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Abstrakt 

Diplomová práce zpracovává téma motivace zaměstnanců společnosti ArcelorMittal Tubular 

Products Karviná a.s. 

V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s problematikou motivace 

zaměstnanců. Je zaměřena na vybrané teorie motivace, motivační systém organizace  

a základní stimulační prostředky. 

Praktická část uvádí charakteristiku společnosti. Na základě průzkumu je provedena analýza 

současných forem motivace zaměstnanců této společnosti. 

Závěr diplomové práce je věnován zhodnocení získaných poznatků, obsahuje návrhy, které 

mohou vést ke zvýšení motivace a spokojenosti zaměstnanců této společnosti.  

Klíčová slova 

Motivace, stimulace, pracovní motivace, faktory motivace, teorie motivace, motivační 

strategie, motivační systém organizace. 

Abstract 

The theme of the diploma thesis is motivation of employees in ArcelorMittal Tubular 

Products Karviná Inc. 

The theoretical part defines the basic terms related to the motivation issues of employees.  

It focuses on the selected theories of motivation, the motivational system of organization 

and basic stimulation means. 

The practical part presents the characteristic f the company. The analysis of the contemporary 

forms of motivation in this company is based on the survey. 

The conclusion of the thesis is dedicated to the evaluation of acquired knowledge and also 

includes proposals that might lead to increase the motivation as well as satisfaction of the 

employees in this company. 

Keywords 

Motivation, stimulation, working motivation, the factors of motivation, theories of 

motivation, motivational strategies, motivational system of the organization. 
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ÚVOD 

Lidské zdroje jsou rozhodujícím výrobním faktorem, který ovlivňuje úspěšnost 

organizace a tvoří významný zdroj konkurenční výhody. Proces globalizace světové 

ekonomiky dopadá na všechny organizace, které v zájmu své existence musí stále více 

využívat nových forem práce s lidmi. Základem těchto nových forem je vyšší motivace 

k práci, flexibilní pracovní kompetence, kreativita a vysoká schopnost a ochota pracovníků 

učit se. Tradiční statické struktury organizací v prostředí nejistoty a stále se měnících 

podmínkách již dnes nemohou uspět. Je nutné vytvářet dynamické organizační struktury, 

které jsou schopny rychle realizovat změny a inovace. Nositeli těchto změn jsou lidé, kteří 

umějí pracovat, učit se, disponují odbornými znalostmi a dovednostmi, mají kladný vztah 

k práci a práce je pro ně příležitostí profesního a osobního růstu [4]. 

Řízení lidských zdrojů patří k nejdůležitějším prvkům řízení organizace, je 

považováno za jádro řízení. Jeho dlouhodobé a komplexně pojaté cíle jsou úzce provázány 

s ostatními cíli organizace. 

Michael Armstrong definuje řízení lidských zdrojů jako „strategický a logicky promyšlený 

přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají – lidí, kteří v organizaci pracují a kteří 

individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace“ [1]. Řízení lidských zdrojů je 

integrovaným systémem, jehož součástí je tvorba personální strategie a politik, průzkum trhu 

práce, analýza pracovních míst, organizační rozvoj, plánování lidských zdrojů, získávání  

a výběr pracovníků, vzdělávání a rozvoj pracovníků, rozvoj manažerů, hodnocení 

zaměstnanců, systémy odměňování, zaměstnanecké vztahy, zdraví, bezpečnost a péče  

o pracovníky, motivace zaměstnanců. 

Aby organizace dosahovala svých stanovených cílů, je nutné, aby těmto cílům 

odpovídal také systém podnětů k jejich splnění, tedy motivační systém. Tento systém nesmí 

být anonymní, ale naopak konkretizovaný podle hierarchie potřeb jednotlivých skupin 

pracovníků. Motivace pracovníků je jedním z hlavních úkolů na všech řídících úrovních 

organizace. 

Jsou-li lidé hybnou silou organizace, je nutné zabývat se otázkou, jak s lidmi pracovat, 

aby dosahovali trvale vysoké úrovně výkonu a současně byli spokojeni a práce jim přinášela 

naplnění.  Proces motivace je komplikovaný, neboť každý člověk je individualitou, která má 

odlišné potřeby a stanovuje si různé cíle a způsoby dosahování těchto cílů. Oblast motivování 
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zaměstnanců je však pro rozvoj organizace klíčová, a proto každá organizace by měla 

způsobu motivování zaměstnanců věnovat zvýšenou pozornost. 

Organizací, která je předmětem zájmu diplomové práce je společnost ArcelorMittal 

Tubular Products Karviná a.s. – průmyslový podnik jako součást holdingu Mittal Steel 

Holdings N. V. 

Cílem diplomové práce je návrh inovace systému motivace pracovníků společnosti, 

vycházející z kritické analýzy systému současného, a podporující přímou vazbu  

mezi prosperitou podniku a spokojeností jeho pracovníků. 
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1   Teoretická východiska motivace 

1.1   Pojem motivace a motiv  

Lidská motivace je složitý psychologický problém. Studiem motivace se psychologie 

snaží vysvětlit, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Poznatky o motivaci lidského chování 

jsou základním předpokladem pro její úspěšnou aplikaci na kteroukoli oblast lidské činnosti. 

Pojem „motivace“ je odvozen od latinského „movere“, což znamená hýbat, 

pohybovat. Toto slovo přeneseně vyjadřuje fakt, že v nás něco pracuje a pohání nás kupředu, 

že v našem chování a jednání existují určité hybné síly. Těmto silám říkáme motivy. Motiv je 

osobní příčina určitého chování. Je to vnitřní pohnutka – potřeba, touha, emoce, která 

aktivizuje člověka a tuto aktivitu také usměrňuje a zaměřuje. 

Motivace se týká faktorů, které ovlivňují lidi, aby se určitým způsobem chovali.  

Podle Armstronga obsahuje motivace tři složky: 

 směr – co se nějaká osoba pokouší dělat; 

 úsilí – s jakou pílí se o to pokouší; 

 vytrvalost – jak dlouho se o to pokouší [1] 

Motivace je vnitřním procesem, který vyjadřuje touhu a vůli člověka vyvinout určité 

úsilí vedoucí k dosažení subjektivně významného cíle nebo výsledku. Podle této definice  

je motivace vztažena k chování, respektive k jeho projevům – hovoříme o motivovaném 

jednání [17]. 

Funkcí motivace je uspokojování potřeb jedince, vyjadřujících nějaké nedostatky 

v jeho fyzickém či sociálním bytí. V tomto smyslu zajišťuje motivace účelné chování, 

udržující jeho fyzické a psychické zdraví. 

Na psychiku člověka v daný okamžik zpravidla nepůsobí motiv izolovaný, ale 

současně celý soubor motivů. Ty mohou působit stejným nebo opačným směrem, mohou mít 

stejnou či rozdílnou intenzitu a také vytrvalost. Pokud působí stejným, resp. podobným 

směrem, vzájemně se posilují a v důsledku toho může docházet k zdůrazněnému chování  

a naopak motivy působící protikladně se mohou vzájemně oslabovat a motivační činnost 

narušovat [14]. 
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Motivy lidského chování lze rozdělit do dvou skupin: 

 motivy prvotní, vrozené, které jsou spojeny s biologickými procesy v organismu člověka 

a slouží k zachování a rozvoji jeho života, 

 motivy druhotné, získané, které jsou naučené a jsou spojeny se zkušenostmi jedince 

získanými v rámci uspokojování prvotních motivů. Tyto motivy nejsou nezbytné 

k zachování života jedince, ale směřují k jeho rozvoji na kvalitativně vyšší úrovni [3]. 

Většina motivů v jednání člověka je naučená. Vytvořily se jako naučené odpovědi jedince  

na obdobné podněty nebo situace. Je třeba si uvědomit, že člověk si učením neosvojuje jen 

poznatky a dovednosti, ale učí se také hněvu, strachu či radosti jako reakcím na specifické 

podněty [14].  

