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1 Úvod 

 

V dnešní době, kdy moderní svět plný technologií a strašák jménem ekonomická krize 

nepřejí lidským zdrojům, si stále více firem uvědomuje, že právě tyto zdroje jsou nezbytným 

faktorem jejich úspěchu. Čím dál častěji bývají považovány za nejpřizpůsobivější 

a nejdynamičtější podnikový faktor, jejichž prozatím nenahraditelná výjimečnost spočívá 

ve schopnosti mobilizovat ostatní zdroje podniku, jako jsou například zdroje technické, 

materiální, finanční a další. Lidé jsou schopni přemýšlet a uvědomují si situace, v kterých 

se ocitají, hodnotí je a vyvozují důsledky pro své jednání a s využitím svých poznatků 

a zkušeností vykonávají náročnou, odbornou nebo tvůrčí práci. Lidské zdroje dokážou 

předvídat různé alternativy budoucnosti, které mohou za určitých podmínek nastat a umí 

těmto okolnostem přizpůsobovat jak sebe, tak i své okolí. V případě nutnosti se pod tlakem 

situace sjednotí a vyvinou společné úsilí k jejímu zvládnutí.  

Jednou z nezbytných podmínek úspěchu a prosperity firmy jako celku je tedy zajištění 

spokojenosti jejich zaměstnanců. Tato souvislost vychází z předpokladu, že spokojený 

zaměstnanec podává požadující pracovní výkony. K tomu, aby podnik dosáhl požadujících 

pracovních výkonů svých zaměstnanců, je nezbytná jejich motivace. Správná motivace 

člověka je nesmírně důležitá, neboť na její popud překonáváme veškeré překážky ke svému 

stanovenému cíli, ať už se jedná o úspěchy v práci, rodině, zdraví či lásce a mnoha dalších. 

Z tohoto důvodu jsem si jako téma své diplomové práce zvolila analýzu motivace 

zaměstnanců ve vybrané organizaci. Vybranou společností pro mou práci se tak stala firma 

ABC sklo, která je součástí podniku ABC GROUP, s. r. o. Jelikož si vedení podniku výslovně 

nepřálo, aby bylo jejich pravé jméno zveřejněno, bude společnost v celé práci nazývána jako 

firma ABC. 

Cílem mé práce je na základě metody dotazníkového šetření analyzovat a zhodnotit 

současný stav motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti. Dotazník bude tento stav 

zjišťovat pomocí motivačních faktorů, jako jsou pracovní podmínky a pracovní prostředí, 

zaměstnanecké vztahy, hodnocení a odměňování, zaměstnanecké výhody či možnosti 

vzdělávání a rozvoje pracovníka.  
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Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol, avšak pomyslně se jedná o dva 

větší celky, a to část teoretickou a část praktickou. V první, teoretické části si na základě 

odborné literatury přiblížíme motivaci zaměstnanců, její význam a formy. V rámci této oblasti 

pak definujeme základní pojmy jako je stimul a stimulace, motiv, motivace a její zdroje 

a přiblížíme si některé vybrané motivační teorie. V poslední kapitole motivace a lidský 

potenciál v organizaci si vysvětlíme vztah mezi motivací, spokojeností a výkonem a jaké 

demotivační faktory mohou na zaměstnance působit. Nahlédneme do problematiky 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců či jejich hodnocení a odměňování jako prvky motivace.  

Druhý celek práce, tedy její praktická část, bude zahrnovat tří kapitoly, které se zaměří 

na motivaci zaměstnanců ve vybrané firmě. V první kapitole si představíme společnost, 

přiblížíme její historii od vzniku až po současnost a popíšeme její organizační strukturu. 

Následující kapitola bude popisovat současnou situaci ve firmě a samotnou analýzu 

a hodnocení skutečné motivace jejich zaměstnanců. Popsán zde bude také postup vybrané 

metodologie. Poslední, třetí kapitola nabídne podniku případné návrhy a doporučení, 

rozdělené do problematických oblastí, které by mohly vést ke zlepšení zjištěného stavu 

motivace zaměstnanců.   
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2 Motivace zaměstnanců, její význam a formy 

 

Mnozí lidé se i v dnešní době mylně domnívají, že je „motivace“ vrozenou lidskou 

vlastností, avšak opak je pravdou. Pokud by motivaci získal každý člověk jako svou vrozenou 

vlastnost, znamenalo by to, že by tento jeho motivační stav zůstal po celý život stejný. 

Všichni však z vlastí zkušenosti víme, že naše motivace podléhá silným výkyvům, 

které způsobují nejrůznější faktory. Každý člověk je ve své podstatě jedinečný, 

a tak je zřejmé, že i tyto faktory působí na každého jinou měrou a co jeden vnímá jako silnou 

motivaci, nemusí být vnímáno druhými stejně. 

 

2.1 Definice základních pojmů 

Proto, abychom lépe pochopili, co se vlastně pojmem motivace rozumí, poslouží 

následující definování základních pojmů této oblasti. Řadíme zde především pojem motivace 

a motiv a neodmyslitelně také i pojmy stimulace a stimul. Různé literatury přikládají těmto 

pojmům téměř stejný význam, avšak jejich definice se mohou v mnoha případech lišit. 

Motivace  

Pojem „motivace“ je odvozen z latinského slova „movere“, které znamená pohybovat, 

hýbat. Je to něco, co uvede člověka do pohybu. Dle knihy Vebera a kol. (2009), je motivace 

vnitřní stav člověka, daný přáními, tužbami, úsilím, představami a dalšími, obecně tedy 

veškerými vnitřními podněty, které způsobují určité chování a aktivitu. 

Adair, (2004, str. 103) říká, že „motivace vychází převážně z nitra osoby jako odpověď 

na její vnitřní a rozvíjející se program potřeb, tužeb, ambicí a hodnot. Různé stimuly, 

které pocházejí ze stále se měnícího společenského prostředí, obzvláště z vedení, 

jsou ale velice důležité.“ 

Formy motivace. Existuje také řada forem motivace. Dle Peterkové (2008), 

se jedná například o motivaci vědomou či nevědomou, primární nebo sekundární a motivaci 

vnitřní či vnější. 
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Motivace nevědomá vychází z určitých lidských pudů. Tyto impulzy si člověk přímo 

neuvědomuje a jedná na základě návykového chování. Na rozdíl od toho vědomá motivace 

je taková, kdy víme, co a proč děláme. V případě motivace primární se jedná o biologické 

potřeby, které fungují jako instinkty a motivace sekundární je pak většinou naučená tendence 

chování. Vnější motivace zahrnuje veškeré podněty z okolí jedince a vnitřní naopak vychází 

z jeho nitra ve formě základních potřeb, představ či cílů. 

Motiv 

Motiv můžeme chápat jako důvod, proč se člověk chová nebo jedná určitým 

způsobem. Obecným cílem motivu je dosažení vnitřního uspokojení či pocitu naplnění 

z dosažení cíle motivu. Dle knihy Bedrnové (2007), je většina motivů nazývána jako motivy 

cílové či terminální. Existují však i motivy, kterým cílový stav nelze přiřadit. 

Jedná se především o zájem člověka o určitou oblast jako je například hudba, literatura 

a podobně. V tomto případě se jedná o motivy instrumentální. 

Stimulace a stimul 

Velmi zjednodušeně by se stimulace dala nazvat jako proces, kdy chceme záměrně 

ovlivnit chování a činnosti druhého člověka zvnějšku. Chápeme jí tedy jako působení 

na člověka z vnějšku, na jehož základě pak jedinec mění své chování a činnosti. 

Stimulem se pak rozumí věc či prostředek, který je ke stimulaci jedince využit. 

Dle Bedrnové (2007), lze stimuly rozdělit do dvou skupin, a to na impulsy a incentivy. 

Může jim být cokoliv. Záleží na individuální motivační struktuře člověka. Mezi impulsy 

řadíme především například bolest, únavu, nervozitu před zkouškou a další. V podstatě 

se jedná o vnitřní podněty znamenající určitou změnu v těle nebo mysli člověka. 

Naopak incentivy představují vnější podněty, jako je například nabídka možnosti pracovního 

postupu v případě žádoucích pracovních výsledků nebo pochvala za dobrý výkon. 

 

2.2 Zdroje motivace  

Za zdroje motivace jsou považovány ty faktory, které motivaci vytvářejí. Jak uvádí 

Provazník a Komárková (2004), patří mezi tyto faktory potřeby, návyky, zájmy, hodnoty 

a ideály. 
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Potřeby jsou základním zdrojem motivace, které jsou chápány jako prožívaný 

nedostatek něčeho, co je pro jedince důležité. Bedrnová, Nový a kol. (2007), je ve své knize 

dělí na potřeby primární, tedy biologické, fyziologické a viscerogenní, které jsou spojeny 

s funkcemi lidského těla. Jde například o potřebu kyslíku, potravy, tekutin, spánku a další. 

Sekundární skupinou potřeb jsou pak potřeby sociální, společenské a psychogenní, 

jejichž existence je spjata s člověkem jako s tvorem sociálním, společenským a kulturním. 

Mezi tyto potřeby patří zejména potřeba lásky, dominance, seberealizace a podobně.  

Návyky. Jedná se převážně o opakovaný či automatický naučený způsob činnosti 

člověka v určité situaci. Jsou to situace, které se v průběhu života člověka opakují častěji nebo 

dokonce i pravidelně.  

Zájmy mohou být chápány jako zvláštní druh motivu, přičemž jeho jednoznačný 

obsah není stanovený. Uveďme si tedy alespoň dva příklady významu a rozdělení. 

Rubinštejn, 1961, dle Bedrnové, Nového a kol., (2007, s. 368) říká, že „zájmy jsou 

motivy, zdroji poznávací činnosti a současně i jejími produkty.“ 

Říčan, 1975, dle Bedrnové, Nového a kol., (2007, s. 368) říká, že „zájmů existuje 

tolik, kolik je činností které mohou člověka těšit“  

Dle Bedrnové, Nového a kol. (2007), je možné již za klasický považovat Stavělův 

výčet druhů zájmového zaměření, který dělí zájmy poznávací, estetické, sociální, přírodní, 

obchodní, technické, rukodělné materiálové, výtvarné a sportovní. Dále by mohl být výčet 

rozšířený například o zájmy vědecké, hudební či sběratelské.  

Hodnoty. V průběhu života se člověk setkává se skutečnostmi, které se snaží poznat 

a přisoudit jim určitou hodnotu, tedy jejich význam a důležitost. Mezi obecně platné hodnoty 

pak patří především svoboda, pravda, láska a rodina, ale také zdraví, práce, peníze, přátelství, 

vzdělání či úspěch a další. 

Ideály. Jednoduše by se ideál dal vysvětlit jako vzor, s kterým se člověk ztotožňuje, 

podle kterého jedná a ke kterému směřuje. Je tedy myšlenkovou či názorovou představou jeho 

významného cíle, o který usiluje.  
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2.3 Vybrané motivační teorie  

Existuje mnoho teorií motivace, například dle publikace Armstronga (2002), 

patří mezi nejznámější teorie instrumentality, teorie zaměřené na obsah a teorie zaměřené 

na proces. 

1. Teorie instrumentality 

Jedná se o nejstarší a nejrozšířenější teorii na světě, i přesto, že se o ní nepíše 

v žádných akademických knihách či odborných publikacích. Teorie „cukru a biče“, 

jak se ji též přezdívá, je založena na domněnce, že člověka k práci motivují odměny a tresty, 

avšak za podmínky, že jsou tyto odměny a tresty přímo spjaty s jeho pracovním výkonem.  

2. Teorie zaměřené na obsah 

Teorie zaměřené na obsah neboli teorie potřeb, jsou založené na domněnce, 

že motivace jedince spočívá v řadě základních předpokladů o seberealizaci. Mezi tyto teorie 

řadíme Maslowovu koncepci hierarchie potřeb a Herzbergerův dvoufaktorový model, 

který však nelze přímo označovat za teorii potřeb, neboť je dichotomický1, rozdělený do dvou 

skupin. Naproti tomu je Maslowova teorii holistická2. Z tohoto důvodu mohou vznikat jisté 

kvalitativní rozdíly. Například fyziologické potřeby, potřeby jistoty a sociální potřeby mohou 

vyvolat nespokojenost, pokud nebyly naplněny, ale podle Herzbergera mají jen malou sílu, 

aby poskytovaly uspokojení. Naopak uspokojení potřeby uznání a seberealizace může vést 

k pozitivnějšímu a dlouhodobějšímu pocitu spokojenosti. 

3. Teorie zaměřené na proces  

Tyto teorie se zaměřují na popis procesu toho, jak je chování člověka vyvoláno, 

ovládáno, udržováno a ukončeno. Dle literatury Donnelyho a kol. (1997), se tyto teorie snaží 

nalézt hlavní proměnné pro vysvětlení volby, úsilí a vytrvalosti. Můžeme zde zařadit 

například Adamsovu teorii spravedlnosti, Vroomovu expektanční teorii či teorii stimulační 

B. F. Skinnera. 
                                            

1 Dichotomie [online] 2007 [cit. 2012-01-10] Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Dichotomie> znamená obecně jakékoli 

rozdělení celku do dvou nepřekrývajících se částí. Jinak rozlišení dvou kvalitativně odlišných stavů jevu nebo vlastností. 
2
 

Holismus [online] 2007 [cit. 2012-01-10] Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Holismus znamená názor nebo směr, 

který zdůrazňuje, že všechny vlastnosti nějakého systému nelze určit nebo vysvětlit pouze zkoumáním jeho částí. Naopak celek podstatně 

ovlivňuje i fungování nebo podobu svých částí. 
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V následujícím textu práce si přiblížíme některé z těchto motivačních teorií. Za teorie 

zaměřené na obsah si představíme obě výše zmiňované teorie potřeb, Maslowovu koncepci 

potřeb a Herzbergerův dvoufaktorový model. Ze skupiny motivačních teorií zaměřených 

na proces pak rozebereme Adamsovu teorii spravedlnosti a Vroomovu expektanční teorii.  

 

Maslowova hierarchie potřeb 

Maslow, 1954, dle Adaira (2004, str. 29) říká, že „člověk je tvor, který stále něco chce 

a který zřídkakdy dosahuje stavu naprostého uspokojení, vyjma krátkých okamžiků. Je-li jedna 

jeho touha uspokojena, vynoří se jiná a zabere její místo. Pokud je uspokojena i tato, postaví 

se do popředí další.“ 

Teorie Abrahama Maslowa vychází z předpokladu, že jednání a chování člověka 

ovlivňuje vnitřní systém potřeb, který lze hierarchicky uspořádat (viz obrázek č. 1). 

Standardně jsou za tyto vnitřní potřeby považovány potřeby fyziologické, potřeby jistoty 

a bezpečí, potřeby sounáležitosti, uznání a potřeby seberealizace. 

Fyziologické potřeby. V případě, že nejsou tyto základní lidské potřeby uspokojeny, 

člověk strádá a další vyšší potřeby ho nemotivují. Jedná se například o potřeby potravy, vody, 

spánku a další. 

Potřeby jistoty a bezpečí. Do těchto potřeb řadíme například ochranu zdraví či jeho 

ekonomické situace. Z manažerského hlediska se projevuje zajištěním jistoty zaměstnání 

a zaměstnaneckých výhod, které hrají mimořádně důležitou roli v individuální struktuře 

potřeb zaměstnanců.  

Potřeba sounáležitosti. Jedná se o sekundární potřeby, které souvisí s touhou 

po přijetí jedince okolím, po přátelství a lásce, tedy tzv. potřeby společenské. 

Potřeba uznání. Maslow rozdělil tyto potřeby do dvou podskupin. První je touha 

po síle, úspěchu, rovnosti, schopnosti něco zvládnout, kompetentnosti, důvěře, nezávislosti 

a svobodě. Druhou podskupinou je touha po uznání a reputaci, po prestiži a důležitosti, 

po dominanci a oblíbenosti. 
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Potřeba seberealizace znamená touhu člověka po sebenaplnění, tendenci realizovat 

se v oblasti, pro kterou má jisté předpoklady. 

Obrázek č. 1 Maslowova hierarchie potřeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Maslowova hierarchie potřeb [online] 2012 [cit. 2012-01-10] Dostupný z WWW: 

<http://www.skuhry.com/img/maslow.gif> 

 
 

Herzbergerova dvoufaktorová teorie 

Armstrong (2002, str. 162) tvrdí, že „Herzbergův dvoufaktorový model nelze 

v přísném slova smyslu označit za teorii potřeb.“ 

Frederick Herzberger Maslowovu teorii potřeb modifikoval tak, že požádal 

200 účetních a techniků, aby popsali okamžiky, kdy se v práci cítili výjimečně dobře 

a kdy naopak zcela špatně. Na základě těchto průzkumu pak dle knihy Vebera a kol. (2009), 

rozlišil vnější faktory spokojenosti tzv. hygienické faktory a faktory vnitřní spokojenosti 

tzv. motivátory. Zatímco první skupina ovlivňuje pouze úroveň spokojenosti pracovníků, 

druhá se přímo vztahuje k motivaci. Avšak nespokojenost s vnějšími podmínkami může 

působit demotivačně. 
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Obrázek č. 2 Herzbergerova dvoufaktorová teorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Koubek J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky (2008, str. 60) 

V grafickém znázornění Herzbergerovy dvoufaktorové teorie (viz obrázek č. 2) 

se pod pojmem podniková politika a správa rozumí takové strategie společnosti, 

které se týkají lidí. Dozor znamená přístupnost, kompetenci a spravedlivý postoj nadřízeného 

ke svým podřízeným. Pracovní podmínky jsou fyzické podmínky, ve kterých lidé pracují, 

množství práce, dostupné zařízení, vybavení a pomůcky, prostor, hluk, ventilace a další 

aspekty prostředí. Osobní život je zde chápán jako dopad práce na rodinný život jednotlivce, 

například stres, časté přesčasy nebo stěhování za prací. 

