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1 Úvod 

Znalost teoretického pozadí motivace a umění motivovat druhé patří bezpochyby k nezbytné 

profesionální výbavě každého manažera. Správně odhadnout druhé, jejich potřeby a přání lze 

považovat za určitý druh umění, ke kterému má někdo vlohy dané shůry a někdo se to musí 

v průběhu profesní kariéry naučit a natrénovat. Pro toho, kdo toto umění ovládá, je snazší 

pochopit, proč někdo jedná určitým způsobem, co tuto osobu k takovému jednání vede a jak 

lze toto jednání ovlivnit (resp. směrovat ho žádoucím směrem). Motivace pak ve vztazích 

mezi manažerem a jeho podřízenými vystupuje jako činitel, s jehož pomocí manažer 

identifikuje a pomáhá plnit cíle osobám, které řídí, čímž zprostředkovaně plní své vlastní cíle 

(dané např. rolí jeho pracovní pozice) a také cíle firmy, pro kterou pracuje.  

Manažer musí znát odpověď nejen na otázku, jak motivovat druhé, ale také proč je motivovat. 

Prvně by ale měl být schopen znát sám sebe a své vlastní pohnutky, aby mohl tyto znalosti 

a vlastní zkušenosti použít ve vztahu k ostatním.  

Schopnost manažera rozpoznat potřeby druhých je ve své podstatě nevyužitelná, pokud na 

získané informace nedokáže správně reagovat. Nelze tedy rozvíjet pouze jednu stránku jeho 

manažerské osobnosti, vedle „umění motivovat“ musí ovládat i další znalosti a techniky, aby 

jeho práce mohla být považována za komplexní. Motivace není umění, které je uzákoněno 

v souboru pravidel, ale je založena na základních principech a zkušenostech s uváděním 

těchto principů do praxe. (Clegg, 2004, s. 7) 

Motivace v manažerské praxi proto zákonitě vystupuje v součinnosti s ostatními tzv. soft 

skills, součástmi měkkého řízení (Mikuláštík, 2007). Náleží k těm, které nelze přehlížet 

a které, s ohledem na množství dostupné literatury, přehlíženo také v žádném případě není.  

Bylo by jednoduché se v záplavě odborných publikací dopracovat k pouhému teoretickému 

posouzení motivace jako fenoménu z manažerské a psychologické oblasti. Takový postup by 

však nepřinesl žádný užitek, jelikož prací na podobné téma byla vypracována spousta a nalézt 

v obecné rovině motivace „něco nového“ je více než obtížné a dalece by to přesahovalo 

rozsah a účel této bakalářské práce. 

Předmětem této práce není vyčerpávajícím způsobem popsat téma motivace jako takové, ale 

určitým adresným způsobem přenést teoretické poznatky z oblasti motivace do praxe.  
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V první části této práce se budeme zaobírat nejznámějšími motivačními teoriemi a v části 

druhé bude představena společnost Dalkia Česká republika, a.s. a její programy týkající se 

motivace zaměstnanců. V poslední části provedeme analýzu těchto programů a jejich 

zhodnocení a eventuelně budou představeny návrhy na dílčí či celkové změny jednotlivých 

oblastí motivačního programu.  

Cílem této práce je zhodnocení motivačního programu společnosti Dalkia Česká republika, 

a.s. a navržení jeho změn, které povedou k jeho vyšší efektivitě. 
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2 Motivace lidského chování 

Motivace je fenoménem dnešní doby. Porozumění její podstatě zajišťuje bezproblémové 

fungování v rámci mezilidských vztahů jak na pracovišti, tak v osobním životě. Vysvětlení 

jejích základů a procesů, jakými se projevuje navenek, je předmětem této kapitoly.  

2.1 Pojem motivace 

Motivace jako taková nemá v dostupné literatuře pouze jedinou definici. Vyplývá to ze 

samotné podstaty tohoto termínu, kdy (ostatně jako téměř každý termín z psychologické 

oblasti) je chápán různě. Rozdílnost definicí pramení z profesionálního zaměření autorů, kteří 

o ní píší. Někteří uvádí, že pojem motivace vysvětluje psychologické důvody chování, jeho 

subjektivní význam a současně vysvětluje pozorovanou variabilitu chování, proč se různí lidé 

orientují na různé cíle (Nakonečný, 1997, s. 12), jiní tvrdí, že motivace může být obecně 

popsána jako směr a trvalost činů, zabývá se tím, proč lidé preferují určitý druh jednání 

oproti jiným a proč v něm pokračují, i když čelí obtížím a problémům (Mullins, 2007, s. 250) 

a někdo motivaci chápe jako vnitřní nastavení člověka. Lidé jsou motivovaní, když očekávají, 

že určité kroky pravděpodobně povedou k dosažení nějakého cíle a ceněné či hodnotné 

odměny – takové, která uspokojuje jejich potřeby (Armstrong, 2007, s. 220).  

Pro potřeby této práce však bude bezpochyby stačit, že každý člověk, když něco dělá, má pro 

to své důvody (Mikuláštík, 2004, s. 136). Tato věta vyjadřuje základní pravdu o motivaci. 

Každý člověk je při své každodenní činnosti, bez ohledu na její důležitost, ovlivňován 

vnitřními pohnutkami, které více či méně vědomě určují, co člověk činí. V pozadí jakékoliv 

činnosti, jakéhokoliv chování stojí motivace k dosažení nějakého cíle, což povede 

k uspokojení určité potřeby, ať už fyziologické nebo psychologické (Graham, 1992). Obě 

potřeby ve své podstatě člověka „nutí“ konat určité věci, které je dokážou uspokojit.  

Dosažení určitého cíle, nebo také uspokojení určité potřeby, je hlavní definiční 

charakteristikou motivace a zároveň i hnacím impulzem k chování člověka. Pokud má člověk 

cíl, vyvíjí k jeho dosažení určité úsilí, jenž vykazuje znaky síly a směru (Nakonečný, 1997). 

To však neznamená, že k dosažení stejného cíle bude každý člověk vykonávat stejné činnosti 

- ba právě naopak. Každý jednotlivec bude pro dosažení svých cílů postupovat takovým 

způsobem, který se mu k dosažení tohoto nebo podobného cíle v minulosti již osvědčil, popř. 

ho vypozoroval ze svého okolí (to platí zejména u malých dětí). Někdo tak může k dosažení 
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větší moci v zaměstnání postupovat cestou intrik a zlomyslností, jiný se vydá cestou 

sebevzdělávání a postupného budování uznání ze strany spolupracovníků a vedoucích.  

Ze samotného chování člověka je však obtížné zjistit, k jakému cíli směřuje, jakou potřebu se 

snaží uspokojit. K takovému určení je třeba znát bližší informace o této osobě, zejména 

rodinné zázemí, životní zkušenosti, osobnostní charakteristiky apod. Teprve poté jsme 

schopni s jistou mírou pravděpodobnosti určit, proč se daný člověk chová tak, jak se chová, 

k jakému cíli směřuje (pokud vůbec k nějakému) a pokud se jedná o chování nevhodné, 

jakým způsobem lze toto chování ovlivnit natolik, aby bylo přijatelné. Lze najít i případy, kdy 

stejné chování u dvou různých osob bude motivováno odlišnými cíly (např. kvalitně odvedená 

práce u jednoho zaměstnance bude motivována snahou o získání uznání mezi kolegy, u jiného 

může směřovat k uznání ze strany vedoucích, a tím pádem možného povýšení). 

Síla a směr chování však k úspěšnému splnění cíle nestačí. Dalším prvkem, který je třeba brát 

v potaz, je persistence chování, tedy jeho výdrž. Některé cíle člověku „nestojí ani za tu 

námahu“, resp. po jednom neúspěšném pokusu se o dosažení tohoto cíle přestane snažit, 

některé cíle jsou naopak natolik motivující, že pro jejich splnění je člověk ochoten vynaložit 

velké množství energie a obětovat cíle jiné. Množství takto vynaložené energie je samozřejmě 

přímo úměrné důležitosti cíle v očích daného člověka. Jedná se tedy rovněž o vysoce 

individuální záležitost, protože životně důležitý cíl pro jednoho člověka (např. úspěšná 

kariéra) se v očích jiného člověka může jevit jako cíl nedůležitý, nebo jím dokonce může 

opovrhovat (např. u osob, které dávají přednost budování šťastné a spokojené rodiny).  

Cíl (nebo také pohnutka), tedy hnací motor daného chování člověka, si tato osoba ani často 

nemusí uvědomovat. Uvědomění si vnitřních pohnutek není nutnou podmínkou jejich 

působení na činnost člověka; lidská psychika umožňuje i nevědomé motivaci „proniknout“ do 

vědomé sféry, a tím ovlivnit chování či jednání člověka
1
, např. prostřednictvím (Nakonečný, 

1997):  

 mimoděčných činností (typickým příkladem je bezděčná rychlá úprava vlasů u žen, 

pokud se mají setkat s někým jiným, nebo se chtějí zalíbit), 

 chybných úkonů (různá přeřeknutí, nevědomá vytěsnění termínů nastávajících 

nepříjemných událostí, zapomenutí vykonání nepříjemných činností, popř. takových 

činností, se kterými nesouhlasíme), nebo 

                                                 
1
 k odlišnosti těchto pojmů viz Nakonečný, 1997, s. 21 
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 racionalizace (vědomě přijatelné vysvětlení určité činnosti, jejíž pravý základ spočívá 

v něčem, co si člověk nechce připustit nebo je pro něj takové vysvětlení nepřijatelné 

s ohledem na morální či jiné hodnoty). 

Výše uvedenými způsoby lidská psychika vyrovnává pnutí či tlak, který narůstá v lidském 

nevědomí. Do vědomí člověka se motivy způsobující tento tlak vůbec nedostanou, a to buď 

v důsledku jejich nepodstatnosti, nebo v důsledku jejich zapření vědomou částí psychiky. 

Člověk v takovém případě provádí činnosti, které buď nevnímá, anebo je vnímá, ale přikládá 

jim jiný význam, než ve skutečnosti mají, aby uspokojil tyto nevědomé cíle. 

2.2 Proces motivace 

Proces motivace v zásadě funguje podobně bez ohledu na povahu jednotlivých motivů, resp. 

potřeb (fyziologické, psychologické). Na jedné straně vždy stojí určitá potřeba, určitý 

nedostatek, který se ve větší či menší míře projevuje ve vědomí člověka, a na druhé straně 

stojí touha po jeho uspokojení. Člověk, který si danou potřebu uvědomuje, si na základě 

svých znalostí a zkušeností zvolí cíl, u něhož předpokládá, že jeho dosažením tuto potřebu 

dokáže uspokojit, a poté na základě stejných znalostí a zkušeností zvolí takový způsob 

chování, který dle jeho názoru s největší pravděpodobností povede k dosažení požadovaného 

cíle a uspokojení jeho potřeby. Pokud dojde k uspokojení, přestává být potřeba hnací silou 

daného chování. Neznamená to však, že na místo uspokojené potřeby nemůže vstoupit 

potřeba nová, třeba i naléhavější, a celý postup se opakuje. 

Problém nastává v okamžiku, kdy v procesu uspokojování potřeb dojde k neočekávané situaci 

nebo se objeví překážka, což znemožní dosáhnout požadovaného cíle, a tím uspokojit potřebu 

člověka. V takovém případě sice stále zůstává v popředí zájmu člověka uspokojení potřeby 

jako cíl, nicméně chování je touto situací výrazně ovlivněno. Při výskytu takové situace může 

dojít k (Mullins, 2007): 

 konstruktivnímu řešení nastalé situace nebo 

 frustraci. 

Konstruktivní řešení spočívá v tom, že se člověk pro dosažení požadovaného cíle pokusí 

překážku odstranit a zároveň je toho schopen. Jednoduchým příkladem je pocit hladu. Jako cíl 

si samozřejmě každý z nás zvolí snězení nějakého pokrmu a chováním k dosažení tohoto cíle 

bude jeho příprava. Jako problém se vyskytne prázdná lednička. Řešením je bezesporu 
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návštěva obchodu a koupě jídla. Po vyřešení problému se v rámci procesu motivace 

dostáváme opět na cestu uspokojení potřeby (pocitu hladu) a nic nebrání dosáhnout 

požadovaného cíle. Konstruktivní řešení problému na lidské psychice nezanechává žádné 

následky a celý proces skončí požadovaným řešením (cílem).  

Druhou možností konstruktivního řešení problému je nahrazení původního cíle cílem jiným, 

který, opět dle znalostí a vědomostí daného člověka, povede rovněž k uspokojení potřeby. 

Jeho dosažení může být spojeno s vyššími obtížemi, proto tento cíl nebyl původně vybrán 

jako první, ale poté, co se vyskytly problémy, se jeho dosažení jeví pravděpodobnější. Jako 

příklad lze uvést potřebu kontaktu s ostatními lidmi, když místo do restaurace (např. když je 

oblíbená restaurace zavřená) člověk zamíří do kina. Uspokojí tím stejnou potřebu (potřebu 

socializace), ale pomocí náhradního cíle. 

Frustrace naopak u člověka nastává v okamžiku, kdy nelze žádným konstruktivním 

způsobem dospět k vyřešení problému při uspokojování potřeb (v této části pomíjíme tu 

skutečnost, že frustrován se člověk může cítit i v případech, kdy je schopen problém při 

dosažení cílů konstruktivně vyřešit, nicméně se jedná o přechodné a krátkodobé stavy). 

Frustrace tak představuje vnitřní emoční reakci na neuspokojenou potřebu. Pojem frustrace 

přitom v sobě zahrnuje tři různé, ale spojené jevy (Nakonečný, 1997): 

 situace, která znemožňuje dosáhnout požadovaného cíle a která proto způsobuje, že 

chování nevede k uspokojení potřeby, 

 vnitřní psychický stav, který je nastalou situací vyvolán, projevující se emočním 

tlakem a motivací překonat překážku, 

 způsoby chování člověka, který je frustrací ovlivněn a který se většinou nevědomky 

pokouší zbavit se vnitřního emočního tlaku vyvolaného frustrující situací. 

Pro účely této práce budeme klást důraz na druhou odrážku, čili na psychický stav člověka, 

který je frustrující situaci vystaven. 

Frustrace jako psychický stav člověka se zákonitě musí určitým způsobem projevit navenek. 

Existují čtyři základní typy chování, které jsou důsledkem frustrace a které lze identifikovat 

a charakterizovat. Jedná se o: 

 agresi, tedy útok na domnělý zdroj frustrace. Za zdroj frustrace může být považován 

jak člověk, tak věc. Může se jednat o fyzický útok, verbální útok, a to přímý (z očí do 
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očí), nebo nepřímý (pomluvy). Jedná se o nejčastější reakci na frustraci, kdy je 

psychické vnitřní napětí ventilováno buď fyzickou cestou, nebo „ulevením si“,  

 Za předpokladu, že zdroj frustrace není frustrovanému člověku znám, nebo zdroj 

oplývá takovými znaky, které útok na něj činí nemožným, může nastat přemístěná 

agrese, jež se vyznačuje útokem na osobu či objekt, který je pro frustrovaného 

dosažitelnější než zdroj frustrace. Za typický příklad přemístěné agrese můžeme 

považovat prásknutí dveřmi, vynadání podřízenému za malichernost nebo 

vyprovokování hádky. Přijatelnějším příkladem přemístěné agrese je vybití vnitřního 

tlaku prostřednictvím fyzicky náročné práce nebo sportu nebo při využívání služeb 

agentur, které nabízejí rozbíjení různých věcí za úplatu, 

 regrese, která je charakterizována jako návrat na nižší stupeň psychického vývoje 

nebo k primitivnějším formám chování a jejímiž projevy jsou pláč nebo trucování, 

 fixace, jež se projevuje neustálým opakováním chování, které v předešlých případech 

nevedlo k požadovanému výsledku a které k němu ani při dalších opakováních 

prokazatelně nepovede; jako příklad lze použít neustálé mačkání tlačítka u automatu 

na kávu poté, co jsme do něj vhodili požadovaný obnos a automat nám kávu nevydal 

(zjevně je porouchaný), v pracovním prostředí neustálé snažení se o pracovní postup, 

i když je evidentní, že kvalifikace daného člověka na vyšší pozici nedostačuje, 

 rezignace, kterou lze také popsat jako apatii, je stav, kdy člověk úplně ztratí chuť 

a sílu požadovaného cíle dosáhnout; navenek se takové chování může projevovat 

rezignací na jinak zcela běžné úkoly, pozdními příchody do práce, nechutí činit 

jakákoli rozhodnutí atd. 

Míra frustrace, stejně jako jakéhokoli jiného psychického stavu, závisí na několika faktorech, 

které je třeba brát do úvahy. Stejně jako v případě významu cílů pro různé jedince je i míra 

frustrace různá a i při zcela stejných okolnostech se mohou reakce dvou osob na stejnou 

frustrující situaci diametrálně odlišovat. Nejdůležitější je psychická odolnost jedince, do 

jejíhož rámce lze zařadit zejména schopnost ovládat vlastní emoce a vypořádávat se 

s frustrujícími situacemi, míra frustrace je pak přímo úměrná míře motivace, kterou osoba 

pro uspokojení své potřeby pociťovala, a dále vnímaná povaha překážky, která uspokojení 

potřeby znemožnila. 