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

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

stanovování směru a podnikání kroků, které zajistí, abychom se dostali tam, kam chceme. 

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 [1]. 

1.2   Pojem stimulace a stimul 

Od pojmů „motivace“ a „motiv“ je třeba odlišit pojmy „stimulace“ a „stimul“, které 

jsou si sice blízké, nejsou však identické.  

Stimulaci lze charakterizovat jako vnější záměrné působení na člověka, které vede  

ke změně psychických procesů a zejména ke změně jeho motivace. Stimulem je jakýkoliv 

podnět, pobídka, incentiv, který má určitý motiv podnítit nebo naopak utlumit. Schopnost 

ovlivnit člověka však mají jen některé podněty. 

Spojení mezi stimulací a motivací není bezprostřední. Mezi stimulaci a motivaci 

vstupuje člověk se svou motivační strukturou, v níž se promítají jeho vrozené a získané 

potřeby, hodnoty, zájmy, zkušenosti, jeho navyklé způsoby jednání, jeho vlastní sebepojetí, 

aspirační úroveň i jeho situační psychické vyladění. Základní podmínkou pro účinnou 

stimulaci pracovníků je znalost jejich osobnosti a v rámci osobnosti pak znalost motivačního 

profilu [3]. 
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Obr. 1:  Schematické znázornění vztahu stimulace – osobnost člověka - motivace  

 

Pramen: BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. 2. vyd. Praha: 

Management Press, 2004. s. 289. ISBN 80-7261-064-3. 

 

 

1.3   Pracovní motivace 

Pracovní motivací rozumíme tu část lidského chování, která se váže k výkonu 

pracovní činnosti. Je vyjádřením přístupu jednotlivce k práci a jeho ochoty pracovat. 

Motivace pracovního jednání se bezprostředně odráží ve výkonnosti člověka. Lidé 

s příznivější motivací podávají vyšší výkon, než lidé s motivací nepříznivou. 

Motivovaný člověk je spokojený. Spokojený člověk dělá svoji práci rád a zpravidla má lepší 

výsledky než člověk, který dělá práci jen z povinnosti. 

Kromě motivace ovlivňují pracovní výkon jednotlivce také jeho schopnosti, vědomosti 

a dovednosti, které určují tzv. kvalifikační potenciál jedince a různé vnější podmínky. 

Tuto skutečnost vyjadřuje následující vzorec: 

V = f(K ∙ M ∙ P), 

kde V – výkon v jeho kvantitativních i kvalitativních aspektech, 

 K – kvalifikace pracovníka, 

 M – motivace k práci 

 P – pracovní podmínky v nejširším slova smyslu [3]. 

Když některá z těchto položek má nízkou hodnotu, pracovní výkon se snižuje. 
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Z hlediska způsobu, jakým se motivy v pracovní činnosti projevují je lze rozdělit do tří 

základních skupin: 

 aktivní motivy, které přímo podněcují pracovní výkon (např. motiv úspěchu), 

 podporující motivy, které vytvářejí podmínky pro účinné působení motivů aktivních 

(např. vytváření přátelské atmosféry na pracovišti), 

 potlačující motivy, jež odvádějí pracovníka od pracovní činnosti (např. pobavit se 

s přáteli na pracovišti místo plnění pracovního úkolu) [3]. 

Pracovní chování lidí ovlivňuje řada různých faktorů, jako je firemní kultura, 

organizační klima, pracovní prostředí, týmová spolupráce, profesní růst, systém řízení  

a vedení lidí.  

Pokud však práce, kterou člověk vykonává, nesplňuje jeho představy nebo je pro něj jen 

prostředkem uspokojování potřeb, je nutné dodat zvnějšku patřičné podněty, které podpoří 

proces motivace nebo posílí žádoucí projevy chování. To už je podstatou manažerské funkce 

označované jako motivování. 

Aby manažer mohl dobře motivovat zaměstnance, musí pochopit, jak proces motivace 

funguje. Musí znát své možnosti i možnosti motivačního systému organizace a vhodným 

způsobem je využívat. 

Měl by si klást otázky „Co v zaměstnancích vyvolává příznivé a pozitivní pocity z jejich 

zaměstnavatele, z jejich práce?“ a naopak „Co vzbuzuje pocity negativní?“ Motivování 

spočívá především ve vytvoření určitého rovnovážného stavu, při němž jsou co nejvíce 

tlumeny faktory, které by mohly vzbuzovat negativní pocity, a naopak v největší možné míře 

posíleny faktory, jež působí pozitivně. Při jakémkoli počínání je třeba zajistit, aby pozitivní 

vlivy převažovaly nad negativními. 

K pracovní motivaci je možné dojít dvěma cestami. Tou první je cesta, kdy lidé 

motivují sami sebe tím, že hledají, nalézají a vykonávají práci, která jim přináší možnost 

seberealizace, využití svých schopností, vede je ke splnění svých cílů a uspokojuje jejich 

potřeby. Tou druhou je motivování lidí ze strany managementu, a to prostřednictvím metod, 

jakými jsou odměňování, pochvala a uznání. Máme-li štěstí, můžeme dělat práci, která nás 

baví (uspokojuje naše přímé motivy) a ještě (jako „bonus“) za ni dostáváme zaplaceno! [17]  
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Podle Herzberga existují dva typy motivace: 

 vnitřní motivace – faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují, aby se určitým 

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

(pocit, že práce je důležitá a že máme kontrolu nad svými vlastními možnostmi), 

autonomie (volnost konat), příležitost využívat a rozvíjet dovednosti a schopnosti, 

zajímavá a podnětná práce a příležitost k postupu v hierarchii pracovních funkcí. 

 vnější motivace – to, co se dělá pro lidi, abychom je motivovali. Tvoří ji odměny,  

např. zvýšení platu, pochvala nebo povýšení, ale také tresty v podobě disciplinárního 

řízení, odepření platu nebo kritika [1]. 

Rozdíl mezi vnitřní a vnější motivací je třeba chápat jako relativní. Působí obojí  

a podle situace zdůrazňujeme jedny nebo druhé aspekty motivace. 

Vnitřní faktory, které se týkají „kvality pracovního života“ však budou mít pravděpodobně 

hlubší a dlouhodobější účinek, neboť jsou součástí jedince, kdežto vnější motivátory mohou 

mít sice bezprostřední a výrazný účinek, ale nemusejí působit dlouhodobě. 

Ovlivňování pracovní výkonnosti zaměstnanců by tedy nemělo být zaměřeno jen na hmotnou 

stimulaci, ale na celý systém činitelů vedoucích ke zvyšování výkonnosti a uspokojení 

z práce. Kvalita práce a intenzita pracovního úsilí je ovlivňována vzájemným působením 

vnitřních podnětů a vnějších pobídek.  

Teorie pracovní motivace 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. Zabývá se rovněž 

spokojeností s prací – faktory, které ji vytvářejí, a jejím vlivem na pracovní výkon [1]. 

1.4   Vybrané teorie motivace 

Existuje řada teorií, které se zabývají motivací. Neexistuje však žádná, která by měla 

univerzální charakter a obecnou platnost. 

Tyto teorie bývají tradičně děleny do dvou skupin. První skupinu tvoří teorie zaměřené 

na obsah, na to, co člověka motivuje.  V těchto teoriích se v podstatě motivace týká kroků  

za účelem uspokojení potřeb a identifikuje hlavní potřeby, které ovlivňují chování. Autory 

těchto teorií byli Maslow (1954) a Herzberg a kol. (1957). Druhou skupinou jsou teorie 

zaměřené na proces, které se snaží vysvětlit a popsat proces motivace, jeho průběh. 
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Nejznámějšími jsou teorie související s očekáváními (Vroom, 1964), cíli (Latham a Locke, 

1979) a vnímáním spravedlnosti (Adams, 1965). 

Motivace lidí však není technika, ale spíše umění. Každý manažer by měl začít u sebe. 