 

Adamsova teorie spravedlnosti 

Základem teorie J. S. Adamse je tzv. sociální srovnání, kdy pracovníci srovnávají 

své vynaložené úsilí při práci a odměnou za ně s úsilím a odměnami svých kolegů, kteří dělají 

práci poměrně stejnou. Odměnou v tomto případě mohou být dle Bedrnové, Nového 

a kol. (2007), peníze, tedy mzda za vykonanou práci, ale také pochvala či uznání ze strany 

nadřízeného, kvalita pracovního prostředí, možnost zvyšování kvalifikace apod.  

Vedoucí pracovníci by měli kontrolovat a sledovat pracovní výkony svých 

podřízených zaměstnanců, aby zabránili vzniku situace, kdy některý z pracovníků dlouhodobě 

zaostává za výsledky a výkony svých kolegů, zvláště pokud je za svůj přístup k práci 

nedostačující výkon odměněn stejně jako ostatní. Pokud v této situaci vedoucí nezasáhne, 

riskuje tak negativní působení na výkon a motivaci ostatních zaměstnanců. 
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Vroomova expektanční teorie (teorie očekávání) 

Zakladatelem teorii očekávání je Viktor H. Vroom. Vychází z motivačních teorií 

kognitivních3, které mají významné uplatnění při výkladu pracovního jednání, neboť dle nich 

lidé o skutečnostech, s kterými se setkávají, uvažují, učí se z nich a vytváří si určité představy 

o budoucnosti.  

Podle knihy Bělohlávka (2008), je nutné splnit následující tři podmínky, 

aby pracovník vyvinul své úsilí. 

1. Jeho úsilí musí být následováno přiměřeným výsledkem, 

2. výsledek jeho činnosti musí být následován odměnou, 

3. tato odměna musí mít pro pracovníka význam. 

Expektanční teorii lze dle standardní literatury vyjádřit formálně jako funkci 

M = f (V*E) 

 kde M značí úroveň motivace, V je valence, očekávané uspokojení, k němuž 

motivované pracovní jednání povede. E znamená exspektanci, očekávání, subjektivní 

pravděpodobnost, že dané pracovní jednání skutečně povede k očekávanému výsledku. 

 

Proces motivace 

Donnely a Gibson (1997), znázorňuje motivační proces (viz obrázek č. 3). 

Dle Armstronga (2002), je motivační proces založený na teoriích potřeb, cílů a očekávání 

a prochází 4 fázemi. Jedná se o fázi potřeby, stanovení síle, podniknutí kroků a dosažení cíle. 

Potřeba motivace je zahájena zjištěním neuspokojených potřeb, vzniká tedy přání 

něčeho dosáhnout, něco získat. 

Stanovení cíle, který má tyto potřeby uspokojit a stanovení cest, jak cíle dosáhnout. 

Podniknutí kroků znamená samotnou realizaci uspokojení potřeb. 

                                            

3 Kognitivní [online] 2007 [cit. 2012-01-10] Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Kognitivní> znamená přívlastek nějaké teorie 

znamená kladení důrazu na poznávací (myšlenkovou, rozumovou) stránku této činnosti, oproti stránce emotivní, praktické atd. 
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Dosažení cíle nastane, pokud je potřeba uspokojena. Pokud cíle dosaženo není, 

musí být vybrány jiné kroky k jeho realizaci. 

Obrázek č. 3 Motivační proces 

 

Zdroj: Donnely, J. H. a J. L. Gibson. Management (1997, str. 369) 

 

2.4 Motivace a lidský potenciál v organizaci 

V dnešním podnikatelském prostředí je cíl stát se úspěšnou firmou velmi těžko 

dosažitelný, není však zcela nemožný. Úspěch firem závisí na mnoha faktorech, mezi které 

patří zejména finanční zajištění firmy, její technické vybavení, dostupnost zdrojů a informací 

či konkurenční výhody. Avšak jak již bylo v úvodu diplomové práce zmíněno, jedním 

z nejdůležitějších faktorů, který je v mnoha případech opomíjený, jsou lidé čili zaměstnanci, 

manažeři a veškerý personál, jehož účast je pro chod firmy doslova nezbytná. 

Současná ekonomická krize staví firmám, které se chtějí stát úspěšnými na současném 

trhu, velmi vysokou „laťku“ ve všech jejich činnostech, především v oblasti úspory 

a snižování nákladů. V tomto případě je jakákoliv motivace zaměstnanců doslova v rozporu 

se snahou firmy ušetřit každou korunu. Přitom jejich motivace je jak pro ně samotné, 

tak i pro firmu nesmírně důležitá. Mnoho vedoucích je ale mylně přesvědčeno, že jedinou 

motivací pracovníků jsou peníze, tedy mzda za jejich vykonanou práci. Finanční odměna 

má jistě stále svůj velký význam, avšak není jediným prostředkem motivace. Ve skutečnosti 

totiž stále platí, že nejlepší zdroje motivace jsou  téměř zdarma, a jejich jedinou nezbytnou 

podmínkou je kvalitní komunikace, pochvala nebo jen zapomínané a tisíckrát opakované 

„děkuji“.  
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2.4.1 Vztah motivace, spokojenosti a výkonu 

Motivace, spokojenost a výkon jsou pojmy, které spolu nerozlučně souvisí. 

Pokud není člověk správně motivován, je nespokojený a bez spokojenosti nepodává 

požadovaný pracovní výkon.  

Spokojenost 

Provazník a kol. (2004), ve své knize uvádí, že lze na spokojenost zaměstnanců 

v organizaci nahlížet třemi způsoby (viz tabulka č. 1). V prvním případě se jedná 

o spokojenost zaměstnanců, která je brána jako kritérium hodnocení personální politiky 

organizace a řídí se pravidlem, že čím je spokojenost zaměstnanců větší, tím lépe 

se  o ně organizace stará. Druhý způsob nahlíží na spokojenost zaměstnanců jako na jejich 

uspokojení ze smysluplné práce, pocitu naplnění a radost z vlastního uplatnění. Poslední 

způsob vnímá spokojenost zaměstnanců ve smyslu uspokojení člověka na základě dosahování 

nízkých cílů. V prvním případě je spokojenost popisem stavu, v druhém ji můžeme chápat 

jako hnací sílu pracovního výkonu a ve třetím se může stát dokonce i překážkou.  

Tabulka č. 1 Významy pracovní spokojenosti 

Významy pojmu pracovní spokojenost 

1. 2. 3. 

Kvalita péče o zaměstnance. Vnitřní uspokojení z práce. Nízká úroveň nároků. 

Vztahuje se 

K pracovním podmínkám 

zaměstnance. 

K prožitku aktivního naplnění 

zaměstnance. 
 

Znamená 

Úroveň péče o pracovníka. 

Mobilizaci pracovních sil 

„Čím víc se snažím, tím víc mě 

to baví!“ 

„Mně to stačí, co bych 

se snažil/a!“ 

Zdroj: Vlastní zpracování dle V. Provazníka a kol. (2004) 
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Pracovní výkon  

Jak bylo již v úvodu kapitoly zmíněno, pokud není člověk správně motivován, 

nepodává požadovaný pracovní výkon. Ten však neovlivňuje pouze úroveň motivace 

zaměstnance, ale i další vnitřní a vnější faktory (viz obrázek č. 4). Mezi vnitřní faktory 

„umím“ můžeme zařadit například získané znalosti a dovednosti, určující jeho kvalifikaci. 

Vnější faktory „mohu“ pak zahrnují vše, co na zaměstnance působí z venku, především 

podmínky ve kterých pracuje. Jde například o technické vybavení pracoviště, systém 

organizace práce, úroveň fyzických podmínek a další. 

Zásadním problémem, který zde může nastat, je špatné nastavení norem pracovních 

výkonů či špatný popis pracovního místa, jehož následkem bývá špatný výběr pracovníků, 

kteří nemají pro danou činnost či profesi správné kvalifikační předpoklady. Pokud podnik 

příjme pracovníka, který má kvalifikační předpoklady mnohem vyšší, než vyžaduje jeho 

pracovní náplň, ztrácí po čase motivaci, neboť může pracovat s minimálním úsilím. 

V opačné situaci, kdy má jedinec pro vykonávanou práci nedostačující předpoklady, 

musí pracovat s mnohem větším pracovním nasazením, než je pro něho únosné. 

 

Obrázek č. 4 Faktory ovlivňující pracovní výkon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Tureckiová, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách (2004, str. 52) 
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Pracovní motivace 

Kovács (2007, str. 134) definuje pracovní motivaci jako „cílevědomé vytváření 

podmínek umožňujících rozvoj lidského potenciálu, maximální využití lidských schopností 

a energie lidí potřebných pro dosažení požadovaného výkonu“. 

Stimulování, tedy vnější ovlivňování pracovní motivace je vedle zlepšování 

pracovních podmínek či vzdělávání a rozvoje zaměstnanců nejdůležitější oblastí práce s lidmi. 

Důležité je také působení vnitřních faktorů jedince, které ovlivňují jeho úroveň pracovní 

motivace. V tomto případě se jedná především o vrozené vlastnosti člověka a jeho výchovu. 

Dle knihy Bedrnové, Nového a kol. (2007), jedině přiměřená úroveň pracovní motivace vede 

k seberozvoji zaměstnance a lepšímu hospodářskému výsledku organizace. Je-li totiž tato 

úroveň příliš vysoká, je člověk ochoten obětovat vše jen pro svůj zájem a v opačném případě 

pak nevyužívá efektivně svůj potenciál. 

Protože je každý člověk jiný a jedinečný, neexistuje ani pro pracovní motivaci 

jednotný výčet stimulačních prostředků a různé literatury je nazývají a dělí různými způsoby. 

Přibližme si tedy tři pohledy na pracovní motivaci a její stimulační prostředky dle knihy 

Bláhy a kol. (2005), Bělohlávka (2008) a Bedrnové, Nového a kol. (2007). 

 

Dle publikace Bláhy a kol. (2005), můžeme pracovní motivaci předvést na následující 

mnemotechnické4 pomůcce vypracované v angličtině, doplněné českým překladem. 

M oney  =  peníze 

O bject  =  cíl 

T ask   =  úkol 

I dentice  =  podnět/stimul 

V ariety  =  rozmanitost 

A ward  =  odměna 

T raining  =  výcvik, školení 

I nformation  =  informovanost 

O portunity  =  příležitost 

N eeds   =  potřeby 

                                            

4 Mnemotechnická pomůcka [online] 2007 [cit. 2012-01-10] Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnemotechnická_pomůcka> 
značí slovní či grafické konstrukce podporující zapamatování nebo zpracování informace mozkem pomocí přidružení představ či jiných 

informací. 
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Různé typy lidí dávají přednost různým motivům a dle publikace Bělohlávka (2008), 

patří mezi nejvýznamnější peníze, osobní postavení, pracovní výsledky, přátelství, jistota, 

odbornost, samostatnost a tvořivost.  

Peníze. Pro většinu lidí jsou významným motivem. Někteří jsou kvůli penězům udělat 

a obětovat téměř cokoliv. Pro firmu jsou velkým přínosem, neboť má-li podnik k dispozici 

dostatečné finance, dostane z nich maximum.  

Osobní postavení. Potřeba vést lidi či rozhodovat a určitá pýcha na dosažené 

postavení by se měla objevit u každého vedoucího pracovníka.  

Pracovní výsledky. Tato skupina lidí je motivována na základě svého výkonu. 

Svou práci mají rádi, jsou soutěživí a uspokojuje je pocit, že jsou lepší než ostatní a udělali 

by proto cokoliv. Tito pracovníci jsou pro firmu hnacím motorem.  

Přátelství. Pro tyto jedince je nejdůležitější přátelská atmosféra na pracovišti, a dobré 

vztahy se všemi ostatními zaměstnanci podniku. Jsou přizpůsobiví a nekonfliktní. 

Jistota. Tato skupina pracovníků se spokojí klidně i s nízkým platem a nutnou prací, 

ale hlavně to musí být jisté. Řídí se předpisy a neradi riskují.  

Odbornost. Zaměstnanci preferují svůj profesionální rozvoj. Snaží se vyniknout 

ve své profesi a nedokážou si představit, že by vykonávali jinou práci. 

Samostatnost. Zaměstnanci chtějí o všem rozhodovat sami a těžko snáší, 

když jim do práce někdo mluví, stejně si vše vždy udělají po svém. 

Tvořivost. Potřeba lidí vytvářet něco nového, přemýšlet a být kreativní. 

Jiný popis stimulačních prostředků je obsažen také v publikaci Bedrnové, Nového 

a kol. (2007), kde jsou členěny na hmotnou zodpovědnost, obsah práce, povzbuzování, 

pracovní skupinu, pracovní podmínky a režim práce, ztotožnění s prací, profesí a podnikem 

a externí stimulační faktory.  
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2.4.2 Demotivace zaměstnanců 

Demotivace zaměstnanců bývá dle knihy Bělohlávka (2008), zapříčiněna barierou, 

tedy jakousi nepřekonatelnou překážkou na cestě k jejich vytyčenému cíli. Nastane-li situace, 

kdy není pracovník schopen se s touto překážkou vypořádat, dostává se do tzv. stavu 

frustrace. Stav frustrace může vyvolat například situace, nedostane-li zaměstnanec 

očekávanou odměnu za práci, kterou vykonal nebo nedá-li zaměstnavatel zaměstnanci 

dovolenou, kterou plánoval a těšil se na ni. Důvodem vzniku frustrace může být opravdu 

cokoliv a lidé na ní reagují různým způsobem. Někteří se snaží zlepšit své výsledky, 

jiní se vzdají svého cíle a v mnoha případech vybíjí své potlačené emoce a energii násilím. 

Pak jsou i tací, kteří sami sebe přesvědčují, že jím stanovený cíl, o který usilují, „nestojí za to“ 

a v podstatě je vlastně dobře, že ho ani nedosáhli.  

Obecným příkladem toho, co všechno může způsobit pracovní frustraci a demotivaci 

zaměstnance. Jde především o nespravedlivé hodnocení a odměňování. O nic lépe nenesou 

zaměstnanci neodůvodněnou kritiku, hrubé jednání či zesměšňování, v opačném případě 

nezasloužené pochvaly nebo nepotrestané podvody, krádeže a jiné přestupky ostatních 

spolupracovníků. Demotivačně působí také neochota vedoucího zajímat se o své zaměstnance 

a o jejich nápady, nevšímavost k jejich dobrým pracovním výsledkům nebo k chybám 

a nedostatkům ostatních zaměstnanců. Za zmínku stojí jistě i přílišné zasahování vedoucího 

do pravomocí podřízených, špatná organizace práce, nedostatek práce, materiálu a nástrojů 

a mnoho dalších. 

Pokud jsou zaměstnanci špatně motivováni, mohou vzniknout problémy, které mají 

negativní dopad nejen na ně samotné, ale i na organizaci. Špatná motivace vede ke snižování 

výkonnosti, a to se může projevit například zpožďováním termínů, růstem počtu zmetků 

či poklesem kvality práce. Pokud se zaměstnanci, kteří opravdu pracují, cítí nedoceněni vůči 

ostatním, kteří podávají jen poloviční výkon a jejich odměna je stejná, významně se zhoršují 

i vztahy na pracovišti Objevují se podvody a lži ve smyslu vykazování neodvedené práce 

nebo nečerpaných nákladů, pro zaměstnancovy soukromé účely. Také nárůst absence, 

nemocnosti či fluktuace na sebe nenechá dlouho čekat, neboť špatně motivovaní zaměstnanci 

hledají možnost úniku z práce a svůj čas tráví raději na nemocenské.  
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2.4.3 Vzdělávání a rozvoj zaměstnance jako motivační prvek 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je ve většině případů součástí celkové strategie 

a politiky firmy. Jedná se především o investici a zaměstnaneckou výhodu, kterou může 

zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytnout. Pokud jí podnik svému zaměstnanci nabídne, 

čímž do něj investuje nemalou finanční částku, je zřejmé, že je s výsledky jeho práce 

spokojen, a že s ním počítá i v budoucnosti. Zaměstnanec pak sdílí pocit sounáležitosti 

s firmou či jistotu v zaměstnání, které mohou být dostatečným motivem pro jeho lepší 

pracovní výkon. V dalších případech může být vzdělávání a rozvoj pracovníka chápan jako 

jakýsi akcelerátor pro motivaci a lepší výkony práce. Znamená například vykonávat práci, 

která ho více baví nebo dále rostou zaměstnancovy kompetence, plat či odměny.  

 

Metody vzdělávání  

Obecně užívaným se stal názor, že kvalita pracovníka nepřímo odráží kvalitu svého 

vedoucího, tedy jeho dovednost rozvíjet lidi a směřovat je k cílům spojených s jejich prací 

a nároky firmy. K tomuto účelu lze použít řadu rozvojových aktivit, které bývají standardní 

literaturou rozděleny dle aktivity posluchače a místa realizace vzdělávání. 

Metody vzdávání dle místa lze rozdělit do dvou, popřípadě třech skupin. Zde záleží 

výhradně na autorovi literatury, ke které variantě se přiklání. První skupinu tvoří metody 

používané ke vzdělání na pracovišti, tzv. metody „on the job“. Jedná se například o rotaci 

práce nebo instruktáž při výkonu práce, také mentorování či koučován. Druhá skupina metod 

vzdělávání, tzv. „off the job“, znamená vzdělávání mimo pracoviště. Zde se řadí například 

přednášky, diskuse či případové studie, ale také hraní rolí, nejrůznější workshopy a další. 

Případná třetí skupina metod vzdělávání zahrnuje obě tyto varianty, tedy jak vzdělávání 

na pracovišti, tak i mimo něj a jedná se například o výuku pomocí počítačových výukových 

programů, zpracování projektů a jiné. Nejdůležitější metodou vzdělávání se v tomto případě 

zdá být koučování, tedy individuální učení, kdy je úkolem nadřízeného ovlivnit především 

zaměstnancovy postoje a dovednosti. 

