prvou z nich je 

príspevok pri práceneschopnosti, ktorý je nižší a spoločnosť by ho mohla navýšiť. 

Príspevok pre zamestnanca by v prvých dňoch bol vyšší a zabránil by nízkej mzde 

v období, kedy potrebuje najväčšiu pomoc a oporu zo strany nadriadeného. Zamestnanci sú 

často zaťažení rôznymi hypotékami a poplatkami bankám a dané riešenie, by aspoň z časti 

mohlo riešiť krízovú situáciu, v ktorej sa môžu ocitnúť.  Druhý prípad sa zameriava na 

presne definovanie systému hodnotenia a v rámci neho definovania cieľov pre 

zamestnancov. Dokážu tak lepšie pochopiť, čo od nich podnik očakáva a sú motivovaní 

finančnou odmenou. Zároveň sa vyžaduje, aby sa pri vytyčovaní cieľov dbalo na základné 

pravidlo SMART.  
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V diplomovej práci boli naplnené všetky vytýčené ciele. Zároveň boli poskytnuté 

návrhy a doporučenia, ktoré môžu zlepšiť už zabehnutý motivačný systém. Podnik má 

zároveň vytvorené priaznivé podmienky pre zavedenie motivačného programu. Spoločnosť 

Generali IT bola vzorovou spoločnosťou pre všetky ostatné podniky a má ešte čo povedať 

na trhu svojej konkurencii. Daná diplomová práca nebola až tak jednoduchou záležitosťou, 

ako by sa zdalo. K jej ukončeniu napomohla vnútorná motivácia, ktorá bola odporúčaná 

samotným zamestnancom podniku, ktorí chcú niekam smerovať a niečo dosiahnuť. 

Spojením danej motivácie a záujmu o problematiku motivácie boli dosiahnuté stanovené 

ciele a práca nadobudla konečnú podobu. Jej úroveň a hodnota musí byť posúdená 

individuálnym pohľadom každého z Vás.  
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Príloha č. 1      Organizačná štruktúra spoločnosti Generali IT s.r.o. 
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Príloha č. 2  

Dotazník pre zamestnancov spoločnosti Generali IT s. r. o. 

Dobrý deň, 

vážení zamestnanci, som študentkou 5. ročníku Ekonomickej fakulty VŠB – TU 

v Ostrave, kde spracovávam diplomovú prácu na tému „Motivačný program podniku“ . 

Chcela by som Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníku, ktorý je anonymný a  výsledky 

budú využité len pre účely mojej diplomovej práce. O zneužitie vašich údajov sa nemusíte 

báť. 

Daný dotazník sa bude skladať z viacerých časti, kde Vám budú postupne kladené 

otázky zamerané na Vašu osobu ale aj na Vaše skúsenosti vo firme. Najdôležitejšiu časť 

však tvoria otázky zamerané na motiváciu a spokojnosť vo firme, v ktorej pracujete. 

Chcem Vás poprosiť, aby ste dotazník vyplnili podľa Vašich každodenných skúsenosti, na 

základe toho, ako Vy osobne vidíte spoločnosť, v ktorej pracujete. 

Za čas, ktorý venujete vyplneniu tohto dotazníku Vám ďakujem. 

        Bc. Veronika Smiešková 

        Študentka EKF TU v Ostrave 

I. ČASŤ  

1. Pohlavie 

a, muž         b, žena 

2. Vek 

a,  18-25            d, 41-50 

b,  26-30            e, 51 a viac 

c,  31-40 

3. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

a,  Základné                                                     c, Stredoškolské s maturitou 

b, Stredoškolské bez maturity                         d, Vysokoškolské vzdelanie 

4. Akú pozíciu vo firme zastávate? 

a,  Konateľ spoločnosti                          d,  Zamestnanec správy      

b, Vedúci pracovník                               e, Zamestnanec pre programovanie a vývoj 

c, Účtovník                                             f, Projektový vedúci 



 

5. Ako dlho uţ pracujete pre túto spoločnosť? 

a,  Menej než rok                                d, 4-5 rokov 

b, 1-2 roky                                          e, 5 a viac rokov 

c, 3-4 roky 

6. Postrehli ste, ţe by počas Vášho pôsobenia vo firme došlo výrazným zmenám, 

ktoré majú vplyv na Vašu  motiváciu a spokojnosť s prácou? Ak áno, k akým? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

II. ČASŤ = Spokojnosť 

7. Ako hodnotíte atmosféru, ktorá panuje vo Vašom podniku? 

a, Veľmi dobrá                               d, Skôr zlá 

b, Skôr dobrá                                  e, Veľmi zlá 

c, Ani dobrá, ani zlá 

8. Aké vzťahy prevládajú medzi spolupracovníkmi na pracovisku? 

a, Veľmi dobré                               d, Skôr zlé 

b, Skôr dobré                                  e, Veľmi zlé 

c, Ani dobré, ani zlé  

9. Ste spokojný/á s prácou, ktorú vykonávate? 

a, Veľmi spokojný/á                            d, Skôr nespokojný/á 

b, Skôr spokojný/á                               e, Veľmi nespokojný/á 

c, Ani spokojný/á, ani nespokojný/á 

10. Vyhovujú Vám pracovné podmienky, v ktorých pracujete (osvetlenie, hluk, 

čistota)? 

a, Áno 

b, Skôr áno 

c, Skôr nie, uveďte prečo .................................................. 

d, Nie, uveďte prečo.......................................................... 