Frustrace trvající po delší dobu se nazývá deprivace a její účinky jsou trvalejšího 

a vážnějšího charakteru. 
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2.3 Potřeby a motivy 

Termíny potřeby a motivy je možno na první pohled v procesu motivace považovat za 

synonyma. Opak je však pravdou. Potřeby charakterizujeme jako výchozí stavy motivace 

(Nakonečný, 1997). V rámci lidské psychiky určitá potřeba vyvstane, pokud je porušena její 

vnitřní rovnováha. Přirozenou reakcí na poruchy vnitřní rovnováhy je snaha o její napravení, 

o nastolení pokojného stavu (ve fyziologické oblasti se tento princip nazývá homeostáza).  

Projevy různých potřeb se člověk v průběhu svého života učí poznávat, stejně tak způsoby 

jejich uspokojení. Na základě prožitých zkušeností, získaných znalostí a vědomostí je člověk 

schopen najít na danou potřebu odpovídající reakci, tedy takovou činnost, která povede 

k jejímu uspokojení. 

Naopak motiv je spojován se samotným uspokojováním potřeb; jedná se o (nejen) psychický 

stav člověka, který nastane bezprostředně po uspokojení určité potřeby. Dá se tedy 

charakterizovat jako samotná bezprostřední uspokojující reakce člověka na náhlou 

nepřítomnost potřeby. Jako příklad lze uvést příjem potravy (zde abstrahujeme od její 

fyziologické podstaty, zaměřujeme se pouze na psychický prvek). Každý člověk jí proto, aby 

měl pocit, že je nasycen. Potřeba příjmu potravy je tak uspokojována jídlem a motivem 

takového konání je pocit plnosti, nasycení. 

2.4 Vnitřní a vnější motivace 

Vnitřní motivaci lze charakterizovat jako vlastní „nastavení“ člověka a jeho psychiky vůči 

činnostem, které provádí. Člověk je při provádění těchto činností motivován sám sebou 

a v zásadě nepotřebuje vnější podněty, aby činnost vykonával. Týká se to např. samotného 

potěšení z dobře vykonané práce. Tato motivace je obecně považována za trvalejší 

a dlouhodobější, protože je součástí jedince samotného a nemusí být ovlivňována nebo řízena 

z vnějšku. Za nevýhodu vnitřní motivace lze však považovat její obtížné přizpůsobení 

a ovlivňování. Vnitřní nastavení člověka je součástí jeho psychiky a z velké části je určováno 

jeho genetickou výbavou. Pokud je tedy člověk např. vnitřně nastaven na provádění práce s co 

nejnižší námahou, bude těžké ho motivovat k mimořádným pracovním výkonům. 

Vnější motivace je naopak určována vnějším prostředím. Jedná o jakýkoliv myslitelný 

podnět, který může zvýšit motivaci člověka k určité činnosti (např. k lepším pracovním 

výkonům). Ze samotné podstaty plyne, že tento druh motivace je v drtivé většině případů 

ovlivňován vnějším prostředím (najdou se však i výjimky – např. si člověk sám sobě po dobře 
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vykonané práci dopřeje chvilku odpočinku s kávou, v podstatě za odměnu). Typicky se jedná 

o odměny, uznání, možnost kariérního růstu apod. I v tomto případě je ale třeba mít na 

paměti, že jakékoliv vnější motivátory (pro vysvětlení viz kapitola 2.5.1 písm. c) budou u 

každého jedince narážet na jeho vnitřní postoj. I sebelepší vnější motivace nezaručí skvělé 

výsledky, pokud nejsme schopni je adaptovat na konkrétní potřeby konkrétních lidí.  

2.5 Motivační teorie 

Stejně jako k jakémukoli psychologickému fenoménu, i k motivaci existuje množství teorií, 

které se více či méně úspěšně snaží postihnout motivační proces u člověka a motivaci jako 

takovou. Každá teorie se zaměřuje na jinou stránku lidské osobnosti a jejího chápání 

motivačních procesů, všechny se však prakticky snaží postihnout stejné téma – jak motivovat 

k lepším výkonům.  

Studium motivace je obecně založeno na pochopení vnitřních kognitivních (poznávacích) 

procesů, čili jak se člověk cítí a co si myslí (Mullins, 2007, s. 256). V zásadě se setkáváme 

se dvěma hlavními liniemi motivačních teorií, a to: 

 teorie zaměřené na obsah nebo také teorie potřeb, které se snaží popsat konkrétní 

objekty, jenž jsou považovány za motivátory, zaměřují se na jednotlivé potřeby lidí 

a jejich relativní sílu, kladou důraz na to, co motivuje, 

 teorie zaměřené na proces nebo také kognitivní (poznávací) teorie, které, jak již plyne 

z jejich názvu, nekladou takovou pozornost na objekty, které motivují, ale na způsob, 

jak tyto objekty motivují; zaměřují se tedy na vnitřní psychické procesy, které 

k motivaci vedou, které určují chování jedince, jeho směr, sílu a výdrž. 

Někteří autoři mimo tyto dvě hlavní skupiny uvádějí i další teoretické přístupy (Armstrong, 

2007), někteří dokonce takové zjednodušení vůbec nepřipouští a uvádějí každého autora, 

popř. skupinu autorů, jako nositele charakteristického přístupu k motivačním teoriím 

(Nakonečný, 1997). Pro potřeby této práce však zcela jistě postačí uvedené základní rozdělení 

na dvě skupiny. U každé z teorií lze vypozorovat její charakteristické znaky, které ji přiřazují 

k jedné ze skupin. 

Mezi teorie potřeb zahrnujeme: 

 model pyramidy potřeb, jak ho vypracoval Maslow, 

 Alderferovu ERG teorii, 
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 Herzbergův dvoufaktorový model, 

 model potřeby úspěchu vypracovaný McClellandem. 

Do skupiny kognitivních teorií můžeme zařadit: 

 model založený na očekávání (expektační teorie) od Vrooma, Portera a Lawlera, 

 teorie spravedlnosti vypracovaná Adamsem, 

 teorie cíle zformulovaná Lockem, 

 teorie atribuce, přisuzování od autorů Heider a Kelley. 

Žádná z výše uvedených teorií není všeobjímající. Jednotliví autoři mají na motivaci odlišný 

náhled, je proto na každém manažerovi, aby se s těmito teoriemi seznámil a aby v jejich rámci 

pochopil jejich jednotlivé odlišnosti, zhodnotil je a dokázal je poté využít ve své každodenní 

práci. Co každého jednotlivého člověka motivuje k vyšším výkonům, je jistě důležité vědět, 

neméně důležité je však znát, jakým způsobem objekt motivace v rámci jeho psychiky působí 

a ovlivňuje jeho pracovní výkon.  

K jednotlivým teoriím je třeba zaujmout střízlivě kritický postoj, jelikož každá má své 

odpůrce a slabé stránky, na druhou stranu i tak velkou měrou přispívají k tvorbě celkového 

obrazu motivace jako takové. Žádné z nich proto nelze upřít její přínos do manažerské práce. 

2.5.1 Teorie zaměřené na obsah  

V této části se budeme zabývat hlavními teoriemi motivace zaměřenými na obsah. 

U jednotlivých teorií budou popsány jejich hlavní znaky a rovněž jejich obecná kritika.  

a) Model pyramidy potřeb 

Abraham Harold Maslow při úvahách o tom, jak je člověk motivován, dospěl k závěru, že 

člověk je tvor, který neustále něco chce, po něčem touží. Objekt jeho zájmu je však 

ovlivňován tím, co už člověk má. Tvrdí, že tyto objekty (nebo také potřeby) jsou hierarchicky 

uspořádány do pěti skupin, kde jedna skupina navazuje na předchozí, resp. člověk touží po 

objektu z vyšší skupiny teprve poté, co je plně uspokojena jeho touha po objektu ze skupiny 

nižší. Toto uspořádání lze jednoduše znázornit formou pyramidy (odtud „Maslowova 

pyramida potřeb“). 

V základně Maslowovy pyramidy leží základní fyziologické potřeby člověka jako živého 

tvora. Zahrnují tělesné automatické procesy pro vyrovnávání vnitřní nerovnováhy (tzv. 
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homeostáza), tj. potřebu získávat kyslík, vodu, potravu, ale můžeme sem zařadit i spánkovou 

potřebu, popřípadě potřebu sexuálního kontaktu. 

Maslow tvrdí, že tyto fyziologické potřeby jsou určujícími potřebami pro všechny ostatní, 

které leží nad nimi. Jejich neuspokojení vyvolává v člověku stav, kdy všechny ostatní potřeby 

jsou buď zapomenuty, nebo potlačeny a veškerá lidská snaha, energie, využívání psychických 

procesů a využívání znalostí a zkušeností směřují k uspokojení této fyziologické potřeby. 

S tímto názorem lze souhlasit pouze do jisté míry, jelikož v dnešní době není v moderní 

společnosti obtížné takovou potřebu uspokojit. Není nutné ostatní potřeby stavět do pozadí, 

naopak i v případě uspokojování fyziologických potřeb může člověk uspokojovat potřebu 

z vyšší kategorie. Při analýze Maslowových názorů je proto třeba brát v potaz období, ve 

kterém svoji teorii vytvářel (období 2. světové války). 

Druhý stupeň pyramidy představuje potřeby bezpečí. Mezi tyto potřeby lze zařadit pocit 

jistoty, nepřítomnost bolesti či její hrozby, nehrozící útok, ale také předvídavost věcí příštích, 

řád a pořádek. Maslow i v tomto případě tvrdí, že pokud je potřeba bezpečí neuspokojena, má 

člověk tendenci většinu svých psychických a fyzických zdrojů používat k jejímu uspokojení. 

Zároveň ilustruje na příkladu malých dětí (u kterých je tato potřeba více zjevná a její projevy 

jsou méně nebo nejsou vůbec ovlivněny společenskými konvencemi a pravidly), že pocit 

ohrožení bezpečí u nich vyvolává zcela evidentní reakci. Maslow tím chtěl naznačit, že 

podobné procesy probíhají i u dospělé populace, ale s tím rozdílem, že pokud je dospělý 

člověk v ohrožení (samozřejmě do jisté míry), jsou jeho projevy zdrženlivější. 

Na třetím pomyslném schodu se nachází potřeba lásky (nebo také potřeba sounáležitosti). 

Můžeme sem zařadit potřebu lásky jako takové, potřebu být milován a milovat, potřebu patřit 

do určité sociální skupiny, přátelství apod. Maslow na příkladu člověka, který trpí 

neuspokojenou potřebou přátelství, rovněž poukazuje na skutečnost, že tato potřeba se 

v určitých případech může projevovat jako silnější než potřeby předchozí. 

Do čtvrté skupiny Maslow zařadil potřebu úcty. Tato potřeba obsahuje jak respekt k sobě 

samému, tak respekt ze strany druhých. Můžeme sem zařadit sebevědomí, svobodu, určitý 

společenský status nebo prestiž. 

Pátá a zároveň nejvyšší skupina potřeb obsahuje potřebu seberealizace. Maslow to ilustruje 

na větě: „Čím člověk může být, tím také musí být“. Má tím na mysli situaci, že i když člověk 

uspokojil všechny předchozí potřeby, stále nemusí být úplně šťastný. Dobře to ilustruje 
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příklad člověka, který během života náhodou přišel k velkému majetku, je tedy zabezpečen po 

všech stránkách, ale přesto není šťastný, jelikož mu chybí uspokojení potřeby seberealizace. 

Maslow sám uvádí, že uvedená hierarchie potřeb nemá u všech jedinců stejný průběh. 

Nejčastější záměnou je přednost potřeby úcty před potřebou lásky, avšak i zde Maslow 

dochází k závěru, že hledání úcty u druhých např. prostřednictvím agresivního chování má 

kořeny v nedostatku lásky. Někteří lidé preferují seberealizaci před uspokojováním nejnižších 

potřeb, jiní vyšší potřeby nemají vůbec např. v důsledku dlouhodobého uspokojování pouze 

nižších potřeb (z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti). 

Maslowova teorie však přináší do pracovní oblasti i několik problémů. Předně platí, že lidé 

obecně neuspokojují zejména své vyšší potřeby vždy prostřednictvím práce. Manažer by si 

proto měl uvědomit, že jakýkoli zaměstnanec má i svůj soukromý život, kde může své 

potřeby uspokojovat. Je proto třeba znát i pozadí zaměstnance, jeho osobní život, koníčky 

a zájmy. Jen tak může být jeho chování v práci pochopeno. Lidé rovněž mají tendenci dávat 

stejným potřebám jiné významy. Někdo proto může svoji potřebu bezpečí uspokojovat prací 

pro velkou společnost, popř. ve státním sektoru, kde sice nemá vysokou pozici, ale je zde 

větší pravděpodobnost, že si místo udrží. Jiný člověk naopak pro uspokojení pocitu bezpečí 

touží po vysoké pozici s vyšším finančním ohodnocením, ale samotné zaměstnání je pro něj 

méně jisté.  

Bez ohledu na výše uvedené je však třeba říci, že Maslowova teorie bezpochyby přispěla 

k teoretickému rozvoji motivace. 

b) Alderferova ERG teorie 

Clayton Paul Alderfer se pokusil zjednodušit Maslowovu pyramidu potřeb, a to snížením 

počtu jejích stupňů na tři: 

 existenční potřeby (E – existence), které zahrnují veškeré požadavky pro udržení 

lidského života, tzn. fyziologické potřeby a potřebu bezpečí podle Maslowa,  

 potřeby sounáležitosti (R – relatedness), nebo také potřeby vztahové, mezi které 

můžeme zařadit vztahy se sociálním okolím, lásku, sounáležitost atd. 

 potřeby růstu (G – growth), které zahrnují seberealizaci a sebeúctu. 

Alderfer, stejně jako Maslow, tvrdí, že člověk při uspokojování svých potřeb postupuje 

hierarchicky od existenčních potřeb až po potřeby růstu, avšak současně dodává, že člověk 
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může uspokojovat více potřeb zároveň. Dodává také, že člověk může na této stupnici 

postupovat také zpět, a to např. v případě dlouhodobé frustrace z neuspokojené potřeby růstu, 

kdy se znova dostane do popředí potřeba sounáležitosti. Jako příklad si můžeme uvést ztrátu 

zaměstnání, kdy člověk přijde o možnost růstu, proto se v počáteční fázi upne na své blízké 

a je rád, že je má. 

Výsledky Alderferovy práce zahrnující několik studií odhalily zajímavá zjištění. Například se 

nepotvrdil předpoklad, že uspokojení potřeby existence spouští touhu po sounáležitosti. Stejně 

tak zjistil, že nižší potřeby nemusí být uspokojeny před tím, než se objeví potřeba vyšší. 

Alderferovy závěry lze však využít v podnikové praxi. Je třeba mít na paměti, že pokud např. 

pracovní pozice neumožňuje uspokojení potřeby růstu, je třeba klást důraz na dostatečné 

uspokojování potřeby sounáležitosti. 

c) Herzbergův dvoufaktorový model 

Frederick Irving Herzberg pro vytvoření svého modelu využil interview se zhruba dvěma 

stovkami zaměstnanců (převážně účetních a techniků), kterým dal za úkol, aby popsali 

situace, kdy se v práci cítili výjimečně dobře a kdy výjimečně špatně, jak dlouho tyto pocity 

trvaly a co jim předcházelo. Pomocí kritické incidenční metody (neboli metody kritických 

případů, která spočívá v zaznamenávání pozitivních i negativních událostí v pracovním 

procesu) z výsledků zjistil, že výjimečně dobré pocity v práci byly způsobeny zejména prací 

jako takovou, tzn. úspěchy, povýšením, zvýšením odpovědnosti nebo prací samotnou a její 

náplní. Naopak špatná období byla přisuzována vnějším okolnostem, jako je výše mzdy, 

firemní politika, pracovní podmínky nebo nálada ve firmě. 

Herzberg ze získaných informací vyvodil závěr, že existují dva faktory, které ovlivňují 

motivaci zaměstnanců v zaměstnání. Jedná se o: 

 hygienické faktory, neboli také dissatisfaktory, 

 motivátory, neboli také satisfaktory. 

Hygienické faktory Herzberg považuje za prevenci nespokojenosti. Jejich přítomnost 

zamezuje tomu, aby se člověk v zaměstnání cítil nespokojen, nicméně však samy o sobě 

nezpůsobují spokojenost, nezvyšují motivaci zaměstnanců k lepšímu pracovnímu výkonu. 