 

Metody vzdělávání dle aktivity posluchače uvádí ve své knize například 

Bláha a kol. (2005), kdy rozděluje tyto metody následovně od těch nejpasivnějších 

k nejaktivnějším. 
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PASIVNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVNÍ 

- Přednáška 

- Videopořady, filmy a videokonference 

- Počítačové výukové programy (e-learning) 

- Skupinová diskuse 

- Workshop 

- Zpracování projektů 

- Development Centre (rozvojové programy) 

- Outsoor training (výcvik v přírodě vyžadující týmovou práci) 

- Koučování, mentorování, rotace práce  

 

V praxi jsou preferovány spíše aktivní metody a to z důvodu, že různé literatury uvádí, 

že si lidé zapamatují pouze určité procento z celkového množství, a to:  

10 % 

z toho, co 

čtou 

20 % slyší 

30 % vidí 

50 % vidí a slyší 

70 % sami říkají 

90 % sami říkají a dělají 

 

2.4.4 Hodnocení a odměňování zaměstnance jako motivační prvek 

Hodnocení a odměňování zaměstnanců patří mezi nejdůležitější činnosti personálního 

útvaru nebo vedoucích zaměstnanců, neboť tyto oblasti zahrnují ty faktory, které jsou 

zpravidla považovány za největší motivátory. 

 

Hodnocení pracovního výkonu  

Hodnocení pracovního výkonu patří mezi velmi silné motivační nástroje. 

Pokud je systém hodnocení dobře nastaven, může se stát velmi efektivní metodou řízení 

pracovního výkonu. Dle knihy Bělohlávka (2008), má systém hodnocení význam 

jak pro podnik, tak i pro vedoucího i pro hodnoceného pracovníka.  
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Význam pro podnik 

Firma využívá hodnocení pracovního výkonu především ke zvýšení osobní výkonnosti 

jednotlivců, k lepšímu využití a rozvoji jejich potencionálu, k navrhování a plánování 

personálních záloh a v neposlední řadě ke zlepšení komunikace mezi vedoucími a provozní 

pracovníky. 

Význam pro vedoucího 

Umožňuje vedoucím motivovat pracovníky k tomu, aby podávali lepší výkony. 

Vedoucí mohou tímto způsobem vyjádřit vlastní názory na pracovníky, dávat jim zpětnou 

vazbu a usměrňovat jejich činnost. Umožňuje pochopit zájmy a přání zaměstnanců spojených 

s jejich dalším rozvojem, eliminovat jejich slabé stránky a naopak rozvíjet jejich přednosti. 

Slouží také ke stanovení spravedlivé mzdy, zvláště pak její pohyblivé složky. 

Význam pro pracovníka 

Hodnocení pro pracovníka znamená ocenění jeho práce a podněcuje ho k dalšímu 

úsilí. Odhaluje pohled a názor vedoucího na zaměstnancovu odvedenou práci. Touto cestou 

dává pracovníkovi možnost prezentovat své potřeby, nároky na další svůj rozvoj či osobní 

cíle. 

Pracovní hodnocení zaměstnance bývá nejčastěji realizováno jako pravidelné 

hodnocení všech zaměstnanců například po roce, v pololetí či čtvrtletí nebo po dokončení 

úkolu či činnosti, například vyhotovení zakázky nebo dokončení stavby. Také v případě 

po zapracování nového zaměstnance, z důvodu organizačních změn nebo v případě, 

kdy u zaměstnance dochází ke snižování výkonnosti či nedodržení termínu jako hodnocení 

negativní. Může probíhat na samotnou žádost zaměstnance, a to například, pokud chce zvýšit 

svou mzdu. Za nejběžnější a nejčastější formu hodnocení lze považovat každodenní 

rozhovory vedoucího s podřízeným. Slova jako „ano, vše je v pořádku“, nebo „zkontrolujte 

to ještě jednou“ jsou už hodnocením, aniž by si to zaměstnanci uvědomovali. 

Kritéria hodnocení 

Systém hodnocení pracovního výkonu musí být postavený na určitých kritériích, 

která umožňují srovnávat výsledky pracovníků s požadovaným výkonem. Stanovení těchto 

kritérií je nesmírně důležité a podnik musí při tom vycházet z popisu pracovního místa, 

musí klást důraz také na výkon pracovníka a výsledky jeho práce, dále na jeho pracovní 
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i sociální chování a vlastnosti. Pokud podnik nezohlední veškeré potřebné aspekty, mohou být 

kritéria nevhodně nastavena a ve výsledku může vést i takováto situace k demotivaci 

zaměstnance, stejně jako v případě nedodržování těchto stanovených kritérií. 

Dle knihy Bělohlávka (2008), existují tři základní typy kritérií hodnocení, 

a to ukazatelé, plnění úkolu a osobní kvality. 

1) Ukazatelé, tedy kritéria objektivní, mezi které patří počet vyrobených výrobků, 

čili kvantita nebo množství nedodělaných výrobků a zmetků, tedy kvalita. Dále množství 

havárií, počet získaných zakázek či hospodářské výsledky. 

2) Hodnocení dle plnění úkolů. V tomto případě je důležité na začátku jasně a přesně 

stanovit, jakého výsledku se má dosáhnout. 

3) Osobní kvality, kritéria subjektivní. Do této skupiny řadíme odbornost, 

hodnocenou určitou stupnicí nebo vedení a motivování pracovníků, komunikaci 

a přesvědčování či pracovní nasazení atd. 

 

Metody hodnocení pracovního výkonu  

Existuje celá řada metod hodnocení pracovního výkonu jako například metody 

hodnocení dle výsledků práce, metody srovnávání či popisu a mnoho dalších. 

Bláha a kol. (2005), rozděluje tyto metody na metody srovnávací, které jsou spolehlivější 

a objektivnější a metody nesrovnávacích, u nichž jde o hodnocení jedinců na základě předem 

standardizovaných hodnotících kritérií se sestavenou stupnicí možných výsledků. 

Přibližme si alespoň některé z nich. 

Metody srovnávací  

Metoda stanovení pořadí seřazuje zaměstnance od toho nejlepšího po nejhoršího, 

a to dle předem stanovených a jasně určených kriterii. Metoda je jednoduchá, rychlá 

a srozumitelná na vyplnění. Na druhou stranu zde existuje  jistá nejasná distance 

mezi zaměstnanci. Například rozdíl mezi prvním a druhým zaměstnancem může být velmi 

malý, zatím co mezi předposledním a posledním naopak výrazný.  
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Metoda bodovací je oproti metodě stanovení pořadí objektivnější, neboť je distance 

mezi zaměstnanci jasně definována. Vedoucí má k dispozici určitý počet bodů, 

které zaměstnancům přiděluje.  

Metoda párového srovnání je založena na vytvořené matici zaměstnanců a je vhodná 

pro menší pracovní skupiny. Funguje na principu, že každý zaměstnanec je srovnáván 

s druhým a ten lepší dostává dva body. Srovnávání se provádí tak dlouho, dokud není 

porovnán každý s každým.  

Metody nesrovnávací 

Hodnocení v 360. Metoda pracuje s názory nadřízeného, jeho kolegů na stejné úrovni 

a vybranými podřízenými. Hodnocení je anonymní a hodnocený dostane do rukou 

jen výsledek hodnocení. Smyslem je pouze zpětná vazba od spolupracovníků 

pro hodnoceného. 

Hodnocení 540°. Vychází z informací získaných z hodnocení 360° a z informací 

mimo firmu. Firma požádá o hodnocení zaměstnance například své zákazníky. Tím jsou firmě 

poskytnuty cenné informace o chování zaměstnanců k zákazníkovi.  

Mimo jiné zde můžeme zařadit také hodnocení dle výkonů z hlediska cílů metoda 

MBO, z hlediska měřitelných výsledků dle posuzovací škály, dále nucenou volbu výroků 

či klíčové události neboli kritické případy. 

 

Odměňování zaměstnanců 

Po hodnocení pracovního výkonu pracovníka následuje nejčastěji jeho odměna. 

Hlavním cílem systému odměňování je tedy zajištění odměny za výsledky práce a chování 

zaměstnanců daného podniku. Aby byl systém odměňování správně nastavený, 

měl by splňovat jisté podmínky. Nejdůležitější z nich je jistě spravedlnost. 

Systém by měl tedy být především spravedlivý, jednoduchý, praktický a snadno proveditelný. 

Důležité je také, aby byl propojený s ostatními personálními činnostmi a v souladu s interním 

i externím prostředím organizace.  
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Dle publikace Armstronga (2009), je dobrý systém odměňování založen 

na podnikových hodnotách, je veden potřebami organizace a vychází ze strategie firmy, 

Systém odměňování nezahrnuje pouze mzdu základní, která bývá tvořena pevnou 

složkou, danou například tarifem či ze zákona a složkou pohyblivou, jako jsou prémie, 

bonusy a další. Rozumí se jím také shrnutí všech komponent finančních i materiálních hodnot, 

které jsou zaměstnancům poskytovány jako protihodnota za jejich vykonanou práci. 

Standardní literatura rozlišuje odměny hmotné, které se dále dělí na peněžní a nepeněžní 

povahy a odměny nehmotné (viz obrázek č. 5). 

Peněžní odměna 

Peněžní odměna je pro zaměstnance jistě nejsilnějším motivačním prvkem. 

Na druhou stranu peníze jako takové, nemohou člověka plně uspokojovat, neboť dříve 

či později ztrácí svůj krátkodobý stimulační účinek. Dle knihy Niermeyera (2005), 

však nepochybně uspokojují určité základní potřeby, jako je například potřeba potravy 

či žízně, potřeba bydlení a kvality života. Přináší také materiální zabezpečení, čili dokážou 

uspokojit potřebu jistoty a bezpečí a v neposlední řadě i uspokojení potřeby uznání 

a společenské vážnosti. Všechny tyto zmiňované potřeby mají společné jediné pravidlo, 

a to že čím větší mzdu zaměstnanec pobírá, tím vyšší životní standart si může dovolit. 

Obrázek č. 5 Příklad systému odměňování zaměstnanců ve firmě  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle P. Tomšíka (2005) 
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2.4.5 Zaměstnanecké výhody 

Koubek (2007, str. 319) uvádí, že „zaměstnanecké výhody jsou takové formy odměn, 

které organizace poskytuje pracovníkům pouze za to, že pro ni pracují.“ 

Zaměstnanecké výhody neboli benefity bývají z pravidla součástí systému 

odměňování. Jedná se o nepřímou hmotnou formu odměňování, kterou zaměstnavatel 

dobrovolně poskytuje svým zaměstnancům nad rámec povinně stanovených dávek. 

Firma poskytuje tyto benefity v rámci svých možností, jinými slovy je tedy jejich rozsah 

přímo úměrný tomu, jak je firma podnikatelský výkonná. 

Pokud má podnik dostatečné finanční prostředky k tomu, aby mohl svým 

zaměstnancům benefity poskytovat, nastává otázka, které z nich jsou pro zaměstnance 

důležitým motivačním faktorem. Mnozí zaměstnavatelé se mylně domnívají, že není potřebné 

se zaměstnaneckými výhodami zabývat, pokud budou svým zaměstnancům zvyšovat mzdy, 

avšak opak je pravdou, neboť jak již bylo zmíněno, peníze mají jen krátkodobý stimulační 

účinek. Každý zaměstnavatel by si měl uvědomit, že poskytování benefitů svým 

zaměstnancům přináší jisté výhody i mu samotnému, neboť mohou znamenat lepší 

konkurenceschopnost podniku vůči ostatním firmám. Dle knihy Brodského (2010), 

je hlavním cílem poskytování zaměstnaneckých výhod získání a udržení kvalitní pracovní 

síly, posilování loajality zaměstnanců, jejich motivace, poskytování daňově zvýhodněných 

způsobů odměny a uspokojování potřeb některých zaměstnanců. 

 

Druhy zaměstnaneckých výhod 

Pokud bychom chtěli nalézt úplný seznam veškerých zaměstnaneckých výhod, 

které firmy svým zaměstnancům nabízejí, jistě by se nám to nepodařilo, neboť výhodou může 

být cokoliv, co člověka k práci motivuje. Dle standardní literatury existuje výčet těch, 

které se v současnosti jeví jako nejběžnější, tedy zaměstnavateli nejvíce používané. 

Nabídka zaměstnaneckých výhod se však mění, některé se rozvíjí či naopak upadají 

podle toho, jak se mění potřeby a motivace lidí a světové trendy.  

Horváthová a kol. (2007), dělí ve své knize zaměstnanecké výhody do čtyř skupin, 

a to na výhody sociální, výhody zkvalitňující využívání volného času, výhody mající vztah 

k práci a výhody poziční. 
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Sociální výhody, mezi které patří například důchodové připojištění, životní pojištění, 

podnikové půjčky, příspěvek na rekreaci a další.  

Výhody zkvalitňující využívání volného času zahrnující například kulturní 

a společenské akce, sportovní aktivity, organizace dotovaných zájezdů a rekreace či příspěvek 

na bydlení, školky, a další.  

Výhody mající vztah k práci zahrnují vzdělávání, které není povinné ze zákona, 

dále stravování, dojíždění do zaměstnání, deputáty5 a další výhody z hlediska bezpečí a zdraví 

nad rámec zákona.  

Výhody poziční, které jsou spojeny s postavením zaměstnance ve firmě, 

jeho klíčovou funkcí nebo profesí, které mají největší podíl na úspěchu firmy. 

V České republice se jedná především o manažerské výhody, mezi které patří automobil, 

mobilní telefon, stáže, vybavení kanceláře aj. Mohou být také poskytovány zaměstnancům, 

kteří pracují na rizikových pracovištích. 

Z hlediska daňových dopadů se benefity dělí na tři skupiny, a to na daňově optimální, 

přijatelné a nevýhodné benefity. Za daňově optimální benefity se považuje poskytnutí 

služebního vozidla, vzdělávání, penzijní připojištění či životní pojištění. Daňově přijatelné 

benefity pak zahrnují rekreace a rekreační zařízení, využití sportovních, vzdělávacích 

a zdravotních zařízení či poskytování přechodného ubytovaní.  

Systém volitelných zaměstnaneckých výhod (Cafeteria systém) 

V současné době přechází většina zaměstnavatelů na systém volitelných 

zaměstnaneckých výhod, neboť zaměstnancům umožňuje vybrat si takový soubor benefitů, 

které mu samotnému nejvíce vyhovují. Pro tyto účely má každý pracovník vytvořený svůj 

účet zaměstnaneckých výhod, do jehož výše může benefity čerpat. Horvathová (2007), 

uvádí následující výhody a nevýhody, které tento systém nabízí.  

Výhody systému  

1) Flexibilita, která zohledňuje individuální potřeby každého zaměstnance, 

                                            

5 Deputát [online] 2007 [cit. 2012-01-10] Dostupný z WWW: <http://leccos.com/index.php/clanky/deputat> je část mzdy poskytovaná v 

naturální formě (např.: výrobky podniku, naturální požitky jako je byt, potraviny apod.). Využívá se především v zemědělství. 



28 

 

2) spravedlnost – zaměstnanec má svůj zaměstnanecký účet, který obhospodařuje, 

3) transparentnost a informovanost, založena na standardních pravidlech a možnostech 

zpětné vazby, 

4) svobodná volba, participace a zvýšení spoluzodpovědnosti zaměstnanců, 

jež dává zaměstnancům možnost volby. Zároveň tím na sebe berou zodpovědnost 

za konkrétní podobu personální politiky ve firmě, 

5) zlepšuje se image firmy – zaměstnanci jsou spokojenější a váží si důvěry 

svých zaměstnavatelů, kteří jim poskytují možnost určité volby, 

6) roste spokojenost, sounáležitost zaměstnanců s firmou a jejich loajalita. 

Nevýhody systému 

1) Flexibilita systému vyžaduje pravidelnou aktualizaci potřeb zaměstnanců, což vede 

ke zvýšení nákladů podniku, 

2) administrativní a nákladová náročnost při implementaci systému, 

3) intenzivní komunikace. 

Varianty Cafeteria systému 

Systém volitelných zaměstnaneckých výhod (dále jen ZV) bývá uváděn z pravidla 

ve třech variantách. Jedná se o systém bufetu, systém jádra a systém bloků.  

Systém „bufetu“. Varianta nabízí zaměstnanci výčet ZV, z něhož si do výše svého 

zaměstnaneckého účtu vybere ty, které sám považuje za nejdůležitější. 

Systém „jádra“. Varianta je založena na principu, kdy jsou ZV rozděleny 

na dvě části. První část nabízí ZV jako pevnou složku. Nazývá se „jádro“ a je využíváno 

všemi zaměstnanci stejně. Druhá část zahrnuje zbylé ZV, z kterých si každý zaměstnanec 

vybírá stejným způsobem, jako v případě systému bufetu. 

Systém „bloků“ pro kategorie zaměstnanců. V této variantě se nejprve rozhodne, 

do jakých kategorií budou zaměstnanci děleni. Například rozdělení muži a ženy, 

či dle pracovního zařazení, věku, jednotlivých oddělení podniku nebo pro zaměstnance 

z rizikových pracovišť apod. Poté se sestaví balíček ZV, nejvýhodnější pro danou kategorii, 

který je v rámci kategorie nabízen všem zaměstnancům stejně. 
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Celou kapitolu motivace a lidský potenciál v organizaci můžeme uzavřít následující 

tabulkou č. 2, která určuje dle knihy Niermeyera (2005), funkce naplňující strukturu 

motivačního systému a způsob jejich působení. 

Tabulka č. 2 Funkce naplňující strukturu motivačního systému a způsob jejich působení 

 

Komponenty odměňování Působení 

Mzda (plat) 
Umožňuje existenci dané osoby. Odpovídá požadavku 

na materiální zabezpečení a jistotu. 

Sociální a vedlejší výkony 

a služby (životní pojištění, 

podnikové důchody, apod.) 

Zvýrazňuje zájem podniku na osobním blahu 

spolupracovníků a jejich rodin. Odpovídá požadavku 

na zabezpečení a jistotu.  

