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Anotace 
 

Bakalářská práce se věnuje problematice motivace zaměstnanců ve vybrané 

organizaci. Jedná se zejména o spokojenost zaměstnanců s  benefity. Na základě 

dotazníkového šetření provedeného ve firmě ArcelorMittal Ostrava a.s. byla zjištěna 

spokojenost zaměstnanců firmy se zaměstnaneckými výhodami. 

Pro zmapování a vyhodnocení této problematiky proběhlo dotazníkové šetření,  

na jehož základě bylo navrženo několik nápravných opatření. V práci jsou současně 

také uvedeny požadavky i návrhy zaměstnancůna čerpání benefitů. Bakalářská práce 

monitoruje současný stav zaměstnaneckých výhod a návrhy opatření na zvýšení 

motivace zaměstnanců  

  

Klíčová slova: benefity, dotazník, řízení, podniky,analýza 

 

 

This thesis focues on the problems of employee motivation in a chosen 

organization especially on the satisfaction of employees with thein work benefits. On 

the basis of a surfy conducted in ArcelorMittal Ostrava a.s the satisfaciton of employees 

with the omployee benefits was evaluated. 

 

For mapping and evaluation of these issues, a surfy was given based on which 

several proposals are made to improve the current sratus. In this thesis can also be foud 

employee requests an proposals. This thesis monitors the current status of employee 

benefits and brings forvard recommendations for improving the motivation of 

employees. 

 

Keywords: benefits, checklist, management, business, analysis  
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1. Úvod 

Úlohou a cílem firmy je uspokojování potřeb zákazníka, vytváření zisku  

a plnění dílčích akčních plánů, které vedou k dosažení firemní strategie. Naplňování 

firemních cílů se odehrává za účasti lidských, finančních a materiálních zdrojů. 

Nejcennějším kapitálem každé společnosti jsou lidské zdroje, které se na úspěchu firmy 

podílejí největší měrou. Dostatečně oceněný a spokojený zaměstnanec je schopen 

v zaměstnání odvádět kvalitní výkon, ze kterého firma následně profituje. Z tohoto důvodu 

se tato bakalářská práce věnuje problematice motivace a spokojenosti zaměstnanců 

s následnou analýzou skutečného stavu a navržením nových opatření  

ve vybrané organizaci.  

Prakticky je práce orientována na uplatňování personální politiky v oblasti 

zaměstnaneckých výhod ve společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. V minulosti zde byla 

motivace zaměstnanců opomíjena. V dnešní době je již kladen důraz především  

na kvalitu a bezpečnost odvedené práce se zřetelem na podávání vyšších výkonů. 

Důvodem jsou nejen vysoké požadavky jakosti ze strany zákazníků, ale také zostřující se 

konkurence a uplatňovaná personální politika, která vychází z firemní kultury  

této společnosti. Aby bylo možné dosáhnout nejvyšší kvality odvedené práce,  

je zapotřebí zaměstnance správně ohodnotit a to nejen finančně. Toto ohodnocení  

se realizuje poskytováním určitých benefitů a výhod, které zaměstnanci dokážou ocenit. 

Tyto výhody se v praxi uplatňují například formou zvýšeného počtu dní dovolené, 

příspěvkem na: stravování, rekondiční pobyty, sport a rekreaci pro děti zaměstnanců, 

penzijní připojištění a mnoho dalších. 

Cílem této práce je analyzovat motivační prvky společnosti ArlecorMittal Ostrava, 

zjistit zda jsou zaměstnanci dostatečně motivováni k vykonávání své práce, jsou-li náležitě 

odměňování a do jaké míry se zajímají o celoživotní vzdělávání. 

Bakalářská práce se v teoretické části věnuje terminologii a vysvětlení základního 

pojmu „motivace“.  Ve druhé části se soustředí na historický vývoj  

a současnost firmy ArlecorMittal Ostrava. Následující praktická část je zaměřena  

na průzkum spokojenosti zaměstnanců na pracovišti a s poskytovanými zaměstnaneckými 
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výhodami. V rámci tohoto průzkumu bylo uskutečněno dotazníkové šetření 

s vypovídajícím vzorkem 80 respondentů. V závěrečné části bakalářské práce se 

autor soustředí na vyhodnocení zjištěných informací, které vyplývají z uvedeného šetření, 

a na návrhy vedoucí ke zlepšení současného stavu a zvýšení motivace zaměstnanců ve 

firmě ArcelorMittal Ostrava.  

.   
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2. Motivace v odborné literatuře 

2.1. Teorie Motivace 

Slovo Motivace je odvozeno z latinského slova „movere“, znamená hýbat, 

pohybovat. Motiv je tedy něco, co nás jednoduše uvede do pohybu. Slova motiv nebo 

motivace říkají, že něco ve vás pracuje a žene vás kupředu, je to činnost vyvíjená směrem 

k druhému člověku. Je to například potřeba, touha po něčem nebo emoce, která vás vede 

jednat konkrétně v danou situaci.  

Rozhodující faktor je vůle, naše vnitřní impulzy, ať jsou jakkoliv silné, nenabudou 

efektivnosti, dokud se svou vůlí neboli rozhodností nepřimějeme k pohybu. 

[1]  

V zaměstnání můžeme provádět motivaci dvěma způsoby. V prvním případě 

motivují lidé sami sebe a to tím, že objevují, hledají a vykovávají práci, která naplňuje 

jejich potřeby. Druhá možnost je prostřednictvím různých metod managementu, například 

zvýšením platu, pochvalou, povýšením, tyto lidi vést k motivaci.  

 

2.2  Stimulace a motivace 

„V manažerské praxi je zvykem s pojmy stimulace a motivace nakládat velmi volně 

a není valný důvod proti tomu nějak protestovat. Spíše je důležité si uvědomit,  

že kladný vztah k nějaké úloze obvykle vzniká z některé ze dvou příčin: buď proto,  

že je její splnění spojeno se ziskem nějakých zvenčí přicházejících hodnot (například 

finanční odměny), nebo proto, že její splnění je v souladu s vnitřním vyladěním člověka, 

který má úlohu vykonávat.  