Vytváří pouze správné pracovní prostředí, ve kterém by se člověk necítil nepříjemně. Lze 

mezi ně zařadit obecně pracovní podmínky, plat, kolegy apod.  
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Naopak motivátory jsou hnacím motorem motivace. Jejich prostřednictvím lze zvyšovat 

pracovní výkon zaměstnanců, jejich nepřítomnost však nezpůsobuje nespokojenost, pouze 

nepřítomnost spokojenosti. 

Herzberg zároveň jedním slovem dodává, že obě skupiny faktorů jsou v zaměstnání stejně 

důležité. Je proto nutné dbát na dobré pracovní podmínky, abychom se vyhnuli 

nespokojenosti, stejně tak i na samotné faktory motivující zaměstnance k lepším pracovním 

výkonům. 

Herzbergova práce byla rovněž terčem kritiky. Je jí vytýkáno její přílišné zjednodušení 

interpretace dosažených výsledků, jelikož stejný faktor může být pro někoho motivátorem 

a pro jiného hygienickým faktorem. Stejně tak jediný faktor může u jedné osoby sloužit jako 

motivátor a zároveň jako hygienický faktor. Další obecná kritika (Mullins, 2007) se týká 

metody použité při výzkumu. Kritická incidenční metoda spolu s verbálním popisem situací 

mohly ovlivnit výsledek průzkumu. Lidé mají obecně tendenci své dobré pocity připisovat 

svým vlastním dobrým výkonům, kdežto za špatné pocity obviňují své okolí. Odpovědi 

respondentů musely být navíc interpretovány, proto není možné s jistotou tvrdit, že všechny 

interpretace byly prováděny nestranně a stejným způsobem. Poslední významná kritika 

napadá vzorek respondentů a tvrdí, že tato teorie se víceméně nedá aplikovat na 

nekvalifikované pracovníky. Manuální pracovníci, kteří provádějí opakující se práci, totiž 

málokdy vyjadřují spokojenost s obsahem své práce a chápou ji pouze jako nutnost, která jim 

prostřednictvím mzdy umožní dosáhnout cílů a uspokojit jejich potřeby mimo zaměstnání 

v jejich osobním životě. 

I přes četné kritiky nelze Herzbergovi upřít jeho přínos do oblasti motivace zaměstnanců. Na 

základě jeho názorů je kladen důraz na samotnou povahu pracovní činnosti, která by měla být 

zajímavá a uspokojovat rovněž vyšší potřeby. 

d) Model potřeby úspěchu 

David Clarence McClelland, autor tohoto modelu, na základě testů, kdy respondentům 

předkládal obrázky, na nichž byly znázorněny různé situace z pracovního prostředí, a tázal se 

jich na jejich názor, co k prezentované situaci vedlo a co se na obrázku nyní děje, dokázal 

identifikovat 3 základní charakteristiky osob, které se vyznačují vysokou mírou motivace 

k dosažení úspěchu. Jsou jimi: 
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 preference osobní odpovědnosti; tito lidé upřednostňují situace, kdy řešení problému 

závisí na jejich vlastní odpovědnosti. Raději dosahují úspěchu vlastním úsilím, nikoli 

týmovou prací. Pocitu uspokojení dosahují už samotným splněním úkolu, nikoli 

ohodnocením od ostatních lidí, 

 mají tendenci klást si přiměřeně obtížné cíle a berou v potaz existující riziko. Pokud 

by dosažení cíle bylo spojeno s velmi obtížným překonáním překážek, bylo by zde 

riziko, že tento člověk pocitu uspokojení nedosáhne; stejně tak pokud by cíl byl příliš 

snadný, cesta k němu a jeho dosažení by nepřinášela to správné uspokojení, 

 požadují jasnou a jednoznačnou zpětnou reakci na to, jak dobře vykonávají svoji práci. 

Znalost názoru ostatních je pro ně důležitá, na jeho základě si vytváří sebehodnocení. 

McClelland se domnívá, že přítomnost osob s těmito charakteristickými rysy v dané zemi je 

důležitá pro její ekonomickou situaci. Tito lidé jsou totiž schopni racionálně využívat zdroje 

dané země a pozvedat její ekonomickou úroveň. Není bez zajímavosti, že drtivá většina 

úspěšných podnikatelů oplývá výše uvedenými rysy. 

2.5.2  Teorie zaměřené na proces 

Procesní teorie, jak již plyne z jejich názvu, naopak vůbec nekladou důraz na motivační 

prvek, ale spíše zdůrazňují interní psychický proces, který probíhá v každém člověku. 

a) Expektační teorie 

Základ expektačních teorií spočívá ve zjištění, že výběr z více možností chování je vždy 

ovlivněn tím, jaký výsledek od tohoto chování člověk očekává (Mullins, 2007). Motivace tak 

vystupuje jako funkce vztahu mezi vynaloženým úsilím a očekávaným výsledkem. Motivaci 

k lepším pracovním výkonům lze tímto způsobem využít jedině za předpokladu, že 

motivovaný pracovník bude mít jistotu, že lepší pracovní výsledky povedou k určitému druhu 

odměny (např. povýšení). Pokud je však přesvědčený o tom, že tento druh odměny je 

poskytován plošně nebo pouze na základě určitých vlastností člověka, které nelze ovlivnit 

vyšším úsilím (věk, délka zaměstnání apod.), jakoukoli motivaci k vyššímu pracovnímu 

výkonu ztratí. 

Expektační teorie jako taková není teorií jedinou. Zahrnuje teorie několika autorů, které však 

mají natolik specifické znaky, že je můžeme zařadit pod jeden obecný název. 
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Prvním autorem, který teorii očekávání zaměřil na ovlivňování pracovního výkonu, byl 

Victor Vroom. Svoji teorii vytvořil na třech proměnných, kterými jsou: 

 valence, 

 instrumentalista a 

 očekávání. 

Valence představuje vztah člověka k očekávanému výsledku. Může nabývat kladných hodnot 

(kdy je dosažení daného výsledku preferováno před jeho nedosažením), nebo záporných 

hodnot (kdy je dosažení výsledku nepreferováno). Nulová valence se objevuje v situaci, kdy 

je člověk indiferentní vůči danému cíli (není preferováno jeho dosažení ani jeho nedosažení). 

Vroom valenci odlišuje od hodnoty samotného výsledku pro člověka. Může se stát, že 

původně preferovaný výsledek nakonec přinese malé uspokojení, nebo naopak výsledek, 

jehož dosažení daná osoba nepreferovala, se nakonec ukáže jako velmi uspokojující. Valenci 

je tedy třeba chápat jako očekávání člověka, zda dosáhne uspokojení z preferovaného 

výsledku, nikoli samotné uspokojení poté, co bylo výsledku dosaženo.  

Míra očekávání (valence) některých výsledků vychází z výsledků samotných, nicméně 

v mnoha případech se valence očekávaného výsledku odvozuje od dalších cílů, ke kterým 

očekávané výsledky vedou. Příkladem jsou peníze. Někomu samotné držení bohatství 

poskytuje potěšení, nicméně pro většinu lidí jsou peníze pouze prostředkem pro dosažení 

dalších cílů. 

Instrumentalita je odrazem přesvědčení, že pokud učiníme jednu věc, povede to k věci jiné. 

Je to tedy kauzální vztah mezi činností a z ní vyplývajícím očekávaným konečným 

výsledkem. Vroom pomocí instrumentality rozlišuje dvě úrovně dosažených výsledků. První 

úroveň je tvořena výsledky, které bezprostředně navazují na prováděnou činnost - např. 

zvýšení výkonu povede k vyšší produktivitě. Jsou tedy okamžitým výstupem. Druhou úroveň 

už představují samotné zdroje uspokojení člověka, jako je povýšení, vyšší mzda, uznání od 

nadřízeného apod. Tato úroveň je tak více než na samotném zvýšeném výkonu člověka 

závislá spíše na první úrovni výsledků. Instrumentalitu proto můžeme chápat jako kauzální 

vztah mezi první a druhou úrovní výsledků, tedy že výsledky první úrovně povedou 

k zamýšleným výsledkům úrovně druhé jako zdrojům uspokojení.  

Očekávání určuje subjektivně vnímanou pravděpodobnost, podle které určité chování povede 

ke stanovenému výsledku. Je to vyjádření vztahu mezi vynaloženým úsilím a dosažením 



22 

zamýšleného výsledku. Pokud má člověk na výběr z více možností jednání s nejistým 

výsledkem, bude vždy přemýšlet, jakého výsledku chce dosáhnout, a zároveň vezme do úvahy 

i pravděpodobnost, že určité jednání k zamýšlenému výsledku povede. 

Funkční vztah mezi valencí a očekáváním tak vyjadřuje motivaci člověka k určitému chování. 

Pokud je valence nulová (tedy že daný výsledek není preferován) nebo pokud je očekávání 

nulové (tedy že zamýšlené chování nepovede k očekávanému výsledku), celková motivace je 

rovněž nulová. Součin hodnoty očekávání a valence tak vyjadřuje, nakolik je osoba 

motivována k dosažení požadovaného výsledku prostřednictvím určitého chování. Čím vyšší 

je výsledek součinu, tím je vyšší pravděpodobnost, že si člověk toto chování vybere 

k dosažení požadovaného cíle. 

Vroomovu teorii rozvinuli Lyman Porter a Edward Lawler. Jejich model opouští popis 

samotné motivace a věnuje se výkonu jako celku. Upozorňují na to, že zvýšení úsilí 

k dosažení výkonu automaticky nevede k lepšímu výkonu, protože do tohoto kauzálního 

vztahu zákonitě vstupují další proměnné, kterými jsou osobnostní rysy a schopnosti a rovněž 

chápání role člověka. Jako další faktor ovlivňující výkon uvádějí odměnu, která teprve vede 

k uspokojení. Vidinu uspokojení potřeb v zaměstnání pak nechápou jako podmínku pro vyšší 

výkon, naopak tvrdí, že teprve samotný vyšší výkon vede k uspokojení. 

Úsilí člověka, čili jak moc se člověk snaží, je dle Portera a Lawlera determinováno dvěma 

proměnnými. Jednou z nich je hodnota odměny, kterou je možno chápat jako valenci 

u Vrooma. Různé výstupy (nebo také odměny) proto ovlivňují vynakládané úsilí. Druhou 

proměnnou je subjektivně vnímaná pravděpodobnost, že dané chování povede k žádanému 

výsledku (k odměně). Lze ji přirovnat k očekávání dle Vrooma. Pokud obě proměnné 

vyjadřují pozitivní vztah člověka k cíli jako takovému a zároveň je jeho dosažení pomocí 

určitého chování vnímáno jako reálné, je vysoce pravděpodobné, že úsilí k dosažení cíle bude 

vysoké.  

Jak je již uvedeno výše, samotné úsilí však nezajišťuje skutečně pozitivní výsledek. Množství 

vydaného úsilí nám neříká, jak bude člověk v dosažení požadovaného výsledku úspěšný. Do 

procesu totiž vstupují i další proměnné. První z nich jsou osobnostní rysy člověka a jeho 

schopnosti, které zásadně ovlivňují kvalitu dosaženého výsledku. Můžeme mezi ně zařadit 

kvalitu vzdělání, osobní zkušenosti, inteligenci, ovšem také samotnou osobnost člověka. 

Druhou proměnnou je subjektivní vnímání role člověka na pozici, na které se nachází. Toto 
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vnímání zásadním způsobem ovlivňuje druh, směr a úroveň úsilí, které člověk vynakládá pro 

dosažení svého cíle.  

Výsledkem všech uvedených proměnných je výkon člověka. Jeho kvalita je závislá na všech 

čtyřech faktorech. Pokud jsou hodnota odměny nebo pravděpodobnost na nízké úrovni, 

pravděpodobně ani nebude vynaloženo velkého úsilí. Za předpokladu, že úroveň, na které se 

tyto faktory nacházejí, můžeme považovat za vysokou, vynaložené úsilí bude pravděpodobně 

také vysoké. Bez znalosti hodnoty dalších dvou faktorů však nedokážeme s jistotou tvrdit, že 

vynaložené úsilí povede ke kvalitnímu výkonu.  

Za provedený výkon člověk zákonitě očekává odměnu. Za odměnu můžeme považovat 

žádané konečné výstupy práce člověka. Porter a Lawler je rozdělují na vnitřní a vnější. 

Vnitřní odměna vychází z člověka samotného a můžeme sem zařadit pocit z dobře vykonané 

práce, pocit odpovědnosti nebo uznání. Vnější odměny jsou charakterizovány reakcí okolí na 

výkon člověka a zahrnují peněžní odměnu, pracovní podmínky atd. Je nutné zdůraznit, že obě 

roviny odměny jsou důležité, jejich vzájemná proporcionálnost je však otázkou individuálního 

nastavení každého člověka. 

Samotná odměna však k uspokojení z vynaloženého úsilí a dosaženého výsledku nestačí. Je 

třeba ji porovnat s očekávanou odměnou, o které se daný člověk domnívá, že by ji za 

vykonanou práci měl dostat. Za předpokladu, že se očekávání člověka o výši jeho odměny 

a skutečná výše odměny shodují nebo je skutečná výše odměny vyšší než očekávaná, dochází 

k uspokojení. V opačném případě je člověk nespokojen. Tento konečný stav člověka je však 

zároveň i jednou z dalších proměnných, které vstupují do celkového modelu Portera 

a Lawlera. Člověk se tímto naučí, zda vynaložené úsilí ve spojení s jeho schopnostmi 

skutečně vedlo k jeho uspokojení, či nikoli. V dalších situacích bude tuto prožitou zkušenost 

pomocí pravděpodobnosti dosažení požadovaného výsledku promítat do dalšího 

rozhodovacího procesu.   

Lawler později sám navázal na spolupráci s Porterem a tvrdí, že v procesu výběru z několika 

možností chování každý člověk bere do úvahy dva druhy očekávání. Prvním z nich je 

očekávání v relaci úsilí – výkon a druhé spočívá v relaci výkon – výsledek.  

Vztah mezi úsilím a výkonem je již zřejmý ze společné práce Lawlera s Porterem, tedy že 

člověk při výběru jednoho z několika druhů chování kalkuluje, s jakou pravděpodobností při 

vynaložení určitého úsilí dosáhne zamýšlené úrovně výkonu. Při této úvaze samozřejmě bere 
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v potaz vše, co bylo uvedeno dříve (tedy své schopnosti a osobnostní charakteristiky, stejně 

tak jeho vnímání role, ve které se nachází). 

Očekávání v relaci mezi zamýšlenou úrovní výkonu a požadovaným výsledkem celého 

snažení (odměnou) také ovlivňuje rozhodování o výběru možnosti chování. Očekávání je tedy 

tím větší, čím pravděpodobnější se člověku jeví získání odměny v návaznosti na určitou 

kvalitu výkonu. 

Rozdíl mezi oběma úrovněmi očekávání spočívá zejména v tom, co konkrétně je může 

ovlivnit. Očekávání v relaci úsilí – výkon je ovlivněno zejména člověkem samotným – tedy 

vírou v jeho schopnosti, sebevědomím, nabytými znalostmi a zkušenostmi. Naopak relace 

výkon – odměna leží vně člověka samotného, ten tak pouze kalkuluje s možnostmi, které 

mohou jako následek určitého výkonu nastat.  

Expektační teorie jsou pro manažerskou praxi jistě přínosem. Jejich znalost je pro správně 

motivované zaměstnance nezbytná, i když jejich pochopení a využití v praxi je mnohdy 

obtížné.  

b) Teorie spravedlnosti 

Teorie spravedlnosti, do pracovního prostředí zasazená John Stacey Adamsem, vychází 

z předpokladu, že člověk při získávání odměny za vykonanou práci vždy zkoumá, zda je tato 

odměna v porovnání s ostatními spravedlivá. Lidé očekávají, že za určitý vstup (např. kvalitně 

odvedenou práci) obdrží náležitý výstup (např. odměnu). Pocit spravedlnosti pak vychází ze 

zjištění, zda poměr mezi subjektivně vnímanými vstupy člověka do celého procesu a výstupy 

z tohoto procesu odpovídá stejnému poměru u ostatních lidí. Pokud tomu tak je, pak člověk 

vnímá spravedlnost. V opačném případě vnímá nespravedlnost.  

Adams rozděluje spravedlnost na dvě formy. První z nich je distributivní spravedlnost, dle 

které lze zjistit, jak lidé cítí, že jsou odměňování za odvedenou práci v porovnání s ostatními. 

Druhou je procedurální spravedlnost zabývající se zjištěním, jak člověk vnímá postupy 

zavedené ve firmě, tedy odměňování, kariérní postupy apod. 

