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ANOTACE 

Tato předložená práce se zaměřuje na problematiku motivace a odměňování 

pracovníků ve společnosti TS Hlučín s.r.o.. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmů 

z oblasti motivace a odměňování, popisem firmy. Praktická část práce obsahuje vyhodnocení 

výsledků dotazníků a jejich znázornění pomocí grafů. V poslední části jsou uvedeny výsledky 

šetření a doporučené návrhy, které by mohli vést k řešení zjištěných problémů. 

Klíčová slova: motivace, systém odměňování, dotazníkové šetření, zaměstnanecké výhody 

 

SUMMARY 

The presented work focuses on the issues of motivation and reward workers at Ltd. 

Company, TS Hlučín s.r.o. The theoretical part deals with explaining the concepts of 

motivation and reward, a description of the company. Practical work includes evaluation of 

the results of questionnaires and their representation by graphs. The last part presents the 

results of the investigation and recommended proposals that could lead to solving the 

identified problems. 
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1 ÚVOD 

Základním cílem všech společností je stát se úspěšnou, dlouhodobě prosperující 

společností, která si vydobude své pevné místo na trhu. Jedním z předpokladů pro dosažení 

tohoto záměru jsou kvalitně motivovaní pracovníci, neboť právě takoví pracovníci využijí 

maximálně své schopnosti, dovednosti, a vynaloží své veškeré úsilí, aby dosáhli jim 

stanovených cílů, a tím potažmo i celkových cílů společnosti. 

Mezi nejúčinnější motivační nástroje patří stále bezesporu finanční odměna. Kromě 

ní však existuje celá řada dalších nástrojů, které se svým motivačním účinkem mohou 

téměř rovnat primární finanční odměně. Může jít např. o poskytování zaměstnaneckých 

výhod, uznání za dobře odvedenou práci, vytváření zdravých vztahů na pracovišti a tvorbu 

příjemného pracovního prostředí vůbec aj.  

Důležitou otázkou pro podniky tedy je, jaké nástroje použít a jak je zkombinovat 

a vůbec na jakém základě stavět celý systém odměňování, aby své zaměstnance vhodně 

motivovali. K vyřešení tohoto problému musí firma poznat a zajímat se o potřeby a přání 

svých zaměstnanců. 

Svou bakalářskou prací se zaměřím na problematiku motivace a odměňování ve 

společnosti TS Hlučín s.r.o. Společnost se zabývá především poskytováním technických 

služeb, montážemi, opravami a revizemi elektrických zařízení, údržbou a úklidem města 

Hlučína apod. Jedná se o malý až středně velký podnik, zaměstnávající v průměru 45 

pracovníků, převážně dělnické profese. 

Cílem mé práce tedy je provést analýzu stávajícího systému odměňování a 

motivace u společnosti TS Hlučín s.r.o., zpracovat informace získané na základě 

průzkumu, zhodnotit je a případně navrhnout a doporučit firmě konkrétní opatření. 

Práce je rozdělena do 4 částí. První část je teoretická a s použitím uvedené 

literatury se zde věnuji základním pojmům a znalostem z oblasti motivace a odměňování. 

Druhou část tvoří charakteristika společnosti TS Hlučín s.r.o., jejíž systém odměňování a 

motivace je předmětem třetí, praktické části, kde provádím analýzu informací získaných 
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formou dotazníkového šetření. V poslední části uvádím výsledky šetření a doporučené 

návrhy a opatření, které by mohli vést k řešení zjištěných problémů. 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Personální práce je pojem, kterým můžeme charakterizovat část podnikových 

činností zabývajících se člověkem zapojeným v pracovním procesu. Během let prošlo 

chápání personální práce značným vývojem, který můžeme rozdělit do následujících fází: 

1. personální administrativa, 

2. personální řízení, 

3. řízení lidských zdrojů. 

Personální administrativa je historicky nejstarší fází personální práce a jak už název 

napovídá, jednalo se především o zpracování administrativních záležitostí, které provázely 

přijetí pracovníků, jejich zaměstnávání, tvorbu osobních složek apod. Pokrok v pojetí 

personální práce nastal již před druhou světovou válkou, kdy si podniky začaly 

uvědomovat hodnotu pracovní síly a tudíž možnosti využít ji také jako konkurenční 

výhodu. Byly vytvářeny nové typy personálních útvarů zaměstnávající specialisty na 

personální práci. Personální řízení mělo za cíl zvyšovat kvalitu pracovníků a tím dosáhnout 

větší výkonnosti a úspěšnosti podniku. I přes tento rozvoj personální práce se však řízení 

zabývá především faktory a problémy uvnitř podniku. Poslední fáze vývoje přichází v 80. 

letech 20. století a tento nový přístup se nazývá řízení lidských zdrojů. Na rozdíl od 

předchozích fází je ŘLZ manažerským přístupem a vyžaduje tedy přímou účast 

jednotlivých manažerů při personálních činnostech.[3] 

Rozdělení personálních činností není jednoznačně dáno, ale dle odborné literatury 

je možné stanovit tento výčet: 

1. analýza pracovních míst, 

2. personální plánování, 

3. získávání, výběr a přijímání pracovníků, 

4. adaptace a orientace pracovníků na pracovišti, 

5. hodnocení pracovníků, 

6. odměňování pracovníků, 
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7. motivace pracovníků,  

8. vzdělávání a rozvoj pracovníků, 

9. pracovní vztahy, 

10. péče o pracovníka, 

11. ukončování pracovního poměru. 

Ve své bakalářské práci se dále zaměřím pouze na dvě oblasti personální činností, a 

to oblast motivace pracovníků a oblast odměňování. 

2.1 Motivace pracovníků 

Mezi velký zájem organizace patří vytvoření a udržení vysokého výkonu svých 

pracovníků. Proto, aby tohoto zájmu dosáhli, musí firmy znát potřeby svých zaměstnanců a 

podnikat takové kroky, aby je motivovali k dosažení těchto cílů.  

Model procesu motivace související s potřebami naznačuje, že „motivace je 

iniciována vědomým nebo mimovolným zjištěním neuspokojených potřeb. Tyto potřeby 

vytvářejí přání dosáhnout něčeho nebo něco získat. Poté jsou stanoveny cíle, o nichž se 

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

očekává, že povedou k dosažení stanovených cílů.“[1] 

Existují dva typy motivace: 

- „Vnitřní motivace – faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují, aby 

se určitým způsobem chovali nebo aby se vydali určitým směrem. Tyto faktory 

tvoří odpovědnost (pocit, že práce je důležitá a že máme kontrolu nad svými 

vlastními možnostmi), autonomie (volnost konat), příležitost využívat a rozvíjet 

dovednosti a schopnosti, zajímavá a podnětná práce a příležitost k postupu 

v hierarchii pracovních funkcí. 