Měl by vědět, co motivuje jeho samého, měl by se sám umět motivovat a teprve pak může 

motivovat ostatní. Měl by znát, umět a teprve pak může vést. 

1.4.1   Teorie zaměřené na obsah – teorie potřeb 

Teorie potřeb jsou pravděpodobně nejznámější teorie motivace, jejichž závěry  

se v manažerské praxi uplatňují až do současnosti. 

Podstatou těchto teorií je přesvědčení, že obsah motivace tvoří potřeby. Neuspokojená 

potřeba vytváří napětí a stav nerovnováhy. K opětovnému nastolení rovnováhy je třeba 

rozpoznat cíl, který uspokojí tuto potřebu, a zvolit způsob chování, který povede k dosažení 

uvedeného cíle [1]. 

Některé potřeby mohou v člověku vyvolávat mnohem silnější úsilí směřující 

k dosažení cíle než jiné. Je to dáno prostředím, z něhož jedinec vyšel, jeho výchovou, 

dosavadním životem i jeho současnou situací. Mezi potřebami a cíli však neexistuje 

jednoduchý vztah. Jednu a tutéž potřebu lze uspokojit řadou různých cílů, a čím silnější  

je určitá potřeba a čím déle trvá, tím se okruh možných cílů více rozšiřuje. Zároveň však 

může jeden cíl uspokojit řadu potřeb.  

1.4.2   Maslowova teorie potřeb 

Snad žádná teorie o motivaci neměla na myšlení manažerů takový vliv jako hierarchie 

potřeb Abrahama Maslowa. 

V článku, který se poprvé objevil v USA v roce 1943 Maslow prohlásil: 

„Člověk je tvor, který stále něco chce a který zřídkakdy dosahuje stavu naprostého 

uspokojení, vyjma krátkých okamžiků. Je-li jedna jeho touha uspokojena, vynoří se jiná 

 a zabere její místo. Pokud je uspokojena i tato, postaví se do popředí další. Pro lidskou 

existenci je během celého jejího života charakteristické, že prakticky stále po něčem touží. 

Stojíme tedy tváří v tvář nutnosti studovat vztahy mezi všemi motivacemi a neustále se 

střetáváme s nutností vzdávat posuzování jednotlivých motivací izolovaně, máme-li dosáhnout 

širšího porozumění, které hledáme“ [2]. 
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Tímto citátem je vyjádřena de facto podstata jeho teorie. Maslow rozdělil potřeby  

do pěti hlavních kategorií, které jsou uspořádány vzestupně, přičemž fyziologické potřeby 

a potřeby bezpečí jsou označovány jako potřeby nižší neboli nedostatkové a zbylé tři 

kategorie tvoří potřeby vyšší nebo růstové. 

Jím vytvořená hierarchie potřeb je známa také jako Maslowova pyramida. 

Obr. 2:  Maslowova pyramida potřeb 

               

Pramen: BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O. Management. 1. vyd. Olomouc: 

Rubico, 2001. 642 s. ISBN 80-85839-45-8. 

Podle Maslowa jsou potřeby lidí uspokojovány progresivně. Jinými slovy, aby se 

mohla vyskytnout potřeba vyšší, musí být nejdříve uspokojeny potřeby nižšího řádu.  

 Fyziologické potřeby 

Jsou to základní lidské potřeby jako potřeba potravy, vody, spánku, sexu apod.,  

bez jejichž uspokojení by člověk nemohl existovat. V pracovním kontextu jde o to, aby lidé 

vydělali dostatek peněz, aby tyto potřeby mohli uspokojit. 

 Potřeba jistoty a bezpečí 

Tato druhá rovina potřeb se projevuje v obecné touze po jistotě zaměstnání s pevným 

platem, touze po majetku, zajištění, zlepšování podmínek bezpečnosti práce apod.  

 Sociální potřeby 

Třetí úroveň potřeb je vztažena na potřebu lásky, sounáležitosti, přátelství, na dobré 

mezilidské vztahy. Je zde potřeba společenského styku, potřeba zařadit se do nějaké skupiny, 
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někam patřit. Pokud tyto potřeby nejsou dostatečně naplněny, odráží se to zejména  

na sebevědomí. Takovýto jedinec může pociťovat osamělost, prázdnotu, izolaci. Proto je 

v pracovním procesu důležitá týmová práce a aktivity, které upevňují vztahy 

na pracovišti. Zaměstnanec musí cítit, že je součástí kolektivu a že svou prací přispívá 

k úspěchu organizace. 

 Potřeba uznání 

Tato kategorie potřeb zahrnuje nejen potřebu vysokého vlastního sebehodnocení,  

ale také osobního ohodnocení od jiných lidí. Do těchto potřeb je možno zařadit touhu  

po úspěchu, rovnosti, schopnosti něco zvládnou, po kompetentnosti, touhu po reputaci, 

prestiži, uznání. Každý vedoucí zaměstnanec by si měl být vědom důležitosti těchto potřeb  

u svých zaměstnanců a k jejich uspokojení používat takové prostředky, jakými jsou například 

pochvala a uznání za dobře zvládnutý úkol či pověření mimořádným úkolem jako projev 

důvěry. Pro zaměstnance je důležitý pocit, že si vedoucí zaměstnanec všímá výsledků práce 

svých podřízených. 

 Potřeba seberealizace 

Je nejvyšším stupněm Maslowovy pyramidy. Do tohoto stupně můžeme zařadit 

potřebu člověka rozvíjet své schopnosti a dovednosti, realizovat se v oblasti, pro kterou má 

předpoklady, stát se tím, v co věří, že je schopen se stát. Potřebu seberealizace pociťují jen ti 

zaměstnanci, kteří touží po neustálém sebezdokonalování. Ne každý člověk však hledá osobní 

seberealizaci primárně v zaměstnání a zdaleka ne každý je zaměstnán v takové pracovní 

pozici, která prostor k seberealizaci nabízí. Manažer by ovšem měl usilovat o to, aby každý 

z podřízených měl alespoň určitý prostor k možnosti seberealizace [16]. 

Nedostatkem Maslowovy teorie je fakt, že nelze tvrdit, že po uspokojení „nižší“ 

potřeby vždy následuje uspokojení potřeby „vyšší“. Některé potřeby působí téměř vždy 

s ostatními potřebami. Uspokojení snižuje sílu potřeb jen, pokud jde o potřeby základní. 

Naopak u „vyšších“ potřeb síla potřeby narůstá s jejím uspokojováním [8].  

1.4.3   Herzbergova teorie 

Druhou nejčastěji citovanou motivační teorií je dvoufaktorová teorie Frederica 

Herzberga, která se podobně jako Maslowova teorie snaží vysvětlit typologii potřeb, závislosti 

a vztahy mezi různou úrovní potřeb. 
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Herzberg hovoří o dvou skupinách faktorů, a to faktorech hygienických a motivačních neboli 

disatisfaktorech a satisfaktorech. 

 Hygienické faktory, disatisfaktory souvisí s pracovními podmínkami. Jsou to vnější 

faktory, které mohou vzbuzovat negativní pocity a tím snižovat motivaci k práci.  

Mezi tyto faktory Herzberg zařadil pracovní podmínky, plat, pracovní řády, směrnice, 

vztahy s kolegy, vztahy k nadřízeným, osobní život a vliv práce na něj, společenský 

status, jistotu. Pokud se tyto faktory nachází v nepříznivém stavu nebo kvalitě, vyvolávají 

nespokojenost a na motivaci působí negativně. 

 Faktory motivační, satisfaktory jsou klíčovými faktory, které vytvářejí pozitivní 

motivaci. Souvisí s obsahem práce a lidským zaujetím. Mezi tyto faktory lze zařadit 

samotnou práci, dosažení cíle, uznání, služební postup, odpovědnost, osobní růst. 