 

11. Čo povaţujete za príčinu spokojnosti/nespokojnosti? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.............................................................................................................................. ......... 

12. Vykonávate v podniku činnosť, ktoré máte definované v náplni svojej práce, 

alebo sa venujete úplne odlišným úlohám? 

a, Vykonávam činnosti, ktoré sú v mojej náplni práce 

b, Vykonávam úplne odlišné činnosti 

13. Ako by ste definovali Vašu pracovné zaťaţenie? 

a, Som zaťažený nadmerným množstvom práce 

b, Niekedy mám práce viac, inokedy menej 

c, Primeraná 

d, Nie som pracovne vyťažený 

14. Dostáva sa Vám za Vašu prácu v podniku uznania? 

a, Áno                       b, Nie 

15. Máte moţnosti pri práci, ktorú vykonávate, rozvíjať sa po profesnej stránke? 

a, Áno                            d, Nie  

b, Skôr áno                     e, Neviem 

c, Skôr nie 

16. Ste podporovaný pri rozvíjaní svojho potenciálu zo strany podniku? 

a, Áno, podnik podporuje môj rozvoj 

b, Nie, pričiňujem sa o to len ja sám 

17. Poznáte ciele organizácie? 

a, Áno 

b, Nie 

18. Sú na pracovisku realizované pracovné porady, ktorých sa účastníte? 

a, Áno                             b, Nie 

 



 

19. Sú pracovné porady pre Vás prínosne? Ak áno, čím? Ani nie, prečo? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

...................................................................................................................... ................. 

20. Sú Vaši nadriadený ústretoví a ochotní komunikovať, keď to potrebujete? 

a, Áno, vždy                                      c, Skôr nie 

b, Skôr áno                                        d, Nie, nikdy 

21. Prezentujete svojim nadriadeným svoje nové nápady? 

a, áno                                     b, nie 

22. Ak áno, aká je spätná väzba? 

a, Ak firma návrh príjme, získam odmenu 

b, Firma návrh príjme, nezískam odmenu 

c, Firma návrh zamietne, zamietnutie odôvodni 

d, Firma návrh zamietne, bez udania dôvodu 

III. ČASŤ = Motivácia 

23. Je podļa Vás motivačný systém v podniku spravodlivý? 

a, Rozhodne áno                       c, Skôr nie 

b, Skôr áno                               d, Rozhodne nie 

24. Je pre Vás systém odmeňovania vo firme zrozumiteļný? 

a, Áno                                  c, Skôr nie 

b, Skôr áno                          d, Nie 

25. Odpovedá mzda, ktorú dostávate Vašim výkonom? 

a, Áno                                       c, Skôr nie 

b, Skôr áno                               d, Nie 

26. Čo preferujete viac? 

a, Finančný systém odmeňovania 

b, Nefinančný systém odmeňovania 



 

27. Môţete o sebe tvrdiť, ţe ste motivovaný nielen zo strany podniku? 

a, Áno                  c, Skôr nie 

b, Skôr áno          d, Nie,  

28. Poznáte systém zamestnaneckých výhod? 

a, Áno, poznám                              c, Skôr nie 

b, Skôr áno                                     d, Nie, nepoznám a ani sa o ne nezaujímam 

29. Je rozsah zamestnaneckých výhod ponúkaných spoločnosťou pre Vás 

dostačujúci? 

a, Áno                                            b, Nie 

30. Aké novinky v oblasti zamestnaneckých výhod by ste uvítali? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

31. Poskytuje Vám spoločnosť dostatočnú starostlivosť? 

a, Áno                                    b, Nie 

32. V nasledujúcej tabuļke zaškrtnite: 

a,  V stĺpci č. 1 zaškrtnite, ktoré z uvedených faktorov Vám spoločnosť poskytuje 

b, V stĺpci č. 2 zaškrtnite, ktoré z uvedených faktorov Vám spoločnosť neposkytuje, 

ale uvítali by ste ak by ich začlenili do motivačného programu 

Motivačné faktory 1. Poskytované 

faktory 

2. Neposkytované 

faktory, ale 

žiadané 

Mzda   

Prémie   

13. a 14. Plat   

Preplácanie nadčasov   

Osobné ohodnotenie   

Rast mzdy v závislosti na výkone   

Darčekové poukazy (kultúra, šport)   