Úloha je tedy plněna pod vlivem vnějších podnětů (stimulů), nebo pod vlivem 

vnitřních pohnutek (motivů), přičemž obojí může působit společně (a vzájemně  

se posilovat). Vyvoláme-li ochotu něco udělat pomocí (vnějších) stimulů, označujeme 

tento děj za stimulaci. Pokud k tomu to vyvolávání ochoty použijeme v člověku již 

neexistující (vnitřní) motivy, mluvíme o motivaci. V prvním případě hraje při vzniku 
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žádoucího chování klíčovou roli vnější situace, ve druhém vnitřní svět motivovaného 

člověka.“ [9] 

 

2.3 Typy motivace 

Vnitřní motivace – jsou zde zahrnuty faktory, které si lidí sami vytvářejí  

a ovlivňují je, jako je zodpovědnost, pocit že je práce důležitá. Lidé mohou rozvíjet 

schopnosti a své dovednosti k tomu, aby se vydali určitým směrem, dosáhli povýšení. Jde 

především o kvalitu pracovního života, která u vnitřní motivace vzbuzuje hlubší  

a déletrvající efekt, jelikož vychází z daného člověka a není vnucená. 

Vnější motivace – jsou to dané metody vytvořené pro lidi k tomu aby, byli 

motivování. Zde patří ocenění v podobě zvýšení platu, pochvala, povýšení. Patří sem  

i tresty například snížení mzdy, písemná či ústní výtka, disciplinární řízení a kritika. [2] 

 

2.4 Motivační teorie 

Základní principy motivace jsou spjaty s potřebami, cíli, zesilováním  

a očekáváním. 

Teorie potřeb říká, že chování je motivováno nenaplněnými potřebami. Mezi 

klíčové potřeby spjaté s prací patří úspěch, ocenění, zodpovědnost, vliv a osobní růst.  

Teorie cílů říká, že je možné zvýšit motivaci, pokud se techniky stanovení cíle 

používají podle následujících pravidel: 

- Cíl by měl být přesně stanovený. 

- Měl by být viděn jasně a dostupně. 

- Jednotliví lidé by se měli plně podílet na stanovování cíle. 

- Zpětná vazba zajišťuje, že lidé vidí hrdost a uspokojení ze zkušeností dosažení 

náročného, ale jasného cíle. 

Zpětná vazba vám umožní získat závazek k ještě větším cílům.[9] 
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2.4.1  Teorie očekávání 

Lidé cítí, že je možné své chování měnit, věřit v to, že změnou svého chování 

budou dosahovat ocenění. Tito lidé si dostatečně váží ocenění, proto mají důvod své 

chování měnit. Tato motivace se týká především nefinančních ocenění než finančních. 

Jestliže lidé touží po osobním růstu, potřebují vědět, co udělat, aby z toho mohli mít užitek, 

a mělo cenu za to  bojovat.[4] 

2.4.2  McGregorová teorie X, Y 

Vychází z humanistické teorie vedení lidí. Teorie X hovoří o tom, že člověk je ve 

své podstatě líný tvor, který nechce pracovat a snaží se vyhnout práci. Aby podávali 

výkony, jsou k práci motivování systémem odměn a trestů a jsou kontrolování. Pro 

pracovníky je jednodušší nechat se vést, než přejímat zodpovědnost. Na určité jedince se 

tato předešlá pravidla nevztahují, ti mají šanci ostatní řídit a kontrolovat.  

V teorii Y převažuje pozitivní vztah k práci, stejně jako zábava a odpočinek je i práce 

přirozenou lidskou činností. Přirozeností člověka je samostatnost a odpovědnost. 

Samostatné rozhodování není ojedinělé, ale je rozšířeno na široké spektrum lidí.[5]  

 

Obrázek 2.1 Maslowova pyramida potřeb 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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2.4.3  Maslowova hierarchie potřeb 

Dodnes nejslavnější klasifikace potřeb, kterou se Abraham Maslow pokusil utřídit 

lidské potřeby. Uspokojení potřeb je základem lidské aktivity. Maslow určil pět hlavních 

kategorií potřeb a seřadil je do hierarchického systému, který je znám jako Maslowowa 

pyramida.  

Fyziologické potřeby: jsou to potřeby nezbytné pro přežití. Potřeba vody, potravy a 

kyslíku. Vše, co nás udržuje při životě. 

Potřeby jistoty a bezpečí: znamenají zajištění, potřebu ochrany proti nebezpečí, 

uchování existence. 

Sounáležitost: potřeba začlenit se do nějaké skupiny, přátelství a lásky. 

Potřeby uznání a ocenění: zahrnuje potřebu jak vysokého vlastního sebehodnocení, 

tak i být respektován a uznáván ostatními. 

Seberealizace: rozvíjet všechny své schopnosti a dovednosti.  

Podle této teorie jsou potřeby odstupňovány hierarchicky tj. od nejnižších  

po nejvyšší. V případě uspokojení nižší potřeby její význam klesá a stává se dominantní 

potřebou další vyšší úroveň, na kterou se soustřeďuje pozornost jedince.[6] 

 

2.4.4  Clayton Alderfer 

Jiné řešení lidských potřeb. Z původních pěti Maslowových úrovní potřeb je Alderfer 

redukoval pouze na tři: 

Potřeby existenční: patří zde materiální a fyziologické potřeby. 

Potřeby vztahové: jsou to veškeré vztahy k lidem, se kterými se stýkáme. Přátelství 

i láska, hněv a nenávist. Neuspokojení nezpůsobuje ani tak nepřátelství,  

jako spíše emocionální odstup a propojení jedince. 

Potřeby růstové: jedná se o tvořivou práci, kterou jedinec vykonává na sobě samém 

a na svém okolí. 