Uspokojování těchto faktorů není nikdy ukončeno, protože při dosažení určité úrovně 

zaujetí narůstá a potřeba je stále posilována. Herzberg tyto faktory chápe jako intervalové, 

což znamená, že mohou částečně zasahovat do obou oblastí. 

Herzbergova teorie je významná tím, že poukázala na vliv vnějšího prostředí  

na pracovní spokojenost zaměstnanců. Na základě této teorie mohlo dojít k rozpracování 

dalších motivačních nástrojů, zejména v oblasti obohacování práce.  

1.4.4   Teorie zaměřené na proces 

Teorie zaměřené na proces, které jsou známé jako kognitivní (poznávací) teorie, 

kladou důraz na psychologické procesy, ovlivňující motivaci i na základní potřeby. Zabývají 

se tím, jak lidé vnímají své pracovní prostředí a způsoby, jak je interpretují a chápou. 

Tyto teorie jsou ve srovnání s teoriemi potřeb pro manažery užitečnější, protože poskytují 

realističtější vodítko pro metody motivování lidí. 

K nejznámějším teoriím zaměřených na proces patří expektační teorie V. H. Vrooma, teorie 

cíle zformulovaná Lathamem a Lockem, teorie spravedlnosti J. S. Adamse. 

1.4.5   Expektační teorie 

Tato teorie bývá označována jako teorie očekávání. Vroom vychází z toho, že jedinec, 

je-li přesvědčen o dosažitelnosti a atraktivnosti cíle, vynakládá určité úsilí k dosažení tohoto 
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cíle, přičemž očekává, že výsledek jeho úsilí bude oceněn. Čím větší význam pro něj bude mít 

toto ocenění, tím větší úsilí bude vynakládat. 

Vroom používá pojmy jako expektance – očekávání, že čin nebo úsilí povede 

k určitému výsledku; instrumentalita – pravděpodobnost, s jakou pracovník očekává odměnu  

za odvedený výkon; valence – vyjádření hodnoty, kterou získá za výkon jako odměnu. 

Síla očekávání může vycházet z dosavadních zkušeností. V případě, že se jedinec 

dostává do nových situací – změna zaměstnání, systém odměňování, pracovní podmínky  

a dosavadní zkušenosti nejsou dostatečným vodítkem, může dojít ke snížení motivace.  

Motivace je možná pouze tehdy, když mezi výkonem a výsledkem existuje jasně vnímaný  

a použitelný vztah a je-li výsledek považován za nástroj uspokojení potřeb. To vysvětluje, 

proč vnější peněžní motivace – například nějaká pobídková mzdová forma nebo prémie – 

funguje pouze tehdy, jestliže propojení mezi úsilím a odměnou je zřetelné a hodnota odměny 

stojí za úsilí. To také vysvětluje, proč vnitřní motivace vyplývající z práce samotné může být 

silnější než vnější motivace [1]. 

Vroomovu teorii rozvinuli Porter a Lawler svým modelem, který je však složitější. 

Stejně jako Vroom vycházeli z toho, že k vynaložení určitého úsilí vede jedince subjektivně 

vnímaná hodnota odměny, ve spojení se subjektivně vnímanou a posuzovanou mírou 

pravděpodobnosti, s níž je možné dosáhnout cíle. Došli však k závěru, že samotné úsilí  

ke splnění úkolu nestačí. Podstatné jsou schopnosti jedince a jeho vnímání své profesionální 

role. Výhodou je, pokud jedinec vnímá svou roli stejně jako organizace. Naopak problém 

může nastat, když se představy jedince a organizace rozcházejí. 

Teorie založené na principu očekávání přinesly komplexnější pohled na motivační 

proces, poukázaly na aktivní roli pracovníka, přispěly k rozvoji dalších motivačních faktorů 

v rámci pracovního procesu a potvrdily vztah mezi motivací a chováním. Jejich nevýhoda 

spočívá v tom, že vnější podnět, který zapůsobí na vnitřní potřebu jedince není „univerzální“. 

Manažer tak musí své pracovníky velmi dobře znát a ukládat jim vhodně strukturované úkoly, 

aby motivace byla účinná. Využití těchto teorií je vhodné v oblasti individuálního 

rozhodování o cílech a prioritách v plnění úkolů, při sebemotivaci. 

1.4.6   Teorie spravedlnosti 

Teorie spravedlnosti je v praxi poměrně dobře známou teorií. Její podstata spočívá 

v tom, že jednotlivý pracovník (jako člen určité pracovní skupiny nebo týmu) se srovnává 
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s ostatními pracovníky (členy skupiny) [17]. Srovnávány jsou na vstupech schopnosti, 

zkušenosti, dovednosti, vzdělání, vynaložené úsilí, vynaložený čas, tvořivost  

a na výstupech výdělek, uznání, možnosti osobního rozvoje, zajímavější práce. Výsledkem je 

subjektivní dojem spravedlnosti, nebo nespravedlnosti.  

Tato teorie předpokládá, že spravedlnost vede k tomu, že lidé budou lépe motivováni  

a nespravedlnost vede k demotivaci, která se může také negativně odrazit ve vztazích 

pracovníka k ostatním členům týmu. Pocit nespravedlnosti může pracovník pociťovat 

v případě, že za stejné pracovní úsilí je hodnocen hůře než ostatní. Jako nespravedlivé je 

vnímáno také hodnocení, kdy za nižší vlastní pracovní úsilí a výsledky je hodnocen stejně 

jako ti, kteří vynaložili úsilí větší nebo dosáhli lepšího pracovního výsledku.    

Teorie motivace k práci představují souhrn teoretických poznatků, ze kterých by měli 

vycházet vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení organizace. 

1.5   Motivační strategie 

V praktickém uplatňování motivace pracovníků se formulují základní principy  

tzv. manažerské motivační strategie, které se týkají vedení lidí při plnění hlavních cílů 

organizace. Motivační strategie je založena na tvorbě soustavy nástrojů stimulace k práci. 

Pro manažerskou motivační strategii je charakteristické: 

 spojení krátkodobého (situačního) s dlouhodobým (strategickým) aspektem, 

 individualizace přístupu podle specifik organizace, 

 realizovatelnost rozhodnutí v praktickém řízení, 

 použitelnost metod i pro neprofesionála v oblasti psychologie [4]. 

1.6   Motivační systém organizace 

Motivační systém musí vycházet ze strategie řízení lidských zdrojů a celkové strategie 

organizace. Vhodně nastavený motivační systém v organizaci je podmínkou k efektivnímu 

řízení výkonu. Jeho cílem je, aby chování pracovníků bylo v souladu se zájmy organizace  

a vedlo k úspěšnému splnění základních cílů a jejího přežití v náročných podmínkách tržního 

prostředí. Úspěšnost motivačního systému je závislá na jeho souladu s vnitřními a vnějšími 

podmínkami organizace, na přizpůsobování se změnám v těchto podmínkách i na jeho 

využívání v organizaci na všech stupních řízení. 



14 
 

Aby vedení organizace mohlo zajistit jeho účinnost, je důležitá zpětná vazba ze strany 

zaměstnanců. Proto je vhodné provádět v určitých časových intervalech šetření např. formou 

dotazníků, zda nastavený systém odpovídá nejen potřebám organizace, ale i potřebám 

zaměstnanců. Na základě těchto šetření zavedený systém vyhodnotit a provést případné 

úpravy. 

1.7   Základní stimulační prostředky 

Stimulem může být v zásadě vše, co je pro zaměstnance významné, vše, co může 

organizace svému zaměstnanci poskytnout. Nástroje použité jako pracovní stimuly hmotného  

a nehmotného charakteru lze členit podle různých kritérií. Nejčastěji bývají uváděny: 

Hmotné hodnocení pracovního výkonu a jednání. Základní mzdové formy jsou časová neboli 

základní mzda a plat, úkolová mzda, podílová neboli provizní mzda, smluvní mzda, mzda  

a plat za znalosti a dovednosti a nejnověji také mzda a plat za přínos. 