 

Dary pri životnom jubileu   

Teambuilding   

Cestovné poistenie na služobnú cestu   

Úhrada nákladov na reprezentáciu 

firmy 

  

Príspevok na životné poistenie   

Príspevok na penzijné poistenie   

Príspevok na stravovanie   

Občerstvenie na pracovisku   

Pracovná doba   

Istota pracovného pomeru   

Vzdelávanie a kariérny rozvoj   

Pracovné povýšenie   

Spoluúčasť na rozhodovaní   

Uznanie zo strany nadriadeného   

Zaujímavá práca   

Otvorená komunikácia s nadriadeným   

Príjemná pracovná klíma   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 3  

Záznam polo štandardizovaného rozhovoru so zamestnankyňou 

a konateļkou Generali IT 

 

I. ROZHOVOR S KONATEĻKOU GENERALI IT  

 

1. Vieme, ţe v súčasnosti prevláda obdobie krízy, ktoré sa neustále prehlbuje. 

S tým je spojená taktieţ neistota zo straty zamestnania. Pociťujú u Vás 

zamestnanci pocit bezpečia a istoty? 

Naším zamestnancom  poskytujeme istoty vyplývajúce z dostatočného množstva 

zákaziek a práce, ktoré sú uzatvárané vždy na dlhšie obdobie dopredu. Naše 

služby poskytujeme v rámci skupiny Generali celej Európskej únii, ktorá 

poskytuje nestály príliv pracovných príležitostí a tým napomáha posilňovať istotu 

v podnikaní a aj zamestnaní.  

2. Snaţíte sa podnecovať výkony svojich zamestnancov prostredníctvom 

motivácie? Ak áno, akým spôsobom? 

Naším zamestnancom ponúkame množstvo prostriedkov na ich motiváciu, buď 

v podobe práce alebo v peňažnej a nepeňažnej forme. Zamestnancom je ponúkaná 

možnosť prehlbovať svoju kvalifikáciu, prostredníctvom odborných školení, 

jazykových kurzov, s čím sa spája možnosť prechodu do iného tímu, kde sú 

získané vedomosti uplatniteľné vo vyššej miere. Okrem iného sú každoročne 

vytýčené ciele súvisiace s ich prácou, ktoré by mali dosiahnuť (splnenie rôznych 

projektov, zlepšenia...) a za ich dosiahnutie sú následne odmenený jedným 

mesačným platom do výšky splnenia cieľov v %. Každý rok vyplácame 14. plat, 

ktorý nie je podmienený žiadnym cieľom. Spoločnosť využíva taktiež iné formy 

finančnej motivácie, ako sú bonusy, príspevky pri narodení dieťaťa, príspevky pri 

svadbe atď. Zamestnanci vidia veľkú výhodu v tom, že spoločnosť uzavrela 

skupinové životné poistenie pre zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, 

ktoré sa vzťahuje na rôzne mimoriadné udalosti, ako je smrť, závažné ochorenia 

a trvalá invalidita. 

 

 



 

3. Spomínali ste, ţe Vašou snahou je motivovať svojich podriadených. Ste však 

v prvom rade motivovaná Vy samotná? 

Áno, cítim sa motivovaná a považujem za veľmi dôležité, aby motivácia najskôr 

vychádzala zo mňa samotnej, lebo len tak môžem následne motivovať iných. 

Využívam rôzne výhody, ktoré nám spoločnosť poskytuje, ako je prehlbovanie 

kvalifikácie a jazykových znalostí. Nepopieram aj fakt, že za veľmi motivujúce 

považuje taktiež finančné ohodnotenie zo strany zamestnávateľa. 

4. Aký typ zamestnancov si vyberáte do svojho pracovného týmu? 

Na našich zamestnancov kladieme vysoké nároky, čo si vyžaduje aby boli 

odborníci v danej oblasti. Okrem iného vnímame taktiež ich vlastnosti, ku ktorým 

radíme zdravú súťaživosť, kreativitu a komunikatívnosť. Je nutné aby ovládal 

cudzie jazyky, ktoré sú nevyhnutné pre komunikáciu s európskymi partnermi. 

Vždy sa snažíme, aby zamestnanec dokázal podávať stabilne kvalitný výkon a aby 

podriadil svoje osobné ciele cieľom tímu. Dôraz z našej strany kladieme taktiež na 

dodržiavanie etických princípov. 

5. Je pre Vás dôleţité, aby disponoval potenciálny zamestnanec vnútornou 

motiváciou ešte pred oficiálnym prijatím, alebo veríte, ţe stačí motivácia 

z Vašej strany? 