- Vnější motivace – to, co se dělá pro lidi, abychom je motivovali. Tvoří ji 

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

např. disciplinární řízení, odepření platu nebo kritika.“ [1] 

„Téma motivace je významné také všude tam, kde jde o výkon. Motivace spolu se 

schopnostmi tvoří dvě základní skupiny subjektivních, osobnostních determinant výkonu, 

resp. výkonnosti člověka. Tato skutečnost bývá vyjadřována formou vzorce: 



Lenka Vavřínková: Analýza personální činnosti 

2012  5   

 

V = f (M . S) 

Kde  V = úroveň výkonu (v dimenzích kvantity, ale i kvality) 

 M = úroveň motivace (míra „chtění“ člověka podat výkon) 

 S = úroveň schopností (vědomostí, znalostí, dovedností apod.).“ [4] 

Je důležité najít ale správnou sílu motivace, neboť vztah motivace a výkonu není 

tak prostý jak se zdá, a názor, že čím silnější motiv máme, tím bude vyšší i výkon, je 

nepravdivý. Může se stát, že výsledkem případu scházející a případu přílišné motivace 

bude stejně neuspokojivý výkon. [4] 

„Příčinou tohoto na první pohled paradoxního jevu je skutečnost, že přílišná 

motivovanost přináší vysokou míru vnitřního psychického napětí, které interferuje – 

negativně narušuje „normální“ fungování lidské psychiky, oslabuje tak aktuální vnitřní, 

subjektivní předpoklady výkonu a celkově tak výkon zeslabuje.“ [4] 

Mezi vhodné stimuly můžeme řadit vše, co je pro člověka – pracovníka důležité, 

vše co mu může firma nabídnout. Stimulačními prostředky může být: 

• hmotná odměna, 

• obsah práce,  

• povzbuzování – neformální hodnocení,  

• atmosféra pracovní skupiny, 

• pracovní podmínky apod. [4] 

2.2 Odměňování pracovníků 

Odměňování pracovníků řadíme mezi nejdůležitější personální činnosti. Využitím 

správného systému odměňování můžeme dosáhnout efektivního výkonu pracovníků, 

protože způsob odměňování je jedním z nejúčinnějších nástrojů při motivaci zaměstnanců.  

Současný systém odměňování v sobě zahrnuje nejen mzdu nebo plat, ale i celou 

řadu zaměstnaneckých výhod a nehmotných odměn. Za nehmotnou odměnu formálního 

charakteru považujeme např. povýšení, ocenění pracovníka (diplomem), přidělení 

důležitějších a atraktivnějších úkolů, větší odpovědnost atd. Neformální nehmotnou 
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odměnou může být např. uznání nebo úcta projevována zaměstnanci jeho spolupracovníky 

apod. [3] 

2.2.1 Systém odměňování 

Společnosti mají širokou volbu možností, jak své zaměstnance odměňovat, 

a z velké části záleží právě na rozhodnutí společnosti, které z řady možností odměňování 

použije, jakou zvolí strukturu celkové odměny podle jednotlivých forem, jaký poměr zvolí 

mezi pevnou a pohyblivou složkou mzdy, jaká nastaví pravidla a postupy při odměňování 

jednotlivých pracovníků apod.  

„Systém odměňování není nic jiného než způsob stanovování mezd a platů, 

popřípadě zaměstnaneckých výhod pracovníků.“ [2] 

Systém odměňování ovlivňuje řada faktorů, které můžeme rozdělit na vnitřní  

a vnější. Mezi vnější faktory řadíme např. faktory sociálně demografické (otázky týkající 

se počtu potřebné pracovní síly na trhu práce), technické a technologické, ekonomické, 

vliv státu a odborů. Vnitřní faktory pak jsou např. styl řízení podniku, finanční situace 

podniku, podnikatelská strategie atd. Systém by měl splňovat několik podmínek jako být 

relativně spravedlivý (naprosto spravedlivý systém neexistuje, i přesto by ale systém neměl 

dovolovat diskriminaci např. podle rasy, věku, pohlaví, vyznání aj.), dostatečně 

srozumitelný, konzistentní (za stejnou práci, aby náležela stejná odměna), dodržovat 

předpisy a zákony a také by měl vytvářet a udržovat dobré jméno firmy na trhu práce. [2] 
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2.2.2 Mzdové formy 

Úkolem mzdových forem je mzdově ohodnotit výsledky práce pracovníka, jeho 

výkon, včetně jeho pracovního chování, schopností a dovedností. [3] 

Existuje celá řada mzdových forem. Uvedu zde jen několik nejobvyklejších nebo 

zajímavých forem: 

1. Úkolová mzda,  

2. časová mzda, 

3. mzda za očekávané výsledky práce, 

4. podílová mzda, 

5. mzda za schopnosti 

6. dodatkové mzdové formy. 

Úkolová mzda 

Úkolové mzdy se využívá nejvíce u dělnických profesí. Aby podnik mohl využít 

úkolové mzdy, je třeba, aby takto odměňovaná práce byla snadno měřitelná, 

kontrolovatelná, aby sám pracovník mohl svým úsilím ovlivnit kusový výkon a aby průběh 

práce byl dostatečně organizačně zajištěn a tím umožňoval pracovníkovi využít plně jeho 

pracovní doby. Pracovník je tedy placen podle množství odvedených jednotek práce. [3] 

Časová mzda 

Časová mzda je nejpoužívanější základní mzdovou formou a je zpravidla dána 

hodinovou, týdenní nebo měsíční částkou, kterou za svou práci zaměstnanec získává. 

Hodinová mzda je obvykle určována pro dělnické profese a pro nedělnické profese se 

stanovuje zpravidla měsíční mzda. Tato mzda není oproti úkolové mzdě závislá na výkonu, 

který zaměstnanec podá, ale v podstatě na množství času, který stráví v práci.  Tarify,  

do kterých je časová mzda rozdělena, jsou sestaveny na základě relativní hodnoty dané 

práce a vnějších faktorech. Časová mzda se stále řadí mezi nejoblíbenější systémy 

odměňování, protože takovýto systém je dobře srozumitelný pro zaměstnance a zároveň 

administrativně nenáročný, jednoduchý a levný. Jeho negativa ale spočívají v omezeném 

motivačním účinku na zaměstnance, a tak se často využívá v kombinaci s dodatkovými 

pobídkovými formami mezd. [3] 
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Mzda za očekávané výsledky práce 

Při tomto způsobu odměňování se pracovník zaváže firmě, že v daném období 

odvede v dohodnuté kvalitě a množství určitý soubor prací či výkonů. Tuto mzdovou 

formu je možno poskytnout pracovníkovi, u něhož firma zná jeho výkon a schopnosti,  

a na základě toho mu firma vyplácí v průběhu pevnou částku spolu s určitou výkonnostní 

odměnou. Po určitém období se provádí zhodnocení splněných naplánovaných výsledků  

či cílů, na jehož základě může dojít k úpravě výše mzdy pro další období. [3] 