Mezi dodatkové mzdové formy pak lze zařadit prémie, odměny, osobní ohodnocení, podíly  

na výsledcích hospodaření, odměňování zlepšovacích návrhů a různé povinné i nepovinné 

příplatky aj. [9]. 

Ovlivňování pracovní výkonnosti zaměstnanců by však nemělo být zaměřeno jen na hmotnou 

stimulaci, ale na celý systém činitelů vedoucích ke zvyšování výkonnosti a uspokojení 

z práce. 

Zaměstnanecké výhody jsou považovány za součást odměňování pracovníků, ale nejsou 

vázány přímo na pracovní výkon zaměstnance.  Pro organizace je dnes prakticky nemožné, 

aby tyto benefity neposkytovaly. Stále více firem je vnímá také jako výraz svého image, 

konkurenční výhody, sociální odpovědnosti vůči svým zaměstnancům. Většinou jsou 

nabízeny plošně, pouze u některých z nich se přihlíží k funkci, k postavení pracovníka  

ve firmě, k době zaměstnání ve firmě a zásluhám. Zahrnují širokou paletu rozmanitých 

požitků, služeb, zboží a sociální péči, za které by zaměstnanec musel jinak platit. Druhy 

poskytovaných zaměstnaneckých výhod se u jednotlivých organizací liší v závislosti na oboru 

jejich činnosti. 

Zaměstnanecké výhody v organizaci jsou poskytovány s cílem: 

 poskytnout atraktivní a konkurenceschopný soubor celkových odměn, které by 

umožnily jak získat, tak i udržet vysoce kvalitní pracovníky, 

 uspokojovat osobní potřeby pracovníků, 
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 posilovat oddanost a vědomí závazku pracovníků vůči organizaci, 

 poskytovat některým lidem daňově zvýhodněný způsob odměny. 

Stojí za povšimnutí, že tyto cíle v sobě nemají „motivování pracovníků“.  Je tomu tak proto, 

že normální výhody poskytované podnikem mají jen zřídka přímý nebo bezprostřední vliv  

na výkon. Mohou však vytvářet příznivější postoje pracovníků k podniku, které dlouhodobě 

zlepšují jejich oddanost, angažovanost a výkon organizace [1]. 

Nejčastěji poskytované zaměstnanecké výhody lze rozdělit do následujících kategorií: 

 penzijní systémy, které jsou považovány za nejdůležitější výhodu, 

 osobní jistoty – nemocenské, zdravotní, úrazové nebo životní pojištění, 

 finanční výpomoc ve formě půjček, ručení za půjčky, výhodnější prodej 

firemních produktů zaměstnancům, 

 osobní potřeby a výhody zkvalitňující využívání volného času – kulturní  

a sportovní aktivity, dovolená na zotavenou a jiné formy dovolené, příspěvky  

na rekreace pro pracovníky a jejich rodinné příslušníky, finanční poradenství, 

 výhody mající vztah k práci, jako stravování, příspěvky na úhradu cestovních 

nákladů při dojíždění do zaměstnání, příplatky na ošacení, vzdělávání hrazené 

firmou, 

 výhody spojené s postavením ve firmě – firemní automobily, mobilní telefony, 

notebooky. 

Kromě těchto zaměstnaneckých výhod, které firmy poskytují ze své iniciativy s cílem získat, 

udržet si žádoucí pracovníky, upevnit jejich vztah k firmě, získat jejich loajalitu a přispět 

k vytvoření kvalitních pracovních vztahů ve firmě, existují zaměstnanecké výhody, které 

firma musí poskytovat povinně. 

Mezi povinně poskytované výhody patří: 

 příspěvek na sociální zabezpečení, 

 příspěvek na zdravotní pojištění, 

 povinnost umožnit zaměstnancům stravování, 

 zajištění úschovy osobních věcí zaměstnanců při pobytu v práci. 

Jestliže poskytování zaměstnaneckých výhod má mít příznivý dopad na motivaci 

zaměstnanců, jejich spokojenost, musí se organizace zajímat o to, které zaměstnanecké 

výhody pracovníci preferují. Z důvodu rozdílných preferencí pracovníků, začaly podniky 
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nabízet volitelný systém zaměstnaneckých výhod, tzv. kafetéria systém. Zaměstnanec tak má 

možnost vybrat si takové zaměstnanecké výhody, které jsou pro něj nejzajímavější. Zpravidla 

si vybírá z několika nabídek vhodně sestavených souborů zaměstnaneckých výhod. 

Přínosem těchto systémů je, že umožňují účelněji vynakládat prostředky a zároveň rozšířit 

škálu zaměstnaneckých výhod, poskytují organizaci i zaměstnancům možnost lepší kontroly 

nad jejich rozdělováním. Nevýhodou je, že jsou administrativně náročnější. 

Hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců je jednou ze základních personálních činností vedoucího.  

Bez kvalitního hodnocení si nelze představit kvalitní vedení lidí. Hodnocení vychází 

z výsledků průběžného sledování pracovního výkonu a měl by jej provádět vždy přímý 

nadřízený pracovníka.  

Volba metody hodnocení má odpovídat podmínkám organizace, zvolená kritéria struktuře 

pracovních činností a celý systém by měl odpovídat možnostem jeho zvládnutí s přijatelnými 

nároky na náklady.  

Hodnocení se provádí nejčastěji formou hodnotícího rozhovoru. Výhodou je, že hodnocený 

může bezprostředně reagovat na hodnocení, doplnit či zpřesnit své stanovisko k návrhu 

hodnotitele [4]. 

Účel hodnocení by měl být jasně stanoven a měli by s ním být seznámeni všichni 

zaměstnanci. Jedním z nejdůležitějších požadavků hodnocení je přesnost a spravedlnost. 

Pracovník by neměl mít pocit, že je hodnocením poškozován. Hodnocení má být nástrojem, 

který může pracovníkům pomoci najít rezervy ve výkonu, zlepšit jejich výkon a umožnit jim  

případně i lepší odměnu v podobě vyššího výdělku či přidělení zajímavější a odpovědnější 

práce [9]. 

Je-li hodnocení prováděno správně, napomáhá rozvoji kvalifikace zaměstnanců  

a je základním kamenem pro motivaci i odměňování. 

Neformální hodnocení (povzbuzování) 

V rukou vedoucích zaměstnanců je povzbuzování velmi významný nástroj, kterým 

pomáhají pracovníkům objevit stimulační hodnotu v obsahu práce. Jedná se o neformální 

hodnocení, ve kterém jsou zvýrazněny zejména pozitivní prvky, a které ovlivňuje jak 

racionální – obsahovou rovinu, tak rovinu prožitkovou – emocionální [12]. Jde vlastně  

o součást každodenního vztahu mezi nadřízeným a podřízeným, součást průběžné kontroly 

plnění pracovních úkolů, poskytování okamžité zpětné vazby. Neformální hodnocení má 
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značný význam pro usměrňování práce pracovníka, jeho povzbuzování a oceňování jeho 

dobré práce. 

Péče o pracovníky a pracovní podmínky 

Úroveň péče o pracovníky je jedním z nejefektivnějších nástrojů stabilizace 

pracovníků a vytváření harmonických pracovních vztahů a tím i ovlivňování výkonu  

ve firmě.  Zahrnuje zejména pracovní dobu a pracovní režim, pracovní prostředí, bezpečnost 

práce a ochranu zdraví, služby poskytované pracovníkům na pracovišti. 

Dobré pracovní podmínky přispívají k pohodě pracovníků a tím i k jejich pracovnímu 

výkonu, ovlivňují vztah pracovníka k firmě. 

