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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá motivací zaměstnanců v podnikatelské sféře. Je 

rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V první části se věnuji teorii, která je 

zaměřena na motivaci, odměňování a zaměstnanecké výhody. Poznatky a příspěvky jsou 

čerpány z odborných knih a publikací. Ve druhé části bakalářské práce je uvedena aplikace 

teorie do praxe. Jsou zde zpracovány výsledky dotazníkového šetření a jejich analýza 

týkající se motivace zaměstnanců konkrétní nejmenované společnosti. Následně jsou 

navržena a doporučena opatření vedoucí ke zvýšení motivace  a celkové spokojenosti 

zaměstnanců.   

 

Klíčová slova: motivace, zaměstnanci, podnikatelská sféra, zaměstnanecké výhody, 

dotazníkové šetření 

 

 

 

Summary 

This thesis deals with the motivation of employees in the private sector. It is 

divided into two parts - theoretical and practical. The first part is devoted to the theory, 

which focuses on motivation, compensation and employee benefits. The knowledge and 

contributions are taken from books and publications. In the second part of the thesis is 

presented the application of theory to practice. There are processed survey results and their 

analysis of the specific motivation unnamed company. Subsequently, they are designed 

and recommended measures to increase motivation and overall employee satisfaction. 
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1 Úvod 

Všechny organizace se zajímají o to, co by se mělo udělat pro dosažení trvale 

vysoké úrovně výkonu lidí. Znamená to věnovat zvýšenou pozornost nejvhodnějším 

způsobům motivování lidí pomocí takových nástrojů, jako jsou stimuly, odměny, vedení 

lidí a – co je nejdůležitější – práce, kterou vykonávají, a podmínek v organizaci, za nichž 

tuto práci vykonávají. Cílem je samozřejmě vytvářet a rozvíjet motivační procesy a 

pracovní prostředí, které napomohou tomu, aby jednotliví pracovníci dosahovali výsledků 

odpovídajících očekávání managementu.[2] 

Motivaci, angažovanost a oddanost lze zvýšit, jestliže zaměstnanci cítí, že si jich 

organizace váží a oceňuje je. Znamená to investovat do jejich úspěchu, důvěřovat jim a 

posilovat jejich pravomoci, poskytovat jim příležitost podílet se na záležitostech, které se 

jich týkají, zacházet s nimi slušně a spíše jako s lidskými bytostmi než jako se „zdroji“, 

které mohou být v zájmu managementu využívány či dokonce zneužívány, a poskytovat 

jim odměny, které názorně ukáží, do jaké míry jsou oceňovány a váženi.[1] 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolila téma Motivace zaměstnanců 

v podnikatelské sféře. Jedním z důvodů, proč jsem si toto téma vybrala, je, že 

v soukromém sektoru pracuji několik let, a toto prostředí důvěrně znám. 

Jsou zaměstnanci svým zaměstnavatelem dostatečně motivováni? Je vhodnější  

zaměstnance motivovat finanční odměnou nebo benefity? Jsou zaměstnanci spokojeni 

s nabízenými zaměstnaneckými výhodami? Mají zájem o nabízené zaměstnanecké výhody, 

chtěli by rozšířit jejich nabídku nebo by si raději vybrali jiné? To je jen  malý výčet otázek, 

které budou respondentům jedné malé firmy formou dotazníkového šetření kladeny.  

Odpovědi na tyto a další otázky zanalyzuji, vyhodnotím a následně  navrhnu opatření, 

která  z průzkumu vyplynou.  

Bakalářská práce bude rozdělena do 6 kapitol. První kapitoly budou věnovány teorii 

zabývající se motivací, odměňováním a zaměstnaneckými výhodami. Tato teorie byla již 

uznávanými odborníky a experty na toto téma sepsána a shrnuta v odborných knihách a 

publikacích. Stěžejními kapitolami budou kapitoly č. 4 a 5, ve kterých se budu zabývat 

analýzou v oblasti motivace zaměstnanců a následným vyhodnocením. V těchto kapitolách 
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bude aplikována teorie do praxe. Budou zde shromážděny veškeré poznatky vyplývající 

z dotazníkového šetření,  ve kterém bude posouzena spokojenost zaměstnanců  pracujících 

v podnikatelském sektoru. V 5. kapitole budou navržena opatření, která by měla vést ke 

zlepšení motivace pracovníků. Tato opatření budou nápomocna především zaměstnavateli, 

který z výsledků šetření zjistí, kde je možné hledat rezervy pro zvýšení pracovního 

nasazení svých zaměstnanců. V poslední kapitole bude uvedeno závěrečné shrnutí, které 

bakalářská práce přinese v oblasti motivování zaměstnanců v podnikatelské sféře.  

Cílem bakalářské práce je zjistit formou dotazníků u zaměstnanců nejmenované 

společnosti, jak jsou motivováni svým zaměstnavatelem, jaké kroky zaměstnavatel 

podniká ke zvýšení motivace, a tím pádem i ke zvýšení výkonů samotných zaměstnanců. 

Investice do pracovníků, ať už se  týká vzdělávání, odměn, pracovního prostředí či 

zaměstnaneckých výhod, se zaměstnavateli zcela jistě vrátí, ať už formou zvýšení 

produktivity práce a nebo dosažení cílů, které si společnost vymezila a které jsou pro ni 

prioritou. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Motivace 

Motivování pracovníků je součástí manažerské funkce vedení lidí. Poznatky 

pracovní motivace umožňují porozumět, pochopit a předvídat jednání lidí v pracovním 

procesu. Praktickou užitečnost prokazují znalosti o motivaci pracovníků tehdy, jestliže 

dokážeme stanovit, co je třeba udělat, aby se určitá složka pracovního jednání zaměstnance 

nebo pracovní skupiny změnila v žádoucím směru a v žádoucí míře. Přitom je důležité 

spojení zájmu a potřeb jedince s cíli a potřebami pracovní skupiny i celé firmy. Lidské 

jednání má zpravidla více než jednu příčinu, pohnutku či motiv.[4] 

V současné době jsou motivace a odměňování nejčastěji frekventovanými slovy 

v různých vystoupeních manažerů. Jedním z důvodů tohoto zájmu je neustálé snižování 

nákladů na mzdy. Dalším, neméně významným důvodem je zjištění, že pouze zaměstnanci 

silně motivovaní k plnění podnikatelských cílů firmy dokáží obstát v současné náročné 

nabídce konkurenčních služeb zákazníkům a neustále se přizpůsobovat proměnlivým, 

dynamickým potřebám zákazníků.[3] 

Přístupy k motivování lidí jsou příliš často podepřeny zjednodušenými představami 

o tom, jak motivace funguje. Proces motivace je mnohem komplikovanější, než se mnozí 

lidé domnívají. Lidé mají různé potřeby, stanovují si různé cíle, aby tyto své potřeby 

uspokojili, a podnikají různé kroky směřující ke splnění těchto cílů. Je mylné se domnívat, 

že jeden přístup k motivování bude vyhovovat všem lidem. To je důvod, proč jsou 

zjednodušující předpoklady, na nichž je založena víra o tom, že odměna odrážející výkon 

účinkuje jako motivátor. Motivování bude s největší pravděpodobností fungovat efektivně, 

bude-li založeno na řádném poznání a pochopení toho, co je ve hře.[2] 

2.1.1 Definice motivace  

Motivací člověka rozumíme soubor činitelů představujících vnitřní hnací síly jeho 

činnosti, které usměrňují lidské jednání a prožívání. Jinak řečeno: motivace znamená 

vytvořit u lidí vnitřní zájem, ochotu a chuť se angažovat při plnění jim svěřených úkolů. 

Motivaci lze jednoduše vyjádřit i jako řetězec návazných reakcí, kdy pocit potřeby vede ke 
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vzniku přání dosáhnout určitého cíle. Vědomí tohoto cíle vyvolává napětí, které vyúsťuje 

do aktivit (úsilí), jež směřují k dosažení cílů. Výsledkem dosažení cílů je uspokojení.[6] 

Motivace je odvozena z cílově orientovaného chování nebo je jím definována. Týká 

se síly a směru tohoto chování. 

K motivaci dochází, když lidé očekávají, že určitá akce pravděpodobně povede 

k dosažení nějakého cíle a ceněné odměny – takové, která uspokojuje jejich individuální 

potřeby. 

Motivovaní lidé efektivně pracují, protože mají silně vyvinutý pocit povinnosti – 

jsou si vědomi toho, že jejich úsilí slouží jak uspokojení potřeb organizace, tak jejich 

vlastním zájmům.[1] 

2.1.2 Typy motivace 

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

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

uspokojuje jejich potřeby, nebo alespoň vede k tomu, že od ní očekávají splnění svých cílů. 

Ve druhém případě mohou být lidé motivováni managementem prostřednictvím takových 

metod, jako je odměňování, povyšování, pochvala atd. 

Jak původně zjistili Herzberg a kol., 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 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. 

Vnější motivátory mohou mít bezprostřední a výrazný účinek, ale nemusejí nutně 

působit dlouhodobě. Vnitřní motivátory, které se týkají „kvality pracovního života“ (termín 
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a hnutí, které vyšlo z této koncepce), budou mít asi hlubší a dlouhodobější účinek, protože 

jsou součástí jedince, a nikoliv vnucené mu zvnějšku.[2] 

2.1.3 Proces motivace 

Co je motivace? Motiv je důvod pro to, abychom něco udělali. Motivace se týká 

faktorů, které ovlivňují lidi, aby se určitým způsobem chovali. Tři složky motivace podle 

Arnolda a kol. (1991) jsou: 

 směr – co se nějaká osoba pokouší dělat; 

 úsilí – s jakou pílí se o to pokouší; 

 vytrvalost – jak dlouho se o to pokouší. 