Podle Maslowovy hierarchie potřeb se domníváme, že potřeba ztrácí význam  

po jejím uspokojení, kdežto podle Alderfera uspokojením existenčních nebo vztahových 
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potřeb jejich význam klesá, zároveň uspokojováním potřeb růstových se opět začne 

navyšovat jejich význam.[7] 

Motivy různých lidí se liší  

Většina nadřízených si myslí, že zaměstnance donutí k dobrým výkonům,  

je dobrý výdělek. Mzda má podstatný význam, ale nemusí to být jediný prostředek 

motivace. Některým lidem na výdělku příliš nezáleží a cení si především jiných hodnot – 

například osobního pohodlí nebo potěšení ze svých zálib. Znalost motivace různých lidí 

přispívá k celkové úspěšnosti práce vedoucího.  

Peníze: pro většinu lidí je významným motivem. U těchto jedinců,  

kde je obzvlášť silný tento motiv, je i ochota kvůli penězům udělat témě cokoliv.  

Pro vedoucího jsou tito lidé značným přínosem – jestliže má finance k dispozici, dostane 

z nich maximum.  

Osobní postavení: u každého vedoucího pracovníka by se v jisté míře měla objevit i 

určitá pýcha na dosažené postavení, potřeba vést lidi, rozhodovat a řídit chod věcí. Tento 

člověk se snaží být úspěšný především kvůli svému postavení  

ve společnosti. Určité nebezpečí vzniká, jestliže o osobní postavení usiluje intrikami, 

nikoliv prací.  

Pracovní výsledky: z hlediska firmy další z důležitých motivací. Lidé, kteří jsou 

soutěživí, rádi se srovnávají s ostatními a dělá jim dobře, když jsou nejlepší. Jsou také 

motorem a energií firmy. Pokud se jim zrovna nedaří, udělají všechno, aby ostatní 

překonali. 

Přátelství: pro takové zaměstnance je nejdůležitější dobrá atmosféra  

na pracovišti. Daleko více jim záleží na přátelství s lidmi, kteří pracují kolem nich,  

než na pracovních výsledcích nebo finančním ohodnocení. Jsou ústupní a neradi vstupují 

do konfliktních situací. 

Jistota: lidé, kteří jsou zaměřeni na pocit jistoty ze zaměstnání, neprahnou  

po mimořádných příjmech ani vykonávat vysoce postavenou funkci. Neradi riskují, proto 

se hodně řídí pracovními předpisy. Spokojí se raději s málem, ale musí to mít jisté. 
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Odbornost: pro jedinci, kteří se především snaží vyniknout ve své profesi,  

je odbornost rozhodujícím motivem. Preferují tedy svůj profesionální rozvoj  

a nedovedou si představit dělat něco jiného. 

Tvořivost: typ kreativního člověka, který potřebuje vytvářet něco nového.  

Má rád, když může u práce přemýšlet a vymýšlet nové věci.[8] 

Jestliže máme své pracovníky dobře motivovat, potřebujeme znát, které z motivů 

jsou pro ně důležité a vyžadují je k docílení dobře vykonané práce. 

 

2.5  Z jakého důvodu jsou lidé demotivováni? 

„Pokud se člověk snaží uspokojit svou potřebu a postaví se mu do cesty 

nepřekonatelná překážka, nastává frustrace. K frustraci dochází, když pracovník nedostane 

odměnu, kterou očekával, když dojde k pokažení práce, kterou se dlouho zabýval, nebo 

když mu vedoucí nedá dovolenou, na kterou se těšil. 

Aktivita, způsobena potřebou, vede k uspokojení potřeby. Často se však  

při uspokojování objevují překážky – bariéry, které brání člověku v dosahování cíle. 

Neuspokojením potřeby vzniká frustrace. Motivační energie zůstává nahromaděná  

a nevybitá. Lidé pak reagují na frustraci různým způsobem. 

 Zesilují své úsilí, aby překážku překonali (energizmy). 

 Vzdávají se svého záměru (únik). 

 Vybíjejí potlačenou energii násilím (agrese). 

 Hledají náhradní cíle (sublimace). 

 Sami sebe přesvědčují, že cíl, o který usilovali, nestojí za to, a že je vlastně dobře, 

že ho nedosáhli (racionalizace). 

 Vracejí se k vývojové nižším způsobům uspokojení potřeb (regrese). 

 Uvedené jednání (snad kromě prvního případu) je z hlediska firmy nežádoucí. Co 

všechno může způsobit frustraci a demotivaci pracovníků? 

 Nevšímavost vedoucího k dobrým pracovním výsledkům. 

 Nevšímavost vedoucího k chybám a nedostatkům. 

 Chaos nebo špatná organizace práce. 



Vladěna Trlifajová: Motivace zaměstnanců 
 

2012 Stránka 9 

 

 Nespravedlivé odměňování. 

 Nezasloužená pochvala jiného pracovníka. 

 Nezasloužená kritika. 

 Hrubé jednání nebo zesměšňování. 

 Pokažení dobré práce na dalším pracovišti. 

 Nezájem o nápady podřízených. 

 Neochota vedoucího zabývat se pracovními problémy podřízených. 

 Přílišné zasahování vedoucího do pravomocí podřízených. 

 Nepotrestaný podvod nebo krádež ze strany jiných pracovníků. 

 Nedostatek práce, materiálu, nástrojů atd.“[8] 

Když uspokojíme potřeby nižší úrovně (konkrétní), obvykle pak nastupují potřeby 

vyšší úrovně (abstraktní) při neuspokojení potřeb může dojít k tzv. frustrační regresi.  

 

Cafeteria, moderní způsob odměňování a motivování zaměstnanců 

 

„Cafeteria systém nebo anglicky Cafeteria plan je jedním z nejpopulárnějších způsobů 

zaměstnaneckých benefitů. Skutečný benefit si totiž volí zaměstnanec sám, podobně jako 

na jídelním lístku v bufetu či jídelně, ze které si tento systém volitelných zaměstnaneckých 

výhod také vypůjčil svůj název.  

 

Co to je Cafeteria systém 

 

Cafeteria systém, jak bylo řečeno již v úvodu, je systém volitelných zaměstnaneckých 

výhod. Je to vlastně takový „věrnostní program“ pro zaměstnance, ve kterém zaměstnanci 

sbírají body či kredity, které následně můžou utratit za libovolný zaměstnanecký benefit 

z katalogu odměn. Zaměstnavatel v něm předem stanoví výčet odměn i jejich cenu. 