Podílová mzda 

Podílová neboli provizní mzda je velice jednoduchá a nejčastěji se jí využívá  

při obchodních činnostech a v některých službách. Podílová mzda může být dvojího typu, 

kdy v prvním případě se může jednat o přímou podílovou mzdu, kdy pracovníkovi přísluší 

odměna zcela jen za jím prodané množství nebo může mít pracovník dohodnutý základní 

plat, který má garantovaný, a k němu mu náleží provize za prodané množství. Tato mzdová 

forma je výhodná pro svůj přímý vztah odměny k výkonu. Naopak úskalí této formy 

spočívá v nemožnosti pracovníka ovlivnit okolní faktory jako vývoj nových, lepších  

či levnějších produktů, které pracovník prodává, počasí, hospodářská situace apod. [3] 

Mzda za schopnosti 

Tato mzdová forma je spojena se schopností pracovníka efektivně a kvalifikovaně 

odvádět úkoly řady různých pracovních míst nebo prací. Každá profese má určeny 

požadované znalosti a dovednosti, kterým odpovídá základní plat či mzda. Každá další 

znalost či dovednost pracovníka nad jeho stanovený profesní rámec je pak odměňována 

zvlášť. Proti této metodě stojí ale fakt, že zaměstnanci poté často ovládají více činností  

a dovedností, ale ani jedno z toho neovládají stoprocentně. [3] 

Dodatkové mzdové formy 

Dodatkové mzdové formy odměňují výkon či zásluhy a často se jich také využívá  

u nedostatečně pobídkově motivované časové mzdy. Dodatkových mzdových forem je celá 

řada a mohou se rozlišovat frekvencí vyplácení (jednorázové, periodické), vázaností  

na individuální nebo kolektivní výkon, určením pro dělníky nebo manažerské pozice, apod. 

[3] 
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Dodatkovými mzdovými formami mohou být [3]: 

• Prémie – jsou velice využívané a nejčastěji se poskytují k úkolové a časové 

mzdě.  

Prémie mají dvě podoby: 

o Jednorázová prémie – vyplácí se za mimořádný výkon, za iniciativu, 

pracovní chování, může mít peněžní i nepeněžní charakter. 

o Prémie periodicky se opakující – kritéria pro splnění nároku na tuto 

prémii jsou dána předem, tak jako jejich sazby. Prémie bývají 

závislé na odvedeném výkonu (množství práce, úspory, splnění 

termínu, další vzdělávání).  

• Osobní ohodnocení – používá se k ocenění náročnosti práce či dlouhodobě 

dosahovaných výsledků pracovníkem. Výše osobního ohodnocení je dána 

procentem ze základního platu, přičemž toto procento by mělo být pro vyšší 

motivační účinek pravidelně znovu stanovováno na základě provedeného 

hodnocení pracovního výkonu pracovníka. 

• Podíly na výsledcích hospodaření – může se skládat z podílu na zisku, 

z podílu na výkonu (např. zvýšení produktivity, úspora nákladů, aj.), podílu 

na výnosu (obratu, přidané hodnotě). Nejobvyklejší formou je podíl na 

zisku, kdy zaměstnanci dostávají určité procento ze zisku, jehož výše se 

může pro jednotlivé zaměstnance lišit (např. podle odpracované doby  

ve firmě, významu dané pozice ve firmě, vlastním výkonu apod.). 

• Odměny za úsporu času – může se využívat u dělnických profesí 

s časovou formou mzdy, kdy pracovník provedl stanovený objem práce  

za kratší časovou jednotku, než má určeno normou. Pracovník pak získává 

plnou hodinovou sazbu a jako odměnu ještě procento hodinového tarifu 

(pevné nebo pohyblivé dle velikosti časové úspory). 

• Odměny za zlepšovací návrh – tato dodatková mzdová forma může být 

odvozována buďto od prokazatelného poklesu nákladů, nebo přírůstku zisku 

souvisejícího se zlepšovacím návrhem. Cílem této odměny je motivování 

vlastních pracovníků, aby vymýšleli či se nebáli podávat takovéto návrhy. 
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• Příplatky ke mzdě – poskytují se buď povinně (např. příplatek za práci  

ve svátek, v sobotu a v neděli, za práci přesčas, za práci ve ztíženém  

a zdraví škodlivém prostředí, za práci v noci apod.), nebo je firma může 

poskytovat dobrovolně (např. příplatky na dopravu do zaměstnání,  

na ubytování, na oděv apod.) 

• Další zvýhodnění pracovníků firmy – dle svého uvážení může firma 

nabízet mnoho dalších dodatkových mzdových forem – třináctý plat, 

vánoční příspěvek, k pracovnímu nebo životnímu výročí, náborový apod. 

2.2.3 Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody jsou brány jako součást odměňování. Jejich poskytování 

však nesouvisí ani s výkonem, odpracovanou dobou, nebo schopnostmi pracovníka,  

ale s pouhým faktem, že pracovník je s danou firmou v pracovním poměru. [2] 

Zaměstnanecké výhody pracovníci získávají ve většině případů plošně a bez 

rozdílu, pouze některé jsou podmíněny kupříkladu dobou zaměstnání, funkcí, postavením 

pracovníka ve firmě apod. Cílem zaměstnaneckých výhod je udržet si stávající pracovníky, 

vytvořit jejich zdraví vztah k firmě, získat si jejích loajalitu, ale také k vytvoření dobré 

pověsti a konkurenceschopnosti firmy na trhu práce. [2] 

Zaměstnanecké výhody můžeme rozdělit do čtyř skupin: 

1. „výhody sociální povahy (např. důchodové připojištění hrazené zcela nebo zčásti 

firmou, životní pojištění, půjčky a ručení za půjčky, příspěvek na rekreaci dětí 

apod.), 

2. výhody zkvalitňující využívání volného času (např. kulturní a sportovní aktivity, 

organizování dotovaných zájezdů, nabídka nebo dotování rekreace pro 

pracovníky a jejich rodinné příslušníky apod.), 

3. výhody mající vztah k práci (např. stravování, výhodnější prodej firemních 

produktů pracovníkům, firemní parkoviště, příspěvek na úhradu cestovních 

nákladů při dojížďce do zaměstnání, poskytování pracovního oděvu, vzdělávání 

hrazené firmou, aj.), 

4. výhody spojené s postavením ve firmě (např. prestižní firemní automobily pro 

vedoucí pracovníky, používání firemních automobilů pro osobní účely, přidělení 
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mobilního telefonu, úhrada provozu telefonu na bytě, nárok na společenský oděv 

a jiné náklady reprezentace atd.).“ [2] 

Problém, který nastává při plošném poskytování zaměstnaneckých výhod,  

je rozlišnost momentálních potřeb pracovníků. Ti ne vždy mají zájem o všechny 

poskytované výhody, a tak se původně zamýšlený motivační efekt míjí účinkem.  