Vnímaná nespravedlnost v člověku vyvolává napětí. Toto napětí Adams považuje za zdroj 

motivace člověka, protože každý člověk má tendenci vnitřní napětí nějakým způsobem 

eliminovat a nastolit rovnováhu. Adams na základě této úvahy charakterizuje šest možných 

chování člověka jako reakce na vnímanou nespravedlnost: 
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 změna vstupů – člověk se může s nespravedlností vyrovnat např. změnou svých 

pracovních návyků, čili změnou vstupů. Pokud vidí, že množství vykonávané práce je 

v porovnání s přijatou odměnou (nebo s výstupy obecně) a s ohledem na jeho okolí 

nespravedlivé, sníží vstupy na takovou úroveň, o které se domnívá, že skutečně 

odpovídají jím vynaloženému úsilí, 

  změna výstupů – opačný než předchozí případ, člověk se tak snaží bez změny vstupů 

ovlivnit výstupy, tzn. odměňování v práci, pracovní podmínky obecně, uznání své 

osoby apod., 

 změna vnímání úrovně vstupů nebo výstupů – tento případ znamená, že objektivně 

k žádné změně nedojde, ale člověk pozmění své chápání tak, aby znovu nastolil 

rovnováhu (např. si vsugeruje, že nepracuje zase až tak usilovně apod.), 

 změna prostředí – pokud je zřejmé, že v současném zaměstnání, na současné pozici 

nebo v současném týmu nedokáže zajistit rovnováhu, může požádat o změnu 

pracovní pozice nebo změnit zaměstnání (typickým příkladem je výpověď z důvodu 

domnělého nedocenění), 

 působení na ostatní – člověk se může snažit působit na ostatní tak, aby snížil jejich 

vstupy (např. prostřednictvím neustálého vyrušování z koncentrace apod.), nebo je 

může donutit, aby oni změnili prostředí, 

 záměna objektu srovnání – pokud dojde k nerovnováze např. z důvodu zvýšení 

mzdy spolupracovníka, se kterým se daná osoba doteď srovnávala, lze takovou situaci 

vyřešit zařazením spolupracovníka do jiné referenční skupiny (např. do vyšší pozice 

v rámci hierarchie firmy), proto ke srovnání s tímto spolupracovníkem již docházet 

nebude.  

V této souvislosti je třeba zmínit, že se člověk obecně nemusí srovnávat s těmi, kteří mají 

stejné vstupy a stejné výstupy. Důležitý je stejný poměr mezi vstupy a výstupy obou osob. 

c) Teorie cíle 

Ewin A. Locke, autor teorie cíle, tvrdí, že lidé podávají obecně lepší výkony, pokud mají 

stanovené specifické cíle. Předpokladem pro správné stanovení cílů je, aby: 

 byly obtížně, ale reálně dosažitelné, jelikož těžší úkoly vedou k vyšším pracovním 

výkonům, 

 byly specifické,  
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 byly přijatelné pro osobu, které se týkají, 

 byly osobou, které se týkají, prodiskutovány a odsouhlaseny, 

 existuje pravidelná zpětná vazba, zda bylo cílů dosaženo. 

Prostřednictvím správně nastavených úkolů, jejich následné kontroly a hodnocení lze tedy 

dospět k vyšším pracovním výkonům, jelikož člověk ví, čeho a kdy má dosáhnout. 

d) Teorie atribuce 

Fritz Heider prostřednictvím teorie atribuce vysvětluje vztah mezi provedeným výkonem 

a úsilím vynaloženým na jeho provedení. Atribuce, nebo také přisuzování, je obecně chápána 

jako člověkem vnímané důvody, proč při výběru určitého chování dosáhl určitého výsledku. 

Tyto důvody jsou obecně rozděleny na ty, které člověk může ovlivnit, a na ty, které ne. 

Ovlivnitelné jsou nazývány vnitřními silami, neovlivnitelné naopak vnějšími silami.  

Vnitřní v sobě zahrnují faktory, jako je vynaložené úsilí, schopnosti, dovednosti apod., za 

vnější jsou považovány faktory z okolí jedince, tedy pracovní prostředí, způsob práce 

nadřízených atd. 

V zaměstnání se tedy chování člověka může vysvětlovat tím, jestli je daný člověk schopen 

ovlivnit faktory, které vedou k úspěchu či neúspěchu. 

Uvedené rozdělení však není konečné. Dále se hovoří o stálých a nestálých faktorech. 

Kombinací s výše uvedenými dostaneme čtyři konkrétní faktory, kterými jsou: 

 schopnost – řadí se do vnitřních a stálých faktorů, 

 úsilí – jedná se o nestálý a vnitřní faktor, 

 obtížnost úkolu -  vnější a stálý faktor, 

 štěstí – vnější a nestálý faktor. 

Zařazením jednotlivých faktorů do popsaných skupin a přiřazením jednotlivých osob těmto 

skupinám nám může pomoci zjistit, jak daná osoba chápe výsledek svého snažení, zda se 

domnívá, že je schopna jej v budoucnu ovlivnit. 

Obecně platí, že osoby s  orientací na vnitřní faktory jsou více přesvědčeny, že jejich pracovní 

výkon lze ovlivnit prostřednictvím jich samotných, tedy vyšším úsilím a pomocí 

zdokonalených schopností. Tyto osoby se rovněž v zaměstnání cítí více spokojeny, jelikož 
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mají pocit, že ovlivňují své vlastní pracovní výsledky. Naopak osoby, které své úspěchy či 

neúspěchy přičítají vnějším okolnostem, bývají méně spokojené a jejich práce není tolik 

efektivní.   

Uvedené rozdělení má však i své stinné stránky. Lidé s vysokou motivací k dosažení 

špičkových výsledků mohou za dosaženým úspěchem vidět zejména své vlastní schopnosti 

a vynaložené úsilí, naopak mohou ignorovat relativní snadnost úkolu. Také pokud manažer za 

skvělým výsledkem svých podřízených vidí více to, že daný úkol byl relativně snadný, 

a ignoruje vynaložené úsilí podřízených, kteří naopak vidí úspěch ve svém úsilí a svých 

schopnostech, může dojít k situaci, že se budou cítit nedoceněni. Není třeba dodávat, že 

taková situace je silně demotivující. 

Pro manažery je tedy důležité, aby byli schopni přesně identifikovat příčiny úspěchu svých 

podřízených a odpovídajícím způsobem na to reagovat.  

2.6 Shrnutí 

Motivační teorie i při svých využitích v práci manažera stále zůstávají pouhými teoriemi. 

Žádná nedokáže dokonale postihnout proces tak složitý, jako je motivace člověka. 

Individuální charakteristiky každého jedince jsou pro manažery mnohdy natolik obtížně 

uchopitelné, že i ti nejzkušenější z nich nemusí vždy své podřízené správně odhadnout. Každý 

by proto měl se členy svého týmu strávit co nejvíce času a poznat je pokud možno po všech 

stránkách. Jen tak může zjistit, co lidé skutečně chtějí a jakou cestou se k tomu chtějí dostat. 

S těmito znalostmi je pak jednodušší tyto lidi na správnou cestu nasměrovat.  
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3 Představení společnosti Dalkia Česká republika, a.s. 

3.1 Základní údaje 

Společnost Dalkia Česká republika, a.s. (dále jen DČR), sídlící na adrese Ostrava, Moravská 

Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ: 709 74, IČ: 45193410, se zabývá výrobou a rozvodem tepelné 

energie, výrobou elektrické energie a provozováním energetických zařízení. Patří 

k nejvýznamnějším výrobcům tepelné a elektrické energie v České republice. Na českém trhu 

je jedničkou především díky ekologicky šetrné výrobě elektrické energie a tepla v jednom 

procesu spalování paliva (tzv. kogeneraci). Neméně významný podíl nese skupina DČR na 

zlepšování kvality životního prostředí tím, že namísto fosilních paliv (zejména uhlí) spaluje 

rovněž biomasu. 

Majetková příslušnost 

Společnost DČR majetkově přísluší francouzské skupině Veolia Environnement, která 

v České republice podniká rovněž v oblasti zásobování vodou, a to pod obchodním názvem 

Veolia Voda Česká republika, a.s., v oblasti dopravy pod názvem Veolia Transport Česká 

republika, a.s. a v nakládání s odpady pod názvem Marius Pedersen a.s. 

Základní organizační rozdělení 

Skupina společnosti DČR je tvořena celkem 8 společnostmi, a to společnostmi: 

 Dalkia Česká republika, a.s., 

 Ampluservis, a.s. – poskytuje komplexní služby v oblasti údržby, oprav, rekonstrukcí 

a montáží energetických zařízení, poskytuje rovněž expertní služby v oblasti revize 

elektrických, tlakových a plynových zařízení) a provádí chemické služby (zejména 

laboratorní rozbory paliv, vod a olejů), 

 Dalkia Kolín, a.s. – vyrábí elektřinu a tepelnou energii pro zákazníky v Kolíně 

a provozuje malou vodní elektrárnu na Labi, 

 OLTERM & TD Olomouc, a.s. – společnost, která je ve spoluvlastnictví společnosti 

DČR (66%) a statutárního města Olomouc (34%), zásobuje tepelnou energií téměř 

26 000 domácností a provozuje Plavecký stadion Olomouc, 

 Dalkia Mariánské lázně, s.r.o. – dodává tepelnou energii pro město Mariánské lázně, 
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 Dalkia Industry CZ, a.s. – nejnovější akvizice společnosti DČR, která dodává 

průmyslové utility (elektrickou energii, teplou vodu a stlačený vzduch) společnosti 

OKD, a.s. pro potřeby důlní činnosti, zároveň zajišťuje distribuci elektrické energie. 

V objemu dodávek stlačeného vzduchu patří mezi nejvýznamnější dodavatele této 

komodity na světě, 

 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. – jeden z nejvýznamnějších nezávislých obchodníků 

s elektrickou energií na českém trhu, dceřiná společnost Dalkia Industry CZ, a.s.,  

 Dalkia Powerline Sp. z o.o. – společnost založená podle polského práva, nakupuje 

a distribuuje elektrickou energii v Polsku, jedná se rovněž o dceřinou společnost 

Dalkia Industry CZ, a.s. 

Samotná společnost DČR je v rámci své organizační struktury rozdělena na 4 regiony, a to: 

 Region Východní Morava – zásobuje teplem přibližně 70 000 domácností v Karviné, 

Havířově, Frýdku – Místku a Petřvaldu a dále dodává teplo průmyslovým podnikům 

v těchto městech. Pod tento region spadá správa Teplárny Karviná, Teplárny 

Československé armády a Teplárny Frýdek – Místek,  

 Region Střední Morava – dodává teplo přibližně do 44 000 domácností v Olomouci, 

Přerově a Novém Jičíně, svým klientům dodává páru o speciálních parametrech pro 

jejich provozy, provozuje teplárnu v Olomouci a v Přerově, 

 Region Severní Morava – největší organizační jednotka DČR, zásobuje přibližně 

105 000 bytů tepelnou energií, provozuje nejdelší síť dálkového tepla ve střední 

Evropě (342 km), je jedničkou ve skupině DČR ve spalování biomasy, spadá pod ní 

Elektrárna Třebovice, Závod Ostrava Střed a teplárna v Krnově, 

 Region Čechy – zastřešuje služby poskytované v Praze, Kolíně, Mariánských lázních, 

Roudnici nad Labem a dalších městech. Z působnosti lze odvodit, že pod tento region 

se organizačně zařazují rovněž společnosti Dalkia Kolín, a.s. a Dalkia Mariánské 

lázně, s.r.o., které i přes svou právní samostatnost podléhají jednotnému řízení. 

Kromě zmíněných regionů je třeba zmínit i ředitelství společnosti. Z povahy plyne, že nemá 

provozní charakter, nicméně zastřešuje všechny regiony centralizovanými činnostmi a je 

sídlem vedení celé společnosti DČR. Mezi jednotlivé regiony se proto z organizačního 

hlediska neřadí. 

Působnost společnosti DČR v České republice znázorňuje Obrázek 3.1.  
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 Obrázek 3.1: Působnost skupiny DČR v České republice 

 

 Zdroj: Interní materiály společnosti DČR 

 

Obchodní údaje 

Zákaznické portfolio společnosti DČR tvoří zejména domácnosti (dodává teplo do více než 

250 000 bytů po celé České republice), které se na celkovém obratu podílejí 40%, dále 

obchodní sféra (za zmínku stojí zejména dodávky tepelné energie a chladu do obchodních 

center v Ostravě, např. Avion Shopping Park, Forum Nová Karolína), jíž odpovídá 38% 

obratu, a průmyslové podniky, které tepelnou energii, popř. páru spotřebovávají pro své 

technologické provozy a tvoří 22% obratu společnosti DČR. 

Z hlediska vykonávané činnosti má na obratu společnosti DČR nejvyšší podíl výroba a prodej 

elektrické energie (41%), dále výroba, rozvod a prodej tepelné energie (39%) a energetické 

služby (13%).  

Skupina DČR je se svým obratem 13,5 miliardy Kč za rok 2011 řazena mezi největší 

společnosti v České republice. 

Mezinárodní standardy a certifikáty 

Společnost DČR je vedle certifikátu Investors in People (viz dále) rovněž držitelem certifikátů 

integrovaného systému řízení, a to: 
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 QMS – jedná se o systém řízení jakosti, který spočívá v nastavení plánování, 

organizace, procesů a procedur, které ve svém výsledku vedou k vyšší výkonnosti celé 

společnosti; certifikace proběhla podle normy ČSN EN ISO 9001:2009, 

 EMS – systém řízení ochrany životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 

14001:2005, 

 OHSAS – jedná se o systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci; 

certifikace proběhla podle normy ČSN EN ISO 18001:2008. 

Kompletní recertifikace proběhla v roce 2010 s platností na 3 roky. 

3.2 Zaměstnanecká struktura 

Celá skupina společnosti DČR v České republice zaměstnává zhruba 2300 zaměstnanců, 

z toho 1700 zaměstnává přímo DČR, 300 Dalkia Industry CZ, a.s., 150 Ampluservis, a.s. 

a zbytek další společnosti skupiny. 

Struktura zaměstnanců podle vzdělání je následující: nejvyšší podíl, 42 % všech zaměstnanců, 

tvoří osoby se středoškolským vzděláním bez maturity, druhá největší část (39%) je 

představována zaměstnanci se středoškolským vzděláním s maturitou. Vysokoškolského 

vzdělání dosáhlo 16 % zaměstnanců, základní vzdělání mají 2 % zaměstnanců a vyšší 

odborné 1 % (viz Obrázek 3.2). 

Obrázek 3.2: Struktura zaměstnanců dle vzdělání 

 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti DČR za rok 2011 

Z hlediska věkového rozdělení lze zaměstnance zařadit do 5 skupin. Nejpočetnější skupinu, 

a to 36 %, tvoří zaměstnanci, jejichž věk je v rozmezí 41 – 50 let. 32 % všech zaměstnanců je 
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mezi 51 – 60 lety, 21 % zaměstnanců má věk v intervalu 31 – 40 let, 6 % zaměstnanců nad 

60 let a 5 % zaměstnanců je mladších než 30 let (viz Obrázek 3.3). 

Obrázek 3.3: Struktura zaměstnanců dle věku 

 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti DČR za rok 2011 

Plných 31 % zaměstnanců pro společnost DČR pracuje déle než 25 let, 19 % v intervalu 16 – 

20 let, 16 % zaměstnanců do 5 let, 15 % v intervalu 21 – 25 let, 10 % v rozmezí 11 – 15 let 

a 9 % je u společnosti DČR zaměstnáno mezi 6 a 10 lety (viz Obrázek 3.4). 

Obrázek 3.4: Struktura zaměstnanců dle doby zaměstnání 

 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti DČR za rok 2011 

Jelikož je společnost DČR energetickou společností s technickými provozy, je samozřejmé, že 

toto zaměření se jednoznačně projeví i ve struktuře pohlaví zaměstnanců - na konci roku 2011 

ji tvořilo 1400 mužů a 318 žen. 

Společnost DČR, mezi jejíž priority patří mj. spokojení zaměstnanci, obhájila v roce 2010 

mezinárodní certifikát Investors in People, jenž je důkazem vynikající práce v oblasti řízení 
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lidských zdrojů a rozvoje zaměstnanců. DČR byla první společností ve skupině Veolia 

Environnement, která tento prestižní certifikát získala. 

3.3 Kodexy a sociální odpovědnost 

Pro všechny zaměstnance, bez ohledu na pracovní pozici, kterou každý z nich zastává, platí 

pravidla, která jsou shrnuta v Kodexu zaměstnanců. Jedná se o dokument, který má 

všeobecnou závaznost a který je určen ke zlepšování kultury pracovního prostředí 

a pracovního výkonu. Kodex zaměstnance je tvořen sedmi body: 

 Spolupracuji – zaměstnanci jsou nabádání ke spolupráci s ostatními kolegy, protože 

týmová práce je základem úspěchu, 

 Rozvíjím se – každý má možnost se ve skupině DČR rozvíjet a každému jsou dány 

stejné možnosti, je proto třeba je využívat k rozvoji svých silných stránek a zlepšení 

slabých stránek, 

 Vzdělávám se – vzdělávání je nezbytné k vyššímu pracovnímu výkonu, je proto nutné 

rozvíjet svou odbornost a je třeba si uvědomit, jaké přínosy to má pro zaměstnance, 

jeho tým a celou skupinu DČR, 

 Angažuji se – každý zaměstnanec je součástí rozhodovacího procesu o jeho osobě, 

jeho cílech a úkolech; s ohledem na svoji pracovní pozici by každý měl určitou měrou 

přispět k řešení skupinových úkolů či řešení problémů, 

 Znám – každý by měl znát své vlastní úkoly a úkoly celého týmu, měl by si být 

vědom, jak je plnění úkolů na jeho pracovní pozici odměňováno a jaké způsoby 

motivace má jeho nadřízený k dispozici, 

 Respektuji – respekt k firemní kultuře, zásadám a hodnotám skupiny DČR je stejně 

důležitý jako naplnění očekávání jejích zákazníků, 

 Komunikuji – aktivní komunikace s nadřízenými i kolegy je základem pro 

bezproblémovou spolupráci. 