Krátkodobé účasti (uznání, 

pochvala, odměny, bonus) 

Vyjadřuje, že podnik vnímá a oceňuje přínos pracovníka 

k dosažení stanovených cílů. 

Dlouhodobé účasti (opce 

na akcie a další) 

Sděluje pracovníkovi, že se podílí i na dlouhodobém 

úspěchu podniku a tak se mu otevírá dlouhodobější 

perspektiva a je vázán na podnik i emocionálně.  

Přidělení služebního auta 

Symbol sociálního statusu. Pokud pracovník pro výkon 

své práce nepotřebuje firemní vůz, je od určité příjmové 

skupiny chápán jako něco více než samozřejmý pracovní 

prostředek.  

Nadstavba 

Bezplatné privátní používání firemního vozu, služební 

mobil, telefon, e-mail, internet, notebook atd. Podnik 

nekontroluje chování pracovníka v soukromí a dává 

mu tak najevo svou důvěru. 

Rozhodování o přidělených 

rozpočtových zdrojích 

(hrazení seminářů, odborné 

literatury, pracovních oděvů) 

Spolupracovníkovi se tím sděluje, že se mu svěřuje 

do osobní odpovědnosti používání vymezené sumy 

rozpočtových prostředků a uznává se jeho určitý prostor 

pro samostatné jednání a rozhodování. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle R. Niermeyera (2005)  
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3 Charakteristika organizace 

 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila firmu ABC sklo, která je součástí ryze 

české soukromé společnosti ABC GROUP, s. r. o. působící na trhu od roku 1991, 

kdy byla zapsána do obchodního rejstříku. Její předmět podnikání je uveden jako koupě zboží 

za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, pronájem nemovitostí a výroba a zpracování skla.  

Dalo by se říci, že se myšlenka vzniku společnosti ABC GROUP, s. r. o., zrodila 

již na počátku 90. let, vznikem společnosti ABC, v. o. s. Původní činností tohoto podniku 

bylo pouze zpracování skla a vitrín. V roce 1991 se firma přejmenovala na ABC GROUP 

a změnila svou právní formu z veřejné obchodní společnosti na společnost s ručením 

omezeným. Tato skutečnost nastala po situaci, kdy byly tyto polotovary podniku konkurencí 

velmi žádané, skupovaly je za nízké ceny a pak dále prodávaly za ceny mnohem vyšší 

k dalšímu dopracování. Aby podnik posílil své postavení na trhu, rozhodli se majitelé vytvořit 

„odběratele“ či „dodavatele“ vlastního. 

Teprve roku 1998 dostala firma ABC GROUP svou dnešní podobu, 

a to když se rozdělila na tři části. První a druhá část vznikla rozdělením firmy 

ABC GROUP, s. r. o., a to na ABC sklo a ABC výměník. Firma ABC sklo se zabývá 

zpracováním plochého skla a výrobou komponentů nebo finálních produktů ze skla. 

Firma ABC výměník se zabývá výrobou lamelových výměníků tepla pro chladírenskou 

a tepelnou techniku. Třetí část, ABC  vitríny,  s. r. o., vznikla jako úplně nová společnost, 

avšak navázala na podstatu začínající firmy ABC, v. o. s. Tento podnik nakupuje a dále 

zpracovává výrobky podniku ABC sklo a ABC výměník. Zabývá se výrobou chladícího 

a gastronomického zařízení a v současnosti patří ke světovým výrobcům s nejširší nabídkou 

chladících, teplých a neutrálních vydávacích vitrín v různých velikostech a modifikacích, 

určených pro cukrárny, pekárny, restaurace, fast foody, závodní jídelny, nemocnice a další.  

Všechny tři podniky vyrábí rozdílný sortiment výrobků či polotovarů, které dále 

prodávají buď jako finální produkty zákazníkům, nebo jako polotovary podnikům k jejich 

dalšímu opracování a prodeji a v neposlední řadě jsou si odběrateli či dodavateli navzájem. 
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ABC sklo 

Tato společnost je v současnosti ve svém segmentu trhu lídrem díky nejmodernějším 

strojům a vysoce kvalifikovaným zaměstnancům. Již od samotného počátku se velmi 

dynamicky rozvíjí a neustále investuje do nových moderních technologií, na jejichž základě 

rozšiřuje výrobní program a zvyšuje kvalitu stávajících výrobků. Tyto technologie umožňují 

splňovat i ty nejnáročnější požadavky a očekávání zákazníků domácích i zahraničních. 

Jejími klienty jsou jak firmy, instituce, tak i jednotlivci. Architektura, sanita, nábytkářský 

nebo automobilový průmysl, tam všude se můžete setkat s některými z jejich výrobků.  

Sortiment firmy ABC sklo (viz obrázek č. 6) je poměrně široký a nabízí řešení 

každého stylu. Výroba je zde prováděna spíše zakázkově než sériově a nabízí zpracování, 

řezání, frézování, broušení, barvení a kálení skla, a také sítotisk. Samotná výroba 

se pak zaměřuje na jednoduché a izolační oblé, lepené, keramické či pískové skla. Tento popis 

je však spíše odborný, laik by řekl, že vám zkrátka vyrobí ze skla vše, co si jen budete přát. 

Především pak sprchové kouty, skleněné dveře, interiérové osvětlení, skleněný obklad 

na kuchyňské linky, barové pulty, nejrůznější stoly a police, prosklené loggie či sklo 

ke krbové vložce (Příloha č. 10).  

Obrázek č. 6 Zleva radiátory, sprchový kout, vzorník skel 

 

Zdroj: interní dokumenty firmy ABC sklo 

Specialitou firmy ABC GROUP, s. r. o. je výroba radiátorů, které sami považují 

za topení budoucnosti. Nekopírují design standardních plechových nebo litinových radiátorů 

a byly vyvíjeny tak, aby teplo, které z něj vychází „netoastovalo“ vzduch v místnosti. 
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Tím garantuje čisté a zdravé ovzduší. Všechny jeho skleněné části jsou pak vyráběny 

z bezpečnostního kaleného skla, které dodává firma ABC sklo.  

Firma je v současné době stále v zisku, avšak prochází restrukturalizací, 

a to především v oblasti organizační struktury, norem práce, zeštíhlování výroby 

či optimalizace výrobního procesu. Tato situace vyplynula ze skutečnosti, že za loňský rok 

nastal prudký pokles hospodářského výsledku, který byl do tohoto roku stabilní a na dobré 

úrovni. 

 

Organizační struktura 

V průběhu celých třinácti let se organizační struktura společnosti ABC sklo 

(Příloha č. 1) tvořila a měnila dle potřeb. Nyní stojí v čele společnosti její čtyři zakladatelé 

a jednatel, který je statutárním orgánem. Jemu je podřízený ředitel firmy ABC sklo, 

který má k dispozici svého zástupce a je přímo nadřízený jednotlivým vedoucím oddělení. 

Vymezuje jim jejich odpovědnost či pravomoc a konzultuje strategie firmy. Tato organizační 

struktura je poměrně přehledná a jednoduchá, avšak velmi mladá, neboť funguje od počátku 

letošního roku, kdy nastoupila do funkce ředitele firmy ABC sklo nová osoba. 

Společnost ABC sklo zaměstnanců v součastné době podnik zaměstnává 57, 

mimo majitelé a jednatele, z toho 29 mužů a 28 žen. 

Vedoucí pracovníci. Tito zaměstnanci se starají o chod jednotlivých oddělení. 

Jedná se o oddělení marketingu, obchodu, logistiky, výroby a údržby a oddělení 

ekonomického. Patří zde také pozice zástupce ředitele, který má na starosti správu a kontrolu 

celého informačního systému. Celkem je tedy ve firmě sedm vedoucích pracovníků. 

THP pracovníci. Jedná se o běžné provozní pracovníky z oblasti administrativy 

a techniky. V současné době je ve firmě pět těchto pracovníků, z toho tři v oddělení logistiky 

a dva v oddělení obchodu.  

Provozní pracovníci. Jde především o skladníky a o obsluhy strojů, tedy řezače, 

brusiče, kaliče, tiskaře a další manuální pracovníky. Jejich aktuální počet ve firmě činí 

čtyřiačtyřicet. 



 

Následující graf č. 1 znázor

2007 až 2011 (Příloha č. 2). Byl vypracován údaji za jednotlivé m
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má podnik tendenci se rozšiř

pozvolný. V roce 2009 a 2010 vzrostl vždy v
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Položka THP zde zahrnuje jak provozní technickoadministrativní zam

pracovníky 
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4 Analýza úrovně motivace ve společnosti 

 

Správná motivace zaměstnance při jeho práci je nesmírně důležitá, neboť právě ona 

zlepšuje a zkvalitňuje veškeré jeho výsledky činností a v celkovém měřítku nejen 

i hospodářský výsledek celé firmy. Většina dnešních moderních podniků si tento fakt plně 

uvědomuje a s pomocí nejrůznějších nástrojů se snaží své zaměstnance motivovat. 

Vedení společnosti ABC sklo si je vědomo, že v rámci motivace svých zaměstnanců 

není něco v pořádku. Ať už při práci nebo na zaměstnaneckých poradách jsou lidé otrávení, 

znudění, nemají zájem se na čemkoli podílet a v neposlední řadě se objevuje i mírný sklon 

ke zlobě, a zejména lhostejnosti vůči firmě. Vzhledem k tomu, že podnik prochází 

nejrůznějšími změnami, rozhodli se majitelé provést změny i v  oblasti motivace zaměstnanců 

a chtěli by zjistit, jak je současná situace vážná. Za podpory ředitele firmy ABC sklo 

a ochotné spolupráce jeho zástupce mi bylo umožněno vytvořit koncept, mapující současný 

stav úrovně motivace zaměstnanců této firmy. 

 

4.1 Současné podmínky ve společnosti 

 

Tato kapitola je věnována skutečnému současnému stavu a podmínkám podniku, 

tedy tak, jak se firma prezentuje na venek. Stejně jako v případě následující analýzy, 

jsou i tyto informace seřazeny do určitých oblastí, a to na práci a pracovní prostředí, 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, systém hodnocení a odměňování pracovníků 

a zaměstnanecké výhody. 

Práce a pracovní prostředí 

Stejně jako všechny podniky musí i firma ABC sklo dbát na kvalitu pracovního 

prostředí svých zaměstnanců. Provozní pracovníci, tedy řezači, brusiči, lepiči, kaliči i všichni 

ostatní obsluhují velice hlučné stroje a výjimkou není ani zvýšená prašnost ve výrobních 

halách. Podnik tak navštěvuje neohlášená kontrola z příslušné hygienické stanice, 

která zjišťuje, zda pracovní prostředí této firmy splňuje státem stanovené normy nejen 

pro dané úrovně hlučnosti.  
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Zaměstnavatel tak zajišťuje veškeré potřebné pomůcky a nářadí pro práci zaměstnanců 

a celá firma se udržuje v čistotě. Každý zaměstnanec ve výrobě má k dispozici pracovní oděv 

a protihlukové sluchátka. V současné době se zřizuje klidová místnost, kterou budou moci 

zaměstnanci v pracovní době využívat. 

Pracovní doba 

Ve firmě se pracuje pouze ve všední dny (viz tabulka č. 3). Přesčas či o víkendech 

se vyrábí pouze minimálně a to v případě, jedná-li se o zakázky, u kterých by mohlo dojít 

k jejich zpoždění. Převážně tedy zakázky s blížícím se datem předání, naléhavé či zakázky 

velkého množství výrobků. Ve státní svátky se v podniku nepracuje vůbec. 

Je důležité upozornit, že v součastné době nejsou ve firmě kontrolovány příchody 

a odchody všech jejich zaměstnanců. I tato oblast prochází restrukturalizací a k 1. 3. 2012 

byla vytvořena výše zmíněná pozice zástupce ředitele, který je správcem celého informačního 

systému. Informační systém jako takový existuje ve firmě již  mnoho let, avšak není 

dostatečný a postupně se zavádí jeho novelizace. V konečné fázi dostane každý zaměstnanec 

vlastní čipovou kartu, která bude zaznamenávat veškeré jeho činnosti, od příchodů do práce 

či jeho odchodů, přestávek na svačinu, plnění norem a další. Firma by tak měla získat přehled 

nejen o tom, jak efektivně zaměstnanci využívají pracovní dobu, ale i informace 

o zpožděných zakázkách, závadách, technických problémech apod. 

Tabulka č. 3 Pracovní doba zaměstnanců  

 

 

  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců  

V současné době poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům povinné školení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracovníci musí toto školení absolvovat 

 Pracovní doba 

Vedoucí, THP pracovníci  7:00 – 15:30 

Provozní pracovníci       ranní směna  6:00 – 14:00 

      odpolední směna  14:00 – 22:00 
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každé tři roky a provozní či THP pracovníci každoročně. Další školení o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci zaměstnanců proběhne v dubnu letošního roku. Školení řidiče 

a obsluhy vysokozdvižných vozíků je uvažováno v měsíci červnu taktéž v letošním roce. 

 

Systém hodnocení a odměňování 

Zaměstnanci firmy ABC sklo jsou odměňování dle mzdových předpisů, 

které poskytování mezd upravují.  

Základní mzda 

Ve firmě je respektována zásada stejné mzdy za stejnou práci nebo za práci stejné 

hodnoty. Mzdy provozních pracovníků se vyplácí tarifově (Příloha č. 3), tedy jsou stanoveny 

pevné částky hrubé mzdy. Tyto částky jsou stanoveny z hodinového tarifu, 

který je pro různou úroveň práce a každou pozici jiný. Pracovníci ve vedení, tedy ředitel 

a jeho zástupce či vedoucí oddělení, mají mzdu stanovenou smluvně.  

Úrovňové tarify mezd (Příloha č. 3): 

Junior - nástupní plat na danou pozici 0-6 měsíců, 

Senior - znalost všech činností souvisejících s příslušným pracovním zařazením, schopnost 

samostatné práce, předcházení chyb, praxe na daném pracovišti alespoň šest měsíců, 

Expert - perfektní znalost všech činností k příslušnému pracovnímu zařazení, samostatné 

řešení problémů, předcházení chyb či návrhy na jejich řešení, schopnost vyřešit specifické 

a nestandardní úkoly. 

Obecné zásady pro přesun pracovníků do vyšší třídy: 

1) Hodnocení nadřízeného – jaký má podřízený přístup k práci, jak je ochotný spolupracovat 

s ostatníma či jak je samostatný, 

2) splnění požadované doby praxe, 

3) předpoklad faktického výkonu požadovaných činností k danému pracovišti, 

4) v odůvodněných případech je přesun do vyššího tarifu posuzován schvalovací komisí.  
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Zaměstnancům jsou vypláceny příplatky za práci přesčas stanovené zákonem. 

Příplatky za práci ve státní svátky či v noci firma nevyplácí, neboť v noci ani státní svátky 

provoz neprobíhá.  

Prémie 

Prémiový systém společnosti prochází rekonstrukcí, neboť jako nenároková složka 

mzdy neplnila svůj účel. Minulé prémie byly vypláceny do výše deseti procent 

zaměstnancova platu vždy všem bez ohledu na to, zda zaměstnanec jeho danou normu splnil 

či ne. Nový prémiový systém zachovává myšlenku maxima deseti procent ze zaměstnancovy 

hrubé mzdy, avšak bude vyplacen pouze v případě splnění daných norem či cílů každé pozice 

a v případě, bude-li schválen ředitelem výroby. Stanovení podmínek pro případy vyplacení 

prémie je velmi náročná a zdlouhavá „práce“, která probíhá již druhým měsícem, 

a tak zaměstnancům nejsou v současné době vypláceny prémie žádné.  

 

Zaměstnanecké výhody 

Firma ABC sklo nabízí svým zaměstnancům benefity jako je příspěvek na stravování, 

zajištění pitného režimu či příspěvek na společenské akce. 

Příspěvek na stravování 

Firma svým zaměstnancům nabízí příspěvek na stravování ve výši 55 % z ceny oběda 

ve vlastní jídelně, kde je k  dispozici i bar s pitím a alkoholem za nižší ceny.  

Pitný režim 

V období od června do srpna, tedy v letních měsících, zajišťuje podnik svým 

zaměstnancům ve výrobě pitný režim. 

Příspěvek na společenské akce 

Vždy na konci roku poskytuje firma příspěvek 250 Kč na jednoho zaměstnance 

každého oddělení na večeři či večírek. Zaleží na nich, zda této možnosti využijí či ne. 
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Zaměstnanecká sleva na výrobky firmy 

Výhoda zakoupení výrobku podniku za nižší ceny pro zaměstnance byla k letošnímu 

únoru dočasně zrušena do odvolání. Tato sleva zprošťovala zaměstnance uhradit přirážkovou 

obchodní marži výrobku, kterou si firma stanovila ve výši 30 % z  celkové ceny výrobku.  

 

4.2 Metodika výzkumu  
 

Pro svou diplomovou práci, analýza motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci, 

jsem si jako metodu svého průzkumu vybrala dotazníkové šetření. Takto jsem volila, 

neboť je dotazník jistotou anonymity zaměstnanců, kteří se tak nemusí obávat své otevřené 

pravdivé výpovědi. Jeho nespornou výhodou je tedy kvalita odpovědí, v případě, že mají lidé 

zájem něco ve firmě změnit a následné přehledné zpracování získaných informací. 

Při vypracování svého dotazníku jsem vycházela z původního dotazníku vyvinutého 

Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. 

Dotazník (Příloha č. 4) se skládá z celkem 19 otázek. První část, 

otázka č. 1 až 6 se týká identifikačních a základních informací o zaměstnancích. Je zde otázka 

pohlaví, věku či vzdělání zaměstnance, ale také doby setrvání ve firmě, jejich pracovního 

zařazení či interval průměrného hrubého měsíčního příjmu. 

Otázky č. 7 až 14 zahrnují další množiny otázek týkající se daného tématu.  