Motivování jiných lidí je uvádění těchto lidí do pohybu ve směru, kterým chcete, 

aby se ubírali za účelem dosažení nějakého výsledku. Motivování sebe sama se týká 

nezávislého stanovování směru a podnikání kroků, které zajistí, abyste se dostali tam, kam 

chcete. Motivaci lze charakterizovat jako cílově orientované chování. Lidé jsou 

motivovaní, když očekávají, že určité kroky pravděpodobně povedou k dosažení nějakého 

cíle a ceněné či hodnotné odměny – takové, která uspokojuje jejich potřeby. 

Dobře motivovaní lidé jsou lidé s jasně definovanými cíli, kteří podnikají kroky, od 

nichž očekávají, že povedou k dosažení těchto cílů. Takoví lidé mohou být motivováni 

sami od sebe, a pokud to znamená, že jdou správným směrem, aby dosáhli, čeho dosáhnout 

chtějí, pak je to nejlepší forma motivace. Většina z nás však potřebuje být ve větší či menší 

míře motivována zvnějšku. Organizace jako celek může nabízet prostředí, v němž lze 

dosáhnout vysoké míry motivace pomocí stimulů a odměn, uspokojující práce a příležitostí 

ke vzdělávání a růstu. Ale pořád to jsou manažeři, kteří musejí hrát hlavní úlohu a musejí 

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

nejlepší, a kteří musejí dobře využívat motivující procesy nabízené organizací. Aby to 

mohli dělat, je nezbytné, aby pochopili proces motivace – to, jak funguje a jaké různé typy 

motivace existují. 

Model procesu motivace souvisí s potřebami. Tento model 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 
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očekává, že povedou k dosažení stanovených cílů. Jestliže je určitého cíle dosaženo, 

potřeba je uspokojena a je pravděpodobné, že chování, které vedlo k cíli, se napříště 

zopakuje v případě, že se objeví podobná potřeba. Pokud není cíle dosaženo, je méně 

pravděpodobné, že se budou tytéž kroky v budoucnu opakovat. Tento proces opakování 

úspěšného chování nebo kroků se nazývá upevňování přesvědčení nebo také zákon příčiny 

a účinku (Hull, 1951). Allport (1954) to však kritizoval jako něco, co ignoruje vliv 

očekávání, a co tudíž vytváří „ požitkářství minulosti“.[2] 

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, od nichž se 

očekává, že povedou k dosažení stanovených cílů. Jestliže je určitého cíle dosaženo, 

potřeba je uspokojena a je pravděpodobné, že chování, které vedlo k cíli, se napříště 

zopakuje v případě, že se objeví podobná potřeba. Pokud není cíle dosaženo, je méně 

pravděpodobné, že se budou tytéž kroky v budoucnu opakovat.[1] 

2.1.4 Pracovní motivace 

Myšlenkovou aktivitu lidí a pracovní iniciativu nelze mocensky vynutit  na 

uspokojivou úroveň. Proto je zapotřebí vytvořit takový systém, který záměrně bude 

příznivě ovlivňovat pracovní morálku, disciplínu a stabilitu pracovníků. K dosažení zájmu 

pracovníků lze využít řadu aktivizačních prostředků, které povzbuzují a nutí člověka 

k účelné činnosti. Tyto aktivizační faktory lze s určitým zjednodušením rozdělit na: 

 Faktory existenční, které v moderní rozvinuté společnosti působí pouze omezeně a 

ne tak silně jako dřív, jako důsledek vlivu odborů a ochranářské politiky státu 

v případě zaměstnanců. Velmi silně působí existenční faktory naopak u malých 

podnikatelů; 

 Faktor strachu byl dříve vyvoláván násilím. Nyní působí zejména v organizacích 

vedených autokratickými vedoucími, případně v podmínkách zvýšené 

nezaměstnanosti; 

 Faktor hmotné zainteresovanosti je dán touhou člověka po výdělku. Aktivizovat 

pracovníky může však jen tehdy, když je odměňování jednoznačně vázáno na ty 

aktivity, o které má podnik zájem; 
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 Faktor morálního ocenění; 

 Faktor radosti z práce; 

 Faktor seberealizace. 

Vlastní pracovní motivaci lze pojímat jako aspekt motivace člověka, který je spojen 

s plněním formálně uložených povinností. Pracovní motivace je spojena prací ve 

formálních, hierarchicky vybudovaných organizacích, které mají konkrétní cíle, a v rámci 

kterých má každý člen organizace určitý úkol. Proto pracovní motivace je procesem 

vzbuzení nebo podnícení pracovní aktivity, udržení aktivity v běhu a usměrnění činnosti do 

určité, předem zvolené dráhy. Z ekonomického hlediska jde tudíž o záměrné vytváření 

pravidel a podmínek působících na člověka v pracovním procesu tak, aby vynakládal 

pracovní energii v souladu se záměrem vedení organizace. A proto z hlediska manažera 

osoba, která je motivována: 

 pracuje pilně; 

 její píle nemá výkyvy; 

 je automaticky orientována na důležité cíle. 

Pracovní motivace je tudíž početný soubor vnějších i vnitřních faktorů, které 

ovlivňují jednání. Jestliže vnitřní faktory motivace nazýváme motivy, pak vnější faktory 

mají charakter stimulů, které lze považovat za vnější podněty vyvolávající motivaci 

pracovníků. Stimuly lze proto považovat za vlivy, které povzbuzují individuální 

výkonnost. Zatímco motivy odrážejí přání, stimuly lze ztotožnit s odměnami nebo 

pobídkami, které stupňují snahu po uspokojení těchto přání. Mohou také představovat 

prostředky, za jejichž pomoci lze odstraňovat konfliktnost potřeb nebo jim dávat různou 

prioritu. Soubor stimulů (vnějších podnětů a pobídek), které mají určitým způsobem 

usměrňovat jednání pracovníků a působit na jejich motivaci, nazýváme stimulací. Smyslem 

stimulace, jako procesu používání stimulů, je podnícení u pracovníka určité aktivity nebo 

její omezení. Přitom stimulů může být mnoho. Ale ne každý působí motivačně. Záleží na 

tom, zda podnět je pro pracovníka významný, zda uspokojuje jeho potřeby, nedostává se 

do rozporu s jeho životními hodnotami, obecně řečeno s jeho motivy. Na druhé straně je 

však vliv organizace, která může volit různá seskupení stimulů podle svých vlastních 

potřeb, což může být v rozporu se zájmy pracovníka. Proto výkon jakékoliv řídící funkce 

předpokládá záměrné používání stimulujících činitelů.[6] 
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2.2 Teorie motivace 

Teorie motivace zkoumá proces motivování, proces utváření motivací. Vysvětluje, 

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

směru. Rovněž popisuje to, co mohou organizace udělat pro povzbuzení lidí, aby uplatnili 

své schopnosti a vyvinuli úsilí způsobem, který podpoří splnění cílů organizace i 

uspokojení jejich vlastních potřeb.[2] 

Existuje mnoho teorií motivace. Důvodem jejich vzniku a spíše rozsáhlejšího počtu 

různých teorií je fakt, že lidé jsou komplikovaní a žádná teorie neposkytuje univerzálně 

přijatelné vysvětlení. Motivační teorie slouží manažerům jako zásobník poznatků, 

z kterého mohou čerpat znalosti, doporučení i inspiraci pro vlastní praxi.[6] 

Přístupy k motivaci jsou založeny na teoriích motivace. Nejvlivnějšími teoriemi 

jsou: 

 Teorie instrumentality, která tvrdí, že odměny nebo tresty (politika cukru a biče) 

slouží jako prostředek k zabezpečení toho, aby se lidé chovali nebo konali 

žádoucím způsobem; 

 Teorie zaměřená na obsah, která se zaměřuje na obsah motivace. Tvrdí, že 

motivace se v podstatě týká podnikání kroků za účelem uspokojení potřeb a 

identifikuje hlavní potřeby, které ovlivňují chování. Také je známa jako teorie 

potřeb. Autory této teorie byli Maslow (1954) a Herzberg a kol. (1957), kteří ve 

svém dvoufaktorovém modelu vyjmenovali potřeby, které nazvali „satisfaktory“; 

 Teorie zaměřené na proces, které se zaměřují na psychologické procesy 

ovlivňující motivaci a související s očekáváním (Vroom, 1964), cíli (Latham a 

Locke, 1979) a vnímáním spravedlnosti (Adams, 1965).[ 2]    

2.2.1 Teorie instrumentality 

„Instrumentalita“ je přesvědčení, že pokud uděláme jednu věc, povede to k věci 

jiné. Ve své nejhrubší podobě teorie instrumentalisty tvrdí, že lidé pracují pouze pro 

peníze. 

Teorie se objevila ve druhé polovině 19. století v souvislosti s důrazem na potřebu 

zracionalizovat práci a s důrazem na ekonomické výsledky. Tato teorie se domnívá, že 
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člověk bude motivován k práci, jestliže odměny a tresty budou přímo provázány s jeho 

výkonem; tudíž odměny jsou závislé na skutečném výkonu.[2] 

2.2.2 Teorie zaměřené na obsah (teorie potřeb) 

Základem těchto teorií je přesvědčení, že obsah motivace tvoří potřeby. 