Organizace pochopitelně nemůže být schopna vyhovět všem potřebám pracovníků, 

každopádně by si ale měla při sestavování svého souboru výhod dát za úkol provedení 

průzkumu mezi svými pracovníky o jejich potřebách. Další možností jak zajistit efektivní 

skladbu zaměstnaneckých výhod je využití systému kafetéria.  

Kafetéria systém umožňuje zaměstnancům vybrat si takový soubor 

zaměstnaneckých výhod (menu), které v danou chvíli nejvíce vyhovují jejich situaci. 

V případě, že se jejich životní situace a preference změní, mají zaměstnanci možnost 

provést změny i ve svém souboru. Zaměstnanci si však většinou nemohou vybírat 

individuálně z celé řady poskytovaných výhod, nýbrž firma nabízí několik vhodně 

sestavených menu, nebo je předmětem volby jen část výhod a zbytek je poskytován plošně. 

[2] 

3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Při zpracování své bakalářské práce jsem spolupracovala se společností TS Hlučín 

s.r.o., jejíž sídlo se nachází na ulici Úzká 717/3 ve městě Hlučín. Toto město má téměř 

15 000 obyvatel a nachází se přibližně 10 km od Ostravy. 

Společnost TS Hlučín s.r.o. se zabývá těmito činnostmi:  

- Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení, 

- přípravné práce pro stavby, 

- čištění města a úprava zeleně, 

- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), 

- poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob, 

- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, 

- poskytování technických služeb, 

- technické služby v dopravě. 
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3.1 Historie společnosti 

Historie společnosti vzniká rokem 1974, kdy došlo k rozdělení podniku Bytových  

a technických služeb a vznikl tak samostatný podnik Technické služby města Hlučína, 

jejímž zakladatelem byl Městský národní výbor. Podnik byl rozpočtovou organizací města 

a jako takový se nezanášel do podnikových rejstříků. Mezi lety 1991 a 2001 působil 

podnik jako státní příspěvková organizace, a to až do dne 1.8.2001, kdy společnost změnila 

svou právní formu na základě rozhodnutí rady města Hlučína. Tehdejší Technické služby 

p.o. se transformovaly na společnost s ručením omezeným. 

3.2 Současnost společnosti 

V současné době je 70% veškerých činností společnosti prováděno na objednávku 

města Hlučína a zbylých 30% činností pro jiné firmy. Společnost zaměstnává trvale  

cca 45 pracovníků. Při obsazování pracovních míst spolupracuje také s úřadem práce 

v Opavě a s právním oddělením města Hlučína. 

Ve spolupráci s právním oddělením poskytuje společnost možnost odpracování si 

veřejně prospěšných prací 2 – 3 osobám. Veřejně prospěšné práce jsou nabízeny jako 

alternativní trest lidem odsouzeným za drobné přestupky jako krádeže, černý odběr, 

nepřiměřená rychlost vozidlem, apod. a to v rozsahu až do 450 hodin. Pracovní doba je 

standardně stanovena na 8 hodin denně od pondělí do pátku. Jestliže má pracovník stálé 

zaměstnání, čerpá obvykle u svého zaměstnavatele dovolenou anebo neplacené volno  

po dobu výkonu veřejně prospěšných prací, protože náhradní práce o víkendech je možná 

pouze výjimečně, a to v případě potřeby společnosti a se schválením ředitele. Pracovníci 

musí být vybaveni ochrannými pomůckami, musí projít školením o bezpečnosti práce  

a dále je také technikem pověřen jeden dělník, který kontroluje jejich docházku. Veškeré 

činnosti související s jejich přijetím tudíž zvyšují náklady společnosti. Tyto náklady jsou 

společnosti na druhou stranu kompenzovány ve formě bezplatné pracovní síly. 

Společnost TS Hlučín s.r.o. zaměstnává 10 - 15 pracovníků na základě dohody o 

vytvoření pracovní příležitosti s úřadem práce v Opavě. Nejprve je společností podána 

žádost o příspěvek na vytvoření těchto pracovních míst, jejíž součástí je prokázání 

bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně, celnímu úřadu, okresní správě 

sociálního zabezpečení apod. Úřad práce poté poskytne společnosti pracovníky podle 
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požadavků obsazovaných pracovních míst. Jedná se o dlouhodobě nezaměstnané osoby – 

déle než 1 rok bez zaměstnání, se kterými je sjednána smlouva na dobu určitou  

a to na 12 měsíců. Během této doby společnost pobírá dotace na mzdu ve výši  

10 000 – 12 000 Kč na každého pracovníka. Dotace je spolufinancována ze státního 

rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Cílem této politiky je návyk dlouhodobě 

nezaměstnaných osob na práci. 

3.3 Struktura společnosti 

Společnost TS Hlučín s.r.o. byla založena jediným společníkem, městem Hlučín. 

Vedením společnosti je pověřen ředitel a jednatel, který je statutárním orgánem 

společnosti. 

Společnost se člení na tyto organizační útvary: 

- útvar ředitele, 

- úsek provozně-technický,  

- úsek personální a ekonomický. 

Hlavní pracovní náplň organizačních útvarů 

Ředitel a jednatel odpovídá za celkový chod společnosti, za řádné hospodaření se 

svěřeným majetkem a za jeho ochranu. Zastupuje společnost navenek ve věcech, které se 

týkají její činnosti. K zajištění činnosti společnosti vydává příkazy, které jsou závazné pro 

všechny zaměstnance. Jsou mu podřízeny všechny organizační úseky společnosti. 

Personální a ekonomický útvar zajišťuje komplexní personální a mzdovou 

agendu. Navrhuje řediteli podle požadavků vedoucích úseků ke schválení přijímání  

a propouštění zaměstnanců, připravuje pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných 

mimo pracovní poměr, sestavuje výpovědi z pracovního poměru a dohody o jeho skončení 

a předkládá je řediteli k podpisu. Vede osobní spisy zaměstnanců, eviduje jejich nárok na 

dovolenou. Předává mzdové účtárně potřebné podklady pro výpočet náhrad mezd  

a nemocenských dávek. Odpovídá za styk s příslušnými orgány státní správy, zejména 

s úřadem práce, atd. 

Vedoucí úseku provozně-technického odpovídá za bezporuchový chod provozní 

části společnosti, za technický stav budov, strojů a zařízení, za ostrahu budov a dodržování 
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obecně závazných i vnitřních předpisů v řízeném úseku. Přímo řídí pracovníky ve všech 

dělnických profesích, přiděluje jim práci na jednotlivých střediscích a eviduje jejich 

docházku, dává podklady mzdové účtárně, je zodpovědný za přesčasovost zaměstnanců, 

zastupuje ředitele v jeho nepřítomnosti atd. 
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4 Analýza motivace a odměňování zaměstnanců TS 

Hlučín s.r.o. 