Môj názor je, že ak kandidát je ochotný prejsť tromi výberovými kolami, kde je 

kladený dôraz na jeho úsudok, rozhodnosť, komunikatívnosť a snahu presadiť sa 

na pohovore v tom najlepšom svetle, musí disponovať určitou vnútornou 

motiváciou, ktorá ho posúva ďalej a ďalej. Keby neexistovala vnútorná motivácia 

našich zamestnancov, nebolo by možné dosahovať také výsledky aké máme. 

Generali IT prijíma ľudí s cieľom poskytovať klientom vysoko profesionálne 

a kvalitné služby. Z toho dôvodu musí mať kandidát v sebe vybudovanú vnútornú 

motiváciu. 

6. Stanovuje si podnik, v ktorom pracujete podnetné ale zároveň aj realistické 

a splniteļné ciele? 

Generali IT sa orientuje na poskytovanie programátorských služieb, ktoré sú 

určené skupine Generali. Ciele sa určujú pre jednotlivé skupiny, ktoré sa snažíme 

profesionálne a kvalifikovane plniť. Následne si samotná spoločnosť vytyčuje 

ciele v rôznych časových intervaloch, ale aj podľa vývoja ponuky a dopytu na 

trhu. 



 

7. Oboznamujete zamestnancov s cieļmi, ktoré plánujete dosahovať? Podieļajú 

sa na napĺňaní daných cieļov? 

Spoločnosť sa snaží vytvárať „rodinnú atmosféru“ kde sú všetci informovaní 

o rôznych novinkách, o nových projektoch a zadaniach. Ak niektorý tím splní cieľ 

alebo väčší projekt, sú tieto úspechy prezentované ako úspech celej spoločnosti. 

Pri stanovení určitého cieľa sú prizvaní všetci zamestnanci, aby vyjadrili svoje 

názory ako cieľ dosiahnuť čo najefektívnejšie a v čo najkratšom čase, bez vzniku 

akýchkoľvek problémov. Využívame schopnosti a skúsenosti našich 

zamestnancov na splnenie aj tých najťažších zadaní. 

8. Kladiete dôraz na udrţanie spätnej väzby so zamestnancom? 

Spätná väzba je dôležitým spojením medzi spoločnosťou a zamestnancami. Sme 

toho názoru, že bez priamej komunikácie nie je možné dosahovať také vysoké 

úspechy ako tomu bolo doteraz. Vždy privítame každý jeden názor, podnet či 

sťažnosť. Pre účel spätnej väzby sme zaviedli tímové sedenia, ktorú sa 

uskutočňujú raz za dva týždne a tú má každý priestor na vyjadrenie svojho názoru. 

9. Snaţíte sa pôsobiť na zamestnancov a povzbudzovať ich takým spôsobom, 

aby čo najhladšie a čo najrýchlejšie smerovali k dosiahnutiu vytýčeného 

cieļa? 

Áno určite, je to aj v našom záujme, aby sme čo v najkratšom časovom horizonte 

dosiahli stanovené ciele. Spoločnosť povzbudzuje a podporuje zamestnancov 

a rozvoj ich potenciálu. 

10. Pristupujete ku všetkým zamestnancom rovnako, bez akýchkoļvek 

rozdielov? 

Áno, v spoločnosti presadzujeme názor, že sme na jednej lodi a sme si všetci 

rovní. 

11. Povaţujete potreby a záujmy zamestnancov za tak dôleţité, ţe sa snaţíte 

zistiť, čo ich motivuje od nich samotných? 

Spoločnosť rešpektuje potreby a názory zamestnancov, pričom berie ohľad na 

spoločenské, osobnostné a profesionálne aspekty. Neustále sa snaží upevňovať 

dôveru, integrity a profesionality. Zamestnanci okrem iného majú vždy možnosť 

vyjadriť svoj názor na ich motiváciu. Niektoré ich nápady sme prevzali do 

spoločnosti a poskytujeme ich v maximálnej možnej miere. 

 



 

12. Snaţíte sa následne poskytované motivačné nástroje prispôsobiť potrebám 

a záujmom svojich zamestnancov? 

Motivačné nástroje vždy prispôsobujeme potrebám našich zamestnancov. 

13. Myslíte si, ţe systém hodnotenia je vo Vašom podniku je spravodlivý 

a motivujúci pre Vašich zamestnancov? 

Sme o tom presvedčení, že sme vytvorili systém hodnotenia kde má každý 

zamestnanec takú istú možnosť dosiahnuť zadaný cieľ. Ak zamestnanci pochybia 

pri napĺňaní cieľa, sú tieto ich omyly prediskutované so zamestnancami, a vzniká 

tak snaha na oboch stranách dané nedostatky eliminovať. 

14. V prípade, ţe Vaši zamestnanci dosiahnu cieļ, podajú vrcholový výkon alebo  

dokončia určitý projekt, vyslovíte im uznanie za ich zásluhy? 