Neuspokojená potřeba vytváří napětí a stav nerovnováhy. K opětovnému nastolení 

rovnováhy je potřeba rozpoznat cíl, který uspokojí tuto potřebu, a zvolit způsob chování, 

který povede k dosažení uvedeného cíle. Každé chování je tak motivováno 

neuspokojenými potřebami.[2] 

Teorii potřeb původně vytvořil Maslow (1954), který vytvořil koncepci hierarchie 

potřeb, o níž věřil, že je základem osobnosti. Herzbergův (1957) dvoufaktorový model 

nelze v přísném slova smyslu označit za teorii potřeb, ale Herzberg opravdu identifikoval 

řadu základních potřeb. 

Kromě nich vytvořil svou ERG teorii Alderfer (1972). Ta se týká potřeby existence, 

příslušnosti a růstu. Maslowova teorie však až dosud měla největší vliv.[2] 

Maslowova hierarchie potřeb 

Nejslavnější klasifikací potřeb je ta, kterou formuloval Maslow (1954). Domníval 

se, že existuje pět hlavních kategorií potřeb, které jsou společné pro všechny lidi, a to 

počínaje základními fyziologickými potřebami přes potřeby jistoty a bezpečí, sociální 

potřeby a potřeby uznání až k potřebám seberealizace, nejvyšším ze všech. Maslowova 

hierarchie potřeb je následující: 

 Fyziologické – potřeba kyslíku, potravy, vody a sexu; 

 Jistoty a bezpečí – potřeba ochrany proti nebezpečí a nedostatku uspokojování 

fyziologických potřeb; 

 Sociální – potřeba lásky, přátelství a akceptace jako příslušníka skupiny; 

 Uznání – potřeba mít stabilní a pevné vysoké hodnocení sebe sama (sebeúctu) a 

být respektován ostatními (prestiž). Tyto potřeby lze zařadit do dvou doplňujících 

se skupin: za prvé je to touha po úspěchu,přiměřenosti, sebedůvěře tváří v tvář 

světu a po nezávislosti a svobodě, a za druhé touha po reputaci nebo postavení 
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definovaných jako respekt nebo úcta ostatních lidí a projevujících se v podobě 

uznání, pozornosti, významu nebo ocenění; 

 Seberealizace (sebenaplnění) – potřeba rozvíjet schopnosti a dovednosti, stát se 

tím, v co člověk věří, že je schopen se stát.   

Maslowova teorie motivace tvrdí, že v případě uspokojení nižší potřeby se stává 

dominantní potřebou potřeba vyšší a pozornost jedince je pak soustředěna na uspokojení 

této vyšší potřeby. Potřeba seberealizace však nemůže být uspokojena nikdy. Maslow řekl, 

že „člověk je živočich s přáními“, pouze neuspokojená potřeba může motivovat chování a 

dominantní potřeba je základním motivátorem chování. K psychologickému rozvoji 

dochází tím, že se lidé pohybují vzhůru hierarchií potřeb, ale není to nutně přímočarý 

vývoj. Nižší potřeby stále existují, i když jako motivátory dočasně usnou, a lidé se k dříve 

uspokojeným potřebám soustavně vracejí.  

Jedním z důsledků Maslowovy teorie je to, že vyšší řád potřeb uznání a 

seberealizace poskytuje motivaci nejsilnější stimul – když jsou uspokojovány, nabývají na 

síle, zatímco nižší potřeby se uspokojováním oslabují. Ale práce lidí nemusí nutně 

uspokojovat jejich potřeby, zejména je-li rutinní nebo nekvalifikovaná. Maslowova 

hierarchie potřeb má intuitivní přitažlivost a stále má značný vliv. Nebyla však ověřena 

empirickým výzkumem a je kritizována za svou zjevnou nepružnost a nekompromisnost – 

různí lidé mohou mít různé priority a je těžké akceptovat to, že lidské potřeby se vyvíjejí 

důsledně hierarchicky. I Maslow sám vyslovil určité pochybnosti o platnosti nějaké přísně 

uspořádané hierarchie.[2] 

Herzbergův dvoufaktorový model 

Dvoufaktorový model satisfaktorů (motivačních faktorů, motivátorů) a 

dissatisfaktorů (udržovacích, hygienických faktorů) vypracovali Herzberg a kol. (1957) na 

základě  zkoumání zdrojů spokojenosti či nespokojenosti s prací u účetních a techniků. 

Předpokládalo se, že lidé jsou schopni přesně označit a sdělit podmínky, které je při jejich 

práci uspokojují nebo neuspokojují. V souladu s tím byli požádáni, aby informovali 

tazatele o obdobích, během nichž se v práci cítili výjimečně dobře nebo výjimečně špatně, 

i o tom, jak dlouho jim jejich pocity vydržely. Bylo zjištěno, že popisy „dobrých“ období 

se nejčastěji týkaly obsahu práce, zejména úspěchu, uznání, povýšení, autonomie, 

odpovědnosti a práce samotné. Na druhé straně popisy „špatných“ období se nejčastěji 
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týkaly okolností a souvislostí práce. Podniková politika a správa, kontrola a vedení, plat a 

pracovní podmínky se častěji objevovaly v těchto popisech než v popisech „dobrých“ 

období.  Hlavní důsledky tohoto výzkumu podle Herzberga jsou: 

 

Přání pracovníků se dělí do dvou skupin. Jedna skupina se týká potřeby rozvíjet 

odbornost a kvalifikaci člověka jako zdroj osobního růstu. Druhá skupina funguje jako 

důležitá základna první skupiny a je spojena se slušným zacházením v oblasti odměňování, 

vedení a kontroly, pracovních podmínek a administrativních postupů.  Naplňování potřeb 

druhé skupiny nemotivuje jedince k vyšší míře uspokojení z práce ani k vyššímu 

pracovnímu výkonu. Všechno, co můžeme očekávat od uspokojení této druhé skupiny 

potřeb, je prevence nespokojenosti a špatného pracovního výkonu.  

 

Tyto skupiny tvoří ony dva faktory v Herzbergově modelu: jednu tvoří satisfaktory 

či také motivátory, protože jsou považovány za činitele motivující jednice k vyššímu 

výkonu a vyššímu úsilí. Druhá se skládá  z dissatisfaktorů, které v podstatě charakterizují 

prostředí a v první řadě slouží k prevenci nespokojenosti se zaměstnáním, ale mají jen 

malý vliv na pozitivní postoje k práci. Posledně zmíněným faktorům se také říká v souladu 

s použitím tohoto termínu v medicíně hygienické faktory, což znamená, že jsou preventivní 

a souvisejí s prostředím.[2]  

2.2.3 Teorie zaměřené na proces 

V teoriích zaměřených na proces se klade důraz na psychologické procesy nebo 

síly, které ovlivňují motivaci, i na základní potřeby. Jsou rovněž známy jako kognitivní 

(poznávací) teorie, protože se zabývají tím, jak lidé vnímají své pracovní prostředí a 

způsoby, jak je interpretují a chápou. Podle Guesta (1992a) poskytují teorie zaměřené na 

proces mnohem přiměřenější přístup k motivaci než Maslowova a Herzbergova teorie, 

které – jak se Guest domnívá – extenzní výzkum zpochybnil.  

Teorie zaměřené na proces (kognitivní teorie) mohou být pro manažery nepochybně 

užitečnější než teorie potřeb, protože poskytují realističtější vodítko pro metody 

motivování lidí. Příslušnými procesy jsou: 

 očekávání (expektační teorie); 
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 dosahování cílů (teorie cíle); 

 pocity spravedlnosti (teorie spravedlnosti).[2] 

2.3 Odměňování pracovníků 

Odměňování pracovníků je jednou z nejstarších a nejzávažnějších personálních 

činností, která na sebe přitahuje mimořádnou pozornost jak vedení organizací, tak 

pracovníků.[5]  

Definice 

Odměňování v moderním řízení lidských zdrojů neznamená pouze mzdu nebo plat, 

popřípadě jiné formy peněžní odměny, které poskytuje organizace pracovníkovi jako 

kompenzaci za vykonávanou práci. Moderní pojetí odměňování je mnohem širší. Zahrnuje 

povýšení, formální uznání (pochvaly) a také zaměstnanecké výhody (zpravidla nepeněžní) 

poskytované organizací pracovníkovi nezávisle na jeho pracovním výkonu, pouze z titulu 

pracovního poměru nebo jiného vztahu, na jehož základě pracovník pro organizaci pracuje. 