Všechny určené práva, povinnosti a materiální či jiné výhody vznikají každému 

zaměstnanci při vzniku pracovního poměru. Náležitosti související se vznikem, průběhem  

i ukončením pracovního poměru jsou zakotveny v kolektivní smlouvě.  

4.1 Mzdový systém 

Firma využívá pro odměňování 6-ti stupňový tarifní systém (tabulka č. 4.1)  

a pracovníci jsou zařazování do tarifního stupně podle druhu práce, na kterou byl 

zaměstnanec přijat a která s ním byla dohodnuta v pracovní smlouvě. Pracovní doba je 

stanovena v týdenním rozsahu 40 hodin. Zaměstnavatel započítává do pracovní doby 10 

min/den na očistu po skončení práce.  

Tabulka č. 4.1 Mzdové tarify 

Stupeň Profese Hodinová sazba v Kč Měsíční sazba v Kč 

1. Hlídač 

Toaletářka 

Ošetřovatel útulku 

51 

52 

 

 

 

3500 

2. Dělník pomocný 60-62  

3. Hrobník 64  

4. Dělník odborný s ŘP 

Řidič dle oprávnění 

Řidič strojník 

 

70-72 

 

5. Mechanik 

Elektromechanik 

70-75  

6. THP 

Ředitel a jednatel 

 16000-18000 

Dle rozhodnutí Rady  
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města Hlučína 

Zdroj: Kolektivní smlouva společnosti TS Hlučín s.r.o. 

Mzda pracovníků se skládá z dvou složek: 

• z pevné složky, která odpovídá stupni, do kterého byl pracovník zařazen, 

• z pohyblivé složky, která se zaměstnancům poskytuje v závislosti na jejich 

pracovních výsledcích formou časové mzdy s odměnami. 

4.2 Dodatkové mzdové formy 

1. Odměny lze zaměstnancům poskytovat: 

- měsíčně podle hodnocení pracovních výsledků,  

- za splnění předem vyhlášeného pracovního úkolu, 

- za činnosti zaměstnance, které zaměstnavateli přinesly hospodářský prospěch 

- za splnění mimořádných pracovních úkolů zpravidla nad rámec pracovních 

povinností 

- za dosažení prokazatelných úspor. 

2. Měsíčně se vyplácí zaměstnanci prémiová složka mzdy ve výši 0-50% základního 

platu, pro THP 0-35% základního platu. 

3. Mzda na dovolenou, která se vyplácí v měsíci květnu ve výši 2500 Kč. Zaměstnanec 

však musí v rozhodném období (1.-4. měsíc daného roku) odpracovat minimálně  

65 dnů. 

Tyto odměny se týkají všech pracovníků, další uvedené odměny se již týkají jen 

pracovníků s pracovní smlouvou sjednanou na dobu neurčitou a ředitele organizace.  

O přidělení mzdy ostatním zaměstnancům rozhoduje individuálně ředitel organizace 

s vedoucím provozu. 

1. Mimořádná odměna za splnění mimořádných úkolů, 

2. mimořádná odměna při dosažení 50 let věku ve výši 3000 Kč,  

3. při odchodu do starobního důchodu 3000 Kč. 

Firma poskytuje svým zaměstnancům dále tyto příplatky: 
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1. za práci přesčas v pracovní dny přísluší zaměstnanci, kterému nebylo poskytnuto 

náhradní volno, příplatek ve výši 30% průměrného hodinového výdělku. V den 

nepřetržitého odpočinku v týdnu 50% průměrného hodinového výdělku. 

2. za práci ve svátek přísluší zaměstnanci, se kterým bylo dohodnuto poskytnutí příplatku 

namísto náhradního volna, 200% průměrného hodinového výdělku. Zaměstnancům 

pracujícím dle předem stanoveného harmonogramu náleží tento příplatek ve výši 

100%, 

3. za práci v noci, výškách a ve ztíženém zdraví škodlivém pracovním prostředí náleží  

6 Kč za každou odpracovanou hodinu, 

4. vedoucímu provozu 1500 Kč,  

5. za vedení čety 300-500 Kč/měsíc 

6. za řízení motorového vozidla – plošina 350 Kč/měsíc, ostatní 250 Kč/měsíc, 

7. stravenky – za každou odpracovanou směnu (nebo alespoň její poloviny), náleží 

zaměstnanci stravenka v hodnotě 70 Kč. Zaměstnanec přispívá částkou  

23 Kč/za stravenku.  

4.3 Dotazníkové šetření 

Cílem průzkumu je zjištění názoru zaměstnanců na stávající úroveň motivace  

a systému odměňování ve společnosti. K provedení průzkumu a získání potřebných 

informací jsem využila dotazníku, který tvoří přílohu č. 1 této bakalářské práce. 

Využití dotazníku je levné, rychlé a hlavně můžeme získat názor velké skupiny 

lidí. Použitý dotazník je anonymní, byl rozdán přímo na pracovišti během pracovní doby  

a pracovníci se do něj mohli zapojit dobrovolně. Celkem z 30 rozdaných dotazníků jich 

bylo vráceno 22, což představuje cca 73% návratnost. 

Zvoleným dotazníkem chci ověřit následující hypotézy: 

1. Alespoň 60% respondentů považuje současný systém odměňování za spravedlivý  

a  motivující. 

2. Alespoň 70% respondentů rozumí systému odměňování a vyzná se v zaměstnaneckých 

výhodách. 

3. Alespoň 60% respondentů je spokojeno s poskytovanými zaměstnaneckými 

výhodami. 
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4.4 Výsledky dotazníku 

Otázka č. 1 

Jste dostatečně informován/a o systému odměňování ve vaší společnosti? 

Většina dotázaných se domnívá, že má nebo spíše má dostatek informací o systému 

odměňování (64%). Dále 7 dotázaných (32%) spíše nemá dostatečné informace o systému 

odměňování a 1 pracovník označil přímo odpověď „Ne“. 

 

Graf 4.1 : Informovanost ohledně systému odměňování 

 

Otázka č. 2 

Domníváte se, že je systém odměňování ve vaší společnosti spravedlivý? 

Nejvíce zaměstnanců vnímá systém odměňování jako nespravedlivý a to 41%.  

Za spravedlivý považuje systém 7 respondentů (32%). Nemalá část (27%) není schopna 

spravedlivost systému posoudit, což může být způsobeno nedostatečnou informovaností a 

komunikací ze strany nadřízených k zaměstnancům, a tím i nepochopení celého systému 

odměňování. 
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Graf 4.2: Hodnocení systému odměňování - spravedlivý 

 

Otázka č. 3 

Myslíte si, že systém odměňování ve vaší společnosti je dostatečně motivující? 

Za dostatečně motivující nebo spíše motivující považuje současný systém odměňování 

55% respondentů. Nikdo si nemyslí, že by systém byl naprosto nemotivující, avšak velké 

procento dotázaných (45%) označilo systém jako spíše nemotivující. Z celkem  

5 zaměstnanců (23%), kteří považují systém za motivující, byli 2 THP a 3 dělnické 

profese. 