Áno, zamestnancovi sa dostane uznania v rámci tímu a takisto aj zo strany 

vedenia spoločnosti. Vedenie zväčša úspechy a zásluhy oceňuje pri osobnom 

stretnutí. 

II. ROZHOVOR SO ZAMESTNANKYŇOU GENERALI IT 

1. Veļký pojem súčasnosti je pojem „motivácia“ a snaha o jej zavedenie do 

podniku. Môţete bez váhania povedať, ţe takúto snahu vyvíja aj podnik, 

v ktorom pracujete vy? 

Bez váhania môžem potvrdiť, že spoločnosť Generali IT využíva všetky 

prostriedky na dostatočnú motiváciu všetkých zamestnancov, a teda aj mňa. Snaží 

sa o neustáli príliv noviniek v oblasti motivácie, ktoré nás zároveň dokážu nabudiť 

a posúvať ďalej. 

2. Ovplyvňujú Vašu spokojnosť vo firme motivačné faktory? Ak áno, ktoré 

z nich v najväčšej miere? Privítali by ste prípadne nové formy motivácie? 

Áno, moja spokojnosť je značne ovplyvňovaná motivačnými faktormi, pretože ma 

dokážu posúvať ďalej a ďalej. Keďže spoločnosť vynakladá prostriedky na to, aby 

v nás vyvolala tento pocit, cítim sa dôležitejšia a viac cenená zo strany podniku. 

K motivačným faktorom, ktoré dokážu vyvolať u mňa nadšenie radím 

predovšetkým vzdelávacie programy, ktoré môžu zvyšovať môj potenciál a tým aj 

možnosti na trhu, ale aj príspevky na rôzne formy poistenia, bonusy, ktoré závisia 

od našich výkonov, a taktiež teambuilding. Veľký význam však u mňa má aj 

príjemná atmosféra a priateľský kolektív, čo mi zaručuje vykonávať prácu 



 

v prostredí, kde nie som stresovaná ale uvoľnená. V súčasnosti nepociťuje určité 

prázdne miesto v oblasti motivácie, ktoré by som chcela zaplniť. Myslím, že firma 

sa snaží vo všetkých ohľadoch nájsť prevratné formy ako motivovať svojich 

zamestnancov a riadi sa predovšetkým vývojom na trhu a trendmi, ktoré 

prevládajú vo svete. 

3. Pred tým ako ste boli prijatá do tohto zamestnania, pociťovali ste uţ pred 

tým vnútorný motiváciu alebo na Vás pôsobí len motivácia z vonku zo 

strany podniku? 

Áno, istý druh vnútornej motivácie tu určite bol. Chcela som sa dostať do tohto 

podniku pretože je neustále symbolom istoty a stability. Dostať sa do nej však 

nebolo ľahké, prešla som si viacerými výberovými kolami a nevzdala som sa až 

kým ma neprijali.  

4. Poznáte ciele podniku? Ak áno, podieļate sa na ich dosahovaní? 

Áno, s cieľmi podniku sme priebežne oboznamovaní na pravidelných poradách. 

Porady nám prinesú vždy nové informácie v oblasti smerovania podniku 

a zároveň poukázanie na nové ciele, či už čiastkové alebo vrcholové, ale aj 

poukázanie na už dosiahnuté ciele. Na dosahovaní jednotlivých cieľov sa 

podieľame všetci v tíme. Ako tím realizujeme rôzne projekty, ktoré sú spájané 

s cieľmi rôzneho charakteru. 

        5. Motivuje Vás fakt, ţe ste čoraz bliţšie k dosiahnutiu cieļa? 

Áno, je to ako prílev energie a extázy dokopy. Vyvoláva to vo mne radosť, že som 

to dokázala a opätovne som siahla za hranicu svojich možností. Posúva to akoby 

vaše hranice, ktoré ste mali stanovené. Počas celého procesu plánovania 

a realizovania projektu ste jeho súčasťou a vidíte ako rastie, rozvíja sa a nadobúda 

konečnú podobu. Je to akoby ste sa stali jeho matkou a stvoriteľkou. 

5. Myslíte si, ţe odmena, ktorú dostávate za svoj výkon podávaný v podniku je 

spravodlivá a motivujúca?  

Áno, v mojom prípade nemám problém s jej výškou a pociťujem spravodlivý 

prístup zo strany podniku. Za motivujúce považujem aj fakt, že danú mzdu je 

možné neustále zvyšovať a to vlastným pričinením a podávaním výkonu.  



 

6. Váš nadriadený jedná s Vami ako so seberovným, alebo pociťujete určitú 

nadradenosť a neochotu nadväzovať spätnú väzbu a komunikovať? 