Otázky č. 7 a 8 – zjišťují, kterým aspektům práce přikládají zaměstnanci větší či menší 

důležitost, a jak jsou s nimi ve svém skutečném zaměstnání spokojeni. Jedná se například 

o charakter práce, jistotu zaměstnání, platové ohodnocení, délku pracovní doby a další. 

Otázky č. 9 a 10 – obsahuje jedenáct výroků týkajících se zaměstnancovy práce 

a tři výroky k pracovnímu ohodnocení. Zaměstnanci měli ve své odpovědi vyjádřit, 

do jaké míry s těmito výroky souhlasí či nikoliv.  

Otázky č. 11 a 12 – otázky zjišťují, které z uvedených zaměstnaneckých výhod jsou 

pro zaměstnance důležité, které z uvedených firma poskytuje a zdali je zaměstnanci využívají 

či nikoli, které neposkytuje, ale zaměstnanci by o ně zájem měli. 
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Otázky č. 13 a 14 – tato část zjišťuje informace o současných vztazích mezi 

spolupracovníky, nadřízenými a samotným zaměstnavatelem. 

Poslední skupinou otázek, jsou otázky č. 15 až 19, které nezahrnují žádné podotázky. 

Otázka č. 15 zjišťuje míru zastrašování či šikany na pracovišti. Otázky č. 16 a 17 se týkají 

školení zaměstnanců a otázka č. 18 uvádí několik demotivačních faktorů. Právě zde měli 

zaměstnanci prostor pro vyjádření svého názoru, co je ve firmě demotivuje nejvíce, 

co jim při práci vadí či brání v podání lepšího výkonu. Poslední otázka č. 19 zjišťuje, 

zda zaměstnanci v současné době vážně uvažují o odchodu z firmy. 

Zjištěné odpovědi jsou dále zpracovány v programu SPSS verze 1.18 a následně 

vyhodnocovány v programu Excel 2007 v přehledných tabulkách či grafech. Vyhodnocení 

jednotlivých otázek je prováděno celkově za všechny respondenty. Dle vlastního uvážení 

pak v případech, kdy je vypovídací schopnost jednotlivých skupin významnější 

než za dotazované celkem, jsou výsledky vyhodnoceny například dle pohlaví, věku, 

pracovního zařazení či doby setrvání v organizaci. Tabulky výsledků, z nichž jsou grafy 

zpracovány, obsahuje příloha č. 5. 

Grafické znázornění je provedeno jak grafem výsečovým, tak i sloupcovým 

a v případě otázek č. 7 až 14 také grafem pruhovým, který dokáže pojmout odpovědi 

na veškeré podotázky. Výsledky v grafech výsečových jsou vždy uvedeny v jejich absolutních 

i relativních hodnotách. Výsledky v grafech sloupcových a pruhových jsou vyjádřeny pouze 

v absolutním počtu odpovědí, tedy kolik zaměstnanců odpovědělo právě tuto variantu. 

V následném slovním zhodnocení je však i vyjádření procentní. Procentní vyjádření 

dle jednotlivého počtu zaměstnanců je uvedeno v příloze č. 6. Položky či výroky ve složených 

proužkových a sloupcových  grafech jsou seřazeny vždy sestupně dle odpovědí 

nejpozitivnějšího charakteru, tedy odpovědi velmi důležité, určitě spokojen/a, určitě 

souhlasím či chtěl/a bych. Pokud je některý z grafů popsán či sestaven jiným způsobem, 

je to uvedeno.  

V případě odpovědí typu rozhodně/určitě a spíše, zachycuje jejich grafické vyjádření 

každý typ zvláště, v následujícím slovním zhodnocení je však bráno jako stejná odpověď. 

Např. „určitě souhlasím“, „spíše souhlasím“ je mimo grafické znázornění hodnoceno 

jako jediné „souhlasím“, pokud není uvedeno jinak. 
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4.3 Analýza a hodnocení zjištěných dat 

 

V rámci analýzy současného stavu motivace byly 56 zaměstnancům firmy ABC sklo 

rozdány dotazníky. Z toho 7 vedoucím pracovníkům, 5 THP pracovníkům a 44 pracovníkům 

provozním. Šetření se nezúčastnili 4 majitelé firmy, jednatel a ředitel. Následující podkapitoly 

uvádějí zjištěné výsledky průzkumu v daném podniku a jejich hodnocení. 

 

4.3.1 Výběr respondentů a jejich identifikace 

Podkapitola výběr respondentů a jejich identifikace reprezentuje údaje vyhodnocené 

z identifikačních otázek č. 1 až 5.  

Tabulka č. 4 Přehled vyplněných dotazníků dle pracovního zařazení 

 Zaměstnanci 
Odpověděli 

absolutní 

Odpověděli 

relativní 

Vedoucí pracovník 7 4 57 % 

THP pracovník 5 3 60 % 

Provozní pracovník 44 32 73 % 

Celkem 56 39 69,65 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 4 uvádí návratnost dotazníků vyhodnocenou dle otázky č. 5, pracovní 

zařazení zaměstnance. 

Z průzkumu vyplývá, že se dotazníkového šetření zúčastnilo 73% pracovníků 

provozních, 60 % THP pracovníků a 57 % pracovníků vedoucích. Návratnost vyplněných 

a použitelných dotazníků tak činí v absolutní hodnotě 39, což znamená v hodnotě relativní 

téměř 70 %. Takto vysoká návratnost dokáže zajistit kvalitní výsledky šetření, avšak nesmíme 

zapomenout na fakt, že zbylých 30 % zaměstnanců firmy se k danému tématu nevyjádřili tím, 

že obdržený dotazník buďto nevyplnili nebo neodevzdali. 
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Otázka č. 3 Nejvyšší dosažené vzd

Graf č. 4 Struktura dosaženého vzd

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Následující podkapitola hodnocení motivace zam

grafy č. 6 až 9 vytvořené na základ

jakou důležitost přikládají zamě

spokojenosti dotazovaných s 

faktory demotivace. 
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Graf č. 6 Důležitost obecných aspekt

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pokud bychom tyto obecné faktory práce považovali za motivátory, pak
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Otázka č. 8 Spokojenost zam

Graf č. 7 Hodnocení spokojenosti zam

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Délka pracovní doby. Práce v dvousměnném provozu bez víkendů, státních svátků 

a nočních směn, téměř všem dotazovaným vyhovuje a jsou s ní spokojení, neboť tak mají více 

času na svou rodinu, koníčky či přátelé. 

Vztahy s nadřízenými se z 90 % jeví také jako velmi pozitivní. Podrobnější analýza 

interpersonálních vztahů je obsažena v podkapitole č. 4.3.5 

Stejné možnosti pro muže i ženy. Odpovědi na tuto otázku by mohly odhalit 

případnou diskriminaci, avšak 67 % dotazovaných je v tomto případě spokojena. 

Analýza odpovědí dle pohlaví je obsažena v podkapitole č. 4.3.5 

Pracovní zátěž a zajímavost práce. S charakterem práce je podstatná většina, 

v průměru 80 % respondentů, spokojená. Důvodem mohou být nestandardní postupy výroby, 

které nečiní práci rutinní. Většina zakázek firmy je specifická a originální a do její tvorby 

se zapojují všichni zaměstnanci od obchodníků, dělníků až po samotné vedení podniku.  

Pracovní podmínky. I přesto, že jsou zaměstnanci s pracovní zátěží a zajímavostí 

práce spokojeni, nedá se to stejné tvrdit o pracovních podmínkách, v jejichž případě 

je spokojenost dotazovaných pouze 40 %. Tato skutečnost může být způsobená prostředím, 

ve kterém zaměstnanci pracují, kdy například obsluhují hlučné stroje či v situacích 

kdy je na ně vyvíjen tlak a k výkonu nejsou potřebné informace či nástroje. Dalším důvodem 

nespokojenosti mohou být také tlaky termínů ukončených zakázek apod. 

Platové ohodnocení a zaměstnanecké výhody (dále jen ZV). U obou těchto položek 

převládá z 80 % nespokojenost. Analýza platového ohodnocení je přiblížená v následující 

podkapitole 4.3.3 a ZV v podkapitole 4.3.4 

Jistota zaměstnání. 65 % respondentů není s jistotou své práce spokojeno. 

Za tuto situaci nese větší odpovědnost spíše současná ekonomická krize či trh práce, 

který je přesycen nabídkou. Téměř nikdo si dnes v žádné firmě nemůže být svým 

zaměstnáním jistý. 

Možnost povýšení a rozšiřování kvalifikace, vzdělávání či rekvalifikace. 

Přibližně 2/3 dotazovaných jsou zde nespokojeni. Situace je výsledkem, že firma v posledních 

letech nenabízí svým zaměstnancům žádné rekvalifikační kurzy či školení, kromě povinného 

školení bezpečnosti práce. Podrobnější analýza školení je obsažena v podkapitole 4.3.6 



 

Otázka č. 9 Výroky týkající se charakteru práce

Dotazovaní odpovídali, do jaké míry souhlasí s

se charakteru jejich práce a navazují na p
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rozšiřování kvalifikace, vzdělávání 
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9B Musím pracovat pod tlakem termín
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následujícími výroky týkající 

. 8. Výsledky (viz graf č. 8) mohou 
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9E Při své práci mohu využít své schopnosti a dovednosti. 

9F Má práce je psychicky náročná. 

9G Má práce je jednotvárná, monotónní. 

9H Má práce je fyzicky náročná. 

9I Mám možnost ovlivnit rozložení své pracovní doby (příchody a odchody 
ze zaměstnání, přestávky v práci). 

9J Má práce mi dává pocit osobního úspěchu. 

9K Mám dostatek příležitostí ke zlepšování svých dovedností. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pracovní doba. Mezi otázky týkající se pracovní doby je zařazen výrok 9D, 

který říká, že zaměstnanci mají vedle práce dostatek času na rodinu, koníčky a přátelé, 

a výrok 9I, v němž stojí, že zaměstnanci mají možnost ovlivnit rozložení své pracovní doby. 

S oběma tyto výroky souhlasí více jak 65 % dotazovaných, což je pravděpodobným důvodem 

a potvrzením výsledku spokojenosti zaměstnanců s délkou své pracovní doby z otázky č. 8.  

Pracovní zátěž. Z průzkumu vyplývá, že přibližně 3/4 respondentů souhlasí 

s výrokem 9F a 9C, že je jejich práce fyzicky náročná a při jejím výkonu mají k dispozici 

potřebné vybavení a nástroje. Vzhledem k charakteru činnosti a výroby firmy se dá jistě 

předpokládat, že svůj souhlas v této oblasti vyjádřili hlavně provozní pracovníci. Také souhlas 

s psychickou náročností práce, výrok 9H, vyjádřila větší polovina, především pak pracovníci 

na vedoucích pozicích a THP pracovníci. Naopak i přes to, že respondenti považují svou práci 

za náročnou, jsou dle výsledku pracovní zátěže z otázky č. 8 spokojeni. 

Zajímavost práce. Výrok 9G o jednotvárnosti a monotónnosti práce, se kterým 

nesouhlasí 2/3 dotazovaných, potvrzuje spokojenost se zajímavostí práce z otázky č. 8. 

Pracovní podmínky. Velká většina souhlasí s výroky 9A, že je jejich práce často 

přerušovaná nepředvídanými úkoly a 9B že pracují pod tlakem termínu. Na druhou stranu 

výrok 9C při srovnání spokojeností respondentů s  pracovními podmínkami z otázky 

č. 8 se jistě potvrzuje, že nespokojenost dotazovaných je skutečně z části vyvolána práci 

pod tlakem termínů. 



 

Možnosti rozšiřování kvalifikace, vzd

okolo 70 %, si dle výroku 9E myslí, že p

avšak polovina ve výroku 9K souhlasí, že nemá dostatek p

zlepšování a třetina ani neví, zdali n

a dovedností vůbec ve firmě jsou.

Otázka č. 18 Faktory demotivující zam
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možností nebo vyjádření vlastního názoru. Jednotlivé výsledky (viz graf 

v jejich absolutním i relativním po

100% dotazovaných.  

Graf č. 9 Výsledek otázky demotiva

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Většina respondentů, 

že využít své schopnosti a dovednosti, 

říležitostí k jejich dalšímu 

íležitosti ke zlepšování svých schopností 

čili ty skutečnosti, 

emž bylo možné i označení více 

ení vlastního názoru. Jednotlivé výsledky (viz graf č. 9) jsou uvedeny 

celkovému počtu 39, která činí 

 

 vyplývá, že celých 32 dotazovaných z celkového 

nespravedlivé odměňování. 

Zde lze navázat hned druhým nejvíce demotivujícím faktorem, kterým je nevšímavost 

ěstnanci dle výsledku 

vodu, že jejích práce a výsledky 
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kdy je tato položka označena jako nejvíce demotivující faktor, se jedná o

provozního pracovníka. 

Průměrně desetina responde

jednání, nedostatek práce, kritiku a napomenutí za špatn

V položce jiné respondenti jmenovali demotiva

vykonávání nesmyslných úkolů

a zaměstnavatelem. Nedostatek informací je zde myšlen ve smyslu chyb

dokumentace, popřípadě její neúplnosti, informace o možných vadách 

zákazníka. 

 

4.3.3 Analýza a hodnocení systému hodno

Z analýzy výsledků otázky 

většina respondentů vyslovila svou nespokojenost práv

demotivujících zaměstnance v otázce 

výsledky (viz grafy č. 10 až 14) otázek 

Otázka č. 6 Průměrný hrubý m

Graf č. 10 Průměrný hrubý mě č

Zdroj: Vlastní zpracování 
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a THP pracovníků přijímá plat do výše 17

Graf č. 11 Průměrný hrubý mě č

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Při podrobnější analýze p

že všech 12 provozních pracovník

jsou ženy, ačkoliv většina z nich vykonává stejnou práci jako muži.

Graf č. 12 Spokojenost s platovým ohodnocením dle pracovního za

Zdroj: Vlastní zpracování 
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a jediný provozní pracovník, tedy zam

spokojeni.  

Otázka č. 10 Výroky týkající se ohodnocení práce

Graf č. 13 Míra souhlasu s výrokem platového ohodnocení

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 14 Míra souhlasu s výrokem odm

Zdroj: Vlastní zpracování 

V případě odměňování pracovního výkonu s

5 dotazovaných z celkového poč

 

Graf č. 15 Míra souhlasu s výrokem týkajícím se uznání

Zdroj: Vlastní zpracování 

Uznání je v této otázce považováno jako finan

příplatku apod. Vzhledem ke skute

neposkytuje kromě mzdy žádné další finan

systému, je tak výsledek této otázky zcela p

nesouhlasí. 

11
28%

V naší firmě je odměňování p

18
46%

Když odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání

Míra souhlasu s výrokem odměňování 

ěňování pracovního výkonu s tímto výrokem souhlasí pouze 

celkového počtu 39. Ostatní buďto neví nebo s výrokem nesouhlasí. 

Míra souhlasu s výrokem týkajícím se uznání 

této otázce považováno jako finanční odměna ve formě

íplatku apod. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné situaci podnik svým zam

 mzdy žádné další finanční odměny z důvodu restrukturalizace prémiového 

, je tak výsledek této otázky zcela předvídatelný a drtivá vě

5
13%

6
15%

17
44%

ěňování přiměřeně vázáno na pracovní výkon.

2
5%

3
8%

16
41%

Když odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání.

52 

 

tímto výrokem souhlasí pouze 

výrokem nesouhlasí.  

  

na ve formě prémie, bonusu, 

asné situaci podnik svým zaměstnancům 

vodu restrukturalizace prémiového 

edvídatelný a drtivá většina s výrokem 

Určitě souhlasím

Spíše souhlasím

Nevím

Spíše nesouhlasím

Rozhodně 
nesouhlasím

Určitě souhlasím

Spíše souhlasím

Nevím

Spíše nesouhlasím

Rozhodně 
nesouhlasím



 

4.3.4 Analýza a hodnocení benefit

Tato podkapitola zahrnuje analýzu otázek 

výhod a jejich následné grafické a slovní zhodnocení. V
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Otázka č. 11 Důležitost jednotlivých ZV

Graf č. 16 Důležitost jednotlivých ZV 

Tabulka č. 6 Legenda ke grafu č

11A Příplatky za práci přesč

11B Závodní stravování, p
na stravování. 

11C Možnost dalšího vzdělávání.

31
29

25
22

19

8
9

14

13
17

3
3

1 1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

11A 11B 11C 11D 11E 11F

Analýza a hodnocení benefitů 

Tato podkapitola zahrnuje analýzu otázek č. 11 a 12 týkajících se

výhod a jejich následné grafické a slovní zhodnocení. V analýze otázky č

oblasti ZV převážně nespokojeni. Cílem kapitoly je tedy zjistit, 

ěstnanci větší či menší důležitost (viz graf č

ě ěkteré ZV poskytuje a zdali je dotazovaní využívají 

ást podkapitoly obsahuje analýzu těch ZV, které firma neposkytuje, 

dotazovaní zájem měli či neměli. 

ůležitost jednotlivých ZV 

ležitost jednotlivých ZV  

Legenda ke grafu č. 16 

řesčas a o svátcích. 11J Životní pojištění. 

Závodní stravování, příspěvek 11K Příspěvek na očkování 

ělávání. 11L Dovolená navíc. 

19 18
16 15 14 14

11 11 11 11 10

15
14

16

7

14

9

20

13 12
9 10

3 6 5

13

9

13

7

12 13

15 14

2 1 2
4

2 3
1

3 3 4 5

11F 11G 11H 11I 11J 11K 11L 11M 11N 11O 11P

53 

. 11 a 12 týkajících se zaměstnaneckých 

analýze otázky č. 8 bylo zjištěno, 
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11D Příspěvek na dovolenou.

11E Zajištění pitného režimu.
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11G Procentní odměny z prodeje.
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Účelem specifikace této ZV je zjistit, zda je její p

na době práce zaměstnance v

skutečně potvrdit, že respondenti setrvávající v

společné večírky či večeře oddě

dotazovaní, kteří zde pracují mén

zaměstnanec ve firmě již delší dobu, nemá pot

neboť už má vytvořenou jakousi vlastní sí

Naproti tomu člověk, který je

vztahy získávat, tvořit a utužovat.