 

Graf 4.3: Hodnocení systému odměňování - motivující 
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Otázka č. 4 

Jste spokojen/a s výší Vaší mzdy, je úměrná Vašemu úsilí, kvalifikaci? 

Zaměstnanci se v názoru rozdělili na dvě téměř stejně velké poloviny. 52% respondentů 

není spokojeno s výší své mzdy („Ne“ 32%, „Většinou ne“ 20%) a 48% naopak považuje 

svou mzdu za odpovídající vzhledem ke své kvalifikaci apod. („Ano“ 23%, „Většinou ano“ 

25%. Ze 4 dotázaných THP dva označili odpověď „Ano“ a „Většinou ano“ a další dva 

odpověď „Ne“. 

 

Graf 4.4: Spokojenost s výší mzdy 

Otázka č. 5 

Jaká je podle Vás výše Vaší mzdy v porovnání se stejnou pracovní pozicí v jiné 

společnosti v regionu? 

17 pracovníků (77%) se domnívá, že je jejich mzda srovnatelná s obdobnou pozicí v jiné 

společnosti. Pouze 1 uvedl svou mzdu jako nadprůměrnou. Jednalo se o pracovníka muže 

z řad dělnických profesí, naopak také 4 muži dělnické profese považují svou mzdu za 

podprůměrnou. 
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Graf 4.5: Srovnání výše mzdy stejné pozici s jinou společností v regionu 

Otázka č. 6 

Je výše Vaší mzdy ovlivnitelná Vaším výkonem? 

42% pracovníků si myslí, že změnou pracovního výkonu spíše nedosáhnou (3 pracovníci) 

nebo určitě nedosáhnou (6 pracovníků) změny ve výši své mzdy. Naproti tomu  

8 pracovníků (36%) může svým výkonem ovlivnit výši pohyblivé mzdy a 5 pracovníků 

(22%) základní mzdu. Všichni dotázaní technicko-hospodářští pracovníci mají 

ovlivnitelnou pohyblivou složku mzdy, zároveň tvoří i polovinu pracovníků, kteří označili 

tuto odpověď. 

 

Graf 4.6: Ovlivnitelnost mzdy výkonem 

 

Otázka č. 7 

Dostáváte pochvalu nebo uznání za dobře odvedenou práci? 
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Více než polovina dotázaných (12 pracovníků) si myslí, že se jim ze strany vedoucích 

nedostává žádné pochvaly při kvalitně odvedené práci, 8 pracovníků je chváleno a 2 na 

otázku neodpověděli. 

 

Graf 4.7: Pochvala výkonu 

Otázka č. 8 

Jste postihování za špatně provedenou práci (kritika, snížení prémií nebo jiných 

odměn)? 

Převážná část pracovníků je názoru, že jsou za svou nekvalitně provedenou práci 

postihováni. Pouze 4 pracovníci si nemyslí, že je nekvalitní práce připraví o odměny. Tito 

pracovníci jsou dělnické profese a z pohledu pohlaví to jsou 3 muži a 1 žena. 

 

Graf 4.8: Postihy výkonu 

Otázka č. 9 

Seřaďte od 1 po 8 podle důležitosti faktory, které Vás při práci nejvíce motivují (1 – 

velmi důležité, 8 – nejméně důležité): 

Při vyhodnocení otázek č. 7 a č. 8 jsem využila aritmetického průměru odpovědí.  

V tabulkách jsou odpovědi již seřazeny dle důležitosti jednotlivých faktorů.  
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Pracovníci potvrdili obecný názor a jako nejvíce motivující faktor označili peněžní 

odměnu. Po ní celkem s malým rozdílem následují benefity poskytované firmou. Jako 

nejméně motivující faktor, pak z průměrného názoru respondentů, vzešla pochvala. Tento 

výsledek není překvapující, neboť dle odpovědí na otázku č. 11 se přes polovinu 

pracovníků ani nesetkává s pochvalou za svou práci. 

 

 

Graf 4.9: Faktory, které nejvíce motivují při práci 

 

Otázka č. 10 

 Seřaďte od 1 po 8 podle důležitosti faktory, které Vás při práci nejvíce demotivují (1 – 

velmi důležité, 8 – nejméně důležité): 

Nejvíce demotivující faktor opět souvisí s finančním oceněním práce. Díky otázce č. 12 

jsem zjistila, že téměř většina pracovníků je za svou práci postihována, proto je třeba, aby 

si vedoucí pracovníci byli jistí oprávněností své kritiky vůči pracovníkům, neboť jak lze 

z grafu vidět, neoprávněnou kritiku považují pracovníci za druhý nejvíce demotivující 

faktor. Naproti tomu dobrý výsledek přináší nejméně demotivující faktor, za který byla 

označena práce přesčas. V případě potřeby jsou tedy zaměstnanci ochotni pracovat přesčas, 

neboť tento faktor výrazněji nepůsobí na jejich motivaci k práci. 
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Graf 4.10: Faktory, které nejvíce demotivují při práci 

 

Otázka č. 11 

Víte, jaké zaměstnanecké výhody poskytuje vaše firma? 

Přehled v poskytování zaměstnaneckých výhod má 12 pracovníků (55%), spíše ano uvedli 

4 pracovníci (18%) a spíše neznají nebo vůbec neznají poskytované výhody 27% 

pracovníků.  

 

Graf 4.11: Znalost poskytovaných zaměstnaneckých výhod 
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Otázka č. 12 

Jste spokojen/a se souborem poskytovaných zaměstnaneckých výhod? 

Větší procento respondentů (55%) uvedlo, že je nebo spíše je se souborem výhod 

spokojeno. 5 pracovníků je spíše nespokojeno (23%) a úplně nespokojeni jsou 3 pracovníci 

(13%). 2 pracovníci na tuto otázku neodpověděli, a to i přesto, že oba poté vyjádřili svůj 

názor k otázkám č. 15 a č. 16, čili pojmu zaměstnanecké výhody rozumí. 