Nikdy počas pôsobenia vo firme som nepociťovala zo strany nadriadenej osoby 

určitú povýšenosť a neochotu komunikovať. Práve naopak, vždy pri akomkoľvek 

probléme som bez váhania mohla požiadať o pomoc nadriadenej, ktorá nemala 

problém si so mnou sadnúť a tento problém vyriešiť. Prínosné sa stali pre podnik 

aj pravidelné schôdzky všetkých pracovníkov na schôdzi, kde dochádzalo 

k uvoľneniu prípadnej napätej situácie, k vyriešeniu rôznych nedorozumení 

a taktiež k vyjadreniu rôznych názorov či už kladných alebo záporných. 

7. V prípade, ţe odvádzate dobrú prácu, alebo splníte ciele podniku, vyjadrí 

Vám Váš nadriadený uznanie za Vaše zásluhy? Ak áno, akým spôsobom toto 

uznanie dáva najavo? Akú formu uznania by ste uvítali Vy samotná? 

V prípade, že práca ktorú odvádzam je kvalitná a efektívna získavam od 

nadriadených pochvalu v rámci tímu. Často však dostanem od vedenia aj osobnú 

pochvalu, zväčša pri osobnom stretnutí. Formy uznania, ktoré nám podnik 

poskytuje sú buď v ústnom podaní alebo vo finančnej forme. V niektorých 

prípadoch dochádza aj k povýšeniu pracovníka alebo je zamestnancom 

poskytnutá možnosť pracovať na podnetnejších projektoch ako doteraz. 

V prípade, že by som podala výkon ktorý by bol prínosný pre podnik, uvítala by 

som uznanie vo forme zaslúženého oddychu. Myslím tým určitý poukaz na 

regeneráciu a načerpanie nových síl do nových projektov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 4  

Vzor pre stanovenie cieļov  

Stanovenie cieļov 

Tento dokument popisuje ciele pre pozíciu účtovníčky pre rok 2012, ktoré boli 

schválené konateľkami spoločnosti Generali IT s.r.o. 

Snahou spoločnosti je zamerať sa na niekoľko významných cieľov.  Medzi 

spoločnosťou a cieľmi, ktoré sú úzko prepojené s jednotlivými zamestnancami, existuje 

priama závislosť. Ich napĺňanie je pre spoločnosť dôležité a odrážajú hospodársku situáciu 

podniku. 

Pretože chceme zachovať pretrvávajúcu efektívnosť a spoľahlivosť spoločnosti, je nutné 

definovať postupy a úlohy do konkrétnej podoby, ktoré budú priamo naviazané na 

stanovené ciele. 

Cieļ 1: Auditorská správa 

Termín ukončenia: 31. 3. 2013 

Popis: Auditorská správa generovaná na konci roku by mala byť bez vážnejších chýb 

a výsledky správy by mali byť plne akceptovateľné. 

Cieľ sa považuje za dosiahnutý v okamžiku keď je auditorská správa k dispozícii. 

Odmena za dosiahnutie cieľa: 20% z úrovne mesačného platu. 

K splneniu cieľu sú nutné tieto prostriedky: znalosť slovenského práva a zásad 

rezervácie služieb auditu 

Napĺňanie tohto cieľa prináša spoločnosti zlepšenie v oblasti: zisku, kvality a 

spoľahlivosti. 

Cieļ 2: CASH FLOW 

Termín ukončenia: 31. 3. 2013 

Popis: Spracovanie CASH FLOW v účtovnej závierke. 

Odmena za dosiahnutie cieľa: 20% z úrovne mesačného platu. 

K splneniu cieľa sú nutné tieto prostriedky: znalosť slovenského práva a podmienky pre 

jeho zostavenie 

Napĺňanie tohto cieľa prináša spoločnosti zlepšenie v oblasti: zisku a kvality. 



 

Cieļ 3: Prezentácia v anglickom jazyku 

Termín ukončenia: 31. 12.2012 

Popis: Rozhovor v anglickom jazyku s jednou z konateliek, pracujúcou zväčša 

v nemeckej centrále. Ich rozhovor sa orientuje na výsledok hospodárenia za 

daný rok, poprípade konzultujú mesačné náklady  a napĺňanie cieľov za daný 

rok. 

Odmena za dosiahnutie cieľa: 20% z úrovne mesačného platu. 

Cieľ sa považuje za dosiahnutý, ak sa uskutoční prezentácia a rozhovor s konateľkou 

v plynulom  anglickom jazyku. 

K splneniu cieľa sú nutné tieto prostriedky: jazyková vybavenosť, znalosti o fungovaní 

spoločnosti, práca s PC, čas. 

Napĺňanie tohto cieľa prináša spoločnosti zlepšenie v oblasti: kvality a informovanosti. 

Cieļ 4: Archivácia dokumentov – 2 fázy 

Popis: Spracovanie finančných a osobných dokumentov a ich následná archivácia. 

Prvá fáza: Proces prípravy podľa slovenskej legislatívy na archiváciu finančných 

a osobných dokumentov  

Termín ukončenia: 30. 9. 2012 

Druhá fáza: Skenovanie finančných a osobných dokumentov a následné ich uloženie 

na externý pevný disk. 