Obvykle mají všichni zaměstnanci přístup ke všem odměnám, nicméně někdy jsou v České 

republice strategičtější extrémně „bodově drahé“ odměny zaměstnancům, kteří na ně 

nemají šanci reálně dosáhnout, raději neukazovat. Nedosažitelných odměn nepůsobí příliš 

dobře, a to zejména tehdy, kdy na ně nemůže „dosáhnout“ ani samotný management.“[1] 
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3. Analýza motivace ve vybrané organizaci  

3.1 Historie společnosti 

Firma ArcelorMittal Ostrava, a.s. patří k největším firmám v České republice  

a je součástí největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Ostravská společnost 

vyprodukuje ročně 3 miliony tun oceli a vyváží asi polovinu produkce do cca 80 zemí 

celého světa. Pracuje zde 4320 zaměstnanců a dohromady s dceřinými společnostmi 

zaměstnává přes 8 tisíc lidí.[4] 

Dne 31. prosince 1951 došlo k vyvázání huti z Vítkovických železáren a vznikla 

samostatná Nová Huť Klementa Gottwalda (NHKG), národní podnik. 

Dne 1.1.1952 proběhlo zapálení vysoké pece č.1. Celý kombinát tvořilo pět 

koksárenských baterií, dvě vysoké pece, čtyři siemens-martinské pece, blokovna, válcovna 

trub, slévárna šedé litiny, část elektrárny včetně vodohospodářství. (1951- 1958).  

 

           Obrázek č. 3.1 Zapálení I. vysoké pece - 1952 

 

           Zdroj: http://arcelormittal.cz/AM_historygall2_s2_cz.html 
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Rok 1958 – 1961 – v této etapě se rozšiřovaly kapacity pro produkci základních 

surovin jako jsou koks, surové železo a ocel. Stavěly se provozy s následným zpracováním 

těchto produktů a byla zprovozněna linka na výrobu osobních, nákladních a traktorových 

kol. Počet koksárenských baterií se navýšil o čtyři, přibyly dvě vysoké pece a pět 

sklopných pecí pro výrobu oceli. Byla postavena nová blokovna, pásové tratě P-250 a P-

800, kontidrátová trať a zařízení na výrobu trubek.  

V letech 1967 – 1985 se rozsáhle  modernizovaly martinské pece na pece 

tandemové. Další větší investici byla výstavba předojemné válcovny, centrální kyslíkárny a 

velkokapacitní koksárenské baterie. 

Odlévání oceli do ingotů nahradilo v letech 1993 – 1999 zařízení pro plynulé 

odlévání. První v prosinci roku 1993, druhé v roce 1997 a třetí v roce 1999. Změna 

přinesla větší výtěžnost oceli a podstatně nižší energetickou náročnost. Neméně 

významnou událostí bylo v roce 1999 zahájení výstavby válcovny na výrobu širokého, za 

tepla válcovaného pásu. Tento unikátní komplex je označován pásová minihuť. 

V roce 1990 došlo ke změně názvu a z NHKG se stala Nová Huť, státní podnik 

Ocelářský fenomén Lakshmi Mittal, jehož strategie je založena  

na restrukturalizaci a modernizaci upadajících oceláren, koupil v roce  2003 v rámci 

privatizace Novou Huť a vznikla ISPAT Nová Huť a.s.  

Název společnosti se změnil v roce 2005 na Mittal Steel Ostrava, a.s. a v rámci 

privatizace se z některých závodů staly dceřiné společnosti. 

Rada světové ocelářské dvojky Arceloru oznámila v roce 2007 sloučení s Mittal 

Steel. Vznikl tak světový gigant a v této návaznosti došlo i na změnu názvu ostravské 

společnosti na dnešní ArcelorMittal Ostrava. 

Ekonomická krize v roce 2008 ovlivnila i výrobu oceli, došlo k dalším 

reorganizacím s cílem zefektivnění výroby. 

Miliardové investice v letech 2010 – 1011 do ekologizace výroby zahrnují 

především odprášení aglomerace, které podstatně omezí prachové emise. V současné době 

se zároveň chystá zahájení výstavby nové kyslíkové konvertorové ocelárny  

a výroba oceli se tak ekologicky i ekonomicky zefektivní.[3] 
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Obrázek č. 3.2 Pohled na ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

Zdroj: http://arcelormittal.cz/AM_historygall2_s2_cz.html 

Restrukturalizace společnosti ArcelorMittal a její hlavní přínosy 

Hlavní přínosy restrukturalizace realizované společností ArcelorMittal: 

Vlastnická a finanční stabilita, dořešení finančních závazků, zajištění provozního kapitálu. 

Spolupráce v oblasti nákupu, výroby, prodeje, vývoje nových technologií  

a výrobků, marketingu, lidských zdrojů, atd. Trvalý růst tržeb a zisku  

ArcelorMittal Ostrava a.s. je rychle se rozvíjející společnost, která významnou měrou 

přispívá k zaměstnanosti a sociálnímu klidu v ostravském regionu. 

Tato společnost se snaží o budování pozitivních vztahů s vlastními zaměstnanci,  

s laickou i odbornou veřejností. Podporuje sportovní, kulturní a společenský život nejen v 

Moravskoslezském kraji, ale v celé České republice. Se jménem ArcelorMittal Ostrava a.s. 

jsou již tradičně spjaty koncerty Janáčkovy filharmonie Ostrava, Colours of Ostrava, 

charitativní akce a také řada sportovních událostí a turnajů.[7] 

 

3.2 Předmět podnikání 

Hlavní činností podniku je převážně výroba a zpracovávání surového železa, tady 

patří i zpracovávání oceli a hutní druhovýroba. Značný podíl hutní druhovýroby tvoří 

dlouhé a ploché válcované výrobky. Z největší části jsou produkovány části důlní výztuže 

a silniční svodidla. Veškeré obslužné činnosti a servis jsou zajišťovány ve větší míře 

vlastními obslužnými závody.[6] 
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3.3 Profil společnosti 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Vyrábí koks, 

koksochemické výrobky, surové železo, plynule litých předlitky a dlouhé a ploché 

výrobky.  