Otázka č. 12 Zaměstnanecké výhody

Při vyplňování dotazníků

Zaměstnavatel svým pracovníků

odpovědět, zda je využívají či

měli vybrat maximálně 7, tedy polovinu, které by

6

3

10

2

8

2

0

2

4

6

8

10

12

do 2 let 3 až 6 let

ůležité zajištění pitného režimu 97 % dotazovaných. Na základ

ůžeme tedy skutečně potvrdit, že je pitný režim dů

provozní pracovníky, jejichž fyzická práce je náročnější než u ostatních dvou skupin. 

nku potvrzuje skutečnost, že spíše nedůležitá se ZV zdá vedoucím pracovník

čenských akcí z hlediska doby setrvání v organizaci

elem specifikace této ZV je zjistit, zda je její přikládaná důležitost skute

stnance v této organizaci. Na základě výsledků (viz graf

respondenti setrvávající v této organizaci již 7 let a více považují 

č ře oddělení za nedůležité. Naopak největší podíl dů

í zde pracují méně než 2 roky. Potvrzuje se tedy, že pokud pracuje 

ě již delší dobu, nemá potřebu docházet na firemní akce 

řenou jakousi vlastní síť vztahů, kterou si za celá ta léta vybudoval. 

k, který je ve firmě teprve rok, uvítá tyto aktivity, nebo

utužovat. 

ěstnanecké výhody 

ování dotazníků bylo v rámci této otázky nabídnuto dotazovaným 18 ZV. 

stnavatel svým pracovníkům poskytuje 4 uvedené ZV (viz graf č. 18) a

využívají či nikoliv. Ze zbylých 14 ZV, které zaměstnavatel neposkytuje, 

7, tedy polovinu, které by dotazovaní využívat chtěli (viz graf 

3

2

11 1

3 až 6 let 7 až 10 let 11 let a více

Velmi důležité

Spíše důležité

Spíše nedůležité

Rozhodně nedůležité

55 

dotazovaných. Na základě této 

ný režim důležitý především 
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Graf č. 19 ZV, které firma svým zam

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 20 ZV, která firma svým zam

Tabulka č. 7 Legenda ke grafu č

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3.5 Analýza a hodnocení zam
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Otázka č. 13 Zaměstnanecké vztahy

Graf č. 21 Míra souhlasu s výroky otázky 

21

17
14

14

13

13

1

6

7

2 3
4

1
1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

13B 13C 13D

oblibu lze pozorovat také u příspěvku na dovolenou a penzijní či životní p

jejich daňové zvýhodnění stejně jako u stravenek a p

etina dotazovaných se pak vyslovila k příspěvku na hromadnou dopravu, 

i vitamíny a poukázky kulturních či sportovních aktivit. 

Analýza a hodnocení zaměstnaneckých vztahů  

Cílem této podkapitoly je zjistit na základě vyhodnocení otázky 

stnanci hodnotí současný stav svých zaměstnaneckých vztahů, jaké postoje v

souvislosti dle jejich názoru zaujímá zaměstnavatel a zda se na svém pr

či zastrašováním. Výsledky analýzy zahrnují grafy 

následným slovním zhodnocením. 

ěstnanecké vztahy 

výroky otázky č. 13 

13 13
10

7 6

14

10
14

18

9

5

6

9
10

6

5

7

5
3

11

2 3
1 1

7

13D 13E 13F 13G 13H 13I

58 

či životní připojištění. 

 jako u stravenek a příspěvku 

vku na hromadnou dopravu, 

 vyhodnocení otázky č. 13 až 15, 

ů, jaké postoje v této 
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Tabulka č. 8 Legenda ke grafu č. 21 

13A Spolupracovníci jsou ochotni mi v případě potřeby při práci pomoci. 

13B V případě potřeby se na svého nadřízeného mohu kdykoliv obrátit. 

13C Většina lidí v našem oddělení má s nadřízeným přátelské vztahy. 

13D Můj nadřízený má dostatečnou autoritu k efektivnímu vedení naší skupiny. 

13E Můj nadřízený vytváří prostor pro to, aby se zaměstnanci mohli ke své práci vyjádřit, 
a dává prostor k iniciativě pracovníků. 

13F V rámci naší organizace převažuje přátelská atmosféra. 

13G Můj nadřízený mě vede ke zlepšení mého pracovního výkonu. 

13H Můj vedoucí řídí naše oddělení tak, že dosahuje stanoveného cíle v požadovaném 
termínu a kvalitě. 

13I Můj nadřízený aktivně podporuje můj odborný růst. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledky otázky č. 13 (viz graf č. 21) jsou rozděleny do dvou skupin, a to na vztahy 

se spolupracovníky a vztahy s nadřízeným. 

Vztahy se spolupracovníky. Z analýzy vyplývá, že alespoň 60 % dotazovaných 

souhlasí s výroky týkající se zaměstnaneckých vztahů, hodnotí je spíše pozitivně a převládá 

názor, že v rámci organizace panuje přátelská atmosféra. Drtivá většina je pak spokojena 

se svými spolupracovníky a v případě potřeby jsou si ochotni pomáhat. 

Vztahy s nadřízenými. Přibližně 70 % dotazovaných tvrdí, že jejich vztahy 

s nadřízenými jsou spíše přátelské a v případě potřeby se mohou kdykoli na svého 

nadřízeného obrátit. Vedoucí se snaží svým podřízeným práci usnadnit a zpříjemnit, 

a pokud to situace dovoluje, vždy se snaží vyjít vstříc.  

Pouze  jediný výrok je zaměstnanci hodnocen negativně, a to v případě podpory jejich 

odborného růstu ze strany nadřízeného, která není způsobena jeho nezájmem, 

ale zaměstnavatelem, který v současné době tuto otázku nijak neřeší. 

 



 

Otázka č. 14 Výroky týkající se zam
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Tabulka č. 9 Legenda ke grafu č
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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. 14 Výroky týkající se zaměstnavatele  

Míra souhlasu s výroky otázky č. 14 

Legenda ke grafu č. 22 

 jsou dodržovány zákony a předpisy ve vztahu k zaměstnanců

Firma jedná se svými zaměstnanci s respektem a úctou bez ohledu na jejich p

Spolupráce mezi naším a ostatními útvary ve firmě je na dobré úrovni.

Naše organizace vynakládá dostatečné úsilí, aby získala přehled o názorech 
ěstnanců. 

Myslím, že naše firma je jako celek dobře řízena. 

zkumu celkového hodnocení chování zaměstnavatele (viz graf 

ě. Ani v jednom případě nepřesáhl souhlas zamě

více než pouhých 40 %, kdy se v případě jednání se zaměstnanci v souladu s
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Otázka č. 15 Šikana, zastrašování, diskriminace

Cílem této otázky bylo zjistit, zda se zam

pracovišti s diskriminací, šikanou 

Graf č. 23 Výsledky šikany a zastrašování na pracovišti dle pohlaví 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tomto případě se naprostá v

se zastrašováním a šikanou na pracovišti nesetkali. Avšak pro lepší vypovídací schopnost jsou 

odpovědi rozděleny dle pohlaví. Odpov

dotazovaných mužů. Na druhou stranu celá ¼ dotazovaných 

a zastrašováním setkala na pracovišti opakovan

Graf č. 24 Výsledky stejných možností pro muže i ženy (diskriminace)

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf je vypracován na základ

i ženy z otázky č. 8, kdy celkem 67 % dotazovaných odpov

spokojeni. V případě hlubší analýzy faktoru (viz graf 

že svou spokojenost vyjádřili p

Možným důvodem postoje ze strany žen je skute

finančně ohodnoceny než muži za stejnou práci, výkonu 
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. 15 Šikana, zastrašování, diskriminace 

éto otázky bylo zjistit, zda se zaměstnanci firmy ABC sklo setkali na

diskriminací, šikanou či zastrašováním (viz grafy č. 23 a 24). 

Výsledky šikany a zastrašování na pracovišti dle pohlaví  

ě se naprostá většina dotazovaných vyjádřila, že se nikdy 

zastrašováním a šikanou na pracovišti nesetkali. Avšak pro lepší vypovídací schopnost jsou 

leny dle pohlaví. Odpověď „nikdy“ označila v této otázce v

Na druhou stranu celá ¼ dotazovaných žen vypovědě

zastrašováním setkala na pracovišti opakovaně, vícekrát.  

Výsledky stejných možností pro muže i ženy (diskriminace) 

Graf je vypracován na základě údajů míry spokojenosti rovných př

. 8, kdy celkem 67 % dotazovaných odpovědělo, že jsou s

ě hlubší analýzy faktoru (viz graf č. 24) je však z

řili převážně muži a pouze polovina dotazovaných žen. 

vodem postoje ze strany žen je skutečnost, že jsou za své pracovní výkony mén

 ohodnoceny než muži za stejnou práci, výkonu či pozici.  
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4.3.6 Analýza a hodnocení vzd

Následující podkapitola analyzuje výsledky otázek 

vzdělávání zaměstnanců. Přesn

neboť jak bylo již zmíněno, žádné jiné formy vzd

neprobíhají. Respondenti jsou s

již několikrát zazněly otázky na toto téma.

Otázka č. 16 a 17 Vzdě

Graf č. 25 Výsledky stavu školení zam

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 26 Výsledky užitečnosti školení pro zam

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z průzkumu vyplývá (viz graf 

během posledních 12 měsíců školení, p

pracovníka. Úspěšnost těchto školení je hodnocena spíše pozitivn

neboť ¾ školených dotazovaných tvrdí, že pro n

proškolených respondentů mů

duben a červen. 

2
25%

Analýza a hodnocení vzdělávání a rozvoje zaměstnanců  

Následující podkapitola analyzuje výsledky otázek č. 16 a 17, které se týkají oblasti 

ů. Přesněji tedy analýzy otázky školení v oblasti bezpe

ěno, žádné jiné formy vzdělávání, školení č

robíhají. Respondenti jsou s touto situací nespokojeni a při zaměstnaneckých poradách 

ly otázky na toto téma. 

. 16 a 17 Vzdělávání, školení a jeho výsledky 

Výsledky stavu školení zaměstnanců v uplynulých 12 měsících 

čnosti školení pro zaměstnance  

zkumu vyplývá (viz graf č. 25), že pouze dvacetina dotazovaných podstoupila 

ěsíců školení, přičemž se v 7 případech z osmi jedná o provozního 

ěchto školení je hodnocena spíše pozitivně (viz graf 

školených dotazovaných tvrdí, že pro ně bylo školení užitečné. Takto nízký po

ů může být důvodem, že firma většinu školení plánuje na letošní 
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4.3.7 Analýza a hodnocení myšlenky odchodu z

Poslední podkapitola analýzy je v

zaměstnanců smýšlejících o odchodu z

myšlenky případného odchodu z firmy strukturována dle

a doby setrvání v zaměstnání (viz graf 

Otázka č. 19 Odchod z

Graf č. 27 Výsledky myšlenky odchodu z

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 28 Výsledky myšlenky odchodu z

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z průzkumu vyplývá, že celkem 11 respondent

z firmy. Největší podíl na tomto procentu mají provozní pracovníci s

v organizaci menší než 6 let. Odejít by cht

již přes 11 let. Naopak o odchodu neuvažuje ani jeden vedoucí zam

Nejpravděpodobnějším důvodem, pro

by mohlo být finanční ohodnocení nebo sou
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Analýza a hodnocení myšlenky odchodu z firmy 

Poslední podkapitola analýzy je věnována otázce č. 19, která zjišť

 smýšlejících o odchodu z firmy. Pro lepší vypovídací schopnost je 

ípadného odchodu z firmy strukturována dle pracovního zařazení (viz graf 

ěstnání (viz graf č. 28). 

. 19 Odchod z firmy 

Výsledky myšlenky odchodu z firmy dle pracovního zařazení  

myšlenky odchodu z firmy dle doby setrvání v organizaci

zkumu vyplývá, že celkem 11 respondentů, tedy 28 % uvažuje o

tší podíl na tomto procentu mají provozní pracovníci s

organizaci menší než 6 let. Odejít by chtěl také jeden THP pracovník, který je v

es 11 let. Naopak o odchodu neuvažuje ani jeden vedoucí zam

ůvodem, proč právě provozní pracovníci uvažují o odchodu z

ční ohodnocení nebo současná nepříznivá situace uvnit

íky restrukturalizaci většiny činností a procesů.  
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5 Návrhy a doporučení 

 

Na základě dotazníkové šetření a následné analýzy stávající motivace zaměstnanců 

firmy ABC sklo bylo zjištěno, jak organizace v oblasti personálních činnosti funguje, 

jaká atmosféra a vztahy mezi zaměstnanci panují, jaký je jejich vztah k  zaměstnavatelům 

či samotné práci a jaké jsou jejich názory a postoje k jednotlivým oblastem determinujícím 

jejich chování, činnosti a pracovní výkon. Jedná se především o systém hodnocení 

a odměňování pracovníků, úroveň vztahů, vedení zaměstnanců a v neposlední řadě o kvalitu 

pracovních podmínek. 

Z hodnocení výsledků průzkumu vyšlo najevo, že téměř ve všech těchto oblastech, 

je zapotřebí jistých změn. Nejen že by došlo ke zlepšení situace motivace a spokojenosti 

zaměstnanců podniku, ale jejich spolupráce, výkon a produktivita by posílily, problémy 

a konflikty by naopak ustály a firma by se mohla plně soustředit na svůj růst a rozvoj. 

V podstatě by tyto změny měly za následek zlepšení veškerého chodu celého podniku. 

Následující návrhy a doporučení, které by mohly vést ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců, 

a tím i k jejich lepší motivaci, jsou rozdělené do pěti oblastí na pracovní prostředí a práci, 

zaměstnanecké vztahy, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, jejich hodnocení a odměňování 

a zaměstnanecké výhody.  

Nejdůležitějším prvkem v současné době restrukturalizace podniku je zajištění 

informačního prostředku, který by zaměstnance informoval nejen o veškerém dění a změnách 

ve firmě, které by jako zaměstnanci znát měli, ale také o důležitých a zásadních údajích, 

týkající se práce, odměn apod. V nejjednodušším případě se může jednat například 

o nástěnnou tabuli. Dnešní trh nabízí širokou škálu těchto tabulí od magnetických, korkových 

až po rastrové, všelijakých barev. Například firma MANUTAN nabízí široký sortiment 

v oblasti prezentační komunikační techniky a nejlevnější nástěnnou tabuli nabízí za 500Kč. 

Pak už jen stačí určit zaměstnance, který bude za její správu zodpovědný. Další velmi 

oblíbenou sdělovací formou, avšak oproti ostatním finančně náročnější, jsou firemní týdeníky, 

které zajišťují vysokou informovanost všech svých zaměstnanců. Tato varianta je výhodnější 

spíše pro velké podniky, neboť je nutné zajistit potřebné technické vybavení jako je počítač, 

tiskárna a jiné a přijmou dalšího zaměstnance, který by měl firemní týdeník na starost. 
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Práce a pracovní prostředí 

Pracovní prostředí zaměstnanců je velmi důležité a vedení podniku o ně musí pečovat, 

neboť právě v něm tráví zaměstnanci veškerý svůj pracovní čas. Správné a dobré vybavení 

pracoviště, jistota zaměstnání či pocit bezpečí dávají lidem pocit spokojenosti a radosti 

z práce, ať je jakkoli fyzicky náročná. V rámci průzkumu byly mimo spokojenosti 

zaměstnanců s pracovními podmínkami, zjišťovány také jejich postoje k aspektům práce, 

jako je pracovní zátěž či zajímavost práce, délka pracovní doby a další. 

Z průzkumu vyplynulo, že většina zaměstnanců je s pracovní zátěží spokojena, 

ačkoli ji označili jak fyzicky, tak i psychicky náročnou. Práce je pro ně velmi zajímavá 

a délka pracovní doby vyhovuje naprosto všem. 

Problémem je většinová nespokojenost dotazovaných s pracovním prostředím, 

a to zejména kvůli příliš hlučným strojům. Zaměstnavatel si je tohoto problému vědom a snaží 

se neustále provádět kroky, které vedou ke zlepšování situace. V současnosti se řeší výstavba 

klidové místnosti pro zaměstnance, a tak stálé největším problémem zůstává kalící pec, 

jejíž rozloha se rovná menšímu podélnému domku a její vysoce rizikový hluk přirovnávají 

zaměstnanci k turbíně tryskového letadla.  

Částečným řešením situace by mohla být výstavba protihlukové stěny, která by prostor 

kalící peci oddělovala od zbytku haly. Důležité je také, aby zaměstnanci obsluhující tento 

stroj kombinovali zátkové chrániče sluchu s mušlovými sluchátky nebo protihlukovými 

přilbami, které omezují i kostní vedení zvuku, jejichž ceny se liší dle kvality a pohybují 

se v průměru přibližně od 300 Kč. Pracovníci by měli mít pravidelné přestávky a například 

každou hodinu si 15 minut odpočinout v klidové místnosti. Zaměstnavatel může těmto 

zaměstnancům nabídnout jako kompenzaci jeden den v měsíci placeného volna nebo 

poskytovat FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb) například ve výši 2 000Kč na jednoho 

zaměstnance ročně, který by mohl tuto částku čerpat na různé odpočinkové aktivity, 

jako jsou relaxace, masáže, a další. Některé firmy také nabízí kompenzaci ve formě 

proplacení několikadenního zaměstnancova ozdravného či wellness pobytu. Takovéto řešení 

situace se zdá jako výborné řešení, neboť existuje velmi mnoho slevových portálů, 

jako je například slevomat, fajn slevy, hyper slevy a další, které nabízí nepřeberné množství 

 pobytů tohoto charakteru za velmi příznivé ceny v nejrůznějších lokalitách. 
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Zaměstnanecké vztahy 

Přátelská atmosféra, pozitivní nálada a dobré vztahy jsou dalšími faktory, které velmi 

významně ovlivňují motivaci zaměstnanců. Atmosféra firmy se dle výsledku průzkumu jeví 

jako přátelská a dotazovaní jsou se zdejšími vztahy spokojeni. V případě potřeby či problému 

se mohou s jistotou obrátit na svého přímého nadřízeného a spolupráce s ostatními 

spolupracovníky je hodnocena také pozitivně.  