Termín ukončenia pre dokumenty z roku 2010 – 2012: 31. 12. 2012 

Termín ukončenia pre dokumenty z roku 2001 – 2009: 31. 12. 2013 

Cieľ sa považuje za dosiahnutý, ak sú ukončené obe fázy archivácie dokumentov. 

Odmena za dosiahnutie cieľa: 20% z úrovne mesačného platu. 

K splneniu cieľa sú nutné tieto prostriedky: znalosť slovenského práva, legislatívy a čas. 

Napĺňanie tohto cieľa prináša spoločnosti zlepšenie v oblasti: spoľahlivosti a čestnosti. 

 

 

 



 

Cieļ 5: Spracovanie zmien v legislatíve a zákonníku práce 

Termín ukončenia: 30. 9.2012 

Popis: Analýza zmien v slovenskom pracovnom práve a v legislatíve, a ich uplatnenie 

v spoločnosti 

Odmena za dosiahnutie cieľa: 20% z úrovne mesačného platu. 

K splneniu cieľa sú nutné tieto prostriedky: znalosť slovenskej legislatívy a orientácia 

v nej, zásady rezervácie, práca s PC. 

Napĺňanie tohto cieľa prináša spoločnosti zlepšenie v oblasti: zisku a kvality. 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------                                                   ---------------------------------- 

Podpis účtovníka                                                                 Podpis výkonného činiteľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 5  

Návrh na vyplácanie príspevku pri práceneschopnosti zamestnancov nad 

rámec 

Generali IT s.r.o.                                        

 Názov: Príspevok pri práceneschopnosti 

 

Verzia č. 1 

Zmena č.:  

Vypracoval: XXX Druh interného 

predpisu: základný 

interný predpis 

Schválil:   XXX                                                                XXX 

funkcia:     konateľ                                                            konateľ 

Dňa: 01.01.2012 

 

Príspevok pri práceneschopnosti zamestnancov nad rámec zákona č. 462/2003 Z.z. 

o náhrade príjmu pri dočasnej práceneschopnosti (ďalej len PN) 

Definícia 

Generali IT s.r.o. využíva prostriedky, ktoré pomáhajú zlepšovať pracovné podmienky 

a pozitívne pôsobia na zvyšovanie pracovného výkonu a motivácie, prípadne lojality 

zamestnancov voči zamestnávateľovi.  

Uplatnenie príspevku pri PN 

Zamestnávateľ v rámci firemnej politiky poskytne od 1.1.2012 do 30.06.2012 

zamestnancom príspevok pri PN: 

a) zamestnanec musí byť v pracovnom pomere a musí mať príjem  

b) zamestnanec nesmie byť v skúšobnej lehote  

c) zamestnanec nesmie byť vo výpovednej lehote  

d) zamestnanec musí predložiť potvrdenie od lekára o dočasnej 

práceneschopnosti 

 

Zamestnávateľ poskytuje príspevok pri PN prvých 10 dní.  

Od 11. dňa PN vypláca nemocenskú dávku Sociálna poisťovňa. 

Zamestnávateľ poskytne príspevok nad rámec zákona o náhrade príjmu pri PN max. 8 

dní,        9-10 deň vyplatí v rámci zákona. 

Zamestnanec ma nárok na príspevok nad rámec  v rozsahu maximálne 8 dní.  

  Ak vyčerpá 8 dní, ktoré mu boli vyplatené nad rámec, nasledujúca PN je vyplácaná podľa  

  zákona o náhrade príjmu pri PN. 



 

Náhrada príjmu pri dočasnej PN: 

Náhrada príjmu pri dočasnej PN sa vypláca z denného vymeriavacieho základu (DVZ), 

ktorý je daný vždy na kalendárny rok. DVZ na obdobie 1.1.2012 do 30.06.2012 je max. 

37,8197Eur. 

Dni dočasnej PN Sadzba Počet dní Max. DVZ 

1 - 3 70% 3 dni 37,8197 

4 - 5 70% 2 dni 37,8197 

6 - 8 70% 3 dni 37,8197 

9 - 10 55% 2 dni 37,8197 

 

Záverečné ustanovenia 

Náhrada príjmu za PN je vždy splatná nasledujúci mesiac v mzde za predchádzajúci 

mesiac. 

Zamestnávateľ má právo uskutočniť kontrolu počas 10 dní PN, či zamestnanec dodržuje 

domácu liečbu predpísanú lekárom. 

Príspevok nad rámec pri práceneschopnosti zamestnancov je určený na skúšobnú dobu 

do 31.12.2011. 

Každý rok by mal byť tento príspevok obnovovaný, ak sa osvedčí v skúšobnej dobe. 