Odměny mohou zahrnovat věci či okolnosti, které nejsou zcela samozřejmé, např. přidělení 

určitého stroje či zařízení. Stále více je mezi odměny zařazováno i vzdělávání poskytované 

organizací. Kromě těchto více či méně hmatatelných odměn, které kontroluje a o nichž 

v podstatě rozhoduje organizace (také se jim říká vnější odměny), se stále více pozornosti 

věnuje tzv. vnitřním odměnám. Ty nemají hmotnou povahu a souvisejí se spokojeností 

pracovníka s vykonávanou prací, s radostí, kterou mu práce přináší, s příjemnými pocity 

vyplývajícími z toho, že se může zúčastňovat určitých aktivit či úkolů, z pocitů užitečnosti 

a úspěšnosti, z neformálního uznání okolí, z postavení, dosahování pracovních cílů a 

kariéry apod. Odměny tohoto druhu korespondují s osobností pracovníka, jeho potřebami, 

zájmy, postoji, hodnotami a normami. Vedle peněžních forem odměňování se tedy 

používají i nepeněžní formy, z nichž některé lze vyjádřit v penězích, ale některé v penězích 

vůbec vyjádřit nelze. Všechny uvedené odměny tvoří tzv. celkovou odměnu.[5] 

2.4 Mzdové formy 

Úkolem mzdových forem je mzdově ocenit výsledky práce pracovníka, jeho výkon, 

včetně jeho pracovního chování a schopností.  
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Některé mzdové formy mají nedostatečný pobídkový účinek (např. časová mzda 

nebo plat) a tak bývá pozornost v případech, kdy výkonové cíle mají klíčový význam 

(objem produkce, produktivita práce), upnuta na tzv. pobídkové (či výkonové nebo také 

zásluhové) formy. 

Pobídkové formy jsou odměny nabízené jako dodatek k časové mzdě či platu nebo 

existují samostatně a jsou obvykle přímo úměrné pracovnímu výkonu. Pokoušejí se posílit 

vazbu odměny na výkon, zviditelnit ji, a tím motivovat pracovníky. 

Při uplatňování pobídkových forem je třeba zajistit, aby tlak na výkon pracovníka 

neměl negativní dopad na kvalitu jeho práce, aby byla dodržována technologická kázeň a 

účelné hospodaření se zdroji či nebylo ohroženo zdraví pracovníků. 

Nově se v oblasti odměňování objevuje pojem zásluhová mzda/plat či zásluhová 

odměna. Do zásluhového odměňování se zahrnuje odměňování na základě individuálního 

výkonu, odměňování na základě celoorganizačního výkonu, týmové odměňování, 

odměňování podle schopností, popřípadě znalostí a dovedností, odměňování doby 

zaměstnání a odměňování podle přínosu.[5] 

2.4.1 Základní peněžní odměna 

Základní peněžní odměna je pevný plat nebo mzda, kterou tvoří sazba za určitou 

práci nebo pracovní místo. Pro manuální pracovníky může jít o časovou nebo denní sazbu. 

Základní peněžní odměna může být základnou pro určení dodatečných odměn v závislosti 

na výkonu, schopnostech nebo dovednostech.[1] 

2.4.2 Dodatky k základní peněžní odměně 

K základní odměně mohou být poskytovány další peněžní odměny vztahující se 

k výkonu, dovednostem, schopnostem nebo zkušenostem. Mohou být také vypláceny 

zvláštní příplatky nebo příspěvky. Pokud takové platby nejsou zahrnuty do základní 

odměny, označují se jako „pohyblivé složky mzdy nebo platu“.[1] 

Hlavní formy dodatečných peněžních odměn: 

 Individuální výkonnostní odměny  - zvýšení základní odměny nebo částka 

mimořádné odměny je závislá na hodnocení výkonu a zařazení pracovníka; 
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 Mimořádné odměny (bonusy) – odměny za úspěšný výkon, které jsou vypláceny 

jako pevná částka v závislosti na výsledcích dosažených jednotlivci, týmy nebo 

organizací; 

 Prémie – odměny závislé na dosažení předem stanovených cílů, které jsou 

navrženy tak, aby motivovaly pracovníky k dosažení vyšších úrovní výkonu;  

 Provize – zvláštní forma pobídky, kdy odměny obchodních zástupců jsou tvořeny 

na základě procenta z hodnoty prodejů, které uskuteční; 

 Odměna závisející na délce zaměstnání – odměna, která se zvyšuje o pevnou 

hodnotu na stupnici nebo tarifní stupnici v závislosti na délce zaměstnání; 

 Odměna podle kvalifikace – odměna, která se liší podle úrovně dosažených 

dovedností jedince; 

 Odměna podle schopností – odměna, která se liší v závislosti na jedincem 

dosažené úrovni schopností; 

 Příplatky – jedná se o složky odměny, které jsou poskytovány jako oddělené 

peněžní částky za takové aspekty zaměstnání, jako je práce přesčas, práce ve 

směnách, pracovní pohotovost a bydlení v hlavním nebo jiných velkých 

městech.[1] 

2.4.3 Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody jsou součástí systému odměňování. Jde o nepřímou 

hmotnou formu odměňování, jež zaměstnavatel dobrovolně poskytuje nad rámec povinně 

stanovených dávek, pokud na ně má. Jejich rozsah je přímo úměrný tomu, jak je firma 

podnikatelsky výkonná a zda zaměstnavatel považuje zaměstnanecké výhody za důležitý 

motivační faktor ve mzdové politice. Zaměstnanecké výhody mají fakultativní povahu a 

rozsah nabídky je závislý na výši finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely. Jejich 

rozsah je rovněž limitován i daňovým mechanismem, jenž je výhodný jak pro 

zaměstnavatele, tak i zaměstnance (např. závodní stravování).[3] 

Benefity (požitky) jsou takové formy odměn, které organizace poskytuje 

pracovníkům pouze za to, že pro ni pracují. Na rozdíl od mezd a platů a dalších forem 

odměňování, nebývají obvykle vázány na výkon pracovníka. Někdy se však při jejich 
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poskytování přihlíží k funkci, k postavení pracovníka v organizaci, k době zaměstnání 

v organizaci a zásluhám.[5] 

Zaměstnanecké výhody jsou dobrovolnou dávkou ze strany zaměstnavatele, pokud 

na ně má a byly vyjednány. Co je ze zákona, to je povinné a nelze to považovat za 

zaměstnanecké výhody.[3] 

Lze je  členit do tří skupin, a to sociální a kulturní povahy, pracovní a poziční. 

 K sociálně kulturním zaměstnaneckým výhodám patří: kulturní a společenské 

akce, různá připojištění, bydlení, dojížďka do zaměstnání, školky, půjčky aj.; 

 Za pracovní zaměstnanecké výhody považujeme vzdělávání, jež není povinné ze 

zákona, stravování, deputáty, další výhody z hlediska bezpečí a zdraví nad rámec 

zákona; 

 Výhody spojené s postavením zaměstnance ve firmě, tzv. poziční zaměstnanecké 

výhody, které požívají zaměstnanci z klíčových funkcí/profesí, jež mají největší 

podíl na úspěchu firmy. V českém prostředí známe zejména manažerské výhody 

(auto, mobil, stáže, vybavení kanceláří aj.). Poziční výhody mohou být také pro 

zaměstnance z rizikových pracovišť.[3] 

Nejčastěji nabízené zaměstnanecké výhody ve firmách: 

 stravování zaměstnanců; 

 důchodové připojištění; 

 životní pojištění; 

 podnikové půjčky; 

 dětská rekreace; 

 dárcovství krve; 

 sportovní aktivity; 

 kulturní aktivity; 

 bydlení; 

 sleva na firemní výrobky; 

 podpora v nemoci; 

 vzdělání; 

 půjčování podnikového vybavení/zařízení; 
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 poradenská činnost; 

 ošatné; 

 dodatečná podniková dovolená; 

 13., 14. mzda/plat; 

 zaměstnanecké akcie.[3] 

Kafetéria systém 

Jestliže organizace chce, aby měly zaměstnanecké výhody příznivý dopad na 

motivaci pracovníků, jejich spokojenost a stabilitu a i na dobré vztahy s odbory, měla by se 

zajímat o to, které zaměstnanecké výhody pracovníci preferují. Často totiž organizace 

nabízejí uniformní soubor výhod vybraný personálním útvarem, či vedením organizace. 

Jenom málokdy je záležitost konzultována s pracovníky. Řadoví pracovníci však mohou 

mít zcela odlišné představy a potřeby, než jak to vidí personální útvar či vedení organizace. 

Preference pracovníků v oblasti zaměstnaneckých výhod jsou ovlivňovány jejich 

pohlavím, věkem, rodinným stave, počtem dětí, životními podmínkami životním 

prostředím zázemí pracoviště a bydliště, dobou zaměstnání, povahou vykonávané práce a 

mnoha dalšími faktory. 

Protože existují rozdíly v preferencích pracovníků, organizace začaly nabízet 

volitelný systém zaměstnaneckých výhod nebo jejich bloků (tzv. kafetéria systém). 

Pracovník má možnost výběru takových zaměstnaneckých výhod či takového souboru 

zaměstnaneckých výhod,  které jsou pro něj právě nejzajímavější. V případě, že se jeho 

situace a potřeby změní, má možnost změny struktury souboru svých zaměstnaneckých 

výhod. 

Pracovník si zpravidla vybírá z několika nabídek vhodně sestavených souborů 

zaměstnaneckých výhod (menu). Jen málokdy si může sám toto menu individuálně sestavit 

z celé šíře nabízených zaměstnaneckých výhod. Někdy bývá předmětem volby jen část 

nabízených zaměstnaneckých výhod a ostatní jsou nabízeny či poskytovány plošně. 