Problémem této oblasti je hodnocení vztahu mezi zaměstnanci a samotným 

zaměstnavatelem, nejvyšším vedením podniku, které je hodnoceno spíše negativně. 

Pracovníci jsou přesvědčeni, že vedení podniku nevynakládá dostatečné úsilí, aby získalo 

přehled o jejich názorech a postojích a ve většině případů nejednají se zaměstnanci v souladu 

s dodržováním zákonů a předpisů či respektem a úctou. Zaměstnanci zde za nejvíce 

demotivující faktory považují nezájem nadřízeného o jejich nápady, hrubé jednání a kritiku 

či napomenutí za špatně vykonanou práci a více než polovina zaměstnanců má obavu 

ze ztráty zaměstnání. 

I když jsou vztahy s přímými vedoucími hodnoceny pozitivně, měli by se vedoucí 

pracovníci zúčastnit školení či kurzu zaměřeným na komunikaci s podřízenými zaměstnanci. 

Tyto kurzy bývají zpravidla jednodenní a dnešní internet nabízí mnoho portálů, 

které je poskytují. Například webový portál www.educity.cz, který nabízí 

více než 50 000 nejrůznějších školení, kurzů či poradenství všech oblastí. Ceny těchto školení 

jsou převážně individuální, například dle velikosti skupiny školených nebo dle počtu školitelů 

apod. Tyto kurzy by naučily vedoucí zaměstnance lepší komunikaci a většímu naslouchání 

svým podřízených v jejích potřebách či zájmech. Ke zlepšení situace mohou přispět 

také pravidelné společenské akce, na které podnik připívá 250 Kč na jednoho zaměstnance.  

Zaměstnavatel by měl především dodržovat veškeré existující pravidla firmy, 

neboť je to právě on, který je stanovuje a schvaluje. V takovém případě získá větší důvěru 

a spokojenost ze strany svých zaměstnanců. Také by měl zvýšit zájem o své zaměstnance 

například jejich návštěvou při práci na pracovištích nebo pochvalou. Taková jednoslovná 

pochvala od nejvyššího ředitele dokáže mnohonásobně povzbudit.  
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Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Řada průzkumů tvrdí, že podpora a možnost osobního rozvoje zaměstnanců je jedním 

z nejúčinnějších motivátorů, který značně zvyšuje loajalitu vůči zaměstnavateli a jejich 

spokojenost.  

Problémem je celková nespokojenost dotazovaných s touto  oblasti, neboť ji považují 

za důležitou a mají o ní zájem. Podnik jim však v posledních letech nenabízí téměř žádné 

rekvalifikační ani vzdělávací kurzy či školení.  

Zaměstnavatel by měl zvážit a navrhnout koncept vhodných kurzů či školení 

potřebných pro zaměstnance jednotlivých oddělení, na jejímž základě by mohli 

dále podporovat svůj rozvoj. Může se jednat o následující příklady, existuje však mnoho 

dalších institucí, které tyto školení či rekvalifikační kurzy nabízí například prostřednictvím 

internetových stránek. 

Kurzy angličtiny a ruštiny. Tyto kurzy by ocenili vedoucí a THP pracovníci zejména 

z oddělení marketingu, obchodu a logistiky, neboť se starají jak o domácí, tak i zahraniční 

zákazníky a jejich zakázky. Zaměstnavatel má možnost si vybrat, zdali je vhodnější interní 

varianta kurzu, kdy soukromý lektor dochází do firmy, či externí varianta. V případě externí 

varianty bývají zpravidla tyto kurzy stanovené na 4 hodiny týdně po dobu 6 měsíců, 

pro skupiny 5 až 10 osob. Cena se pak ve většině případů pohybuje okolo 3 000 Kč na osobu. 

Například Mezinárodní jazykové centrum ILC6. 

Rekvalifikační školení AutoCAD by jistě využili zaměstnanci obchodního oddělení, 

neboť v tomto programu rýsují návrhy objednávek zákazníků. Ceny těchto produktů jsou 

přibližně stejné. Příkladem může být rekvalifikační školení s využitím aplikace AutoCAD7, 

jeho délka je 65 hodin a cena za osobu činí 8 470 Kč bez DPH. Cílem tohoto kurzu je předat 

a naučit účastníky znalostem potřebným pro 2D navrhování a konstruování průmyslových 

projektů s využitím aplikace AutoCAD v efektivním zpracování 2D dokumentace a tisku 

s praktickými příklady a ukázkami 3D modelování.  

                                            

6   Mezinárodní jazykové centrum ILC [online] 2011 [cit. 2012-04-13] Dostupný z WWW: <http://www.ilc-fm.cz/jazykove-kurzy/> 

7  Čtení a kreslení technické dokumentace [online] 2012 [cit. 2012-04-13] Dostupný z WWW: <http://www.nicom.cz/autodesk/cteni-a-

kresleni-technicke-dokumentace-se-zamerenim-na-autocad-rekvalifikacni-kurz> 
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Další příklad kurzu AutoCAD8 (viz tabulka č. 10). 

Tabulka č. 10 Nabídka kurzu AutoCAD 

 Dny Čas Cena 

AutoCAD I. - základy práce 4 8:30 – 15:00 8 800 Kč 

AutoCAD II. - pokročilí 3 8:30 – 15:00 8 700 Kč 

AutoCAD – práce ve 3D 2 8:30 – 15:00 5 800 Kč 

AutoCAD Mechanical 4 8:30 – 15:00 11 600 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle AutoCad [online] 2012 [cit. 2012-04-13] Dostupný z WWW: <http://www.repc.cz/benefits> 
 

Školení či rekvalifikační kurzy CNC technologie. Kurzy jsou akreditovány komisí 

Ministerstva školství ČR, což skýtá určitou záruku kvality výuky a jsou osvobozeny od DPH. 

Tyto kurzy by byly vhodné pro zaměstnance ve výrobě, kteří tyto stroje obsluhují. 

Portál www.bitcz.cz nabízí například tyto následující. 

Rekvalifikační kurz obsluhy CNC strojů9. Kurz trvá 300 hodin z toho 170 hodin praxe. 

Cena za osobu činí 15 000 Kč bez DPH a jeho cílem je naučit účastníky číst v technických 

výkresech, orientaci v základních druzích materiálů, jejich vlastnostech a normách, 

práci s běžně používanými měřidly a  základním technologickým postupům obrábění, 

samostatné tvorbě jednoduchých programů na frézovacím a soustružnickém centru ovládání 

stroje, údržbě stroje a ošetřování nástrojů, a další. 

Rekvalifikační kurz seřizovač CNC strojů10. Kurz trvá 650 hodin z toho 250 hodin 

praxe. Cena kurzu činí 48 000 Kč bez DPH na osobu. Cílem tohoto vzdělávacího kurzu 

je naučit účastníky samostatně obsluhovat a seřizovat CNC stroj, dle postupového 

a seřizovacího listu navrhovat a seřizovat předepsané nástroje, nainstalovat nebo vyvolat 

CNC program, měřit a kontrolovat obrobky a polotovary, ovládat. Tento kurz by měl mít 

alespoň jeden pracovník firmy. 

                                            

8    Kurzy AutoCAD [online] 2012 [cit. 2012-04-13] Dostupný z WWW: <http://www.repc.cz/benefits> 

9 REK0044 - Obsluha CNC strojů [online] 2012 [cit. 2012-04-13] Dostupný z WWW: 

<http://www.bitcz.cz/kurzy/profesni/strojirenstvi/nezarazeno/314-obsluha-cnc-stroju-rekvalifikace-300-hodin170-hodin-praxe/> 

10 REK0046 - Seřizovač CNC strojů [online] 2012 [cit. 2012-04-13] Dostupný z WWW: 

<http://www.bitcz.cz/kurzy/profesni/strojirenstvi/nezarazeno/316-serizovac-cnc-stroju-rekvalifikace-650-hodin250-hodin-praxe/> 
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Hodnocení a odměňování zaměstnanců 

Finanční ohodnocení zaměstnanců za jejich vykonanou práci je dozajista největším 

motivačním prostředkem, avšak jeho krátkodobý stimulační účinek postupem času slábne 

a je zapotřebí stanovit i jiný způsob odměny, jako jsou například nejrůznější benefity, prémie, 

bonusy apod. 

Hlavním problémem této oblasti je respondenty považováno nespravedlivé 

odměňování, které vnímají jako nejvíce demotivující skutečnost. Především provozní 

pracovníci jsou v oblasti odměňování se svou mzdou nespokojeni, zvláště pak ženy, 

které vykonávají stejné pracovní úkoly za nižší mzdu než muži. Na tuto situaci navazují 

i další zjištěné informace. Většina dotazovaných neví, jakým způsobem je jejich odměna 

stanovena a jsou přesvědčeni, že jejich odměna neodpovídá podanému výkonu. Také postoj 

žen v otázce rovné příležitosti pro muže i ženy poukazuje nejen na jejich nespravedlivé 

odměňování, ale také na fakt, že jsou vedoucí pozice obsazeny výhradně muži. 

Zaměstnavateli se zde jako řešení nabízí stanovení nových pravidel systému 

odměňování, které by se skutečně striktně dodržovaly. Změna systému je však časově 

náročná, neboť je nezbytné zajistit veškeré potřebné údaje, a tak je rozhodně levnějším 

řešením problému, kdyby se současné již stanovené úrovně začaly dodržovat. 

V obou případech je ale nutné, aby ženy za svůj výkon dostávaly stejnou odměnu jako muži 

stejného zařazení a práce.  

Důležité je, aby si byli zaměstnanci vědomi, že čím větší bude jejich loajalita vůči 

podniku a čím delší bude jejich setrvání v organizaci či získávání dalších zkušenosti 

a zkvalitňováni výsledků práce, povede skutečně tato jejich snaha, píle a vytrvalost k zařazení 

do vyšší mzdové třídy. Není spravedlivé, že je zaměstnanec s určitými zkušenostmi 

a kvalitami pracující ve firmě pět let hodnocen stejně jako zaměstnanec, který právě nastoupil. 

V takovém případě je možným řešením například růst mzdy dle doby setrvání v organizaci, 

kdy se mzda zvýší například každých 12 měsíců o bonus 400Kč. Stejný postup může fungovat 

i v případě certifikátu, významně ovlivňujícího pracovní výkon zaměstnance. Hodnota těchto 

bonusů, příplatků apod. nemusí být nijak vysoká, neboť i sebemenší změna k pozitivnímu 

v  oblasti odměňování je zaměstnanci hodnocena jako snaha ze strany organizace 

a ke své práci by přistupovali přinejmenším s lepším pocitem a náladou, která se jistě 

pozitivně projeví i v jejich pracovních výsledcích. 
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Zaměstnanecké výhody 

Nezbytným motivačním faktorem jsou také zaměstnanecké výhody. Podnik svým 

zaměstnancům nabízí příspěvek na stravování ve vlastní jídelně, v letních měsících zajišťuje 

pitný režim, před Vánoci nabízí příspěvek na večeři, večírek či jinou společenskou akci 

a donedávna nabízel i zaměstnaneckou slevu na výrobky firmy ve výši 30 % z jejich celkové 

prodejní ceny.  

Problémem této oblasti ZV je, že podstatná většina zaměstnanců firmy o nabízených 

ZV ani neví, a tak se jeví jako zcela zbytečné, protože nejsou schopny plnit svůj motivační 

účinek. Mezi zaměstnanecké výhody, o které mají zaměstnanci firmy ABC sklo další zájem, 

patří dny dovolené navíc, příspěvek na dovolenou, penzijní či životní připojištění. 

Předností těchto ZV je jejich daňové zvýhodnění. Třetina zaměstnanců se také vyslovila 

k příspěvku na hromadnou dopravu, na očkování či vitamíny a poukázky kulturních 

či sportovních aktivit.  

V první řadě je tedy nezbytné zajistit, aby byli o nabízených ZV informování opravdu 

všichni zaměstnanci, například na zaměstnanecké poradě či s využitím informačního 

prostředku.  

Následující varianty řešení oblasti zaměstnaneckých výhod jsou rozděleny 

na variantu A a B. V případě varianty A se jedná o takové řešení, kdy by firma nebyla 

ochotna v současné době do této oblasti investovat velké množství finančních prostředků. 

Varianta B pak navrhuje řešení v opačném případě. 

Varianta A. Pokud se firma rozhodla v rámci restrukturalizace snížit své náklady 

zrušením zaměstnanecké slevy na zboží firmy, neučinila tak správné rozhodnutí, neboť 

o tuto ZV mají zaměstnanci stále velký zájem. Řešením situace by mohlo být snížení sazby 

zaměstnanecké slevy z 30 % například na polovinu, tedy na 15 %. Firma by tak zvýšila svůj 

zisk o tyto zakázky a zároveň by zaměstnanci nepřišli o svou ZV. Zachování ZV příspěvku 

na stravování, zajištění pitného režimu a příspěvku na společenské akce je v tomto případě 

více než samozřejmé. 

Většina podniků dnes svým zaměstnancům poskytuje velmi oblíbenou výhodu, 

dny dovolené navíc nad rámec 4 týdnů stanovených zákonem. Dle průzkumu je právě o tuto 

výhodu ve firmě ABC sklo největší zájem, a tudíž je zřejmě největším motivačním faktorem. 
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Čerpání této výhody může být stanoveno pro všechny zaměstnance stejně, kdy například 

s počtem odpracovaných let v organizaci roste i počet dní dovolené navíc. Oblíbenou formou 

je pak ve výrobních a průmyslových podnicích poskytování této ZV jako nabídka pěti dnů 

dovolené navíc, které si zaměstnanci mohou vybrat pouze v období Vánočních svátků, 

kdy má podnik podstatně méně zakázek. 

Varianta B. Podstatně dražší způsob, avšak velmi efektivní, je zahrnutí všech výše 

uvedených ZV do systému volitelných zaměstnaneckých výhod, tzv. Cafeteria systém. 

Jako nejvhodnější varianta systému se v této situaci jeví systém „jádra“, kdy část jádra, které 

je pro všechny zaměstnance stejné, tvoří například příspěvek na stravování, dny dovolené 

nad rámec stanovený zákonem a zaměstnanecká sleva na výrobky podniku ve výši 15 %. 

V rámci volitelného bloku si pak mohou sami zaměstnanci vybrat z nabídky ostatních ZV, 

a to do určité limitní výše. Postupem času by vedení podniku zjistilo, o které výhody 

je největší zájem, a které jsou naopak využívaný minimálně. Na základě toho pak mohou 

systém lépe přizpůsobit jak požadavkům svých zaměstnanců, tak i ku prospěchu svému. 
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6 Závěr 

 

Péče o lidský potenciál včetně vhodné motivace pracovní síly je důležitým úkolem 

vedoucích zaměstnanců či personálního útvaru, pokud chtějí, aby jejich firma byla úspěšná. 

Tak jako jsou rozdílné potřeby a preference lidí, stejně tak je odlišná i míra jejich motivace. 

Z toho důvodu lze motivaci jako takovou zkoumat pouze nepřímo, neboť pro ni neexistují 

žádná jednotná pravidla. Jedna z možností, která se zde pro měření motivace nabízí, 

je analýza spokojenosti zaměstnanců či účinnosti jistých stimulačních nástrojů.  

Diplomová práce na téma „analýza současného stavu motivace ve vybrané organizaci“ 

byla provedena ve firmě ABC sklo, zabývající se zpracováním plochého skla a výrobou 

komponentů nebo finálních produktů ze skla.  

Práce byla standardně rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou, jejímž úkolem 

bylo na základě odborné literatury přiblížit téma motivace, především pak pracovní motivaci, 

a na část praktickou, která zahrnuje charakteristiku společnosti ABC sklo a následnou analýzu 

současného stavu motivace jejich zaměstnanců. 

Cílem práce bylo za pomoci dotazníkového šetření zmapovat současný stav motivace 

zaměstnanců ve vybrané společnosti, tedy zjistit spokojenost, názory, preference a postoje 

pracovníků ke všem podstatným aspektům práce a oblastem jako je pracovní prostředí 

či pracovní vztahy, vzdělávání a rozvoj pracovníků, jejich hodnocení a odměňování či oblast 

zaměstnaneckých výhod. Poté na základě zjištěných poznatků navrhnout vedení podniku 

případná doporučení, která by mohla vést ke zlepšení stávající situace motivace pracovníků. 

Z vyhodnocených výsledků této analýzy vyplynulo, že celkovou úroveň motivace 

zaměstnanců firmy ABC sklo nelze hodnotit za příznivou a řada pracovníků je ve společnosti 

nespokojena, a to především v oblasti systému odměňování, kdy mají pocit, že je jejich 

pracovní výkon nespravedlivě odměňován. Také v oblasti zaměstnaneckých výhod převládá 

značná nespokojenost. Výjimkou není ani oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, 

která se čím dál více diskutuje na zaměstnaneckých poradách. Lidem pracujícím v této firmě 

nesvědčí ani současná restrukturalizace společnosti, která probíhá téměř ve všech oblastech 

a činnostech podniku.  
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Na druhou stranu je oblast zaměstnaneckých vztahů hodnocena velmi pozitivně 

a téměř všichni dotazovaní jsou spokojení jak se vztahy mezi spolupracovníky, tak i se vztahy 

s nadřízenými. Převládající přátelská atmosféra uvnitř firmy má na pracovní výkon 

zaměstnanců jistě dobrý vliv, stejně jako většinové vyjádření spokojenosti s pracovní náplní. 