Dceřiná společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. je výrobcem bezešvých a 

spirálově svařovaných trubek a trubkových výrobků. Dceřiná společnost ArcelorMittal 

Distribution Solutions Czech Republic s.r.o. zabezpečuje činnosti související s výrobou 

dlouhých a plochých výrobků za studena. Dceřiná společnost ArcelorMittal Energy 

Ostrava s.r.o vyrábí teplo, elektrickou energii, vodu a plyn. Dceřiná společnost 

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. a je výrobcem strojírenských výrobků  

a odlitků.[5] 

 

Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

„Bezpečnost na prvním místě. Bezpečnost a zdraví zaměstnanců je hlavní prioritou 

společnosti. V roce 2009 byl ověřen systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci (BOZP) společnosti podle požadavků standardu OHSAS 18001 mezinárodní 

auditorskou firmou TŰV NORD, jehož výsledkem bylo prodloužení certifikátu. 

Stěžejními úkoly v oblasti BOZP byly nastartování projektu „Cesta k nulové 

úrazovosti“ (Journey to Zero), pokračování v procesu „Řízení uvědomění“, konání 

tématických prověrek a uplatňování požadavků systému řízení BOZP u externích firem. 

V procesu řízení uvědomění za účelem zlepšování BOZP byla provedena praktická 

aplikace minut pro bezpečnost a auditů bezpečného chování. Velmi  

se osvědčila účast zaměstnanců na šetření úrazů i jiných nehodových událostí,  

kdy jejich zkušenosti a znalostí prostředí vedly v mnoha případech k nastavení účinných 

opatření k zamezení opakování nehodových událostí. 

Projekt „Cesta k nulové úrazovosti“ a uvedené aplikace procesu „Řízení 

uvědomění“, které vedou k podílení se zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti  

a ochrany zdraví i spoluzodpovědnosti za své zdraví budou pokračovat i v roce 2012. 
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ArcelorMittal Ostrava a.s. plní rovněž požadavky národního programu Bezpečný 

podnik, jehož garantem je Státní úřad inspekce práce. Osvědčení společnost získala v roce 

2008.“[2] 
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4. Motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci  

Pro zjištění míry spokojenosti a motivace zaměstnanců ve firmě ArcelorMittal 

Ostrava a.s. byl proveden průzkum, který se uskutečnil formou dotazníkového šetření. 

Oslovení zaměstnanci odpovídali na 21 otázek. Na základě analýzy uvedených odpovědí 

bylo následně autorkou práce navrženo doporučení na zlepšení dosavadního stavu. 

 

4.1 Dotazníkové šetření 

Dne 5. ledna 2012 bylo autorkou práce ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

zahájeno dotazníkové šetření na téma motivace zaměstnanců. Za tímto účelem byl sestaven 

dotazník ve 120-ti výtiscích a distribuován mezi zaměstnance firmy v různých pracovních 

zařazeních. Z celkového počtu 120 kusů byla návratnost 80 vyplněných dotazníků. Tento 

počet 80 ks byl použit jako základ pro 100 % odpovědí.  

Z 80-ti dotazovaných respondentů odpovědělo 44 mužů a 36 žen. Skupinu mužů členěnou 

dle profesí tvoří 12 dělníků, 28 administrativních pracovníků a 4 manažeři. Skupina žen 

tvoří11 dělnic, 22 administrativních pracovnic a 3 manažerky. V kategorii 20 – 29 let 

odpověděl 1 muž a 2 ženy. Ve věkové kategorii 30 – 44 let odpovědělo 23 mužů a 12 žen. 

Kategorie 45 – 59 let zahrnuje  20 mužů a 21 žen.   

Otázka č. 1 Vnímáte svého zaměstnavatele jako prestiţní společnost? 

Na tuto otázku odpovídali respondenti následovně: 

 - „Ano“ odpovědělo 35 % dotázaných tj. 28 osob. Z toho 9 respondentů z řad dělnických 

profesí, 18 z řad administrativních pracovníků a 1 manažer.  

- „Spíše ano“ uvedlo 17,5 % dotazovaných tj. 14 osob. Z toho 7 respondentů z řad 

dělnických profesí, 6 z řad administrativních pracovníků a jeden manažer. 

- „Spíše ne“ 38,8 % dotazovaných tj. 31 osob. Z toho 5 respondentů bylo z řad dělnických 

profesí, 22 z řad administrativních pracovníků a 4 manažeři.  

- „Ne“ uvedlo 8,7 % respondentů tj. 7 osob z toho 2 respondenti z řad dělnických profesí, 4 

osoby z řad administrativní pracovníků a jeden manažer. 
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Překvapivá je odpověď 22 administrativních pracovníků, kteří odpověděli „spíše ne“. 

Většinu tohoto vzorku tvořili převážně muži. 

 

Otázka  č. 2 Čeho si ceníte na svém stávajícím zaměstnání? 

Zaměstnanci měli na výběr z výše mzdy, dobrých pracovních vztahů, 

z uspokojení z práce, pocit jistoty ze zaměstnání a osobního rozvoje. Největší důležitost 

byla kladena na osobní rozvoj. Respondenti z řad dělnických profesí zde odpověděli 

v počtu 23 osob tj. 28,7 %, z řad administrativních pracovníků 62,5 % tj. 50 osob 

a 7 manažerů tj. 8,8 %. 

 

Otázka č. 3 Máte moţnost se školit a zdokonalovat své dovednosti ve společnosti? 

Graf 4.1Možnost školení a zdokonalování dovednosti zaměstnanců

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

- „Ano a využívám toho“ odpovědělo 65 % respondentů tj. 52 dotazovaných. Z toho  

14 respondentů z řad dělnických profesí,31 z řad administrativních pracovníků  

a 7 manažerů.  

- „Ano, ale nevyužívám toho“ odpovědělo 11,25 % respondentů tj. 9 dotazovaných z toho 

4 osoby z řad dělnických profesí, 5 z řad administrativních pracovníků. 