Manažerům a vedoucím pracovníkům obecně je určen Kodex manažera, který v sobě 

zahrnuje základní pravidla chování a jednání s jeho podřízenými. Základní body jsou tyto: 

 Povzbuzuji – manažer či jakýkoli vedoucí pracovník by měl jít svým podřízeným 

příkladem, svému týmu jako celku by měl dát jasné cíle a každému jeho členovi smysl 

jeho práci, 
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 Rozvíjím – umí rozvíjet své slabé i silné stránky, stejně tak dokáže rozvíjet schopnosti 

svých spolupracovníků zadáváním úkolů s vyšší odpovědností a pravomocemi, 

podporuje předávání zkušeností mezi obory, společnostmi a zeměmi, 

 Komunikuji – pravidelně pořádá porady, poskytuje nutné informace svým 

podřízeným a zároveň jim umí naslouchat, 

 Organizuji – rozvrhuje práci členům svého týmu s ohledem na co nejefektivnější 

využití časových možností a dosahování nejlepších výsledků, 

 Přebírám odpovědnost – dbá na dodržování zákonů, ostatních právních předpisů 

a vnitropodnikových pravidel jak u sebe, tak ve svém týmu, řeší spory mezi 

spolupracovníky,  

 Rozhoduji – rozhoduje na vlastní odpovědnost a svá rozhodnutí je schopen vysvětlit 

svým spolupracovníkům.  

 

Sociální odpovědnost 

Společnost DČR je zakladatelem tří nadačních fondů, které plní společenské poslání 

společnosti DČR. S jejich pomocí pomáhá ke snižování nezaměstnanosti, podpoře svých 

zaměstnanců a realizuje projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí. Jedná se o: 

 Nadační fond Dalkia Česká republika – pomocí nadačních příspěvků pomáhá 

realizovat podnikatelské záměry žadatelů, a tím snižovat nezaměstnanost a rozvíjet 

ekonomickou úroveň okolí. Nejznámějším příjemcem nadačního příspěvku je 

pravděpodobně společnost MIKO international s.r.o., výrobce medového dortu 

Marlenka, 

 Nadační fond Dalkia Humain – cílem tohoto nadačního fondu je pomáhat 

současným a bývalým zaměstnancům skupiny DČR v tíživých životních situacích, 

zároveň každému zaměstnanci přispívá na každé narozené či adoptované dítě 

a poskytuje příspěvky na péči o tělesně nebo mentálně postižené děti, 

 Nadační fond Dalkia pro životní prostředí – účelem vzniku byla snaha o zlepšování 

kvality životního prostředí. Fond podporuje projekty, jež napomáhají snižovat zátěž na 

životní prostředí nebo které mají za cíl rekultivovat a sanovat poškozené pozemky atd. 
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4 Motivační program společnosti DČR a jeho analýza 

Společnost DČR nabízí díky své pozici na trhu v České republice svým zaměstnancům široce 

rozvinutý motivační program. Je si vědoma skutečnosti, že nejen spokojení, ale i kvalitní 

zaměstnanci jsou pro celou společnost přínosem, proto se při vypracovávání motivačního 

programu nezabývala pouze hmotnou stránkou motivace zaměstnanců (např. prostřednictvím 

odměn atd.), ale také nehmotnou stránkou (zvyšování kvalifikace a odbornosti zaměstnanců, 

důraz na jazykové vzdělávání atd.).  

Tato kapitola je rozdělena do několika částí. V prvé části budou popsány základní dokumenty, 

které se zabývají motivací zaměstnanců a existují v rámci vnitřních předpisů společnosti 

DČR. Další část tvoří jednotlivé oblasti, které se dotýkají motivace zaměstnanců. Tyto oblasti 

budou v další kapitole podrobeny analýze a porovnány s žádoucím stavem včetně hodnocení 

a eventuelních návrhů na změnu.  

4.1 Základní dokumenty upravující motivaci zaměstnanců společnosti DČR 

K základním motivačním dokumentům v této kapitole patří ty, které buď celé, nebo alespoň 

zčásti obsahují pravidla pro motivaci zaměstnanců. Jejich pořadí zde nemá žádný význam, 

nicméně na první místo je vhodné zařadit ten, který se jeví jako zcela stěžejní pro vztah mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Kolektivní smlouva 

Motivační program pro zaměstnance v prvé řadě vychází ze základního dokumentu, který 

zásadním způsobem upravuje vztahy mezi společností DČR a jejími zaměstnanci. Tímto 

dokumentem je kolektivní smlouva, která byla mezi společností DČR a všemi odborovými 

organizacemi působícími u společnosti DČR uzavřena v roce 2010, a to na období let 2010 – 

2012. Nejnovější znění vychází z Dodatku č. 3, který byl uzavřen ke konci roku 2011 

a upravuje znění kolektivní smlouvy do konce roku 2012. 

Kolektivní smlouva je dokument, který má základ v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

v platném znění (dále jen ZP). Obsahuje základní pravidla vztahu mezi DČR a jejími 

zaměstnanci, zejména organizaci práce a pracovní podmínky, sociální výhody pro 

zaměstnance, pravidla pro mzdy aj. Tvoří stěžejní právní dokument, který je nejdůležitějším 

pojítkem mezi společností DČR a jejími zaměstnanci a určuje, na co má každý zaměstnanec 

v rámci pracovního poměru u společnosti DČR nárok. V tuto chvíli je vhodné zdůraznit 
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skutečnost, že kolektivní smlouva jako taková se vztahuje na všechny zaměstnance 

společnosti DČR bez výjimky, nikoli pouze na ty, kteří jsou odborově organizováni. 

Výsledkem kolektivního vyjednávání (tedy vyjednávání o znění kolektivní smlouvy mezi 

společností DČR a všemi odborovými organizacemi u ní působícími) je úprava vztahů mezi 

společností DČR a všemi jejími zaměstnanci. Kolektivní smlouvou je tedy ovlivněn vztah 

mezi společností DČR a zaměstnanci, kteří s kolektivní smlouvou jako celkem nebo 

s některými jejími ustanoveními nemusí souhlasit. Zda je takový stav žádoucí či nikoliv nelze 

v obecné rovině hodnotit, nicméně takto jsou nastavena zákonná pravidla.  

Kolektivní smlouva v oblasti motivace zaměstnanců obsahuje zejména ustanovení upravující 

hmotné nároky zaměstnanců, a to: 

 sociální výhody (osobní účet zaměstnance, stravování, příspěvky na děti, půjčky, další 

výhody) 

 mzdová pravidla (rozdělení mezd do jednotlivých tarifních stupňů, osobní 

ohodnocení, zákonné a další příplatky, odměny, mzdová zainteresovanost na 

výsledcích společnosti atd.) 

K jednotlivým způsobům motivace obsaženým v kolektivní smlouvě se vrátíme v dalších 

kapitolách. 

Pravidla pro motivaci zaměstnanců 

Tento dokument rozvíjí ustanovení kolektivní smlouvy, která se týkají hmotné motivace 

zaměstnanců, a stanovuje bližší pravidla pro jejich uplatnění v praxi. Stanovuje pravidla pro 

poskytování: 

 cílové odměny (čili odměny vázané na splnění určitého cíle), 

 odměny z fondu vedoucího (přiznané zaměstnanci za splnění úkolu, který není 

součástí náplní jeho pracovní činnosti), 

 mimořádné odměny (za mimořádné pracovní úsilí), 

 odměny za dobré nápady (za návrhy a řešení zaměstnanců, které přinesou zejména 

úspory nákladů, vyšší spolehlivost zařízení atd.). 
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Pravidla pro jazykové kurzy 

Tímto dokumentem je řízena oblast jazykového vzdělávání zaměstnanců. Stanovuje pravidla 

pro poskytování příspěvku na jazykový kurz, jeho výši a pravidla pro jazykové testování 

a zjišťování, do jaké míry se zaměstnanec zlepšuje. 

Talent Management 

Jedná se o metodický pokyn, kterým jsou upravena pravidla pro spolupráci se zaměstnanci, 

kteří byli ze strany vedení společnosti zahrnuti do skupiny významných talentů, se kterými je 

blíže vedena spolupráce za účelem rozvoje jejich dovedností a znalostí a s nimiž se do 

budoucna počítá jako s nástupci na pracovní pozici s vyšší odpovědností. 

Plán nástupnictví 

Plán nástupnictví se v mnohém shoduje s Talent managementem. Jeho obsahem jsou pravidla 

pro speciální spolupráci se zaměstnanci, kteří jsou zařazeni do skupiny možných nástupců 

vedoucího zaměstnance.  

Pravidla pro studium 

Tento metodický pokyn upravuje pravidla pro studium zaměstnanců při zaměstnání. Obsahuje 

seznam studijních úlev a dalších výhod, které jsou zaměstnanci poskytnuty, pokud je mu 

studium při zaměstnání schváleno a umožněno. 

4.2 Jednotlivé způsoby motivace zaměstnanců 

V této části se budeme zaobírat jednotlivými způsoby, jakými jsou zaměstnanci ve společnosti 

DČR motivováni k vyšším pracovním výkonům, popř. k udržování úrovně stávající. V prvé 

řadě budeme vycházet z jednotlivých dokumentů uvedených výše, které rozvineme 

a podrobíme důkladné analýze. Vedle toho se rovněž zaměříme na procesy, které ve 

společnosti DČR při motivaci (a souvisejícím hodnocení zaměstnanců) probíhají. 

4.2.1 Sociální výhody 

Sociální výhody jsou nejvýznamnějším a zároveň nejvýraznějším nástrojem, kterým 

společnost DČR motivuje své zaměstnance. Pojem motivace není v tomto případě zcela na 

místě, jelikož tyto výhody jsou poskytovány plošně všem zaměstnancům bez výjimky a bez 

ohledu na jejich hodnocení a pracovní výsledky. S ohledem na motivační teorie uvedené ve 

2. kapitole této práce pak sociální výhody můžeme považovat za hygienické faktory dle 



38 

Herzberga. Samy o sobě totiž nevedou k vyššímu pracovnímu výkonu, jelikož nejsou na 

pracovní výkon navázány. Jejich smysl spočívá v tom, že pracovní prostředí jako takové činí 

kvalitnějším a bezesporu přispívají k loajalitě zaměstnance vůči zaměstnavateli a menší 

fluktuaci zaměstnanců. 

Pod pojem sociální výhody dle kolektivní smlouvy zařazujeme tyto způsoby, jakým jsou 

zaměstnancům poskytovány hmotné prostředky mimo standardní mzdu: 

 osobní účet, 

 stravování, 

 příspěvky na děti, 

 půjčky, 

 další výhody. 

Osobní účet zaměstnance tvoří peněžní částka ve výši 27000,- Kč, na kterou má každý 

zaměstnanec společnosti DČR bez ohledu na pracovní zařazení nárok v plné výši. Tyto 

prostředky jsou určeny na aktivity zaměstnanců, jež obohacují jejich soukromý život 

a zároveň jsou do určité míry daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele. Tyto 

prostředky nejsou zaměstnancům vypláceny v hotovosti, ale jsou posílány bezhotovostně 

přímo poskytovateli určité služby na základě vydané faktury. Zaměstnanec tak vystupuje jako 

„konzument“ této služby, přičemž smluvním partnerem poskytovatele je společnost DČR. 

Výše prostředků je limitována konečnými náklady společnosti DČR na tyto služby, jelikož ne 

všechny jsou v plné výši zvýhodněny jak z hlediska daní z příjmu právnických osob, tak 

z hlediska odvodů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Zaměstnanec tak musí počítat 

s tím, že kromě plateb za objednané služby se z osobního účtu odečítají i povinné platby 

zaměstnavatele za takto poskytnuté peněžní prostředky zaměstnanci. 

Osobní účet slouží k hrazení: 

 penzijního připojištění, 

 soukromého životního pojištění, 

 rekreace zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, 

 služeb zdravotnických zařízení pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, 

 služeb vzdělávacích zařízení pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, 

 kultury a sportu pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. 
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Za předpokladu, že prostředky na osobním účtu zaměstnance již nedosahují potřebné výše pro 

uhrazení požadované služby a s tím souvisejících povinných odvodů zaměstnavatele, sepíše 

se zaměstnancem dohodu o srážce ze mzdy, na základě které se rozdíl mezi požadovanou 

částkou a skutečným zůstatkem na osobním účtu vyrovná. 

Stravování jako sociální výhoda spočívá v tom, že je každému zaměstnanci umožněno buď 

závodní stravování v místě výkonu jeho práce za zvýhodněné ceny (kdy část ceny 

poskytovateli stravování hradí zaměstnavatel tak, aby konečná cena pro zaměstnance 

nepřesáhla 30 % z ceny jídla), anebo je mu poskytnut jídelní poukaz (stravenka) v hodnotě 

80,- Kč, pokud nelze zaměstnanci umožnit závodní stravování v místě výkonu práce (např. 

proto, že se žádné takové zařízení na tomto místě nevyskytuje). Zaměstnanec z hodnoty 

stravenky uhradí 30 %, tedy 24,- Kč. Vedle podpory současných zaměstnanců je vhodné 

zmínit i podporu bývalých zaměstnanců, kterým již vznikl nárok na invalidní nebo starobní 

důchod, a to ve smluvních zařízeních, kde je poskytována podpora ve výši 10,- Kč denně na 

hlavní jídlo, nebo pokud se tato osoba stravuje v závodní jídelně, pak má stejné podmínky, 

jako by stále byla zaměstnancem. 

Příspěvky na děti spočívají v úhradě dětských rekreací, ozdravných pobytů, lyžařských 

výcviků, zájezdů apod. dětem do ukončení povinné školní docházky. Hradí se nejen vlastním 

dětem zaměstnanců společnosti DČR, ale také dětem partnera, který se zaměstnancem 

společnosti DČR žije ve společné domácnosti. Pravidla pro jejich vyplácení odpovídají 

pravidlům hrazení z osobního účtu zaměstnance. Výše příspěvku je omezena částkou 4500,- 

Kč/dítě/rok. 

Půjčky jsou určeny těm zaměstnancům, kteří mají zájem financovat své bytové potřeby 

a nedisponují takovou hotovostí, která jim umožní tyto potřeby uhradit ze svého. Půjčky ze 

strany společnosti DČR svým zaměstnancům jsou bezúročné, avšak jejich příjemce je 

limitován účelem jejich použití. Maximální výše půjčky je 100000,- Kč se splatností nejvíce 

48 měsíců. Podmínkou pro získání půjčky je ručení za její uhrazení ze strany jiného 

zaměstnance společnosti DČR. 

Mezi další výhody dle kolektivní smlouvy DČR patří mj. podpora bývalých zaměstnanců 

DČR (např. příspěvky na elektrickou energii ve výši 2500,- Kč / rok), jako zajímavou se jeví 

možnost zaměstnanců využít ústního právního poradenství v běžných a časově nenáročných 
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záležitostech u zaměstnaných právníků společnosti DČR nebo nabídka výhodného úrazového 

pojištění s pojistným krytím po dobu 24 hodin denně. 

4.2.2 Mzdová pravidla 

Kolektivní smlouva kromě sociálních výhod, které jsou dostupné všem zaměstnancům bez 

rozdílu, obsahuje mzdová pravidla pro jednotlivé skupiny zaměstnanců. Z hlediska motivace 

jako nástroje zvyšování pracovního výkonu se jako stěžejní jeví výše samotných mezd 

vyplácených zaměstnancům a odměny navázané na jednu nebo více podmínek. 

Mzdová pravidla odpovídají náročnosti vykonávané práce a nárokům na kvalifikaci 

jednotlivých zaměstnanců. Ve společnosti DČR jsou mzdy rozděleny na 2 hlavní skupiny, 

a to: 

 tarifní mzda, 

 smluvní mzda. 

Tarifní mzda je uplatňována u dělnických a technicko-hospodářských profesí. Mzda pro 

dělnické profese je rozdělena do 9 tarifních stupňů, mzda pro technicko-hospodářské profese 

má 7 tarifních stupňů. Každému stupni odpovídá minimální mzda, která může být vyplacena 

zaměstnanci zařazenému do toho kterého tarifního stupně. Rozpětí tarifních stupňů pro 

dělnické profese platné pro rok 2012 je od 10500,- Kč do 21900,- Kč, pro technicko-

hospodářské profese to je 14400,- Kč až 23700,- Kč. Každá pracovní funkce je dle sborníku 

dělnických a technicko-hospodářských funkcí zařazena do jedné tarifní třídy. Každý 

zaměstnanec (pokud není placen smluvní mzdou) proto ví, na jakou minimální mzdu má 

nárok. Uvedené částky odpovídají minimální výši mzdy, která danému zaměstnanci náleží.  