V rámci dotazníkového šetření rozdalo vedení podniku svým 56 zaměstnancům 

anonymní dotazník, jehož návratnost činila necelých 70 %, a tak vypovídací schopnost 

analýzy není maximální. I přesto však věřím, že jsem splnila stanovený cíl své diplomové 

práce, a že zjištěné a zpracované výsledky mého průzkumu jsou natolik kvalitní, 

že mohou poskytnout vedení firmy objektivní pohled nejen na jejich současný motivační 

systém. V případě navržených doporučení na zlepšení dané situace, doufám, že budou 

majitelům podniku alespoň částečně inspirací při realizaci kroků ke zlepšení motivace svých 

pracovníků, a to ku prospěchu všech. 
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Mnemotechnická pomůcka [online] 2007 [cit. 2012-01-10] Dostupný z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnemotechnická_pomůcka> 

Čtení a kreslení technické dokumentace [online] 2012 [cit. 2012-04-13] Dostupný z WWW: 

<http://www.nicom.cz/autodesk/cteni-a-kresleni-technicke-dokumentace-se-zamerenim-na-

autocad-rekvalifikacni-kurz> 

Kurzy AutoCAD [online] 2012 [cit. 2012-04-13] Dostupný z WWW: 

<http://www.repc.cz/benefits> 

Mezinárodní jazykové centrum ILC [online] 2011 [cit. 2012-04-13] Dostupný z WWW: 

<http://www.ilc-fm.cz/jazykove-kurzy/> 

REK0044 - Obsluha CNC strojů [online] 2012 [cit. 2012-04-13] Dostupný z WWW: 

<http://www.bitcz.cz/kurzy/profesni/strojirenstvi/nezarazeno/314-obsluha-cnc-stroju-

rekvalifikace-300-hodin170-hodin-praxe/> 

REK0046 - Seřizovač CNC strojů [online] 2012 [cit. 2012-04-13] Dostupný z WWW: 

<http://www.bitcz.cz/kurzy/profesni/strojirenstvi/nezarazeno/316-serizovac-cnc-stroju-

rekvalifikace-650-hodin250-hodin-praxe/> 

 

Ostatní zdroje: 

Interní dokumenty společnosti ABC sklo 
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Seznam zkratek 

FKSP  Fond kulturních a sociálních potřeb 

IS  Informační systém 

OS  Organizační struktura 

S. R. O.  Společnost s ručením omezeným 

THP   Technickoadministrativní pracovník 

V. O. S.  Veřejná obchodní společnost 

ZV   Zaměstnanecké výhody 
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Příloha č. 1: Organizační struktura společnosti 

 

 

OS jednotlivých oddělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2: Tabulka vývoje počtu zaměstnanců v letech 2007 až 2011 

 

 
Příloha č. 3: Mzdový předpis podniku 
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Příloha č. 4: Dotazník 

 

Vážený pane/paní, 
 

jmenuji se Veronika Peškarová a jsem studentkou druhého ročníku navazujícího 

magisterského studia na Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě Ostrava. 

Dovolte mi, abych Vás tímto požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který je 

součástí praktické části mé diplomové práce na téma „Analýza motivace zaměstnanců ve 

vybrané organizaci“. Cílem dotazníku je získání objektivního pohledu na Vaši spokojenost a 

pracovní motivaci ve firmě. Dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky a vyhodnocení 

budou použity pro potřeby mé diplomové práce a vedení společnosti za účelem navržení 

opatření ke zlepšení stávající situace. 

Prosím o uvedení pravdivých informací a předem Vám děkuji za ochotu, seriózní 

přístup a čas, který jste věnovali při vyplňování tohoto dotazníku.  
 

Bc. Veronika Peškarová 

 

U následujících otázek zakřížkujte vždy jedinou správnou odpověď. 

1. Pohlaví:  

□ muž    □ žena  
 

2. Věk:  

□ do 25 let   □ 26 – 36 let   □ 37 – 50 let   □ 51 let a více  
  

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:  

□ Základní     □ Vyučen (bez maturity)  

□ Středoškolské (s maturitou)  □ Vyšší odborné  

□ Vysokoškolské - bakalářské   □ Vysokoškolské – magisterské  
 

4. Jak dlouho v této organizaci pracujete?  

□ Do 2 let   □ 3 až 6 let   □ 7 až 10 let   □ 11 let a více 
 

5. Jaké je Vaše současné pracovní zařazení:  

□ Provozní pracovník – skladník, obsluha strojů, manuální pracovník 

□ Provozní pracovník – THP (technickoadministrativní pracovník)  

□ Vedoucí pracovník  
 

6. Do jaké kategorie spadá Váš průměrný hrubý měsíční příjem?  

□ Méně než 12 000 Kč    □ 12 001 – 17 000 Kč  

□ 17 001 – 24 000 Kč   □ 24 001 - 30 000 Kč   □ 30 001 Kč a více 
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7. Pokud jde o práci obecně, jakou důležitost přikládáte následujícím položkám? 

Zakroužkujte příslušnou odpověď v každém řádku. 

 

V
el

m
i 

dů
le

ži
té

 

S
pí

še
 

dů
le

ži
té

 

N
ev

ím
 

S
pí

še
 

ne
dů

le
ži

té
 

R
oz

ho
dn
ě
 

ne
dů

le
ži

té
 

Charakter práce (pracovní náplň) 1 2 3 4 5 

Jednání s respektem, úctou, dobré mezilidské vztahy 1 2 3 4 5 

Mít vedle práce dostatek času na rodinu, přátele a koníčky 1 2 3 4 5 

Kariérní růst ve Vašem životě, možnost povýšení 1 2 3 4 5 

Možnosti vzdělávání a rozvoje (školení, rekvalifikace) 1 2 3 4 5 

Jistota zaměstnání 1 2 3 4 5 

Platové ohodnocení 1 2 3 4 5 

Zaměstnanecké výhody 1 2 3 4 5 

Užitečnost práce 1 2 3 4 5 

 
 
8. Jak jste spokojen (a) s následujícími okolnostmi Vaší práce?  

Zakroužkujte příslušnou odpověď v 

každém řádku. 
Určitě 
spokojen/a 

Spíše 
spokojen/a 

Spíše 
nespokojen/a 

Rozhodně 
nespokojen/a 

Pracovní podmínky (světlo, teplo, 
hluk) 

1 2 4 5 

Pracovní zátěž (množství práce) 1 2 4 5 

Délka pracovní doby 1 2 4 5 

Platové ohodnocení 1 2 4 5 

Možnost povýšení 1 2 4 5 

Jistota zaměstnání 1 2 4 5 

Stejné možnosti pro muže i ženy 1 2 4 5 

Zaměstnanecké výhody 1 2 4 5 

Vztahy s nadřízenými 1 2 4 5 

Zajímavost práce 1 2 4 5 
Rozšiřování kvalifikace či dalšího 
vzdělávání 

1 2 4 5 

 
 
9. Nyní více o charakteru Vaší práce. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími 
výroky? Zvolte příslušnou odpověď v každém řádku. 
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Mám k dispozici vybavení a nástroje potřebné pro výkon práce 1 2 3 4 5 
Mám možnost ovlivnit rozložení své pracovní doby (příchody a 1 2 3 4 5 
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odchody ze zaměstnání, přestávky v práci) 

Vedle zaměstnání mám možnost se dostatečně věnovat své rodině, 
přátelům a koníčkům 

1 2 3 4 5 

Má práce je jednotvárná, monotónní 1 2 3 4 5 
Musím pracovat pod tlakem termínů 1 2 3 4 5 

Má práce je často přerušována nepředvídanými úkoly 1 2 3 4 5 

Má práce je fyzicky náročná 1 2 3 4 5 

Má práce je psychicky náročná 1 2 3 4 5 

Mám dostatek příležitostí ke zlepšování svých dovedností 1 2 3 4 5 

Při své práci mohu využít své schopnosti a dovednosti 1 2 3 4 5 

Má práce mi dává pocit osobního úspěchu 1 2 3 4 5 

 
10. Odpovězte prosím, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky, týkající se ohodnocení 
práce: Zakroužkujte příslušnou odpověď v každém řádku. 
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Vím, jakým způsobem je stanoveno mé platové ohodnocení 1 2 3 4 5 
V naší firmě je odměňování přiměřeně vázáno na pracovní výkon 1 2 3 4 5 

Když odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání (prémie, odměny) 1 2 3 4 5 

 

11. Za jak důležité pro Vás považujete následující zaměstnanecké výhody (i když je třeba teď 
nemáte)? Zakroužkujte příslušnou odpověď v každém řádku. 
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el
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Dovolená navíc (nad rámec 4 týdnů) 1 2 4 5 

Životní pojištění 1 2 4 5 

Penzijní připojištění 1 2 4 5 

Příplatky za práci přesčas a o svátcích 1 2 4 5 

Péče o děti v předškolním věku 1 2 4 5 

Příspěvek na hromadnou dopravu 1 2 4 5 

Příspěvek na očkování či vitamíny 1 2 4 5 

Závodní stravování, příspěvek na stravování (stravenky) 1 2 4 5 

Procentní odměny z prodeje 1 2 4 5 

Zajištění pitného režimu 1 2 4 5 

Poukázky na sportovní aktivity 1 2 4 5 

Poukázky na kulturní aktivity 1 2 4 5 

Zaměstnanecká sleva na výrobky 1 2 4 5 
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Dárky (k vánocům, jubileu, pracovnímu výročí) 1 2 4 5 

Společná večeře oddělení, příležitostní večírky 1 2 4 5 

Příspěvek na dovolenou 1 2 4 5 

Možnost dalšího vzdělávání (kurzy, rekvalifikace) 1 2 4 5 

 
12. Poskytuje Vaše firma následující zaměstnanecké výhody? A Vy osobně využíváte tyto 
výhody? Pokud firma výhody neposkytuje, chtěl/a  byste, aby je poskytovala? 

Zakroužkujte příslušnou odpověď v každém 

řádku. 
 

Poskytuje a 
využívám 

Poskytuje, 
ale 

nevyužívám 

Neposkytuje, 
ale chtěl/a 

bych 

Neposkytuje a 
ani nechci 

Dovolená navíc (nad rámec 4 týdnů) 1 2 4 5 
Životní pojištění 1 2 4 5 
Penzijní připojištění 1 2 4 5 
Příplatky za práci přesčas a o svátcích 1 2 3 4 
Péče o děti v předškolním věku 1 2 4 5 
Příspěvek na hromadnou dopravu  1 2 4 5 
Příspěvek na očkování či vitamíny 1 2 4 5 
Závodní stravování, příspěvek na 
stravování  

1 2 4 5 

Procentní odměny z prodeje 1 2 4 5 
Zajištění pitného režimu 1 2 4 5 
Poukázky na sportovní aktivity  1 2 4 5 
Poukázky na kulturní aktivity 1 2 4 5 
Zaměstnanecká sleva na výrobky  1 2 4 5 
Dárky (k vánocům, jubileu, pracovnímu 
výročí) 

1 2 4 5 

Společná večeře oddělení, příležitostní 
večírky 

1 2 4 5 

Příspěvek na dovolenou 1 2 4 5 
Možnost dalšího vzdělávání 1 2 4 5 

Pozn.: Vyberte maximálně 7 ZV, které byste chtěli dostávat 
 
13. Nyní několik otázek ohledně zaměstnaneckých vztahů. Uveďte, prosím, nakolik souhlasíte 
nebo nesouhlasíte s každou z nich.  

Zvolte příslušnou odpověď v každém řádku. 
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V případě potřeby se na svého nadřízeného mohu kdykoliv obrátit 1 2 3 4 5 
Většina lidí v našem oddělení má s nadřízeným přátelské vztahy 1 2 3 4 5 
Můj nadřízený vytváří prostor pro to, aby se zaměstnanci mohli ke své 
práci vyjádřit, a dává prostor k iniciativě pracovníků 

1 2 3 4 5 

Domnívám se, že můj nadřízený jedná se zaměstnanci spravedlivě 1 2 3 4 5 
Můj nadřízený má dostatečnou autoritu k efektivnímu vedení naší 
skupiny 

1 2 3 4 5 

Můj vedoucí řídí naše oddělení tak, že dosahuje stanoveného cíle v 1 2 3 4 5 
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požadovaném termínu a kvalitě 
Můj nadřízený mě vede ke zlepšení mého pracovního výkonu 1 2 3 4 5 
Můj nadřízený aktivně podporuje můj odborný růst 1 2 3 4 5 
Spolupracovníci jsou ochotni v případě potřeby mi pomoci při práci 1 2 3 4 5 
V rámci naší organizace převažuje přátelská atmosféra 1 2 3 4 5 
 
14. Nyní několik otázek tykajících se Vašeho zaměstnavatele. Do jaké míry souhlasíte nebo 
nesouhlasíte s následujícími výroky? Zvolte příslušnou odpověď v každém řádku. 
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Firma jedná se svými zaměstnanci s respektem a úctou bez ohledu na 
jejich původ či pozici 

1 2 3 4 5 

Ve firmě jsou dodržovány zákony a předpisy ve vztahu k zaměstnancům 1 2 3 4 5 
Myslím, že naše firma je jako celek dobře řízena. 1 2 3 4 5 
Naše organizace vynakládá dostatečné úsilí, aby získala přehled o 
názorech a postojích zaměstnanců 

1 2 3 4 5 

Spolupráce mezi naším a ostatními útvary ve firmě je na dobré úrovni 1 2 3 4 5 
 
15. Kolikrát jste se v průběhu posledních 12 měsíců setkal/a se šikanou nebo zastrašováním na 
pracovišti, ať již šlo o vás nebo vaše kolegy?  

□ Nikdy  □ Pouze jednou   □ Opakovaně, vícekrát 
 
16. Absolvoval/a jste se v uplynulých 12 měsících nějaké školení organizované Vaším 
zaměstnavatelem? 

□ Ano   □ Ne 
 
17. Pokud jste odpověděl/a na předchozí otázku ANO, byla, celkově vzato, pro Vás tato školení 
užitečná? 

□ Určitě ano   □ Spíše ano   □ Spíše ne   □ Určitě ne 
 

18. Co Vás ve Vašem zaměstnání nejvíce demotivuje? Můžete označit více odpovědí. 

□ Hrubé jednání  

□ Nedostatek práce 

□ Kritika, napomenutí za špatně vykonanou práci 

□ Nevšímavost k dobrým pracovním výsledkům 

□ Nezájem nadřízeného o Vaše problémy nebo nápady 

□ Nespravedlivé odměňování    

Jiné (prostor k vyjádření) 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
29. Uvažujete v současné době vážně o odchodu z firmy?  

□Určitě ano   □Spíše ano   □Spíše ne   □Určitě ne 
 
 

Děkuji Vám za Váš čas a Vaše odpovědi. 



1 
 

Příloha č. 5: Tabulky výsledků analýzy současného stavu motivace zaměstnanců  

 
Veškeré tabulky této přílohy uvádí vypracované výsledky dotazníku 

z otázek č. 1 až 19 vždy jak v absolutních, tak i v jejích relativních hodnotách.  

 

Výchozí výsledky otázky č. 1 dotazníkového šetření pro graf č. 2.  

 

 
Výchozí výsledky otázky č. 2 dotazníkového šetření pro graf č. 3.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Výchozí výsledky otázky č. 3 dotazníkového šetření pro graf č. 4. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Výchozí výsledky otázky č. 4 dotazníkového šetření pro graf č. 5.  
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Výchozí výsledky otázky č. 5 dotazníkového šetření, které byly využity 

k vypracování tabulky č. 4. 

 

 

 

 

 

 

Výchozí výsledky otázky č. 6 dotazníkového šetření pro graf č. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí výsledky otázky č. 6 dotazníkového šetření pro graf č. 11. 
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Výchozí výsledky otázky č. 7 dotazníkového šetření pro graf č. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výchozí výsledky otázky č. 8 dotazníkového šetření pro graf č. 7. 
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Výchozí výsledky otázky č. 8 pro graf č. 12.    Výchozí výsledky otázky č. 8 pro graf č. 24. 

 
 
 
Výchozí výsledky otázky č. 9 dotazníkového šetření pro graf č. 8. 
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Výchozí výsledky otázky č. 10 dotazníkového šetření pro grafy č. 13, 14 a 15. 

 
 
Výchozí výsledky otázky č. 11 dotazníkového šetření pro graf č. 16. 
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Výchozí výsledky otázky č. 11 pro graf č. 17.         Výchozí výsledky otázky č. 11 pro graf č. 18. 

 

 

 

 

 

Výchozí výsledky otázky č. 12 dotazníkového šetření pro grafy č. 19 a 20. 
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Výchozí výsledky otázky č. 13 dotazníkového šetření pro graf č. 21. 

 

 
Výchozí výsledky otázky č. 14 pro graf č. 22. 
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Výchozí výsledky otázky č. 15 dotazníkového šetření pro graf č. 23.  

 

 

Výchozí výsledky otázky č. 16 dotazníkového šetření pro graf č. 25. 

 

 

 

Výchozí výsledky otázky č. 17 dotazníkového šetření pro graf č. 26. 

 

 

Výchozí výsledky otázky č. 18 pro graf č. 9 
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Výchozí výsledky otázky č. 19 dotazníkového šetření pro grafy č. 27 a 28. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6: Procentní vyjádření absolutního počtu zaměstnanců 

Absolutní počet zaměstnanců a jeho vyjádření v procentech 

absolutní  relativní absolutní  relativní absolutní  relativní absolutní  relativní 

1 3% 11 28% 21 54% 31 79% 
2 5% 12 31% 22 56% 32 82% 
3 8% 13 33% 23 59% 33 85% 
4 10% 14 36% 24 62% 34 87% 
5 13% 15 38% 25 64% 35 90% 
6 15% 16 41% 26 67% 36 92% 
7 18% 17 44% 27 69% 37 95% 
8 21% 18 46% 28 72% 38 97% 
9 23% 19 49% 29 74% 39 100% 

10 26% 20 51% 30 77%     
 

Pozn.: Zaokrouhleno matematicky na celá čísla. 
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