Volitelný systém zaměstnaneckých výhod je výhodný pro organizaci i pro 

pracovníky z několika důvodů: 



 Kateřina Mikulková: Motivace zaměstnanců v podnikatelské sféře 

 

2012 

 
17 

 zaměstnanecké výhody představujíce světě neustále vzrůstající složku celkových 

odměn, takže jsou stále významnější nákladovou položkou; volitelný systém je 

úspornější a poskytuje možnost větší kontroly nákladů; 

 v důsledku vývoje ve společnosti v hodnotových orientacích lidí se potřeba 

některých tradičních výhod snížila a lze na nich ušetřit; naopak se objevily nové 

potřeby a zaměstnanecké výhody, které je mohou uspokojovat, mohou mít silný 

motivační náboj a náklady na ně jsou vynakládány tudíž efektivněji; 

 systém tím, že je hospodárnější, umožňuje účelněji vynakládat prostředky, ale tím 

zároveň rozšířit škálu zaměstnaneckých výhod, stává se pestřejším a přitažlivějším; 

 systém tím, že vyžaduje, aby si pracovník zvolil svůj blok výhod, vede 

k pronikavému zvýšení všeobecné informovanosti o zaměstnaneckých výhodách; 

 zaměstnanecké výhody mohou být užitečné k získávání a stabilizaci pracovníků; 

ovšem, když soubor výhod do značné míry neodpovídá potřebám budoucího 

pracovníka či není schopen přispět ke stabilizaci současného pracovníka, plýtvá 

organizace prostředky; nabízí-li tedy organizace výhody šité na míru, stává se 

přitažlivější pro potencionální i současné pracovníky; 

 volitelný systém může mít pozitivní dopad na postoje a chování pracovníků, lidé si 

jej více váží, mají pocit, že jsou rovnoprávnějšími partnery než při tradičním 

systému zaměstnaneckých výhod; 

 volitelné systémy poskytují organizaci i pracovníkům možnost lepší kontroly nad 

rozdělováním výhod, protože volba každého pracovníka je registrována a může být 

evidováno i čerpání výhod; do značné míry se eliminuje nadužívání výhod určitým 

jedincem; 

 protože některé zaměstnanecké výhody bývají zdanitelné a jiné nikoliv, různě 

sestavené soubory výhod mohou být pro různé pracovníky různě atraktivní a 

mohou i z těchto důvodů volit příslušný blok výhod.[5] 

Nevýhodou volitelného systému zaměstnaneckých výhod je to, že je 

administrativně náročnější. Pracovníci nemusejí vždy rozpoznat své aktuální a zejména 

perspektivní potřeby, vyberou si nevhodně, a protože přece jen nelze měnit výběr 

průběžně, ale spíše v delších intervalech, při hromadné akci, ponesou po nějakou dobu 

důsledky svého nevhodného výběru. To se může odrazit v jejich spokojenosti. Obvykle 

nebudou obviňovat sebe, ale neochotu organizace k pružné změně jejich volby.[5] 
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3 Charakteristika podnikatelské sféry  

Podnikatelská sféra zastupuje významnou úlohu v ekonomice každé země. Firma, 

ať už je velká, střední nebo malá, se v dnešní ekonomicky a hospodářsky těžké době snaží 

zviditelnit na trhu, kde je velká konkurence ostatních firem. Prosazuje své výrobky a 

služby a chce, aby se její produkty staly mezi zákazníky vyhledávanými a žádanými. 

V dnešní době je to čím dál tím složitější. 

Charakteristiku podnikatelské sféry popíši na konkrétním podniku, ve kterém 

následně provedu dotazníkové šetření, které bude zaměřeno na oblast motivace 

zaměstnanců.   

3.1 Zaměření společnosti 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala nejmenovanou společnost sídlící 

v Ústeckém kraji, která nabízí již od roku 1993, kdy byla založena, svým zákazníkům  

kompletní služby v oblasti osvětlení zahrnující odbornou pomoc specialisty při výběru 

vhodných svítidel, světelně technický výpočet s ohledem na použití, dodání a montáž. 

V této společnosti je kladen velký důraz na moderní trendy a především na energetickou 

úsporu, která je pro klienty velice atraktivní z finančního hlediska. Jedním z dalších 

zaměření je ohleduplnost k ekologii za pomoci použití nejmodernějších prostředků, 

materiálů a technologiií, a s tím související dopad na životní prostředí, na které je 

v posledních letech společnostmi vyspělých států často poukázáno.[7] 

 Firma se specializuje  a provádí:  

 návrhy osvětlení;  

 návrhy řídících systémů  osvětlení;  

 návrhy nouzového osvětlení; 

 velkoobchodní prodej svítidel, světelných zdrojů a příslušenství; 

 údržbu bytového fondu; 

 údržbu světelného osvětlení; 

 stanoviska správce sítě veřejného osvětlení; 

 technické poradenství.[7] 
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3.2 Sídlo 

Sídlo firmy se nachází v malém městě Ústeckého kraje. V roce 2000 společnost 

přesídlila do vlastního nově zrekonstruovaného objektu v centru města. V přízemí  objektu 

se  nacházejí  prostory pro technicko-hospodářské pracovníky, sklad, sociální zařízení a 

kuchyňka. Vedení společnosti sídlí v prvním patře, ve kterém je kromě reprezentativních 

prostor velká zasedací místnost. Všechny místnosti jsou vybaveny moderním 

kancelářským nábytkem a nejnovější výpočetní technikou. Také kuchyňka a toalety jsou 

moderně zařízeny. Před sídlem firmy jsou vybudována nová parkovací místa pro 

zákazníky. Zaměstnanci využívají parkovací místa umístěná za objektem, kde je také 

vchod do skladovacích prostor.  

3.3 Složení zaměstnanců 

Firma zaměstnává 21 zaměstnanců, z toho je 12 technicko-hospodářských 

pracovníků a 9 pracovníků zastávajících dělnickou profesi. Ve firmě pracuje 7 žen a 14 

mužů. Věkové rozmezí zaměstnanců je od 24 do 61 let. 

3.4 Pracovní doba 

Pracovní doba je rozvržena do pětidenního pracovního týdne. Délka týdenní 

pracovní doby zaměstnanců činí 40 hodin týdně od 7.30 do 16.00 hod. Přestávka  na jídlo 

je  30 minutová a její čerpání je zaměstnavatelem stanoveno od 12.00 do 12.30 hod. 

Přestávky na jídlo se nezapočítavají do pracovní doby a nejsou propláceny.[7] 

Zaměstnanci mají nárok čerpat čtyři týdny dovolené. Čerpání dovolené by mělo 

proběhnout v tom kalendářním roce, ve kterém nárok na dovolenou vznikl.[7] 

3.5 Organizační struktura 

Vedení společnosti zastupuje jednatel, který je zároveň ekonomickým ředitelem. 

Přímo jemu je podřízen obchodní ředitel, který má na starosti vyhledávání potencionálních 

zákazníků, uzavírání smluv a dojednávání obchodních podmínek a transakcí. Mimo jiné 

dohlíží na pracovní výkon svých podřízených, kterými jsou hlavní technik, administrativní 

pracovníci, fakturantka a skladník. Hlavní technik rozděluje práci elektrikářům a 
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zbývajícím technikům. Spolu s hlavním účetním je ekonomickému řediteli (jednateli) 

podřízena asistentka, jejíž náplní práce je kromě běžné administrativní agendy, prezentovat 

firmu na veletrzích a výstavách. Hlavní účetní zodpovídá za výkony mzdové účetní a 

personálního referenta.[7]  

3.6 Odměňování 

 Zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci mzdu měsíčně v daném výplatním termínu na 

jeho účet. 

 Mzda se skládá z: 

 pevné složky:  

 měsíční mzda – technicko-hospodářští pracovníci; 

 hodinová mzda – dělnické profese; 

 pohyblivé složky: 

 prémie; 

 příplatky – za práci  přesčas, za práci ve svátek, v sobotu a v neděli.[7] 

 

Zaměstnanecké výhody 

Firma svým zaměstnancům nabízí tyto zaměstnanecké výhody: 

 stravovací poukázky; 

 10 % sleva na zboží; 

 automat na vodu; 

 služební telefon – jen pro vybrané zaměstnance; 

 služební automobil – jen pro vybrané zaměstnance.[7] 
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4 Analýza v oblasti motivace zaměstnanců 

 V této kapitole se budu věnovat analýze v oblasti motivace zaměstnanců 

v podnikatelské sféře. Cílem je zjistit míru motivace zaměstnanců, jak jsou svým 

zaměstnavatelem motivováni a jestli jsou formy a způsoby motivace pro ně dostačující. 

Tuto analýzu provedu na základě dotazníkového průzkumu.  

4.1 Dotazník 

Pro zjištění motivace zaměstnanců v podnikatelské sféře jsem si připravila pro 

zaměstnance nejmenované firmy dotazník. Jeho účelem je z následujících otázek udělat 

analýzu, která přispěje k vyhodnocení odpovědí a vedení společnosti ukáže, jak jsou 

zaměstnanci spokojeni s pracovní motivací. V úvodu jsem požádala respondenty o 

vyplnění dotazníku, který je zaměřen na motivaci v jejich firmě. Ujistila jsem je o tom, že 

dotazník je anonymní, takže nemusejí mít žádné obavy z vyvození důsledků. Také jsem se 

představila a informovala je o tom, že výsledky z dotazníkového šetření budou sloužit ke 

zpracování mé bakalářské práce. Na závěr jsem respondentům poděkovala za jejich čas a 

upřímnost při vyplňování.   