Skutečná výše se proto může lišit a není vyloučeno, aby kvalitní zaměstnanec zařazený do 

určité tarifní třídy pobíral vyšší mzdu než průměrný nebo podprůměrný zaměstnanec z vyšší 

tarifní třídy. Je zde proto velký prostor pro individuální nastavení odměňování v závislosti na 

kvalitě vykonané práce.  

Kolektivní smlouva mimo stanovení výše mezd v jednotlivých tarifních třídách určuje rovněž 

pravidla pro jejich zvyšování, a to na základě meziroční míry inflace vyhlášené Českým 

statistickým úřadem. 

Smluvní mzda je vyplácena zaměstnancům, kteří nezastávají ani dělnické ani technicko-

hospodářské pozice. Její výše není určována mzdovým výměrem na základě zařazení do 
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určité tarifní třídy, ale vždy dohodou mezi společností DČR a zaměstnancem. Práce 

vykonávaná zaměstnanci, kteří jsou odměňování smluvní mzdou, je v zásadě složitější, 

odpovědnější, náročnější, než u pozic zařazených do tarifních stupňů. Na tyto zaměstnance 

jsou kladeny vyšší nároky z hlediska jejich osobnostních charakteristik a požadovaného 

vzdělání. Vzhledem ke skutečnosti, že smluvní mzda je vždy věcí dohody mezi společností 

DČR a jejími zaměstnanci, není možné se zmínit o její výši. 

4.2.3 Osobní ohodnocení a odměny 

Zaměstnancům, kteří jsou zařazeni do tarifních stupňů, náleží osobní ohodnocení. Jedná se 

o nenárokovou složku mzdy, která je každému zaměstnanci standardně přiznána a je mu 

vyplácena spolu se mzdou. Jeho výše v roce 2012 činí 800,- Kč měsíčně. Osobní ohodnocení 

lze zaměstnanci odejmout (až na dobu 3 měsíců) jedině v případě, kdy daný zaměstnanec 

neplní svěřené pracovní úkoly nebo poruší povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k jím vykonávané práci. O odejmutí rozhoduje přímý nadřízený zaměstnance. 

S důvody pro odejmutí osobního ohodnocení musí být zaměstnanec seznámen. 

Vedle osobního ohodnocení mají zaměstnanci, kterým je vyplácena tarifní mzda, nárok také 

na pololetní odměnu. Její výše je individuální a vždy odpovídá 70 % průměrné měsíční 

poskytnuté tarifní mzdy danému zaměstnanci. Pololetní odměna je vyplácena všem tarifním 

zaměstnancům, vyjma těch, u kterých došlo k hrubému porušení pracovní kázně 

definovanému v kolektivní smlouvě (např. požívání alkoholických nápojů a jiných 

návykových látek na pracovišti, neomluvené absence, pravomocné odsouzení za úmyslný 

trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů). 

Jubilejní odměny jsou vypláceny všem zaměstnancům, kteří v pracovním poměru 

u společnosti DČR dosáhli věku 50 let a pracovní poměr u společnosti DČR trval nejméně 

5 let. Výše je závislá na době, po kterou byl daný zaměstnanec nepřetržitě v pracovním 

poměru u společnosti DČR, a to od 0,5násobku průměrného měsíčního výdělku za nepřetržitě 

odpracovaných 5 let až po 3násobek průměrného měsíčního výdělku za nepřetržitě 

odpracovaných 25 let. 

Druhou jubilejní odměnou je dosažení 25 let celkové doby zaměstnání bez ohledu na 

předchozí zaměstnavatele (avšak za předpokladu, že u společnosti DČR je daný zaměstnanec 

zaměstnán po dobu alespoň 5 let). Její výše se pohybuje v rozpětí 6000,- Kč za 5 let 
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pracovního poměru u společnosti DČR až po 18000,- Kč za 25 let pracovního poměru 

u společnosti DČR. 

Za předpokladu, že se společnosti jako celku (nebo regionu či divizi) za předchozí rok 

podařilo dosáhnout lepších výsledků než plánovaných, je všem zaměstnancům vyplácena 

mzdová zainteresovanost na výsledcích společnosti nebo regionu či divize. Výše mzdové 

zainteresovanosti je stanovena na 10 % z rozdílu mezi plánovaným a skutečným výsledkem, 

přičemž celkový objem prostředků na mzdovou zainteresovanost nepřesáhne 2 % objemu 

vyplacených mezd v roce, za který se zainteresovanost vyplácí. 

Na základě kolektivní smlouvy má každý zaměstnanec nárok rovněž na mimořádné odměny, 

nicméně jednotlivá pravidla pro jejich přiznávání a vyplácení jsou uvedena v Pravidlech pro 

motivaci zaměstnanců. Druhy odměn jsou vyjmenovány v kapitole 4.1.2, která se týká 

jednotlivých dokumentů upravujících motivaci zaměstnanců. Jedná se o: 

 Cílové odměny - jsou určeny zaměstnancům, kterým je vyplácena tarifní mzda. Její 

vyplacení je podmíněno stanovením mimořádného úkolu nebo úkolů, jejichž splnění je 

následně kontrolováno a hodnoceno. Cílové odměny mohou být určeny jednotlivým 

zaměstnancům nebo pracovním týmům jako celku. Za předpokladu, že stanovený cíl 

není zaměstnancem nebo týmem splněn vůbec nebo zčásti, je možno cílovou odměnu 

krátit nebo nepřiznat vůbec, 

 Odměny z fondu vedoucího mohou být rovněž vyplaceny pouze zaměstnancům 

odměňovaným tarifní mzdou. Jejich základ spočívá ve skutečnosti, že každý vedoucí 

má stanovený určitý finanční limit (tzv. „rychlé peníze“), který může (ale nemusí) 

rozdělit mezi své podřízené na základě mimořádně vykonané práce, která není 

v popisu práce daného zaměstnance. Jedná se zejména o úklid, opravu poruch, 

přípravu mimořádné akce apod. Tato odměna je vyplácena buď spolu se mzdou za 

měsíc, ve kterém na ni zaměstnanci vznikl nárok, nebo ihned z příslušné pokladny. 

Minimální výše odměny z fondu vedoucího je 300,- Kč, 

 Mimořádné odměny jsou přiznávány tarifním zaměstnancům za mimořádné pracovní 

úsilí. Jejich mimořádnost spočívá v tom, že zaměstnanec o jejich přiznání nemusí 

vědět dopředu a jsou mu uděleny až ex post na základě rozhodnutí příslušného ředitele 

regionu. Zaměstnancům, kterým je vyplácena smluvní mzda, může být mimořádná 

odměna rovněž vyplacena, avšak vždy na základě rozhodnutí generálního ředitele 
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společnosti a pod podmínkou, že splnění úkolu, za který je mimořádná odměna 

vyplácena, není součástí ročních odměn (viz dále). 

 Odměny za dobré nápady slouží k motivaci zaměstnanců, aby se rovněž zapojili do 

provozního života společnosti a pomohli snižovat náklady, popřípadě zvyšovat 

spolehlivost zařízení či jejich ekologický provoz. Hlavním kritériem pro přiznání 

odměny za dobrý nápad je vztah mezi náklady na realizaci návrhu a výhodami, které 

návrh přinese. Podmínkou pro přiznání odměny je její schválení vedením regionu či 

ředitelstvím společnosti a skutečnost, že návrhy na zlepšení nesmí být součástí 

pracovních povinností zaměstnance. 

Roční odměny jsou sjednány se zaměstnanci, kteří jsou odměňování smluvní mzdou. 

Zaměstnancům, kteří nejsou na vedoucí pozici, jsou z 50 % vypláceny na základě plnění cílů 

stanovených danému zaměstnanci pro každý kalendářní rok a z 50 % na základě 

individuálního hodnocení, při kterém se berou v potaz schopnosti zaměstnance (zejména 

technické, ekonomické, obchodní, případně manažerské), pracovní iniciativa a pracovní 

výkonnost. Pokud zaměstnanec stanovené cíle neplní nebo je plní jenom zčásti, popřípadě 

pokud jeho schopnosti, iniciativa nebo výkonnost nedosahují požadované úrovně, lze 

přistoupit ke krácení sjednané odměny. U zaměstnanců, kteří jsou na vedoucích pozicích, je 

výše roční odměny rovněž závislá na hospodářských výsledcích společnosti. 

Plnění cílů je každoročně pravidelně kontrolováno na hodnotících pohovorech mezi 

zaměstnancem a jeho nadřízeným. Základní přístup, který je ve společnosti DČR vůči všem 

zaměstnancům uplatňován, spočívá v tom, že všichni zaměstnanci jsou zásadně kvalitní 

pracovníci, pouze se musí zlepšit v určitých oblastech. Na nadřízeném poté není pouze 

identifikovat oblasti, ve kterých by se zaměstnanec měl zlepšit, ale rovněž mu nabídnout, že 

při rozvoji těchto oblastí s ním bude úzce spolupracovat a pomáhat mu. Hodnotící pohovory 

jsou okamžikem, kdy jak zaměstnanec, tak jeho nadřízený vědí, že tento čas je určen jenom 

pro jejich vzájemnou konverzaci. Tento pohovor je tedy třeba brát jako příležitost, kdy 

nadřízený může poznat svého podřízeného i z jiného hlediska než čistě pracovního.  

4.2.4 Talent management 

Pod pojmem Talent management se skrývá zvláštní program pro zaměstnance, kteří jsou ze 

strany vedení společnosti DČR považováni za kvalitní zaměstnance s vysokým potenciálem. 

Těmto zaměstnancům je věnována speciální péče ze strany úseku řízení lidských zdrojů, jsou 

jim nabídnuty ucelené vzdělávací akce a intenzivní jazyková příprava. Smysl existence této 
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skupiny spočívá v nadstandardním rozvoji osobnostních charakteristik daného zaměstnance, 

který má velkou šanci v budoucnu obsadit pozici s vyšší odpovědností. Na druhou stranu je 

třeba zmínit, že samotná účast v této skupině vyšší pozici automaticky nezaručuje.  

Participace na tomto programu, čemuž odpovídá účast v tzv. skupině významných kádrů, je 

pro zaměstnance zcela dobrovolná. Může, ale nemusí do ní vstoupit, stejně tak z ní může 

kdykoliv z vlastní iniciativy vystoupit. Možnost být členem této skupiny je pro zaměstnance 

jistým druhem uznání jeho kvalitně odváděné práce. Vidina účasti ve skupině významných 

kádrů je pro zaměstnance bezesporu motivačním faktorem k vyššímu pracovnímu úsilí. 

V průběhu spolupráce v rámci této skupiny je se zaměstnancem provedena analýza jeho 

osobnostního a pracovního profilu (tzv. Thomas PPA test), na jehož základě je vypracován 

individuální plán osobního rozvoje, v rámci kterého zaměstnanec zlepšuje určité stránky své 

osobnosti v závislosti na výsledku Thomas testu. 

Účast ve skupině významných kádrů je časově omezena nejvíce na 3 roky. V závislosti na 

individuálním průběhu participace zaměstnance jsou v této skupině i další důvody pro 

ukončení jeho účasti, např. dosažení pozice s vyšší odpovědností, splnění všech cílů 

vytýčených v individuálním plánu osobního rozvoje nebo přestupem do plánu nástupnictví. 

4.2.5 Plán nástupnictví 

Plán nástupnictví se v mnohém podobá Talent managementu (zejména co se osobního rozvoje 

a jazykového vzdělání týče), přičemž rozdíl spočívá v tom, že se zaměstnanci zařazenými do 

plánu nástupnictví je již počítáno na obsazení pozice s vyšší odpovědností. I v tomto případě 

je účast ve skupině zcela dobrovolná. 

Proces výběru budoucích členů ve skupině plánu nástupnictví začíná na příslušném Útvaru 

řízení lidských zdrojů v regionu, kterého se obsazení v budoucnu uvolněné pozice týká, 

a končí u konečného schválení seznamu navržených členů generálním ředitelem společnosti. 

Proces rozvoje zaměstnance zařazeného do této skupiny je v zásadě shodný s procesem 

rozvoje zaměstnanců zařazených do skupiny významných kádrů, přičemž se samozřejmě bere 

v potaz skutečnost, zda se daný zaměstnanec stal členem skupiny plánu nástupnictví bez 

předchozího členství ve skupině významných kádrů, nebo zda do této skupiny ze skupiny 

významných kádrů přestupuje. 
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I po splnění všech cílů stanovených v individuálním plánu osobního rozvoje zaměstnanec 

(oproti skupině významných kádrů) ve skupině plánu nástupnictví zůstává, a to až do té doby, 

než mu je pracovní pozice s vyšší odpovědností nabídnuta. 

4.2.6 Vzdělávání 

Vzdělávání zaměstnanců je pro společnost DČR jednou z nejdůležitějších oblastí, a proto je 

na ni kladen obrovský důraz. Náklady vynaložené na zvyšování kvalifikace, udržování 

vědomostí pro technická a technologická řešení nejen energetických zařízení nebo jazykové 

vzdělávání bezesporu patří k činnostem, které se zaměstnavateli vždy vrátí prostřednictvím 

nižších provozních nákladů či jiných úspor. 

Z hlediska motivace zaměstnanců má vzdělávání mimořádný význam. Nejen, že rozvíjí 

osobnost každého zaměstnance a prohlubuje jeho znalosti, ale také jednoznačně přispívá 

k loajalitě každého zaměstnance vůči společnosti DČR. Pro každého zaměstnance je 

bezesporu přínosnější, pokud je zaměstnán u společnosti, která ho podporuje tím, že mu hradí 

různé kurzy, školení a semináře. Tímto způsobem se u zaměstnance posiluje názor, že 

zaměstnavateli není lhostejný. Netřeba zmiňovat, že systematické vzdělávání zaměstnanců má 

pozitivní efekt na výši jejich fluktuace (s výhradami, k tomu viz další kapitola).  

Vzdělávání je obecně ve společnosti DČR centrálně zajišťováno externí společností, a to 

společností Institut environmentálních služeb, a.s. (dále jen IES), u kterého si společnost DČR 

jednotlivé kurzy a školení objednává. IES je ve společném vlastnictví tří divizí skupiny 

Veolia v České republice (DČR, Veolia Transport ČR a Veolia Voda ČR). IES rovněž na 

svých internetových stránkách nabízí velké množství e-learningových kurzů. 

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti DČR můžeme rozdělit do 3 základních oblastí, a to: 

 odborná školení a semináře, 

 jazykové vzdělávání, 

 zvyšování kvalifikace. 

Odborná školení a semináře slouží k udržování nutných znalostí pro výkon zastávané 

pracovní funkce, popř. pro zvýšení znalostí např. v manažerské oblasti, pokud je daný 

zaměstnanec navržený na pozici s vyšší odpovědností a na které se předpokládá, že se bude 

zabývat i vztahy nadřízenosti a podřízenosti (např. viz výše uvedený plán nástupnictví). 

Školení a semináře mohou být v zásadě dvojího druhu – buď je zaměstnanec vyslán na 
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pracovní cestu za účelem účasti na tomto semináři (to se děje v případě, kdy téma školení či 

semináře se dotýká pouze jednoho či několika zaměstnanců), nebo je lektor daného tématu 

pozván, aby svoji přednášku přednesl v místě výkonu práce zaměstnanců (pokud se dané téma 

dotýká širokého okruhu zaměstnanců). 

Jazykové vzdělávání má nastavená stejná pravidla pro všechny zaměstnance. Každý 

zaměstnanec bez výjimky má nárok na příspěvek od společnosti DČR ve výši 4500,- Kč za 

školní rok na kurzy angličtiny s tím, že takový kurz si každý zaměstnanec musí vyhledat sám. 

Společnost DČR svým zaměstnancům vychází rovněž vstříc v tom směru, že pokud si zajistí 

lektora pro skupinovou výuku angličtiny (minimálně 6 osob ve skupině), náklady na tento 

kurz jsou ze strany společnosti DČR hrazeny v plné výši. Pokud se termín konání jazykového 

kurzu kryje s pracovní dobou zaměstnance, tak se do ní započítává. 

Zaměstnancům je rovněž umožněno studovat francouzštinu, přičemž náklady jsou ze strany 

společnosti DČR hrazeny v plné výši. 

Po skončení školního roku je zaměstnanec povinen předat společnosti DČR osvědčení 

o absolvování kurzu a vykonání konečného jazykového testu prostřednictvím online aplikace. 

Testováním je zjišťováno, zda se daný zaměstnanec ve svých jazykových schopnostech 

zlepšuje. 