Následne dochádza k úprave vymeriavacieho základu stanoveného pre daný rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 6 

Vynaloţené prostriedky na motivačné nástroje za jednotlivé roky 

a vyčíslenie príspevku na stravovanie 

  2008 (27 zam.) 2009 (26 zam.) 2010 (30 zam.) 2011 (34 zam.) 

Okrúhle narodeniny         

30tka 330 165 165 330 

40tka     165 165 

Výročie v spoločnosti         

5te 165 330 990 1980 

10te         

Regenerácia prac. sily 1300 1300 1450 1700 

Darčekové poukáţky 1350 1300 1500 1650 

Svadba narodenie dieťaťa 165 165 165 330 

Jazykové kurzy (náklady/rok) 6400 4448 6050 6198 

Team building/ neobmedzene 3068 3744 5766 5930 

Mobilný telefón/ 2 roky 1650 2640 1301 2970 

13. plat závislý od kladného HV 47376 47000 47730 51376 

Preplácanie cestovného 1538,98 1243,45 1879,56 1879,56 

Preplácanie stravného 5131,34 4022,68 6150,49 7174,31 

Ţivotné poistenie     1520 1640 

CELKOM 68474,32 66358,13 74832,05 83322,87 
Zdroj: Interné zdroje podniku 

 

Vyčíslenie príspevku na stravovanie 

Stravné lístky   

240 ks/ rok celkom = 240 x 3,50= 840 eur/1 zamestnanec 

3,50 eur = hodnota jedného lístku Zam. = 0,84 x 240 = 201,60 eur 

Zamestnanec platí = 0,84 Zamľ. = 2,66 x 240 = 638,40 eur 

Zamestnávateľ platí ostatok = 3,416   

Zdroj: Vlastné spracovanie, z interných zdrojov podniku 

 

 

 



 

Príloha č. 7  

Vynaloţené náklady na vzdelávanie zamestnancov 

Rok Jazykové kurzy Odborné školenia Knihy 

        

2009 3 874,77 7 862,30 1 166,56 

  Anglický jazyk školenie SQL Abeceda mzdovej účtovníčky 

  Anglický jazyk školenie JAVA Podvojné účtovníctvo podnikateľov 

  Anglický jazyk DPH a daň z príjmu Daňový sprievodca 

  Anglický jazyk Odvody komplexne Zákonník práce 

  Anglický jazyk Transferové oceňovanie Ako motivovať zamestnancov 

  Nemecký jazyk školenie Makrá   

  Nemecký jazyk     

  Nemecký jazyk     

2008 2 075,03 4 446,30 182,30 

  Anglický jazyk Manažérske vzdelávanie Programovanie C++ 

  Anglický jazyk programovací jazyk C# Java 

  Anglický jazyk programovací jazyk C++ Excel v príkladoch 

  Nemecký jazyk JavaScript Finančný spravodajca 

  Nemecký jazyk Webové technológie HTML Daňové náklady 

2007 1 213,82 3 850,74 188,26 

  Anglický jazyk JavaScript Microsoft Visual C#  

  Anglický jazyk JavaScript Excel III. 

  Anglický jazyk školenie SQL C++ bez predošlých znalostí 

  Anglický jazyk školenie SQL Visual Basic. NET 

  Anglický jazyk školenie JAVA Hardwarová rozhraní  

  Anglický jazyk Microsoft SQL Server   

  Anglický jazyk Oracle v jazyku PL/SQL   

  Nemecký jazyk Počítačové školenie Access III.   

  Nemecký jazyk     

Zdroj: Interné dokumenty podniku 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 8                                          Návrh systému hodnotenia zamestnancov v Generali IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Osobný plán rozvoja 

zamestnanca na určitej 

pracovnej pozícii 

Školenia, kurzy, 

semináre 

Odmena závislá 

od výkon 

HODNOTENIE 

Perspektívny 

zamestnanec 

Zotrvanie na pôvodnej 

pozícii 

Odchod zo zamestnania 

Naplánovanie kariéry 

zamestnanca 

Školenia, kurzy, 

semináre 

Príprava 

zamestnanca na novú 

pozíciu 

HODNOTENIE 

Založenie do 

osobnej karty 

Založenie do 

osobnej karty 

Vytvorenie karty 

pre oblasť 

vzdelávania 

Zotrvanie na pôvodnej 

pozícii 

Postup na vyššiu 

pracovnú pozíciu 

Definovanie cieľov pre 

jednotlivé pozície 

Stanovenie 

termínov 

v závislosti od 

náročnosti 

Zabezpečenie 

prostriedkov 

nutných 

k napĺňaniu 

cieľov 

Naplnenie cieľov 

HODNOTENIE Založenie do 

osobnej karty 

Vystavenie 14. Platu 

(% z mesačného platu) 

Zamestnanec zabehnutý 
v pracovnom procese 

Príprava 