Jednání vedoucího 

Schopnost motivovat zaměstnance je nejnáročnějším a zároveň nejvýznamnějším 

uměním manažera.  Jeho jednání přímo ovlivňuje každodenní práci jemu podřízených 

pracovníků, a to ve smyslu zvyšování výkonu, kvality práce, vytváření příznivé atmosféry  

na pracovišti a spolupráce. V příznivém pracovním prostředí a atmosféře zaměstnanci 

požadují porozumění, respekt a korektní jednání. Vedoucí zaměstnanec by měl lidem 

rozumět, působit motivačně, příkladem, silou neformální autority. Motivaci zaměstnanců 

může zvýšit nadšení řídícího pracovníka pro práci, spravedlnost, důslednost, jasné a přesné 

zadávání úkolů a zpětná vazba na jejich splnění. Zpětná vazba představuje informování 

zaměstnance o tom, jak dobře vykonává svoji práci. Lidé obvykle potřebují vědět, jak pracují 

a jak je jejich práce hodnocena.  

Informovanost 

Dostatek informací k práci samotné i informací o dění v organizaci má vliv  

na pracovní výkon. Každý zaměstnanec by měl být informován o všem, co se ho přímo nebo 

nepřímo týká, a to podrobně, přesně a včas. Manažeři by měli poskytovat podřízeným veškeré 

informace, o nichž vědí, že by je chtěli vědět a zejména ty, které by vědět měli.  

Pro zaměstnance jsou důležité informace o organizaci samotné, o tom, co se v ní děje, jaké 

jsou plány a cíle do budoucna, jaké je její postavení. Nedostatek informací může způsobovat 

napětí a narušovat jistotu zaměstnanců. 

Pracovní vztahy 

V souvislosti s vykonáváním práce vznikají vztahy buď neformální povahy, které 

odrážejí často charakteristiky osobnosti nebo vztahy formální, upravované nejrůznějšími 

pravidly, platnými v rámci určité pracovní skupiny či v rámci organizace. Význam pracovních 
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vztahů je mimořádný, neboť významně ovlivňují dosahování cílů organizace i pracovních  

či životních cílů jednotlivých pracovníků. Harmonické, korektní a uspokojivé pracovní  

a mezilidské vztahy vytvářejí produktivní klima, které má velmi pozitivní vliv na výkon  

a příznivě se odrážejí ve spokojenosti zaměstnanců. 

Identifikace s prací, s profesí a podnikem 

Základním motivačním faktorem pracovního jednání člověka je jeho postoj k práci. 

Optimální postoj k práci vyjadřuje pojem „identifikace s prací“. Znamená to, že člověk práci 

přijal jako nedílnou součást svého života. Úspěchy, kterých v práci dosahuje, jsou pro něj 

důležitým kritériem jeho vlastního sebehodnocení. Práce je základem seberealizace člověka, 

ale i základem jeho uplatnění ve společnosti. 

Identifikace s profesí znamená, že člověk svoji profesi považuje za součást své osobní 

charakteristiky. Individuální charakteristiky jsou závislé na tom, jaké jsou při výkonu profese 

potřebné schopnosti, vědomosti, dovednosti a také na tom, které další vlastnosti pracovníka 

výkon dané profese rozvíjí.  

Identifikace s podnikem je charakterizována přijetím cílů podniku. U člověka 

identifikovaného se svým podnikem nedochází k vnitřnímu rozporu, zda preferovat osobní 

cíle nebo podnikové, protože cíle podniku chápe jako cíle vlastní.  

Když se tyto identifikace propojí, vede to k tomu, že pracovní výkon zaměstnance je vysoký, 

zaměstnanec je odpovědný, tvořivý, aktivní a vstřícný ke svým spolupracovníkům. 

Vzdělávání, osobní a profesní růst 

Význam dalšího vzdělávání v posledních letech významně vzrostl. Lidský kapitál je 

nositelem znalostí, dovedností a schopností. V moderní společnosti se požadavky na znalosti 

a dovednosti člověka neustále mění, a proto si člověk tyto znalosti a dovednosti musí neustále 

prohlubovat a rozšiřovat.  Zvyšováním kvalifikace si pracovník zvyšuje vlastní hodnotu  

na trhu práce. Pro podnik, který chce uspět v náročném a neustále se měnícím tržním 

prostředí, jsou kvalifikovaní zaměstnanci nutností. 

1.8   Hodnocení motivačního programu organizace  

Při tvorbě motivačního programu vychází organizace ze svých aktuálních potřeb 

 i z podmínek pracovní činnosti pracovníků. Tyto podmínky se v průběhu času mohou více  

či méně měnit, a proto je nezbytné v přiměřených časových intervalech motivační program 

vyhodnocovat a podle potřeby modifikovat. 
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Zjišťování účinnosti stávající motivace může probíhat formou pozorování nebo rozhovoru. 

V těchto formách spočívá hlavní technika v setkávání se s lidmi. Manažer by měl navštěvovat 

lidi, ze kterých se organizace skládá, najít si čas především na neformální průzkum.  

Na zaměstnance může působit motivačně již to, že se o ně manažer zajímá, že se zajímá  

o jejich názor. Taková setkání mohou mít určitý zvolený záměr, např. zjistit, jaký mají lidé 

názor na provedené změny v organizaci. Důležité je podporovat zpětnou vazbu. Jestliže lidé 

zjistí, že kontakty s vedením plní smysl, rychle si zvyknou vyjadřovat své názory. Kromě této 

formy kontaktu se zaměstnanci může jít také o pravidelné schůzky spojené s hodnocením, 

vzdělávací setkání, schůze oddělení, individuální konzultace, hodnocení školících aktivit.  

Hlavní obecnou technikou zjišťování úrovně motivace je průzkum mínění 

zaměstnanců. V tomto případě hovoříme o formálním zjišťování úrovně motivace. Provedení 

průzkumu vyžaduje pečlivou přípravu. Základní podmínkou je, aby průzkum inicioval někdo, 

kdo k tomu má právoplatný důvod a zaměstnanci musí mít důvěru v anonymitu průzkumu. 

Metodologii je třeba dobře zpracovat a jasně sdělit, co je cílem zjišťování, způsob, jakým se 

budou informace získávat, jak dlouho bude průzkum probíhat. Po celou dobu průzkumu je 

třeba zdůrazňovat důvěrnost informací. Dotazníky by měly být anonymní, snadno vyplnitelné 

s jasně formulovanými otázkami, dobrovolné s dostatkem času na jejich vyplnění. 

Na základě výsledků průzkumu pak může organizace získat informace o tom, proč je úroveň 

motivace nízká a provést nápravné akce, nebo naopak může pochopit, proč je úroveň 

motivace vysoká a získat tak zdůvodnění pro zachování daného stavu. 
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2   Společnost Arcelor Mittal Tubular Products Karviná a.s. 

        (AMTP Karviná a.s.) 

2.1   Historie společnosti 

První zmínky o společnosti se váží k roku 1904, kdy byla Františkem Pospíšilem 

založena Pospíšilova drátovna. Ta byla v roce 1907, po odprodeji novému vlastníkovi 

Robertu Pollakovi, přejmenována na Fryštátské železárny a výroba byla rozšířena o hutní 

prvovýrobu. Hlavním předmětem podnikání se stala výroba ocelí a vývalků. V roce 1913 

došlo k internímu rozdělení závodu na Fryštátské železárny a továrnu na podkovy Jäkels 

Hufeisenfabrik [25]. V roce 1917 byla výroba dále rozšířena o šroubárnu a závod na výrobu 

vagónů. 

Vznik současné společnosti je spojen s rokem 1918, kdy na území dnešní společnosti 

vyrostly první objekty na výrobu vagónů. Po zhotovení 200 kusů vagónů byla výroba 

zastavena a vagónka přešla do majetku společnosti ORIENT – koncernu vagónek. 

V roce 1922 byl závodu přiznán český název Jäklův železářský průmysl, který se váže 

k jménu rýmařovského kováře Jäkla, jehož patentu a zkušeností bylo využito při zavádění 

výroby podkov.  

Významnými roky pro společnost byla léta 1929, kdy bylo započato s výrobou 

závitových trubek, 1931 a 1932, kdy se v sortimentu objevily nejdříve otevřené a pak  

i uzavřené profily, tedy sortiment, který je nosným programem společnosti i v současné době. 