Zvyšování kvalifikace spočívá v možnosti zaměstnance, aby během pracovního poměru 

u společnosti DČR rovněž studoval vysokou školu, a to bez ohledu na to, zda již 

vysokoškolského vzdělání dosáhl. Studium při zaměstnání může probíhat buď bez souhlasu 

zaměstnavatele, nebo s jeho souhlasem. Na první možnost, která spočívá ve studiu vysoké 

školy ve volném čase zaměstnance, tj. mimo pracovní dobu a bez nároku na studijní úlevy, 

má nárok každý zaměstnanec bez výjimky. Společnost DČR se však i v tomto případě 

zavazuje, že studujícímu zaměstnanci nebude klást neodůvodněné překážky. 

Druhá možnost spočívající ve studiu vysoké školy se souhlasem společnosti DČR je 

podmíněna nejprve úspěšným ukončením 1. ročníku studia (který zaměstnanec dokončí 

v režimu popsaném výše) a poté se souhlasem příslušných nadřízených je s tímto 

zaměstnancem sepsána kvalifikační dohoda. Jejím obsahem jsou zejména ustanovení, která 

studujícímu zaměstnanci poskytují různé studijní úlevy (zejména ve formě placeného 

studijního volna pro přípravu na zkoušky apod.), popřípadě zavazují společnost DČR 

k úhradě eventuelních studijních poplatků. Zaměstnanec je kromě prokazování úspěšného 
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ukončení každého akademického roku rovněž povinen po ukončení studia zůstat v pracovním 

poměru u společnosti DČR po specifikovanou dobu. V opačném případě bude povinen 

společnosti DČR uhradit veškeré náklady, které za něj během studia uhradila. 
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5 Hodnocení motivačního programu společnosti DČR a návrhy na jeho 

změnu 

V předchozí kapitole byl představen motivační program společnosti DČR, jeho základní 

charakteristika a jednotlivé oblasti, které buď samostatně, nebo ve spojení s ostatními zvyšují 

motivaci zaměstnanců jak k vyššímu pracovnímu výkonu, tak k jejich setrvání 

v zaměstnaneckém poměru u společnosti DČR. 

V této kapitole se naopak budeme zaobírat analýzou a hodnocením motivačního programu, 

a pokud to bude nutné, budou představeny návrhy na změnu některých dílčích oblastí. 

Metodika použitá v této práci pro hodnocení motivačního programu odpovídá standardním 

manažerským metodám. Jelikož se jedná o oblast, která je obtížně kvantifikovatelná 

a s ohledem na další omezení bylo nutné přistoupit k redukci použitých metod.  

Jako stěžejní a zcela na místě se může zdát použití metody dotazování pomocí dotazníkového 

šetření. V podmínkách společnosti DČR je však zjištění názorů zaměstnanců na její motivační 

program velice obtížné. Aby bylo dosaženo maximální objektivity, výběrový vzorek 

zaměstnanců by musel zahrnovat jak všechny tarifní třídy dělnických a technicko-

hospodářských profesí, tak i zaměstnance placené smluvní mzdou, jejichž výběr by musel 

zahrnovat manažerské i nemanažerské pozice. Pro autora této práce, který je zaměstnán na 

ředitelství společnosti DČR, je provedení dotazníkového šetření takového rozsahu 

problematické, jelikož nemá dostatečné prostředky k oslovení jednotlivých skupin 

zaměstnanců. 

S ohledem na výše uvedené jsou proto metody použité v této práci zejména subjektivního 

charakteru. V prvé řadě se jedná o metody zařazené mezi empirické (poznávací), a to 

pozorování. Dále byla využita analýza jednotlivých oblastí motivačního programu (zejména 

studium dostupných materiálů) a jejich dopad v praxi. 

Pro samotné hodnocení motivačního programu jako celku slouží SWOT analýza uvedená na 

konci této kapitoly.  

5.1 Obecně 

Společnost DČR je díky své velikosti a finančnímu postavení schopna pro své zaměstnance ve 

spolupráci s odbory připravit vynikající podmínky jak pro výkon samotné práce, tak pro 
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zvyšování kvality jednotlivých zaměstnanců. Celkově lze motivační program hodnotit 

pozitivně, nicméně je třeba rovněž poukázat na některé dílčí skutečnosti, jejichž odstraněním 

či zlepšením by došlo ke zatraktivnění celého motivačního programu. Zejména se jedná 

o záležitosti, které se dotýkají mzdových pravidel, jelikož v této oblasti lze bezpochyby vycítit 

tlak ze strany odborových organizací, které z podstaty své existence zcela určitě nepřistoupí 

na úpravy, které jsou v této práci pro účely vyšší efektivity navrženy. 

Důležitým faktorem je, aby ti zaměstnanci, kterých se dané oblasti dotýkají, s nimi byli 

dokonale seznámeni. K tomu slouží databázový systém, k němuž mají přístup všichni 

zaměstnanci společnosti DČR a v němž jsou jednotlivé dokumenty uloženy v elektronické 

podobě. 

Z celkového obrazu motivačního programu lze vypozorovat zejména tendenci kladení důrazu 

na vynikající pracovní podmínky a obecně na celkové pracovní prostředí. Ze strany DČR se 

bezpochyby jedná o snahu vzbudit v zaměstnancích pocit hrdosti na to, že mohou pracovat 

pro společnost DČR. Drtivá většina pravidel motivace se totiž netýká samotného pracovního 

výkonu, jak by se dalo předpokládat, ale právě záležitostí, které s odměnou za vynikající 

pracovní výkon a vynakládané úsilí nemají mnoho společného. 

Bez ohledu na výše uvedené je třeba zdůraznit, že hlavním činitelem v procesu motivace 

zaměstnanců není žádný dokument. Byl to a vždy to bude přímý nadřízený daného 

zaměstnance. On s tímto zaměstnancem přichází každodenně do styku, ukládá mu pracovní 

úkoly, jejichž splnění následně kontroluje a hodnotí. Na motivaci k vyššímu pracovnímu úsilí 

svého podřízeného bude proto mít bezpochyby nejvyšší vliv.  

5.2 Jednotlivé oblasti 

Tato podkapitola má s ohledem na přehlednost stejné členění jako podkapitola č. 4.2. 

Jednotlivá témata proto budou číslována stejně, aby se čtenář mohl lépe orientovat.  

5.2.1 Sociální výhody 

Osobní účet ve výši, v jaké je poskytován zaměstnancům společnosti DČR, bezesporu 

představuje jeden z typických hygienických faktorů dle Herzberga. Kvalita pracovního 

výkonu na možnost jeho čerpání nemá totiž žádný vliv. Nárok na osobní účet v plné výši má 

každý zaměstnanec bez výjimky.  
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Okruh oblastí, na které lze prostředky z osobního účtu čerpat, je dostatečný. Jelikož se jedná 

o aktivity, které určitým způsobem zaměstnance obohacují (sport, kultura, vzdělávání) nebo 

zlepšují jeho zdravotní stav či mu umožňují relaxovat ve výsledku vždy vedou ke zkvalitnění 

jeho soukromého života, což se bezpochyby odrazí i v zaměstnání. Zaměstnanec tímto 

způsobem získává pocit, že je o něj dobře postaráno. 

Připomínka k pravidlům používání osobních účtů směřuje k nakládání s nevyčerpanými 

prostředky ke konci kalendářního roku. Zaměstnanci se totiž nevyčerpaná část nepřevádí do 

dalšího roku ani mu tato částka není vyplacena do mzdy. Je to pochopitelné z toho pohledu, 

že tyto prostředky nejsou určeny na mzdy. Na druhou stranu je třeba brát v potaz tu 

skutečnost, že zde mohou existovat zaměstnanci, kteří žádnou z nabízených oblastí nehodlají 

využívat a mohou se tak dostat do situace, kdy i přes veškerou snahu jejich osobní účet bude 

na konci roku vykazovat kladný zůstatek. V takovém případě by bylo nanejvýš vhodné určit 

částku, která může být jako maximálně možná na konci roku vyplacena do mzdy 

zaměstnance.  

Finanční podpora stravování je vcelku běžnou záležitostí. Její účel spočívá v určitém 

donucení zaměstnance, aby v rámci pracovní doby využil přestávku na oběd, na kterou má 

zákonný nárok. Z dietologického hlediska je pravidelná strava důležitá a do určité míry 

zabraňuje obezitě, která s sebou nese množství nezanedbatelných zdravotních rizik. 

Společnosti DČR se proto podpora pravidelného stravování vrací v podobě zdravějších 

pracovníků. 

Výtku lze směřovat k formě podpory stravování. Zaměstnanci, kteří svoji práci vykonávají 

v blízkosti závodní jídelny, jsou oproti těm, kteří dostávají stravenky, v nevýhodě. Pokud totiž 

nevyužijí dotovaný oběd, nemají nárok na žádný způsob kompenzace. Naopak zaměstnanci, 

kteří dostávají stravenky, s nimi mohou nakládat dle svého uvážení, a nejsou tak ničím 

limitováni.  

Návrh na zlepšení proto směřuje ke zrušení dotovaných obědů a namísto toho k distribuci 

stravenek mezi všechny zaměstnance. Podmínkou samozřejmě je, aby závodní jídelny tyto 

stravenky přijímaly. 

Příspěvkům na děti nelze nic vytknout. Z hlediska motivace zaměstnanců sice nepřispívají 

k vyššímu pracovnímu výkonu, jejich účelem je ujištění zaměstnance, že společnost DČR je 

schopna se i tímto způsobem postarat o nové zážitky jeho dětí. 
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Půjčky nelze považovat za motivátor jako takový, nicméně rovněž přispívají k pocitu 

zaměstnance, že když se vyskytne situace, kdy bude potřebovat finanční pomoc, má se na 

koho obrátit. Půjčky lze hodnotit kladně, hlavně jejich bezúročnost, na druhou stranu určitá 

pravidla pro jejich získání jsou zbytečně tvrdá a nijak nepřispívají společnosti DČR ke 

zlepšení jejího právního postavení. Nutnost sehnat si ručitele z řad dalších zaměstnanců 

společnosti DČR nemá z právního hlediska význam. Stačilo by, kdyby zaměstnanec měl za 

ručitele jakoukoli osobu, která pouze potvrdí, že má pravidelný příjem např. z jiného 

zaměstnání nebo z podnikatelské činnosti. Pokud by se totiž dlužník dostal do prodlení se 

splácením půjčky, dle zákonné úpravy společnost DČR může v takové chvíli požadovat 

vrácení dlužné částky jak od dlužníka, tak od ručitele. I kdyby byl ručitel zaměstnancem 

společnosti DČR, má naprosto shodné právní postavení jako kterýkoli jiný ručitel. Pravidla 

pro poskytnutí půjčky rovněž neřeší situaci, kdy ručitel, který v okamžiku sjednávání půjčky 

byl zaměstnanec společnosti DČR, tímto zaměstnancem být přestane. Vzhledem k faktu, že 

maximální doba splácení je až 48 měsíců, takováto situace může nastat. Společnost DČR je 

poté ve stejném postavení, jako kdyby si zaměstnanec hned na počátku jako svého ručitele 

vybral kohokoli jiného. 

Návrhem na změnu je proto uvolnění pravidel pro ručení za půjčku, a to v tom směru, aby 

jako ručitel mohla vystupovat jakákoli fyzická osoba, která pouze doloží, že má pravidelný 

příjem. 

Z dalších výhod lze zejména velice kladně zhodnotit možnost sjednání celosvětově platného 

úrazového pojištění nebo právní poradenství poskytované interními právníky společnosti 

DČR. V rámci právního poradenství je však pro zaměstnance, který je právním laikem, velice 

obtížné posoudit, zda určitý problém, ohledně kterého žádá radu, je běžným a časově 

nenáročným. Nezřídka se proto stává, že zaměstnanci interní právníky společnosti DČR žádají 

např. o rady v rozvodovém řízení nebo při dělení majetku.  

5.2.2 Mzdová pravidla 

Mzda bezesporu tvoří nejdůležitější odměnu, kterou zaměstnanec za svoji práci dostává. Její 

správné nastavení s ohledem na složitost vykonávané práce, nutnou kvalifikaci, popřípadě 

fyzické předpoklady pracovníka je stěžejní. S ohledem na výše definované expektační teorie 

(kdy zaměstnanec za určitou úroveň vstupu, tedy úsilí, s určitou pravděpodobností očekává 

odměnu) nebo teorii spravedlnosti (subjektivně vnímaný poměr mezi výší odměny v závislosti 
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na kvalitě vykonané práce) je zcela zřejmé, že chybné odměňování zaměstnanců v žádném 

případě nemůže vést k vyššímu pracovnímu výkonu. 

Uvedené však neznamená, že čím lépe jsou zaměstnanci placeni, tím kvalitněji svoji práci 

odvedou. Je velice jednoduché si zvyknout na vysokou mzdu za relativně průměrně 

odvedenou práci. Mzdová pravidla proto musí reflektovat i tuto skutečnost a mzda by měla 

alespoň do určité míry pružně reagovat na kvalitu odvedené práce.  

Tarifní mzdy jsou nastaveny tak, že jediná hranice, která musí být při zařazení určitého 

zaměstnance do jedné z tarifních tříd dodržena, je minimální hrubá mzda, která mu přísluší. 

Existuje zde proto velký prostor pro individuální nastavení mzdy pro konkrétního 

zaměstnance, který může díky svým vynikajícím schopnostem a dovednostem pobírat mzdu 

vyšší, než jiný, avšak průměrný zaměstnanec z vyšší tarifní třídy. Motivace zaměstnanců 

k vyšším pracovním výkonům je tak více než zřejmá. Konkrétní částky odpovídající 

jednotlivým tarifním třídám nelze obecně zhodnotit bez bližšího prozkoumání jednotlivých 

konkrétních pozic, ke kterým se vážou.  

V rámci zvýšení efektivity odměňování lze uvažovat o snížení počtu tarifních tříd 

a zavedení pásem ohraničených shora i zdola, která by však byla dostatečně široká na to, 

aby mohla reagovat na náročnost a zároveň i kvalitu odvedené práce zaměstnance. Na druhou 

stranu pokud je systém celkem 16 tarifních tříd již zavedený, není vhodné do něj zasahovat 

bez řádné přípravy a zhodnocení veškerých následků. 

Hodnocení smluvní mzdy je obtížné, jelikož její výše je určena ve smlouvě mezi 

zaměstnancem a společností DČR, takže na její výši se musí shodnout obě smluvní strany. Je 

proto na zaměstnanci, aby zhodnotil svoji kvalifikaci, schopnosti a dovednosti a dokázal si 

vyjednat takovou mzdu, která odpovídá jeho představám a která ho bude motivovat ke 

kvalitně odvedené práci. 

5.2.3 Osobní ohodnocení a odměny 

Osobní ohodnocení je standardní součástí odměňování téměř u všech společností. Jeho 

hlavní úlohou je sankcionovat zaměstnance, kteří neplní svěřené pracovní úkoly nebo porušují 

právní předpisy. Lze však pochybovat o jeho skutečném významu v případě, kdy jeho výše 

dosahuje jednotek procent oproti základní mzdě, která přísluší každému zaměstnanci bez 

ohledu na to, zda své pracovní úkoly vykonává svědomitě či nikoliv. Za nekvalitně 

odvedenou práci tak zaměstnanci hrozí relativně nízký finanční postih, který pro něj nemusí 
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představovat tak velkou hrozbu. Motivační efekt ke kvalitně odvedené práci se tak ztrácí. 

Správné nastavení osobního ohodnocení by mělo procentuálně vycházet ze základu mzdy. Pro 

každého zaměstnance by jeho výše měla odpovídat mzdě, kterou pobírá. Ohodnocení 800,- 

Kč pro dělníka z první tarifní třídy, jehož hrubá mzda činí 10500,- Kč, představuje 7,6 %, což 

může být citelné. U pracovníka, který je zařazený do nejvyšší tarifní třídy u technicko-

hospodářské profese, osobní ohodnocení tvoří pouhých 3,3% jeho hrubé mzdy. Návrhem na 

změnu je proto plošné snížení tarifních mezd u všech pracovníků o určité procento 

a procentuální navázání výše osobního ohodnocení na výši tarifní mzdy (např. 15 %) tak, 

aby celková výše mzdy včetně osobního ohodnocení odpovídala současné výši včetně 

osobního ohodnocení. Variabilní složka mzdy bude takto představovat větší poměr k fixní 

složce mzdy, a tím více působit na kvalitu odvedené práce zaměstnance. 

Motivační efekt ke kvalitně odvedené práci je naopak na první pohled patrný z pololetních 

odměn. Opak je však pravdou. Vyplácení těchto odměn totiž není podmíněno kvalitně 

odvedenou prací, ale pouze faktem, že zaměstnanec neporušuje právní předpisy tím, že 

požívá alkoholické nápoje na pracovišti nebo nepáchá trestnou činnost v souvislosti 

s výkonem práce. Pokud bychom navíc vycházeli doslovně z předmětných ustanovení 

kolektivní smlouvy, dospěli bychom k závěru, že pokud zaměstnanec přijde na pracoviště 

v podnapilém stavu a na pracovišti alkoholické nápoje již nepožívá, kolektivní smlouvu 

neporušuje a pololetní odměna mu i přes toto flagrantní porušení pracovní kázně náleží. 