- „Ne, ale využíval bych to“ uvedlo 15 %  respondentů tj. 12 osob. Z toho 5 respondentů z 

řad dělnických profesí a 7 z řad administrativních pracovníků.  
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- „Ne, nemám zájem“ uvedlo 7 administrativních pracovníků. 

Z odpovědí jednoznačně vyplývá, že možnosti školení a zdokonalování svých dovedností 

využívají především administrativní pracovníci. 

 

 

Otázka č. 4 Máte u svého zaměstnavatele moţnost kariérního růstu? 

Graf 4.2 Kariérní růst 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Zaměstnanci na otázku, zda mají u svého zaměstnavatele možnost kariérního růstu,  

ve většině dotazovaných zodpověděla „spíše ne“. Za zmínku stojí skutečnost,  

že záporně odpovědělo 27 administrativních pracovníků, z toho 17 mužů. 

 

Otázka č. 5 Označte konkrétní moţnosti zvýšení své kvalifikace v rámci společnosti 

Zaměstnanci si měli možnost vybrat ze tří variant školení. Jazykové kurzy, interní školení,  

externí školení. Převažující většina dotazovaných se přikláněla ke zvyšování kvalifikace 

prostřednictvím jazykových kurzů. Odpovědi zaměstnanců vycházejí  

ze skutečnosti, že vrcholový management této společnosti hovoří anglicky. 
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Graf 4.3 Zvýšení kvalifikace u dělnických profesí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 4.4 Zvýšení kvalifikaceu administrativních pracovníků 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 4.5 Zvýšení kvalifikace u manažerů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 6 Motivují Vás zaměstnanecké výhody k lepším výkonům? 

Tabulka 4.1 Motivace zaměstnanců ArcelorMittal Ostrava a.s. prostřednictvím benefitů 

 Dělnické profese Administrativní 

pracovníci 
Manaţeři 

Ano 7 4 0 

Spíše ano 6 9 1 

Ne 9 27 3 

Spíše ne 1 10 3 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z odpovědí vyplývá, že zaměstnanecké výhody dotazované zaměstnance spíše nemotivují.  

- „Ano“ odpovědělo 13,75 %, tj. 11 dotazovaných, z toho 7 osob z řad dělnických profesí a 

4 administrativní pracovníci.  

- „Spíše ano“ odpovědělo 20 %, tj. 16 dotazovaných, z toho 6 osob dělnických profesí, 9 

administrativních pracovníků a 1 manažer. 

- „Ne“ odpovědělo nejvíce respondentů, a to 48,75 %, tj. 39 dotazovaných, z toho  

9 osob z řad dělnických profesí, 27 administrativních pracovníků a 3 manažeři.  

-„Spíše ne“ odpovědělo 17,5 %, tj. 14 dotazovaných, z toho 1 dělník,  

10 administrativních pracovníků a 3 manažeři.  

 

Otázka č. 7 Které ze zaměstnaneckých výhod nejvíce preferujete? 

Nejvíce preferovanou zaměstnaneckou výhodou je navýšený počet dní dovolené.  

Na tom se shodují všechny kategorie respondentů. Tomuto benefitu dává přednost  

62,5 % dotazovaných zaměstnanců, tj. 50 respondentů. Dalším kladně hodnoceným 

benefitem je příspěvek na stravování a následně pak příspěvek na penzijní připojištění. 

Nejmenší zájem je ze strany zaměstnanců kladen na rekreační péči o děti.  

Otázka č. 8 Vyhovuje Vám skladba poskytovaných zaměstnaneckých výhod? 

Na otázku, zda zaměstnancům vyhovují skladby poskytovaných zaměstnaneckých výhod, 

dotazovaní uvedli: 
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- „Spíše ano“ odpovědělo 35 % respondentů tj. 11 osob z dělnických profesí,  

15 administrativních pracovníků a 2 manažeři. 

- „Ano“ odpovědělo 17,5 % respondentů tj. 4 osoby z dělnických profesí,  

10 administrativních pracovníků a žádný manažer.  

- „Spíše ne“ odpovědělo 12,5 %respondentů tj. 3 osoby z dělnických profesí,  

7 administrativních pracovníků a žádný manažer.  

- „Ne“ uvedlo 35 % respondentů tj. 5 osob z dělnických profesí, 18 administrativních 

pracovníků a 5 manažerů. 

 

Otázka č. 9 Jaké další zaměstnanecké výhody byste uvítal/a ve vaší společnosti? 

Z nabídky dalších zaměstnaneckých výhod si zaměstnanci vybrali takto: Nejvíce  

je zaujala možnost placených přesčasů (43 dotazovaných), mít služební telefon  

a příspěvky na dopravu by uvítalo 37 zaměstnanců z dotazovaných 80-ti. 

 

Otázka  č. 10 Odkud čerpáte informace o zaměstnaneckých výhodách?  

Z této otázky je patrné, odkud zaměstnanci čerpají informace  

o zaměstnaneckých výhodách. U všech kategorií byla nejčastější odpověď, že informace o 

zaměstnaneckých výhodách získávají z kolektivní smlouvy (44 dotazovaných), hned poté 

čerpají informace z intranetu (17 dotazovaných) a pak z podnikového časopisu 

(11 dotazovaných). Zbývajících 8 dotázaných uvedlo, že informace získávají 

prostřednictvím osobního kontaktu s ostatními pracovníky 

Otázka č. 11 Jste spokojeni se svým platovým ohodnocením?  