Firemní značka „Jäkl“ byla přenesena i na tyto výrobky a tzv. „Jäklovy profily“ vstoupily  

již tehdy do povědomí řady zákazníků. 

Po druhé světové válce byl závod znárodněn a začleněn do n.p. Vítkovické železárny 

Klementa Gottwalda Ostrava 10. Ke dni 1. 7. 1949 byl závod vyčleněn z majetkové podstaty 

VŽKG n. p. Ostrava a začleněn do n. p. Drátovny a železárny se sídlem v Praze. Drátovny  

a šroubárny, závod Karviná měly dva provozy, a to provoz I (dříve Jäkl) a závod II. Stále se 

zde vyráběly ocelové trubky svařované, závitové, obyčejné i přesné. Dále se vyráběly profily 

tenkostěnné ocelové uzavřené i otevřené, podkovy a hřeby na upevňování důlních kolejnic. 

V roce 1949 měl provoz I již 599 pracovníků a provoz II 310 pracovníků.  Vyčleněním 

z majetkové podstaty n. p. Drátovny a šroubárny vznikl 1. 1. 1951 nový národní podnik 

Železárny Karviná. V roce 1958 došlo k začlenění podniku do NHKG n. p. Ostrava – Kunčice 

jako závod 19 – Karviná. 
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Výrobou tenkostěnných profilů se závod 19 v Karviné stal známým i za hranicemi státu. 

Hlavní význam karvinského závodu v rámci NHKG spočíval v tom, že zpracovával přes čtvrt 

milionů tun oceli vyrobené v NHKG do vysoce efektivních, na tuzemském i zahraničním trhu 

velmi žádaných hutních výrobků. 

V roce 1958 byla v závodě, nákladem 250 miliónů korun provedena rozsáhlá 

investiční výstavba a rekonstrukce. Zastaralou výrobu závitových trubek nahradila linka 

západoněmecké firmy Kocks. Na tuto rekonstrukci navazovalo zprovoznění linky Yoder, 

vyrábějící tenkostěnné trubky na zavlažovací účely, výstavba nové pozinkovny, instalace tří 

výkonných stolic firmy Montbard na výrobu přesných trubek. Byla vybudována nová kotelna, 

trafostanice, čerpací stanice a kanalizace. Za účelem zvýšení výrobní kapacity byla 

zprovozněna svařovací trať firmy Wean Damiron a v roce 1974 profilovací trať Dreistern[20]. 

Společenské změny po roce 1989 vyvolaly diskuzi o dalším vývoji a postavení závodu 

Karviná, o jeho transformaci do podoby samostatné společnosti. Hlavní argumenty vycházely 

z historie společnosti, kdy před znárodněním byla úspěšnou samostatnou firmou  

bez existenčních vazeb na jakýkoliv jiný velký podnik. Dalším argumentem byly dobré 

hospodářské výsledky, rostoucí zahraniční obchod, místní odloučenost závodu, jehož výrobní 

program neměl, s výjimkou dodávek části vstupního materiálu, pevnou vazbu  

na podnikatelskou činnost mateřského podniku Nová huť, s. p. v Ostravě – Kunčicích [20]. 

Významným dnem pro společnost je datum 1. 4. 1993, kdy po dohodě s Novou hutí, 

a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku samostatná obchodní společnost Jäkl Karviná, a s. 

Mezníkem nového vývoje historie společnosti Jäkl Karviná se stává rok 2003, kdy 

rozhodující vliv ve společnosti Nová huť získává firma ISPAT, jejímž majitelem je Lakshmi 

Mittal. V důsledku většinového vlastnictví akcií společnosti Jäkl Karviná získává ISPAT 

kontrolu i nad touto společností. V roce 2005 jsou všechny společnosti patřící Lakshmi 

Mittalovi sjednoceny pod holdingovou strukturu Mittal Steel Holdings N.V., která se stává 

největším výrobcem oceli na světě. V roce 2006 dochází ke spojení s druhou největší firmou 

Arcelor a vzniká společnost ArcelorMittal Group. V tomto roce zaměstnával podnik Jäkl 

Karviná 825 zaměstnanců. S účinností od 1. 3. 2008 vystupuje pod názvem ArcelorMittal 

Tubular Products Karviná a.s. [25]. 

2.2   Současnost společnosti 

 Společnost AMTP  Karviná a.s. je největším českým producentem svařovaných 

trubek a profilů s již 94letou historií. Své produkty dodává do 24 zemí celého světa. Podíl 
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vývozu tvoří zhruba 50 % celkové výroby. K největším odběratelům patří zákazníci  

ze Slovenska, Polska a Německa, Francie, Skandinávie a Pobaltí. Objemově největším 

odběratelem v rámci České republiky je Ferona, a.s. 

I přes postupné snižování počtu zaměstnanců patří AMTP Karviná a.s. s 435 zaměstnanci 

k největším zaměstnavatelům na Karvinsku. V roce 2010 získala ocenění „Nejlepší podnikatel 

okresu Karviná“. 

Společnost AMTP Karviná a.s. je držitelem certifikátů EN ISO 9001 – Systém managementu 

jakosti, EN ISO 14001 – Systém environmentálního managementu, ISO/TS 16949 – Systém 

managementu jakosti pro dodavatele do automobilového průmyslu a Systém managementu 

BOZP OHSAS 18001. První tři systémy byly v roce 2006 integrovány do společného 

„Integrovaného systému managementu jakosti a environmentu“. V roce 2010 byl do tohoto 

systému implementován i systém BOZP. 

2.3   Předmět činnosti 

Předmětem podnikání společnosti je výroba a prodej podélně svařovaných ocelových 

tenkostěnných profilů a trubek. Výroba je realizována ve dvou hlavních výrobních provozech 

rourovna a profilovna. V zájmu zajištění plynulosti a komplexnosti výrobního procesu 

zajišťuje společnost vlastními silami také řadu dalších činností v oblasti energetiky, údržby  

a v jiných obslužných profesích. Největší podíl výrobků nachází uplatnění ve strojírenském  

a stavebním průmyslu, kovovýrobě včetně topenářských, vodoinstalatérských  

a plynoinstalačních prací, kde lze využít jejich nízkou hmotnost a možnost vedení různých 

médií. Od roku 2006 vyrábí speciální přesné trubky pro automobilový průmysl. Tyto výrobky 

lze nalézt například ve vozech Toyota, Škoda, Volvo, Kia, Citroen nebo Peugeot. 

Nejnáročnějším výrobkem jsou bezešvé trubky olejářské – pražnicové, čerpací, vrtné  

a naftovodné. Již od roku 1957 je závod oprávněn označovat olejářské trubky monogramem 

Amerického Petrolejářského Institutu – API. 

Základní sortimentní členění výrobků: 

 ocelové podélně svařované závitové trubky s povrchem černým, lakovaným a žárově 

pozinkovaným 

 ocelové podélně svařované trubky konstrukční 

 přesné ocelové trubky tažené 

 lešenářské trubky 
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 trubky ocelové svařované přesné kalibrované 

 ocelové tenkostěnné profily uzavřené 

 tenkostěnné ocelové profily otevřené válcované za studena 

 trubky a profily z pozinkované pásoviny a otevřené profily z povlakované pásky 

 trubky žárově pozinkované 

 ocelové trubky a hořlavá média 

 trubky s drážkovanými konci [25].  

2.4   Vize společnosti  

Záměrem společnosti je dosahování takových ekonomických výstupů, které povedou 

k růstu tržní hodnoty firmy, zabezpečí její likviditu a výši zisku, umožňující výplatu 

přiměřených dividend i potřebný technický rozvoj. 

Prostředkem pro dosažení úspěchu je pro společnost: 

 produkce výrobků podle potřeb a požadavků zákazníka, 

 důraz na zvyšování podílu výrobků s vyšší přidanou hodnotou se zaměřením  

na dodávky do automobilového průmyslu, 

 neustálé zvyšování a prohlubování kvalifikace, motivace a spokojenosti zaměstnanců, 

 zavádění moderních metod řízení. 