 

 

Graf 4.12: Spokojenost s poskytovanými zaměstnaneckými výhodami 

 

Otázka č. 13 

Uveďte, kterou ze zaměstnaneckých výhod poskytovaných vaší firmou oceňujete nejvíce: 

Jako nejdůležitější zaměstnaneckou výhodu poskytovanou firmou uvedli zaměstnanci 

stravenky 55% (12 dotázaných). Pro 3 dotázané je nejcennější výhodou týden dovolené 

nad rámec zákona.  
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Graf 4.13: Nejdůležitější zaměstnanecké výhody 

Otázka č. 14 

Uveďte zaměstnanecké výhody, které vaše firma neposkytuje, ale rádi byste je uvítali: 

Největší zájem projevili pracovníci o penzijní připojištění (18%), dále např. příspěvky  

na zkvalitnění jejich volného času – na kulturu (18% dotázaných), na sporty, wellnes 

(14%). Dva z dotázaných uvedli prémie, které sice považují jako cennou výhodu, avšak 

nesouhlasí s jejich výší. Velké procento (9 dotázaných) na tuto otázku vůbec 

neodpovědělo. Z toho 5 z nich na jednu z předchozích otázek týkající se spokojenosti se 

souborem poskytovaných výhod odpovědělo, že je nebo spíše je spokojeno, což můžeme 

vyvodit jako důvod, proč tuto otázku nechali bez odpovědi. Všichni 4 zbývající 

respondenti shodně na předchozí otázky odpovídali, že nejsou celkově informování  

o systému odměňování ani konkrétně o souboru výhod. Jejich vynechání odpovědi tedy 

pramení z nedostatečné informovanosti.  

 

Graf 4.14: Návrhy nových zaměstnaneckých výhod 

 

Otázka č. 15 

Jste spokojen/a s pracovními podmínkami na pracovišti? 

55% dotázaných, což odpovídá 12 zaměstnancům, je spíše spokojena s pracovními 

podmínkami a 41%, 9 dotázaných je naprosto spokojena. Odpověď „Spíše ne“ byla 

uvedena jen jednou, a to ženou dělnické profese. 
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Graf 4.15: Spokojenost s pracovními podmínkami 

 

Otázka č. 16 

Jak hodnotíte vztahy na pracovišti mezi zaměstnanci a přímými nadřízenými? 

Dle odpovědí respondentů panuje na pracovišti pozitivní a přátelská atmosféra. Nenašel se 

nikdo, kdo by považoval tyto vztahy za zcela nevyhovující a pouze 1 zaměstnanec označil 

vztahy za spíše špatné. 

 

 

Graf 4.16: Hodnocení pracovních vztahů 
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Otázka č. 17 

Vaše pracovní pozice 

Na dotazník odpovídalo 18 pracovníků dělnické profese a 4 THP. 

 

Graf 4.17: Pracovní pozice respondentů 

 

Otázka č. 18 

Vaše pohlaví: 

Dotazníkového šetření se účastnilo 6 žen a 16 mužů. 

 

Graf 4.18: Pohlaví respondentů 
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Otázka č. 19 

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

Většina respondentů (68%) je vyučena. Zbývajících 32% dotázaných, což přestavuje  

7 pracovníků, má střední vzdělání s maturitou, z toho 4 jsou THP. Vysokoškolské vzdělání 

má pouze ředitel firmy, který však na dotazník neodpovídal. 

 

 

Graf 4.19: Dosažené vzdělání respondentů 

 

Otázka č. 20 

Jaký je Váš věk: 

Na dotazník odpovídali pracovníci ve věku od 31 do 60 let.  

31-40 let – 36%, 8 dotázaných 

41-50 let – 28%, 6 dotázaných 

51-60 let – 36%, 8 dotázaných 

 

 

Graf 4.20: Věk respondentů 
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5 Vyhodnocení, návrhy a opatření 

5.1 Vyhodnocení hypotéz 

1. K hypotéze, že alespoň 60% respondentů považuje systém odměňování za spravedlivý  

a motivující, se vztahují otázky č. 2 a 3. Z odpovědí vyplývá, že systém jako spravedlivý 

vnímá pouze 32% respondentů a jako určitě až spíše motivující 55%, čímž jsou obě části 

hypotézy zamítnuty. 

 

2. Pro ověření další hypotézy, že alespoň 70% respondentů rozumí systému odměňování  

a vyzná se v zaměstnaneckých výhodách, využiju výsledky otázek č. 1 a 11. Z odpovědí 

můžu určit, že 58% pracovníků systému odměňování rozumí úplně nebo spíše rozumí, 

čímž je první část hypotézy zamítnuta, a 73% se dle odpovědí domnívá, že zná výhody, 

které mu firma nabízí, čímž můžu druhou část hypotézy potvrdit. 

 

3. K potvrzení či vyvrácení hypotézy, že alespoň 60% respondentů je spokojeno 

s poskytovanými zaměstnaneckými výhodami, je třeba zhodnotit výsledek otázky  

č. 12 a zjistím, že jen 55% respondentů je spokojeno s nabízenými výhodami. Hypotéza je 

vyvrácena. 

5.2 Problematika motivace pracovníků 

Motivace pracovníků je velmi důležitým prvkem, chce-li firma dosáhnout 

efektivního výkonu svých pracovníků. Respondenti se při odpovědích shodli s obecným 

názorem a jako nejvíce motivující prvek označili finanční odměnu. Firmy samozřejmě mají 

ale omezené možnosti navyšování platů či prémií svým zaměstnancům, a tak se při řešení 

této problematika zaměřím na opatření, která firmě nepřinesou žádné nebo alespoň 

minimální náklady. 

Z výsledků dotazníků jsem zjistila, že zaměstnanci označili pochvalu jako nejméně 

motivující prvek, což může být zapříčiněno tím, že se přes polovinu pracovníků 

s pochvalou ze strany nadřízených ani nesetkává. Naopak většina pracovníků je při špatně 
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provedené práci kritizována a nezaslouženou kritiku považují zaměstnanci jako druhý 

nejsilnější prvek, který je při práci demotivuje. Další motivační prvky, které pracovníci 

označili nejčastěji, byly zaměstnanecké výhody, dobrý kolektiv, komunikace s vedením 

apod.  

Co se týká pracovního kolektivu, spokojenosti s pracovními podmínkami, náplní 

práce apod., nemám žádné návrhy na změny, neboť stav, který v této oblasti ve firmě 

panuje, označili téměř všichni pracovníci za velmi kladný.  

Mé doporučení směrem k firmě se týká především nadřízených pracovníků. Firma 

by měla zapracovat na svém systému tzv. neformálních odměn. Ty mohou v podobě 

pochvaly, slov díků nebo uznání znamenat od té správné osoby pro zaměstnance mnoho.  

Je to doporučení, které firmě nepřinese další náklady, a jde pouze o změnu přístupu 

v jednání vedoucích pracovníků. 

5.3 Problematika systému odměňování 

Jedním z nejúčinnějších způsobů motivace je dobře zvolený systém odměňování. 

Jak ale vyplývá z provedené analýzy, téměř polovina pracovníků vnímá systém 

odměňování jako nespravedlivý a tudíž je pro ně systém i nemotivující. Při porovnání 

otázek spravedlivosti a motivace systému odměňování s otázkou informovanosti ohledně 

systému, je možné najít příčinu vzniku tohoto názoru u některých pracovníků. Všichni 

zaměstnanci, kteří uvedli, že nejsou dostatečně informování o systému odměňování, také 

potom shodně označili systém jako nespravedlivý a nemotivující. Naopak  

ze 14 dotázaných (64%), kteří systému rozumí, jej 86% považuje za motivující,  

50% za spravedlivý a 29% nedokáže spravedlivost systému posoudit. 