Správné nastavení pololetních odměn by mělo proto reflektovat jak kvalitu odvedené 

práce, jejíž hodnocení by mělo být vždy na přímém nadřízeném, tak i jiná (popř. i méně 

závažná) porušení pracovní kázně než ta, která jsou uvedena v kolektivní smlouvě, jako 

např. pouhá přítomnost na pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 

Návrhem je proto rozdělení pololetních odměn na 2 ekvivalentní částky, z nichž jedna bude 

zaměstnanci vyplacena bez dalších podmínek, vyjma případu porušení pracovní kázně (viz 

dále), a druhá bude zaměstnanci vyplacena jedině za předpokladu, že v době, za kterou se 

odměna posuzuje, vykonával svoji práci kvalitně a ze strany přímého nadřízeného mu nebyla 

udělena žádná výtka. Pololetní odměna by zaměstnanci nebyla vyplacena vůbec jedině za 

předpokladu, že ve sledovaném období byl na pracovišti přistižen pod vlivem návykové látky, 

nebo pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. 
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Hodnocení jubilejních odměn je obtížné navázat na motivaci zaměstnanců, jelikož to není 

jejich primárním cílem. Bezesporu však přispívají k nižší fluktuaci zaměstnanců, protože 

v podstatě představují odměnu za to, že je zaměstnanec v určitém věku a po určitou dobu 

u společnosti DČR zaměstnán. Jubilejní odměna vyplácena za 25letou pracovní kariéru je 

navíc signálem pro zaměstnance, že společnost DČR si váží osob s dlouhou pracovní praxí. 

Není nutné na jejich podmínkách cokoliv měnit. 

Mzdová zainteresovanost na hospodářských výsledcích společnosti nebo regionu či divize je 

vhodným nástrojem, jak zvýšit kvalitu odváděné práce zaměstnance, která v součtu 

s ostatními vede k lepším výsledkům. Pro naplnění této idey je však nutné u zaměstnanců 

odbourat pocit, že oni sami svým výkonem celkový výsledek společnosti neovlivní (pokud 

takový pocit mají), naopak by měli být všichni zaměstnanci utvrzování v tom, že jejich úsilí 

jednotlivce je pro celek stejně důležité jako úsilí kohokoli jiného.  

Mimořádné odměny jako nenároková složka mzdy plní svůj úkol jedině za předpokladu, že 

jsou podmíněny vykonáním mimořádné skutečnosti, a proto na ně každý zaměstnanec 

automaticky nedosáhne. Tento předpoklad je splněn u všech mimořádných odměn (cílové 

odměny, odměny z fondu vedoucího, mimořádné odměny v užším smyslu a odměny za dobré 

nápady), proto lze konstatovat, že jejich nastavení odpovídá jejich účelu. 

Za mírně problematické lze považovat subjektivní hodnocení splnění stanovených cílů 

u cílových odměn. Pokud jsou cíle nastaveny vágně (tak, že nesplňují známé pravidlo 

SMART), tak i jejich následné hodnocení nemůže probíhat podle objektivních měřítek. 

Existuje proto prostor pro neobjektivní hodnocení, a dokonce může záležet i na osobním 

vztahu mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným, kdy některým zaměstnancům cílová odměna 

bude přiznána v plné výši a jiným nikoli. Proto je třeba, aby vedoucí zaměstnanci měli v této 

oblasti znalosti a byli seznámeni se zásadami, kterými se při tvorbě cílů musí řídit. 

Podobné připomínky jako u cílových odměn lze mít i k ročním odměnám, zejména co se 

tvorby cílů týče. Vedle dodržování pravidla SMART je rovněž nutné zajistit, aby stanovené 

cíle nebyly zbytečně jednoduché, nebo naopak - aby jejich dosažení bylo vůbec reálné. Na 

stanovování cílů sice participují jak zaměstnanec, tak i jeho nadřízený a je věcí jejich 

vzájemné dohody, jaké cíle si stanoví, nicméně nelze vyloučit situaci, kdy úsilí, které bude 

nutno vynaložit pro splnění takto stanovených cílů, nebude pro zaměstnance vůbec 

problematické. Roční odměna poté ztrácí svoji motivační funkci k vyššímu pracovnímu 
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výkonu, když je prakticky jisté, že ji zaměstnanec dostane, aniž by musel vynaložit zvláštní 

úsilí. 

5.2.4 Talent management 

Pro to, aby mohla být vidina účasti ve skupině významných kádrů pro zaměstnance skutečně 

motivačním faktorem pro vynaložení vyššího pracovního úsilí, je nezbytné, aby kritéria pro 

účast v této skupině byla transparentní a jednoznačně stanovená. Vzhledem k tomu, že účast 

v této skupině automaticky nezaručuje pozici s vyšší odpovědností, je na ni třeba nahlížet jako 

na příležitost k rozvoji potenciálu zaměstnance. Jelikož se v této skupině rozvíjí osobnost 

zaměstnance, jsou pro něj získané znalosti a vědomosti použitelné i v případném dalším 

zaměstnání, pokud by se rozhodl on nebo společnost DČR vzájemnou spolupráci ukončit.  

Existence Talent managementu je bezesporu přínosem pro zaměstnance, jelikož dostávají 

šanci k osobnímu rozvoji pod profesionálním vedením bez jakýchkoli budoucích závazků 

vůči společnosti DČR. 

5.2.5 Plán nástupnictví 

V rámci hodnocení plánu nástupnictví lze v zásadě zopakovat to, co bylo již řečeno 

u hodnocení Talent managementu.  

Výtka však směřuje k procesu výběru členů této skupiny. O nástupci uvolněné pozice by 

měl namísto vrcholového vedení rozhodovat zejména budoucí přímý nadřízený obsazované 

pozice (samozřejmě pokud zaměstnance, o kterém se na uvolněnou pozici uvažuje, zná). Ten 

má totiž nejlepší informace o znalostech a schopnostech zaměstnanců náležících do týmu 

svého podřízeného, jehož pozice bude v budoucnu uvolněna, a zároveň ví, jakým způsobem 

se chová, jak je začleněn do kolektivu, jak je schopen spolupracovat s ostatními kolegy či 

útvary a jak bude zvládat vedení dalších lidí. Rozhodování členů vrcholového vedení 

společnosti o budoucích nástupcích je víceméně rozhodováním „od stolu“ na základě 

zprostředkovaných informací, a proto nemusí být plně doceněny kvality příslušného 

zaměstnance. Z jeho pohledu se potom celý výběr budoucích nástupců může jevit jako 

netransparentní a nereflektující jeho skutečné schopnosti a dovednosti. 

5.2.6 Vzdělávání 

Odborná školení a semináře jsou vynikající příležitostí, jak dát zaměstnanci najevo, že 

společnost DČR o jeho znalosti a schopnosti stojí, a zároveň se jedná o prostředek, jak si 
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udržet náskok před konkurencí. Při výběru kurzů a školení pro zaměstnance je třeba brát 

ohled na to, aby nebyl často odtrháván od plnění svých pracovních povinností. Pro 

zaměstnance se účast na takových školeních může časem stát iritující, a to obzvláště 

v případech, kdy sám zaměstnanec nevidí v účasti na takovém školení žádné obohacení svých 

dosavadních vědomostí a dovedností. 

V oblasti jazykového vzdělávání se ze strany společnosti DČR jedná o vynikající výhodu pro 

všechny zaměstnance, kteří se rozhodnou zdokonalovat se ve svých jazykových 

schopnostech. Výhrada směřuje k systému testování jazykových znalostí. Online test, i když 

časově omezený, má velice omezenou vypovídací schopnost o skutečné úrovni znalostí 

daného jazyka. Testování spočívá ve výběru správné odpovědi z několika možností. Není 

proto vyloučeno, aby si daný zaměstnanec na pomoc pozval jazykově zdatnějšího kolegu 

nebo hledal pomoc na webových stránkách zabývajících se danou tematikou. Tento způsob 

testování rovněž nereflektuje znalosti ve všech oblastech cizího jazyka. Výběr správné 

odpovědi z několika možností v žádném případě neprokazuje schopnosti daného zaměstnance 

cizí jazyk aktivně užívat např. v mluveném nebo psaném projevu. Není proto vyloučeno, že 

v určitých případech příspěvek zaměstnavatele na jazykové kurzy může být vynakládán bez 

viditelného efektu. 

Návrhem na změnu je proto umožnit zaměstnancům jazykovou přípravu pro některý 

mezinárodní certifikát (např. FCE nebo CAE) a náklady na získání tohoto certifikátu rovněž 

uhradit. Certifikát nelze získat bez úspěšného zvládnutí všech dílčích částí zkoušky, což je 

psaný a mluvený projev, užití jazyka a poslech. Jelikož se jedná o nestranné profesionální 

jazykové testování s celosvětovou působností a relevancí, společnost DČR by měla jistotu, že 

zaměstnanec, který daný certifikát získá, jazyk na této úrovni skutečně ovládá. 

Umožnit zaměstnancům zvyšování kvalifikace je bezesporu přínosem jak pro zaměstnance 

samotné, tak i pro společnost DČR. Náklady vynaložené na podporu studujícího zaměstnance 

(např. školné, studijní úlevy apod.) se společnosti DČR jednoznačně následně vrátí formou 

kvalitněji odvedené práce. Studium zaměstnance je navíc důležitý aspekt při jeho hodnocení. 

Fakt, že určitý zaměstnanec se neustále snaží zlepšovat, je pro společnosti DČR důkazem jeho 

kvality.  

V rámci motivace zaměstnanců je u zvyšování kvalifikace možno uvažovat o dvou rovinách. 

První rovina se týká samotného výkonu práce pro společnost DČR – pokud má zaměstnanec 
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na výběr z několika možností pracovního uplatnění a hodlá na sobě i nadále pracovat, 

bezesporu si vybere práci pro tu společnost, která sebezdokonalování podporuje. Druhá rovina 

motivace se týká zaměstnanců, kteří pro společnost DČR již pracují a uvažují o zvýšení své 

kvalifikace. Pokud jim totiž zaměstnavatel poskytne studijní úlevy a dokonce jim uhradí 

přímé náklady spojené se studiem, je rozhodování o dalším studiu daleko snazší.  

5.3 SWOT analýza s ohodnocenými položkami 

SWOT analýza obecně spočívá ve zjištění silných a slabých stránek vnitřního prostředí 

určitého subjektu a zároveň identifikuje relevantní příležitosti a hrozby z jeho vnějšího 

prostředí, které mohou v budoucnu nastat. Pro účely této práce jsou uvedené oblasti 

analyzovány z pohledu společnosti DČR a jejího motivačního programu.  

Jednotlivé položky jsou ohodnoceny body v řadě od 1 do 10, které představují 

pravděpodobnost jejich výskytu (u příležitostí a hrozeb) nebo úroveň, jaké dosahují 

v aktuálním čase (u silných a slabých stránek). Druhou veličinou stavenou u každé položky 

jsou váhy na škále od 1 do 7 reprezentující důležitost každé položky pro společnost DČR. 

Součin udělených bodů a vah představuje celkové hodnocení dané položky. Následně je 

proveden součet součinů všech položek v každé kategorii a tato čísla jsou porovnána v relaci 

silné – slabé stránky a příležitosti – hrozby.  

K jednotlivým položkám a samotné analýze viz Tabulka 5.1. 

Silné stránky Body Váhy Součin Slabé stránky Body Váhy Součin 

 přístupný všem 

zaměstnancům, 

 přehledně stanovená 

pravidla, 

 zvyšuje spokojenost, 

 silná orientace na 

vzdělávání, 

 snižuje fluktuaci, a tím i 

náklady na zaškolování 

nových zaměstnanců. 

 

9 

 

6 

5 

 

7 

 

 

4 

 

6 

 

4 

5 

 

5 

 

 

3 

 

54 

 

24 

25 

 

35 

 

 

12 

 z větší části nereflektuje 

skutečně vynaložené úsilí 

zaměstnanců, 

 nereaguje na potřeby 

zaměstnanců, 

 absence zpětného 

hodnocení účelnosti 

skutečně vynaložených 

prostředků, 

 nepružný systém, 

 některá pravidla pro 

využívání výhod 

nastavená zbytečně přísně. 

 

 

10 

 

7 

 

 

 

5 

8 

 

 

6 

 

 

6 

 

4 

 

 

 

5 

2 

 

 

3 
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28 

 

 

 

25 

16 

 

 

18 

Součet - - 150 Součet - - 147 

Příležitosti Body Váhy Součin Hrozby Body Váhy Součin 

 rozšíření daňově 

uznatelných nákladů, 

 snížení vlivu odborových 

organizací, 

 snížení daňového zatížení, 

 lepší finanční situace 

v důsledku politického 

preferování 

 

3 

 

4 

2 

 

 

 

 

7 

 

6 

6 

 

 

 

 

21 

 

24 

12 

 

 

 

 zvýšení daňového zatížení, 

 zvýšení vlivu odborových 

organizací, 

 zúžení daňově uznatelných 

nákladů, 

 zhoršující se ekonomická 

situace ve Francii – 

mateřská společnost si 

8 

 

5 

 

7 

 

 

 

6 

 

6 

 

7 

 

 

 

48 

 

30 

 

49 
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centralizovaného vytápění, 

 chladné počasí zvyšující 

zisky společnosti, a tím i 

výši prostředků 

vyčleněných pro 

zaměstnance, 

 rozšíření programu 

zaměstnaneckých výhod na 

popud mateřské 

společnosti. 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

6 

bude žádat vyšší zisky na 

úkor zaměstnaneckých 

programů, 

 horší finanční situace 

v důsledku politického 

nastavení podpory pro jiné 

zdroje vytápění, 

 teplé počasí snižující zisky 

společnosti. 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

7 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

42 

 

 

 

20 

 

18 

 

Součet - - 118 Součet - - 207 

 

Tabulka 5.1: SWOT analýza motivačního programu společnosti DČR 

 

 Silné stránky  150:5=30 

 Slabé stránky  147:5=29,4 

 Příležitosti  118:6=19,67 

 Hrozby  207:6=34,5 

 

Ze SWOT analýzy vyplývá, že motivační program společnosti DČR má zejména silné 

stránky, nicméně významně je ovlivněn hrozbami. 

Za této situace lze jedině doporučit, aby se společnost DČR zaměřila zejména na vnější 

hrozby a využila svého potenciálu ke snížení jejich dopadu či jejich eliminaci. Otázkou 

samozřejmě zůstává, zda je takový postup s ohledem na zákonná omezení či strategické řízení 

ze strany mateřské společnosti možné. 
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6 Závěr 

Otázka, jak správně motivovat nejen sebe, ale i své podřízené, provází manažera po celou 

dobu jeho profesní kariéry. Nalézt správnou odpověď však není jednoduché a někdy trvá 

velice dlouho, než manažer pochopí, co právě toho či onoho zaměstnance povzbudí ke 

kvalitně odvedené práci. Každý manažer by jistě ocenil, kdyby existovala příručka, jak 

motivovat právě jeho podřízené. Příruček byla sice vytvořena spousta, nicméně ke každému 

člověku je třeba přistupovat individuálně – nejdříve ho poznat a teprve pak nasměrovat 

správným směrem. Co platí pro jednoho, nemusí platit pro druhého. Proto mohou být rady 

obsažené v příručkách spíše inspirací, nikoli dogmatem. 

Společnost DČR věnuje otázce motivace svých zaměstnanců nemalou pozornost. Pro Útvar 

řízení lidských zdrojů je důležité vědět, že zaměstnanci jsou ve své práci spokojeni, chodí do 

ní rádi a že pracovní podmínky i kolektiv zaměstnanců odpovídají jejich představám. Tento 

útvar se proto snaží nabídnout zaměstnancům širokou škálu motivátorů, ať už v podobě 

odměn, možností se vzdělávat či se realizovat v tak úspěšné společnosti, jako je společnost 

DČR, aby pro ni pracovali rádi a s vysokým pracovním nasazením, a přispívali tak k dobrým 

výsledkům celé společnosti. 

Analýza motivačního programu společnosti DČR ukázala, že je obtížné do obecných 

dokumentů zakomponovat pravidla pro individuální motivaci zaměstnanců. Většina 

uvedených programů sama o sobě zaměstnance nemotivuje, spíše slouží ke zpříjemnění 

pracovního prostředí a práce jako takové. Hlavní úloha v procesu motivace proto spočívá na 

jednotlivých vedoucích či ředitelích, kteří své podřízené znají nejlépe, a mohou tak adekvátně 

reagovat na jejich potřeby. Je proto na každém vedoucím pracovníkovi, aby se úlohy člověka, 

který má svůj tým motivovat, správně zhostil a této roli přisoudil patřičnou váhu. 
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