Na otázku, zda jsou zaměstnanci spokojeni se svým platovým odhodnocením, odpověděli 

dotazovaní z dělnických profesí „Spíše ano“ 21 osob  „ne“ uvedly 2 osoby. Z řad 

administrativních pracovníků uvedlo 13 osob „spíše ano“, 9 osob „ano“ a 20 osob „ne“ U 

manažerů byla otázka vyhodnocena: 

„Ano“ v jednom případě, „Spíše ano“ 2 manažeři, „Spíše ne“ také 2 manažeři, 

nespokojený nebyl žádný. Je překvapující, že kategorie dělnických profesí je převážně 

spokojena se svým platovým ohodnocením a administrativní pracovníci jsou převážně 

nespokojení. 
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Otázka č. 12 V případě předchozí záporné odpovědi označte konkrétní moţnosti 

Tabulka 4.2 Nespokojenost administrativních pracovníků ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 Důleţitost 

1 

Důleţitost 

2 

Důleţitost 

3 

Důleţitost 

4 

Důleţitost 

5 

Práce, která není v popisu pracovního 

místa 
 3    

Nedostatečné prostředky k vykonání 

práce 
  3   

Nízká motivace ze strany 

nadřízených. 
  3   

Nekompetentní vedení   2   

Malá, nebo ţádná moţnost 

spolurozhodování. 
 4    

Malé, ţádné moţnosti profesního 

růstu 
  5   

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 13 Jste sankcionován v případě nesplnění pracovních povinností?  

Graf 4.6  Vnímaná míra sankcí v případě neplnění pracovních povinností 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na otázku, zda bývají zaměstnanci sankcionování za neplnění pracovních povinností 

respondenti odpovídali následujícím způsobem: 

Z řad dělnických profesí uvedlo „spíše ano“ 2 osoby „spíše ne“ 10 dotazovaných 

respondentů a odpověď „ne“ zvolilo 11 osob. V případě administrativní pracovníků: „Spíše 

ano“ odpovědělo 6 osob, „ano“ odpovědělo 5 osob. „Spíše ne“ odpovědělo  

11 respondentů a „ne“ uvedlo 28 osob. Manažerské profese uvedly „spíše ne“ 1 osoba  

a „ne“ 6 osob. 

 

Otázka č. 14 Jaká forma postihu se Vás dotkne nejvíce? Na otázku, která z forem 

postihu se vás dotýká nejvíce odpovídaly jednotlivé skupiny zaměstnanců následovně: 

Dělnické profese uvádějí, že v největší míře je to ústní výtka (10 osob), poté srážka  

ze mzdy (6 osob), přeřazení na méně placenou funkci (4 osoby) a písemná výtka  

(0 osob). 

Administrativních pracovníci uvádějí míru postihu v tomto pořadí: srážka ze mzdy  

(21 osob), ústní výtka (14 osob), písemná výtka (9 osob) a přeřazení na méně placenou 

funkci (6 osob).  

Manažeři volili míru postihu v tomto pořadí: ústní výtka (4 osoby) a srážku ze mzdy  

(3 osoby), písemná výtka a přeřazení na méně placenou funkci (0 osob). 

Otázka č. 15 Jaké máte vztahy s nadřízenými pracovníky? 

Graf 4.7 Hodnocení vztahů s nadřízenými pracovníky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z odpovědí zaměstnanců a výše uvedeného grafu vyplývá, že vztahy s nadřízenými 

pracovníky jsou v převážné míře hodnoceny všemi kategoriemi jako dobré.  

Otázka č. 16 V případě předchozí záporné odpovědi označte konkrétní moţnosti  

Zápornou odpověď zvolila pouze 1 osoba dělnické profese. Jako konkrétní odpověď uvedl 

věkový rozdíl a familiérní chování. 

Otázka  č. 17 Jaké máte vztahy se spolupracovníky?  

Respondenti odpovídali následovně. 16 osob z dělnických profesí uvedli „dobré“,  

7 osob „neutrální“. Administrativních pracovníků odpovědělo 9 osob „výborné“,  

29 osob „dobré“, 6 osob „neutrální“ a 6 osob „špatné“.  

Opět je zřejmé, že vztahy mezi spolupracovníky jsou převážně dobré.  

Otázka č. 18 V případě záporné předchozí odpovědi označte konkrétní moţnosti 

 

Dotazovaní respondenti z řad administrativních pracovníků uvedli konkrétní možností: 

špatnou komunikaci, neochotu vzájemně spolupracovat a rivalitu. 

 

Otázka č. 19 Jaká je atmosféra na pracovišti? 

Zaměstnanci volili nejčastěji odpověď „dobrá“. 
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Otázka č. 20 Máte moţnost podílet se na některých rozhodnutích ve firmě? 

Graf 4.8 Rozhodování ve firmě 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že ve většině případů z dotazovaných nemají možnost 

podílet se na rozhodování ve firmě. 

Otázka č. 21 Myslíte si, ţe na základě vašich návrhů dojde ke změně? 

Graf 4.9 Změny na základě návrhů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

0

5

10

15

20

25

ano
spíše 
ano spíše ne

ne

1
5

9

8
0

4

23
23

2
1

1 3

Dělníci

Administrativní pracovníci

Manažeři

0

10

20

ano
spíše 
ano spíše 

ne ne

0
0

12

11

2
9

20
190

1
2 4 Dělníci

Administrativní pracovníci

Manažeři



Vladěna Trlifajová: Motivace zaměstnanců 
 

2012 Stránka 25 

 

Tabulka č. 4.3 Rozhodování zaměstnanců ve firmě  

 Dělnické profese 
Administrativní  

pracovníci 
Manaţeři 

Ano 0 2 0 

Spíše ano 12 9 1 

Ne 11 20 2 

Spíše ne 0 19 4 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Zaměstnanci dělnických profesí na tuto otázku reagovali spíše záporně.  

Ve 12-ti případech odpověděli „Spíše ne“ a 11 osob jich odpovědělo „Ne“. Administrativní 

pracovníci u varianty „Ano“ souhlasili ve dvou případech, „Spíše ano“ uvedlo (9 osob), 

„Spíše ne“ (20 osob) a „Ne“ (19 osob). Manažeři „Spíše ano“ (1osoba), „Spíše ne“ (2 

osoby) a „Ne“ (4 osoby).  