Dotazník obsahuje 19 otázek, které se týkají především motivace, odměňování, 

zaměstnaneckých výhod, možnosti jiných benefitů a celkové spokojenosti, jak s pracovním 

prostředím, tak s komunikací a spoluprací s nadřízenými i mezi podřízenými pracovníky. 

Z důvodu malého počtu zaměstnanců pracujících ve společnosti, kterou jsem si pro 

tento účel vybrala, jsem se rozhodla oslovit všechny zaměstnance, tj. 21 pracovníků. Zpět 

se mi vrátilo všech 21 vyplněných dotazníků. Dotazník je uveden v příloze č. 1. 

Následně jsem odpovědi z dotazníkového šetření vyhodnotila a zaznamenala 

v grafech (otázky č. 1 až 18). U poslední otázky č. 19 (doplnění dalších benefitů) není 

vyhotoven graf. Tabulky, které byly součástí vyhodnocování, jsou uvedeny v příloze č. 2. 
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Otázka č. 1: Kolik je Vám let? 

Dotazníkového šetření se zúčastnili respondenti od 18 do 55 let výše. Nejpočetnější 

skupinu tvoří zaměstnanci ve věkové kategorii 31 – 45 let, je to z celkového počtu 

zaměstnanců necelá polovina ( 48 %). Druhou nejpočetnější skupinou jsou zaměstnanci od 

18 do 30 let (33 %)., kteří jsou mladí, perspektivní a podávají vysoké pracovní výkony. 

Zbývající 4 pracovníci jsou zastoupeny ve zbývajících dvou kategoriích.    

 

Graf č. 1 - Otázka č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 2: Jste? 

Z celkového počtu dotazovaných bylo 7 žen (33 %) a 14 mužů (67 %). 

 

Graf č. 2 - Otázka č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 
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Otázka č. 3: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Z grafu je patrné, že organizace zaměstnává z celkového počtu zaměstnanců necelou 

polovinu lidí s úplným středním vzděláním s maturitou, jedná se o 9 zaměstnanců (43 %), 

potom je nejvíce zastoupeno střední vzdělání bez maturity, tzn. 5 (24 %). Základní a 

vysokoškolské vzdělání má stejný počet dotazovaných, 3 (14 %). V nejmenší míře je 

zastoupeno vyšší odborné vzdělání, které má jen 1 respondent (5 %).   

 

Graf č. 3 - Otázka č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 4: Ve firmě pracujete. 

Z otázky týkající se délky setrvání v organizaci vyplynulo, že více jak polovina (52 %) 

dotazovaných pracujete pro zaměstnavatele od 1 do 5 let, 8 respondentů (38 %) dokonce 

více než 5 let a zbývající 2 méně než 1 rok.   

 

Graf č. 4 - Otázka č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 
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Otázka č. 5: Jakou pozici ve firmě zastáváte? 

Ve firmě pracuje 12 technicko-hospodářských pracovníků (57 %) a zbývajících 9 (43 %) 

tvoří dělnické profese.   

 

Graf č. 5 - Otázka č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 6: Vyhovuje Vám pracovní prostředí (technické vybavení, toalety, 

kuchyňka), ve kterém pracujete a kde trávíte přestávku na jídlo a oddech? 

Z průzkumu vyplynulo, že zaměstnanci jsou celkem spokojeni s pracovním prostředím. 8 

respondentů (38 %) je spokojeno, dalších 10 (48 %) se vyjádřilo spíše ano a jen 3 (10 %) 

spíše ne. Zápornou odpověď nikdo neuvedl. 

 

Graf č. 6 - Otázka č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 
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Otázka č. 7: Vytváří Váš nadřízený na pracovišti pozitivní atmosféru? 

U otázky týkající se vytváření pozitivní atmosféry na pracovišti 6 respondentů (29 %) 

odpovědělo kladně, 4 (19 %) spíše ano a spíše ne označilo 8 (38 %). 3 zaměstnanci (14 %) 

se domnívají, že jejich nadřízený nevytváří pozitivní atmosféru na pracovišti.     

 

Graf č. 7 - Otázka č. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 8: Jaká je úroveň komunikace mezi nadřízeným a podřízenými?  

Komunikaci mezi nadřízeným a podřízenými označili 2 respondenti (10 %) za špatnou a 

spíše špatnou uvedla téměř polovina (43 %). Naopak 7 zaměstnanců (33 %) uvedlo, že 

komunikace je spíše dobrá a 3 zaměstnanci (14 %) jsou přesvědčeni, že komunikace je na 

dobré úrovni. 

 

Graf č. 8 - Otázka č. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 
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Otázka č. 9: Jak hodnotíte spolupráci mezi zaměstnanci? 

Spolupráce mezi zaměstnanci je na pracovišti velice důležitá. Z dotazníkového šetření 

vyplývá, že více jak polovina (52 %) je s ní spokojena a třetina dotazovaných (7 %) 

spolupráci hodnotí jako spíše dobrou. 1 respondent (5 %) označil spolupráci za spíše 

špatnou a 2 respondenti (10 %) odpověděli negativně a považují spolupráci za špatnou. 

 

Graf č. 9 - Otázka č. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 10: Kdybyste dostal/a zajímavou pracovní nabídku, uvažoval/a byste o 

odchodu z firmy? 

Tato otázka poukázala na skrytý problém ve firmě. 9 zaměstnanců (43 %) by v případě 

zajímavé pracovní nabídky odešlo z firmy. Stejný počet neví, neuvažoval o tom a jen 3 

zaměstnanci jsou si jisti, že by firmu neopustili (14 %).  

 

Graf č. 10 - Otázka č. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 
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Otázka č. 11: Myslíte si, že je Váš pracovní výkon adekvátně finančně ohodnocen? 

Spokojenost s finančním ohodnocením za svůj výkon vyjádřilo pouze 5 zaměstnanců 

(24 %), což je necelá čtvrtina z celkového počtu. 3 pracovníci (14 %) odpověděli spíše ano.   

Nespokojenost s ohodnocením vyjádřili 4 respondenti (19 %) a 9 (43 %) odpovědělo spíše 

ne.  

Graf č. 11 - Otázka č. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 12: Jste informován/a Vaším nadřízeným o hodnocení Vaší práce? 

Třetina zaměstnanců (29 %) není informována o hodnocení své práce, další třetina 

odpověděla spíše ne a  stejný počet označil spíše ano. Jen 3 zaměstnanci (14 %) mají od 

svého nadřízeného informace ohledně hodnocení svého výkonu.   

 

Graf č. 12 - Otázka č. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 
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Otázka č. 13: Máte zájem o zvýšení své kvalifikace (vzdělávání, školení, jazykové 

kurzy)? 

13 zaměstnanců firmy (62 %) má zájem o zvýšení své kvalifikace, což je dobré pro 

zaměstnance, ale i pro firmu. Zbývající  zaměstnanci, tzn. 8 (38 %), o vzdělávání zájem 

nemají.  

 

Graf č. 13 - Otázka č. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 14: Umožňuje Vám zaměstnavatel zvyšování kvalifikace? 

Tato otázka navazuje na předchozí. Ale jak je z grafu na první pohled patrné, 

zaměstnavatel neumožňuje svým zaměstnancům zvyšování kvalifikace. Negativně 

odpovědělo 18 respondentů (86 %) a pozitivně 3 (14 %).  

 

Graf č. 14 - Otázka č. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 
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Otázka č. 15: Víte, které zaměstnanecké výhody Vám jsou zaměstnavatelem 

poskytovány? 

20 respondentů (95 %) je obeznámeno se zaměstnaneckými výhodami, které jim 

zaměstnavatel poskytuje.  Jen 1 respondent (5 %) neví, jaké benefity může čerpat. 

 

Graf č. 15 - Otázka č. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 16: Jste s nimi spokojena? 

Na tuto otázku odpovědělo 8 zaměstnanců (37 %), že není spokojeno s nabízenými  

zaměstnaneckými benefity. Spíše nespokojeno je 6 zaměstnanců (29 %), spíše spokojen je 

1 (5%) a 6  (29 %) je spokojeno.    

 

Graf č. 16 - Otázka č. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 
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Otázka č. 17: Který z benefitů preferujete? 

Otázka týkající se preferencí benefitů s přehledem ukázala, že z nabízených výhod 14 

zaměstnanců (66 %) nejvíce preferují stravovací poukázky, dále se vyjádřili 3 zaměstnanci 

(14 %), kteří dávají přednost 10 % slevě na zboží a  2 zaměstnanci (10 %) uvedli    

preferenci služebního telefonu a 2 služebního automobilu. Naopak se ukázalo, že 

zaměstnanci nemají zájem o automat na vodu.    

 

Graf č. 17 - Otázka č. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 18: Který z neposkytovaných benefitů byste ve firmě nejvíce uvítal/a? 

Nejvíce byl zájem o dovolenou navíc, kterou by uvítalo 10 respondentů (48 %),  dále byl 

zájem o příspěvek na rekreaci, pro který se vyjádřilo 5 respondentů (24 %). Příspěvek na 

kulturu uvedli 3 dotazovaní (14 %) a stejný počet příspěvek na penzijní připojištění.       

 

Graf č. 18 - Otázka č. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 
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Otázka č. 19: Doplňte, jaké další benefity by Vás motivovaly k vyššímu pracovnímu 

výkonu. 