Z těchto souvislostí je možné vyvodit, že problém systému odměňování nebude 

pravděpodobně v jeho způsobu nastavení, ale spíše v malé informovanosti zaměstnanců, 

kteří poté neumějí nastavený systém dostatečně využít. 

Jako vhodné opatření k vyřešení toho problému bych firmě doporučila provést 

poradu se všemi zaměstnanci, na které by byli podrobně seznámeni se současným 

systémem odměňování, se všemi možnostmi jak jej využívat a také by jim byla vysvětlena 

podstata všech pracovních pozic, jejich náročnost a odpovědnost a z toho vyplývající 

odlišné finanční ocenění jednotlivých pozic. Dále by si firma měla vytvořit jednoduchý  
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a logický dokument, který by popisoval systém odměňování a s tímto dokumentem dobře 

seznámit každého nového zaměstnance, či jej rovnou přikládat k pracovní smlouvě, tak aby 

se do budoucna zamezilo vzniku stejné situace. 

5.4 Problematika zaměstnaneckých výhod 

Zaměstnanci se ve většině případů shodli, že znají zaměstnanecké výhody 

poskytované firmou, avšak v otázce spokojenosti jen 55% dotazovaných uvedlo, že mu 

současný soubor vyhovuje. Proto by bylo dobré, zvážit možnost zavedení systému 

volitelných zaměstnaneckých výhod, neboli systému kafetéria.  

Zvolila bych takový systém, kde by se výhody rozdělily na dvě části – pevnou  

a pohyblivou. Pevná složka by zahrnovala výhody, které by se poskytovali plošně všem 

zaměstnancům. Mohlo by jít o příspěvek na stravování, dovolená nad rámec ZP, 

poskytování pracovního oděvu. Druhá, volitelná složka by poté obsahovala soubor 

různorodých výhod, ze kterých by si každý zaměstnanec individuálně vybral výhodu nebo 

výhody, dle svých vlastních potřeb. Volitelná složka by mohla obsahovat např. příspěvek 

na kulturní akce, na sport, příspěvek na životní připojištění, příspěvek na dovolenou, 

podnikové půjčky atd. 

Zaměstnanci by byli při výběru své kombinace výhod omezeni určitou částkou. 

Částka by byla stanovena přibližně na základě současné výše poskytovaných 

zaměstnaneckých výhod, určitě ne nižší a vyšší v případě rozhodnutí vedení o možném 

dalším uvolnění prostředků do této sféry nákladů. Další omezení by spočívalo v délce 

doby, za kterou by mohli zaměstnanci provést změny ve svém zvoleném souboru.  

Mé doporučení je možnost volby jen 1krát za rok v určitém stanoveném období (např. 

začátek kalendářního roku). 

Pro zachování konstantních nákladů v jednotlivých letech bych navrhovala, aby 

částka na soubor výhod, poskytnuta jednomu zaměstnanci byla nepřevoditelná do dalšího 

roku. Takto by se zabránilo situaci, kdy by si zaměstnanec např. dva roky „šetřil“ 

poskytovanou částku na výhody a poté ji chtěl využít najednou během jednoho období. 

Dále bych doporučila vyplácet hotově do určité výše nevyužitou částku z poskytnutých 

prostředků na výhody. Toto opatření navrhuji pro případ, kdy by si zaměstnanec nemohl 

vhodně poskládat svůj soubor výhod tak, aby využil celou mu nabízenou částku. Mohlo by 
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to vést k pocitu zaměstnance, že mu firma upírá jeho vlastní peníze, což by způsobilo 

opačný účinek, než jaký chceme tímto systémem docílit. Tedy co nejlépe motivovat své 

zaměstnance.  

Zřízení takového systému přináší samozřejmě zvýšené náklady na zavedení a trvale 

vyšší administrativní náročnost. Avšak na druhou stranu je systém pestřejší a přitažlivější 

pro stávající i nové zaměstnance, a umožňuje mnohem více motivovat a uspokojovat 

individuální potřeby pracovníků. 

6 Závěr 

Kvalitní a schopní pracovníci tvoří základní stavební kámen každé prosperující 

společnosti. Proto je zapotřebí, aby společnosti věnovali svou pozornost této oblasti, 

prováděli analýzy efektivnosti jejich systému odměňování, přizpůsobovali se a 

modernizovali jej podle toho, co současná doba vyžaduje, neboť to je cesta, kterou si 

společnost udrží a naláká ty nejlepší zaměstnance. 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu současného stavu odměňování a 

motivace ve společnosti TS Hlučín s.r.o. a na základě výsledků průzkumu zvážit a podat 

návrhy vedoucí k úpravě nebo úplné změně současného systému. 

Na základě výsledků provedeného dotazníkového průzkumu jsem se zaměřila na 

problematiku v oblasti motivace pomocí neformálních odměn, vyřešení problému 

neinformovanosti ohledně systému odměňováni a s tím spojeného problému pocitu 

nespravedlnosti a nemotivovanosti systému a problematiku složení zaměstnaneckých 

výhod.  

Firmě jsem doporučila učinit proškolení vedoucích pracovníků, kteří by více měli 

užívat neformálních nehmotných odměn, tedy např. chválit za dobrou práci, případně 

kritizovat, ale jen v opodstatněných případech. K vyřešení problému malé informovanosti 

o systému odměňování provést poradu se všemi pracovníky firmy a objasnit jim princip 

systému. A v poslední řadě provést změny v poskytování zaměstnaneckých výhod. Firmě 

jsem doporučila opustit stávající systém jednotného a plošného poskytování 

zaměstnaneckých výhod a zavést v omezené míře vzhledem k velikosti podniku systém 

kafetéria, který umožní mnohem lépe uspokojovat individuální potřeby pracovníků a tím 



Lenka Vavřínková: Analýza personální činnosti 

2012  35   

v nich rozvíjet kladný vztah ke společnosti a pocit, že za dobře odvedenou práci získávají 

dobrou mzdu. 

Oproti předchozím dvěma problémům, které jsou, co se nákladů na realizaci řešení 

týká, minimální, si mnou stanovený návrh změny v oblasti zaměstnaneckých výhod 

vyžaduje větší investici na zavedení takového systému. Z toho důvodu si takové opatření 

žádá mnohem delší časový horizont k projednání, analýze a samotnému zavedení systému. 

Na druhou stranu realizaci prvních dvou opatření by si firma měla stanovit za cíl pro 

nejbližší období. 

Význam mé bakalářské práce vidím v možnosti poskytnout vedení firmy náhled od 

třetí nezaujaté osoby na jejich systém odměňování a motivace a odhalené nedostatky 

systému. A i přesto, kdyby nedošlo k realizaci navrhovaných změn, přinášejí výsledky mé 

práce vedení společnosti názor jejich zaměstnanců na stav systému. 
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