 

4.2 Analýza dotazníkového šetření 

 

Z analýzy jednotlivých otázek vyplývají následující závěry: 

- značná část respondentů nevnímá společnost ArcelorMittal Ostrava a.s.  

jako prestižního zaměstnavatele, 

- na svém zaměstnání si dotazovaní nejvíce cení možnosti osobního rozvoje, 

- nadpoloviční většina respondentů využívá možnosti školení a zdokonalování svých 

dovedností, 

- možnost kariérního růstu vnímá pozitivně pouze jedna třetina respondentů, dvě třetiny 

dotazovaných nevnímá možnost dalšího kariérního postupu,  

- všechny dotazované skupiny zaměstnanců shodně upřednostňují zvýšení  

své kvalifikace prostřednictvím jazykových kurzů, 

- poskytované zaměstnanecké výhody v této společnosti zaměstnance příliš nemotivují, 

dvě třetiny zaměstnanců nepociťují motivační efekt, který by je přiměl ke zvýšení 

pracovního výkonu, 

- dotázaní zaměstnanci v největší míře oceňují navýšení počtu dní dovolené, 

- skladba zaměstnaneckých výhod je pozitivně vnímána pouze z 50-ti %  
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- zaměstnanci jsou o možnostech čerpání zaměstnaneckých výhod velmi dobře 

informováni, 

- nespokojenost s platovým ohodnocením vyjadřuje především skupina administrativních 

zaměstnanců, manažerské a dělnické profese projevují větší míru spokojenosti,  

- dvě třetiny dotázaných zaměstnanců uvádějí, že často nebývají postihováni v případě 

neplnění svých pracovních povinností,  

- jako nejúčinnější míra postihu se v případě dělnických a manažerských profesí jeví ústní 

výtka, v případě administrativních pracovníků je to především srážka ze mzdy, 

- vztahy s nadřízenými pracovníky jsou v převážné míře hodnoceny všemi kategoriemi 

zaměstnanců jako dobré, stejně tak jsou hodnoceny i vztahy se spoluzaměstnanci  

a atmosféra na pracovišti, 

- respondenti uvádějí, že ve většině případů nemají možnost podílet se na rozhodování, 

- zaměstnanci si nemyslí, že odpovědi a navržená opatření vyplývající z dotazníkového 

šetření ovlivní personální politiku společnosti.  

 

 

4.3 Návrhy a doporučení na zvýšení motivace zaměstnanců 

Po vyhodnocení dotazníku jsem dospěla k těmto doporučením:  

- Doporučuji prohloubit informovanost zaměstnanců ve firmě ať už prostřednictvím, 

intranetu a porad. Je zřejmá absence komunikace. 

- Velice mě zarazilo, že dvě třetiny zaměstnanců nemají možnost kariérního růstu. Jedná  

se o prestižní společnost, doporučuji zvolit vhodné kurzy, které přispějí k jejich 

celoživotnímu vzdělávání. 

- Chtěla bych doporučit v případě 15 % dotazovaných zaměstnanců, kteří by se chtěli 

školit, ale nemají možnost, aby tento problém řešili ze svými nadřízenými a naopak,  

aby nadřízení byli zainteresování, na tom, zda jsou naplněna očekávání zaměstnanců na 

nižších pozicích. 

- Rozhodně společnosti ArcelorMittal doporučuji zavést vhodnější systém odměňování -  

Cafeteria, který zaměstnancům umožní zvolit si benefity podle svých představ.  
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-  Ve firmě by měl být více kladen důraz na postihování zaměstnanců v případě nesplnění 

svých povinností. Ti budou zodpovědněji  odvádět svou práci.  

- Navrhuji zřídit v blízkosti stravovacích prostor (z důvodu zvětšené koncentrace 

zaměstnanců)  boxy, kam je možné kdykoliv anonymně vložit své připomínky, týkací  

se pracovních záležitostí. 
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5.  Závěr 

Lidské zdroje jsou nejvýznamnějším kapitálem, kterým firma disponuje. 

Správné vedení a řízení zaměstnanců, doplněné o jejich vhodnou motivaci výrazným 

způsobem ovlivňuje kulturu firmy a její konkurenceschopnost. Z tohoto důvodu  

je důležité uplatňovat ve firmě takovou personální politiku, jejíž výstupem je fungující 

motivační systém odměn a zvýšená produktivita práce zaměstnanců. Vedení firmy  

ArcelorMittal Ostrava a.s. si je této skutečnosti vědomo, a proto je zaměstnancům této 

společnosti poskytována celá řada výhod. 

Z analýzy šetření v kapitole 4.2 vyplývá, že dosavadní způsob odměňování  

v této společnosti je po motivační stránce nevyhovující. Je tomu tak i přes skutečnost,  

že množství a výše poskytovaných benefitů překračuje ve srovnání s jinými zaměstnavateli 

běžný krajský standard. V loňském roce tato společnost získala cenu Personalistů regionu 

2011 a byla prohlášena za nejlepšího regionálního zaměstnavatele. I přes tuto skutečnost 

poměrně mnoho zaměstnanců nepovažuje firmu ArcelorMittal a.s. za prestižního 

zaměstnavatele a poskytované benefity velmi často považují za samozřejmost. 

Na motivaci zaměstnanců v této firmě působí celá řada faktorů, které jsou 

podmíněny subjektivním vnímáním zaměstnaneckých výhod a individuálními požadavky. 

Z tohoto důvodu je důležitá zainteresovanost přímých nadřízených pracovníků 

v organizační struktuře podniku a jejich důkladná znalost osobností, potřeb a požadavků 

podřízených zaměstnanců. Tato znalost usnadní vedoucím pracovníkům rozhodování při 

volbě vhodné odměny nebo trestu a současně napomůže  

k efektivnějšímu řízení a snadnějšímu plnění přidělených úkolů. V každém případě  

je však zapotřebí brát v úvahu také skutečnost, že individuální požadavky zaměstnanců  

na poskytovaný druh odměny se mohou na základě různých okolností postupně měnit. 

 Z analýzy šetření mezi zaměstnanci a z navržených opatření vyplývá,  

že je vhodné ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. zavést  bodový systém cafeteria,  

který dokáže pružně zareagovat na aktuální změny požadavků v jejich odměňování. 

V případě zavedení a uplatnění tohoto moderního způsobu poskytování benefitů  
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je velmi pravděpodobné, že dojde ke zvýšení produktivity práce a osobní motivace 

zaměstnanců výše uvedené společnosti. 
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