Z této otázky vyplynulo, že respondenty by motivovaly k vyššímu pracovnímu výkonu 

příspěvky na životní pojištění, sport, kulturu, jazykové kurzy a příspěvky na nákup 

vitamínů v lékárně (formou poukázek). Na tuto otázku odpovědělo jen 9 respondentů, 

ostatní se nevyjádřili.    
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5 Vyhodnocení 

V této kapitole shrnu nejvíce negativních a pozitivních odpovědí na otázky 

z dotazníkového průzkumu. Poté navrhnu opatření, která by vedla k nápravě, a tím i větší 

spokojenosti a motivaci zaměstnanců.  

Pozitivní poznatky  

Z dotazníkového šetření vyplývá, že zaměstnanci jsou spokojeni s pracovním 

prostředím (viz. otázka č. 6), ve kterém pracují a tráví čas na jídlo a oddych. Pozitivně 

hodnotí vybavení kanceláří a technické vybavení. Zaměstnavatel investoval nemalé 

prostředky do modernizace prostředí a do technologií, a to většina zaměstnanců ocenila. 

V otázce č. 9 respondenti kladně hodnotili spolupráci mezi sebou, jen 2 respondenti 

označili spolupráci za špatnou a 1 za spíše špatnou. Bohužel z tohoto výsledku nelze 

usoudit, z jakého důvodu byla těmito respondenty spolupráce takto označena, ale můžou to 

být také důvody osobní. 

Na otázku č. 15, která se týkala přehledu poskytovaných zaměstnaneckých výhod, 

odpovědělo 95 % zaměstnanců kladně. Z toho je patrné, že zaměstnanci jsou dobře 

informováni o svých výhodách. Jen 1 zaměstnanec nevěděl, které benefity mu jsou 

poskytovány. Může to být způsobeno tím, že tento zaměstnanec mohl  být jedním ze dvou, 

kteří ve firmě pracují krátce, tzn. méně než 1 rok (viz. otázka č. 4). 

V otázce č. 17, která byla zaměřena na preferenci stávajících benefitů, bylo 

označeno, že zaměstnanci mají největší zájem z poskytovaných benefitů o stravovací 

poukázky. V dotazníku to uvedlo celých 66 %. Na dalších místech se umístily benefit 

týkající se slevy na zboží a používání služebního automobilu a telefonu. Ale v porovnání 

s poukázkami, byly tyto benefity zanedbatelné. 

Respondenti se také kladně vyjádřili ke zvýšení své kvalifikace (viz. otázka č. 13). 

V této otázce uvedlo 62 % zaměstnanců, že by o zvýšení kvalifikace měly zájem. To je 

určitě zajímavý postřeh pro zaměstnavatele, který by měl být využit. Který zaměstnavatel 

by nechtěl, aby se jeho zaměstnanci dále vzdělávali, a tím poskytovali větší odbornost ve 

svém oboru? 
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Negativní poznatky   

Negativních výsledků bylo ve všech odpovědích mnoho. Nejvíce negativní byly 

odpovědi na otázku č. 7, 8, 11, 12, 14, 16 a především na otázku č. 10.  

Otázka č. 7 a 8 se týkala vytváření pozitivní atmosféry nadřízeným a komunikace 

mezi nadřízeným a podřízenými. Na tyto otázky odpovědělo více jak 50 % negativně. 

Pracovníci nejsou celkově spokojeni s nadřízeným pracovníkem. Tento stav by mělo začít 

šetřit vedení společnosti a zjistit příčiny, proč tomu tak je. Bylo by vhodné zavést 

pravidelné porady, na kterých by byly předávány úkoly a k těm by se podřízení pracovníci 

mohli vyjádřit a hlavně by měli o úkolech veškeré informace, které získávají jen zběžně od 

svého nadřízeného.   

Odpovědi na otázku č. 10 byly alarmující. Na tuto otázku odpovědělo 43 % 

zaměstnanců, že by uvažovali o odchodu z firmy z důvodu zajímavé pracovní nabídky, 

stejné procento zaměstnanců odpovědělo, že neví a neuvažovali o tom. Jen 3 pracovníci si 

byli jisti, že by z firmy neodešli. Tyto odpovědi jsou velice zarážející a zaměstnavatel by 

měl zjistit důvod. Chování zaměstnanců může být spojeno s hodnocením předchozích 

otázek, které se týkaly nadřízeného pracovníka, ale také to může být dáno, jak uvedu níže 

v odpovědích na otázky č. 11 a 12, jak jsou zaměstnanci spokojeni s finančním 

ohodnocením za svůj výkon a o informacích hodnotících jejich práci. Zaměstnavatel by si 

měl uvědomit, jestli je pro něho důležitější přijít o jednoho vedoucího pracovníka nebo o 

necelou polovinu pracovníků. 

Jak jsem již zmínila výše, u otázky č. 11 uvedlo 62 % respondentů, že nejsou a 

nebo spíše nejsou spokojeni s finančním ohodnocením za svůj podávaný výkon. Na otázku 

č. 12, která souvisí s předchozí otázkou, odpověděly dvě třetiny zaměstnanců, že nejsou 

informováni svým nadřízeným o hodnocení své práce. Tyto odpovědi opětovně souvisí 

s nadřízeným pracovníkem, který své podřízené špatně informuje, a tím i motivuje. Zde 

bych spíše uvedla, že podřízené nemotivuje. Tuto otázku by měl vyřešit zaměstnavatel, 

protože většina negativních odpovědí se týká nadřízeného pracovníka. 

Z dotazníku je patrné, že zaměstnanci by měly zájem o zvýšení kvalifikace 

(uvedeno již výše), ale zaměstnavatel jim to neumožňuje. Takto na otázku č. 15 

odpovědělo 86 % respondentů. Zaměstnavatel by měl dát svým zaměstnancům příležitost a 

možnost k dalšímu vzdělávání a zvyšování kvalifikace. 
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V otázce č. 16 týkající se benefitů uvedlo 37 % zaměstnanců nespokojenost 

s benefity a 29 %, že jsou s nimi spíše nespokojení. Z toho vyplývá, že by měl 

zaměstnavatel z daného průzkumu vyvodit opatření a dát zaměstnancům takové výhody, o 

které by měli zaměstnanci zájem. Výběr dalších zaměstnaneckých výhod, které by 

zaměstnanci uvítali, byl řešen v otázce č. 18. Nejvíce (48 %) zaměstnanců by uvítalo 

dovolenou navíc, dále se vyjádřilo 24 % pro příspěvek na rekreaci a na dalších už méně 

zanedbatelných místech se umístil příspěvek na kulturu a příspěvek na penzijní 

připojištění. Z toho vyplývá, že zaměstnavatel by měl změnit nabídku zaměstnaneckých 

výhod a nabídnout zaměstnancům benefity, které v dotazníkovém šetření upřednostnili. 

Jedná se tedy především o dovolenou navíc. Zaměstnanci mají ze zákona nárok na čerpání 

20 dnů dovolené za kalendářní rok. Zaměstnavatel by jim mohl poskytnout např. 3 nebo 5 

dnů dovolené navíc, které by jistě vedly k větší spokojenosti a motivaci zaměstnanců. 

Zaměstnanci v otázce č. 19 uvedli, že by je k vyššímu pracovnímu výkonu motivovaly tyto 

benefity: příspěvky na životní pojištění, sport, kulturu, jazykové kurzy a příspěvky na 

nákup vitamínů v lékárně (formou poukázek). Zaměstnavatel by se nad tímto návrhem měl 

zamyslet a měl by tyto benefity do nabídky zařadit. 

Z výsledků provedeného šetření lze usuzovat, že zaměstnanci v této firmě nejsou 

spokojeni. Nespokojenost nebyla jen s finančním ohodnocením a s nabídkou 

zaměstnaneckých výhod, ale také s komunikací mezi nadřízeným a podřízenými 

pracovníky. Výsledky toho průzkumu by měl zaměstnavatel zvážit, přijmout k nim 

opatření a zamyslet se nad doporučenými návrhy. Tyto návrhy jistě přispějí k větší 

motivaci a spokojenosti zaměstnanců v jeho společnosti. 
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6 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala problematikou v oblasti motivace 

zaměstnanců v podnikatelské sféře. Výši a možnosti motivace jsem zjišťovala u 

zaměstnanců nejmenované společnosti formou dotazníkového šetření, které bylo zaměřené 

mimo jiné na benefity, odměňování a celkovou spokojenost ve firmě. Po vyhodnocení 

výsledků z průzkumu jsem provedla analýzu a poté navrhla opatření, která by vedla k větší 

motivaci a spokojenosti zaměstnanců v dané společnosti. 

V úvodní části bakalářské práce jsem se věnovala teorii zabývající se motivací jako 

takovou, typy motivací, motivátory a různými teoriemi motivace, ale také odměňováním 

pracovníků a různými formami motivování. Teoretické poznatky jsem čerpala z odborných 

knih a publikací. 

Mzda neboli odměna je významným, i když pro většinu zaměstnanců, hlavním 

motivátorem. Ale jsou ještě jiné motivační prostředky, které zaměstnance dokáží přimět 

ještě k vyšším pracovním výkonům. Jedním z důležitých motivačních prostředků jsou 

zaměstnanecké výhody. V dnešní době existuje velké množství benefitů, ale ne každý 

zaměstnavatel se snaží zjistit u svých zaměstnanců, o které ze zaměstnaneckých výhod 

mají zájem. Není důležité nabídnout svým zaměstnancům velký výběr benefitů, ale takové 

benefity, které by zaměstnanci uvítali. Tím zaměstnavatel investuje do spokojenosti svých 

zaměstnanců, kteří mají větší motivaci. V jedné z kapitol bakalářské práce jsem se na toto 

téma zaměřila a věnovala se mu obsáhleji. 

V další části bakalářské práce jsem představila nejmenovanou společnost sídlící 

v Ústeckém kraji. Snažila jsem se o aplikování teorie do praxe, a to formou dotazníkového 

průzkumu, na základě kterého jsem zjistila, jaká je motivace zaměstnanců v podnikatelské 

sféře. 

Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat, jaká je motivace zaměstnanců 

nejmenované společnosti. Jak vedení společnosti motivuje své zaměstnance, jestli jsou pro 

zaměstnavatele prioritou a snaží se o jejich spokojenost. Jakými prostředky je  

zaměstnavatel motivuje a jaké  prostředky k tomu využívá.  
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Výsledky šetření byly překvapující. Na základě dotazníkového šetření jsem zjistila, 

že motivace zaměstnanců v nejmenované společnosti je velice nízká. Nejsou spokojeni 

s nadřízenými pracovníky, s komunikací mezi nadřízeným a podřízenými, s  finančním 

ohodnocením, s informováním o hodnocení práce, ale také se zaměstnaneckými výhodami, 

které jim zaměstnavatel poskytuje. Ke zvýšení motivace a spokojenosti zaměstnanců 

v dané společnosti jistě přispějí výsledky průzkumu, ale jen tehdy, když bude 

zaměstnavatel návrhy a opatření, které jsem uvedla v předchozí kapitole, akceptovat.
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Příloha č. 1 – Dotazník 

 

DOTAZNÍK 

Vážený respondente, 

dovolte, abych Vás tímto požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který je zaměřen 

na motivaci ve Vaší společnosti. Dotazník je anonymní a výsledky budou sloužit ke 

zpracování bakalářské práce na téma: Motivace zaměstnanců v podnikatelské sféře.  

Děkuji Vám za Váš čas a upřímné odpovědi, které přispějí ke zlepšení motivace a 

spokojenosti všech zaměstnanců ve firmě. 

Kateřina Mikulková 

studentka Hornicko-geologické fakulty VŠB – TU Ostrava     

detašované pracoviště Most 

 

Označte, prosím, jen jednu odpověď. 

1. Kolik je Vám let? 

a) 18 - 30 

b) 31 - 45 

c) 46 - 55 

d) více než 55 

 

2. Jste? 

a) žena 

b) muž 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) základní 

b) střední odborné bez maturity 

c) úplné střední s maturitou 

d) vyšší odborné 

e) vysokoškolské 



 

 

 

4. Ve firmě pracujete: 

a) méně než 1 rok 

b) 1 – 5 let 

c) více než 5 let 

 

5. Jakou pozici ve firmě zastáváte? 

a) technicko-hospodářský/á pracovník/pracovnice 

b) dělník/dělnice 

 

6. Vyhovuje Vám pracovní prostředí (technické vybavení, toalety, kuchyňka), ve 

kterém pracujete a kde trávíte přestávku na jídlo a oddech? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

7. Vytváří Váš nadřízený na pracovišti pozitivní atmosféru? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

8. Jaká je úroveň komunikace mezi nadřízeným a podřízenými? 

a) dobrá  

b) spíše dobrá 

c) spíše špatná 

d) špatná 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Jak hodnotíte spolupráci mezi zaměstnanci? 

a) dobrá 

b) spíše dobrá 

c) spíše špatná 

d) špatná 

 

10. Kdybyste dostal/a zajímavou pracovní nabídku, uvažoval/a byste o odchodu 

z firmy?  

a) ano 

b) nevím, neuvažoval/a jsem o tom 

c) ne 

  

11. Myslíte si, že je Váš pracovní výkon adekvátně finančně ohodnocen?  

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

12. Jste informován/a Vaším nadřízeným o hodnocení Vaší práce? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

13. Máte zájem o zvýšení své kvalifikace (vzdělávání, školení, jazykové kurzy)? 

a) ano 

b) ne 

 

14. Umožňuje Vám zaměstnavatel zvyšování kvalifikace?  

a) ano 

b) ne 

 



 

 

 

15. Víte, které zaměstnanecké výhody Vám jsou zaměstnavatelem poskytovány? 

a) ano 

b) ne 

 

16. Jste s nimi spokojen/a? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

17. Který z benefitů preferujete? 

a) stravovací poukázky 

b) 10 % sleva na zboží 

c) automat na vodu 

d) služební telefon 

e) služební automobil 

 

18. Který z neposkytovaných benefitů byste ve firmě nejvíce uvítal/a? 

a) dovolená navíc  

b) příspěvek na rekreaci 

c) příspěvek na dopravu 

d) příspěvek na penzijní připojištění 

 

19. Doplňte, jaké další benefity by Vás motivovaly k vyššímu pracovnímu výkonu. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Děkuji Vám za ochotu, Váš čas a spolupráci. 



 

 

 

Příloha č. 2 – Tabulky s výsledky průzkumu 

 

 

Tabulka č. 1 – Otázka č. 1 

1. Kolik je Vám let? Počet % 

18 -30   7  33 

31 - 45 10  48 

46 - 55   3  14 

více než 55    1    5 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 2 – Otázka č. 2 

2. Jste? Počet % 

žena  7   33 

muž 14   67 

Celkem 21  100  
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 
Tabulka č. 3 – Otázka č. 3 

3. Jaké je Vaše nejvyšší 

dosažené vzdělání? Počet % 

základní  3   14 

střední odborné bez maturity  5   24 

úplné střední s maturitou  9   43 

vyšší odborné  1     5 

vysokoškolské   3   14 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 
Tabulka č. 4 – Otázka č. 4 

4. Ve firmě pracujete: Počet % 

méně než 1 rok   2   10 

1 - 5 let 11   52 

více než 5 let   8   38 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabulka č. 5 – Otázka č. 5 

5. Jakou pozici ve firmě zastáváte? Počet % 

technicko-hospodářský 

pracovník/ce 12   57 

dělník/dělnice   9   43 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 6 – Otázka č. 6 

6. Vyhovuje Vám pracovní 

prostředí (technické vybavení, 

toalety, kuchyňka), ve kterém 

pracujete a kde trávíte 

přestávku na jídlo a oddech? Počet % 

ano   8   38 

spíše ano 10   48 

spíše ne   3   14 

ne   0    0 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 7 – Otázka č . 7 

7. Vytváří Váš nadřízený na 

pracovišti pozitivní atmosféru? Počet % 

ano 6 29 

spíše ano 4 19 

spíše ne 8 38 

ne 3 14 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabulka č. 8 – Otázka č . 8 

8. Jaká je úroveň komunikace 

mezi nadřízeným a 

podřízenými? Počet % 

dobrá   3  14 

spíše dobrá   7  33 

spíše špatná   9  43 

špatná   2  10 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 9 – Otázka č .9 

9. Jak hodnotíte spolupráci 

mezi zaměstnanci? Počet % 

dobrá 11 52 

spíše dobrá 7 33 

spíše špatná 1   5 

špatná 2  10 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 10 – Otázka č 10 

10. Kdybyste dostal/a 

zajímavou pracovní nabídku, 

uvažoval/a byste o odchodu z 

firmy? Počet % 

ano  9  43 

nevím, neuvažoval/a jsem o 

tom  9  43 

ne  3  14 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabulka č. 11 – Otázka č 11 

11. Myslíte si, že je Váš 

pracovní výkon adekvátně 

finančně ohodnocen? Počet % 

ano  5  24 

spíše ano  3  14 

spíše ne  9  43 

ne  4  19 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 12 – Otázka č. 12 

12. Jste informován/a Vaším 

nadřízeným o hodnocení Vaší 

práce? Počet % 

ano  3  14 

spíše ano  6  28 

spíše ne  6  29 

ne  6  29 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 13 – Otázka č. 13 

13. Máte zájem o zvýšení své 

kvalifikace? Počet % 

ano 13   62 

ne   8   38 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 14 – Otázka č. 14 

14. Umožňuje Vám 

zaměstnavatel zvyšování 

kvalifikace? Počet % 

ano   3  14 

ne 18  86 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 



 

 

 

Tabulka č. 15 – Otázka č. 15 

15. Víte, které zaměstnanecké 

výhody Vám jsou 

zaměstnavatelem poskytovány? Počet % 

ano 20   95 

ne   1     5 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 16 – Otázka č. 16 

16. Jste s nimi spokojen/a? Počet % 

ano   6  29 

spíše ano   1    5 

spíše ne   6  29 

ne   8  37 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 17 – Otázka č. 17 

17. Který z benefitů  

preferujete? Počet % 

stravovací poukázky 14  66 

10 % sleva na zboží   3 14 

automat na vodu   0   0 

služební telefon   2  10 

služební automobil   2  10 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 18 – Otázka č. 18 

18. Který z neposkytovaných 

benefitů byste ve firmě nejvíce 

uvítal/a? Počet % 

dovolená navíc 10  48 

příspěvek na rekreaci   5  24 

příspěvek na kulturu   3  14 

příspěvek na penzijní 

připojištění   3  14 

Celkem 21 100 
Zdroj: [vlastní zdroj + vlastní zpracování] 