2.5   Zaměstnanci společnosti 

Společnost AMTP  Karviná a.s. k  1. 1. 2012 zaměstnává celkem 435 zaměstnanců. 

Jak je patrné z tabulky 1 na straně 24, počet zaměstnanců se postupně snižoval, a to ve všech 

kategoriích. V souvislosti s celosvětovou krizí došlo k významnému poklesu počtu 

zaměstnanců v roce 2009. V tomto roce byl pracovní poměr ukončen u 130 zaměstnanců, 

k hromadnému propouštění nedošlo.  Pracovní poměry končí zpravidla dohodou, odchodem 

do starobního důchodu, uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr uzavřen. 
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Tabulka 1  Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2002 – 2011 

Rok Celkový počet 

zaměstnanců 

Z toho řídící 

pracovníci 

THP Dělníci 

2002 1196 12 247 949 

2003 1070 11 213 857 

2004 964 7 176 788 

2005 904 7 163 741 

2006 846 5 122 724 

2007 727 5 102 625 

2008 654 5 84 570 

2009 607 5 75 527 

2010 477 5 61 411 

2011 437 

 

5 

 

52 

 

380 

 Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

Následující graf zobrazuje strukturu zaměstnanců podle dosaženého vzdělání. 

 

Graf 1  Struktura zaměstnanců podle vzdělání 

 

Pramen: Vlastní zpracování 
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2.6   Analýza současného systému motivace ve společnosti AMTP Karviná a.s. 

Ve společnosti AMTP Karviná a.s. jsou v rámci kolektivního vyjednávání  

mezi společností a Základní organizací odborového svazu KOVO dojednány podmínky 

upravující pracovní, mzdová a sociální práva zaměstnanců. V roce 2011 byla uzavřena 

kolektivní smlouva na období 2011 – 2013. 

2.6.1   Odměňování zaměstnanců 

Odměňování zaměstnanců vychází ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů. V roce 2010 bylo dosaženo průměrného výdělku ve výši 24 072,- Kč. 

Pro rok 2011 bylo kolektivní smlouvou dojednáno navýšení o 3 %. 

Základní mzda 

Základní složkou mzdy je mzdový tarif stanovený podle tarifního stupně přiděleného 

pracovního místa a diferenciační tarif přiděleného pracovního místa.  

Pracovní místo je charakterizováno požadovaným standardem výkonu práce dle „Katalogu 

profesí a činností AMTP Karviná a.s.“ Každé pracovní místo je tarifně ohodnoceno  

od 1. do 12. tarifního stupně (tabulka 2, strana 26).  

Diferenciační tarif pracovního místa slouží k doplnění ohodnocení činností na příslušném 

pracovním místě a jeho výše se odvíjí od míry odpovědnosti za tvorbu ekonomických 

výsledků firmy, postavení profese nebo činnosti na trhu práce a pracovních podmínek. 

Základní výše diferenciačního tarifu je stanovena 5 % z tarifního stupně a může dosáhnout 

maximální výše 60 % tarifu tarifního stupně příslušného pracovního místa. 

U zaměstnanců v řídících a vedoucích funkcích, u vynikajících odborníků  

a pracovníků se zvláštním režimem práce je sjednána smluvní mzda. Podmínky pro výplatu 

smluvní mzdy jsou dohodnuty ve „Smlouvě o smluvní mzdě“. Tato mzda může být stanovena 

v maximální výši hodnoty dvojnásobku mzdového tarifu, ze kterého je odvozována. Nárok  

na smluvní mzdu má zaměstnanec při plném odpracování stanovené měsíční doby, přičemž se 

přihlíží k případné práci přesčas v rozsahu nejvýše 12,5 hodin měsíčně. Zaměstnancům, 

s nimiž byla smluvní mzda sjednána, se dále přiznávají při splnění stanovených podmínek 

mzdové příplatky, odměny za pracovní pohotovost. 
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Odměňování manažerů je sjednáváno v individuální manažerské smlouvě. Mzdu 

sjednává představenstvo akciové společnosti s představiteli managementu AMTP  

Karviná a.s., a to s generálním ředitelem společnosti, s odbornými řediteli společnosti. 

  

Tabulka 2  Mzdové tarify 

Tarifní stupeň Kč/h Kč/měsíc  

(37,5h./týd.) 

 

 

Kč/měsíc 

smluvní 

1 58,00 9 460 10 190 

2 66,60 10 860 11 690 

3 72,70 11 860 12 770 

4 79,20 12 910 13 900 

5 86,80 14 160 15 250 

6 96,70 15 760 16 970 

7 109,50 17 860 19 230 

8 114,40 18 660 20 090 

9 123,70 20 170 21 720 

10 135,30 22 060 23 750 

11 150,00 24 460 26 340 

12 164,70 26 860 28 920 

         Pramen: Kolektivní smlouva na rok 2011 – 2013 

 

Mzdové příplatky 

a) příplatek za přesčas – poskytuje se zaměstnanci za každou odpracovanou hodinu práce 

přesčas ve výši 25 % jeho průměrného výdělku; 

b) mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek – za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci 

dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Za dobu čerpání 

náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 % hodinového výdělku 

a příplatek 25 % jeho průměrného výdělku ve dnech 24., 25., 26. prosince, 1. ledna 

a na velikonoční pondělí. Ve dnech ostatních svátků přísluší zaměstnanci mzda ve výši 

100 % jeho průměrného výdělku; 

c) příplatek za práci v noci – příplatek se poskytuje ve výši 22 Kč za každou odpracovanou 

hodinu; 
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d) příplatek za práci v odpoledních směnách – tento příplatek se poskytuje ve výši 6 Kč  

za každou odpracovanou hodinu, přičemž za odpolední směnu se považuje směna, v níž 

alespoň 4 hodiny připadá do doby od 14.00 do 22.00 hod.; 

e) příplatek za práci o sobotách a nedělích – výše příplatku je stanovena ve výši 32 Kč  

za každou odpracovanou hodinu; 

f) příplatek za práci ve ztížených pracovních podmínkách -  zaměstnancům, kteří jsou při 

výkonu práce vystaveni působení rizikových faktorů pracovního prostředí a jejichž práce 

je zařazena do kategorie rizika II, přísluší příplatek ve výši 5 Kč za každou odpracovanou 

hodinu. Zaměstnancům s pracovním zařazením do kategorie III náleží příplatek ve výši  

8 Kč za každou odpracovanou hodinu. 

U zaměstnanců, kterým je přiznána tepelná zátěž přísluší k výše uvedeným příplatkům 

také příplatek za teplo ve výši 4 Kč za každou odpracovanou hodinu;  

g) příplatek za práci v izolačních dýchacích přístrojích – za každou započatou hodinu 

přísluší zaměstnancům, kteří konají práci v mimořádně rizikových podmínkách příplatky 

ve výši:   

32 Kč při běžné údržbě plynových zařízení, 

46 Kč při středních a generálních opravách plynových zařízení, 

60 Kč při mimořádně namáhavých a nebezpečných zásazích hasičů, 

27 Kč při zajišťování hlídání ohroženého prostoru, 

h) příplatek za práci ve výškách v částce 4 Kč za každou odpracovanou hodinu. 

Odměny 

Odměny jsou významnou motivační složkou mzdy. Ve společnosti AMTP Karviná 

a.s. jsou zaměstnancům vypláceny za plnění úkolů a významných prací, které příznivě ovlivní 

výsledky hospodaření nebo za výkon činností nad rámec příslušného pracovního místa.  

Pro tyto účely má společnost vytvořen fond generálního ředitele a fondy odborných ředitelů. 

Na předem specifikované úkoly jsou poskytovány cílové odměny. 

Společnost svým zaměstnancům vyplácí také odměny za pracovní a životní jubilea.  

Při prvním ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu zaměstnance do starobního nebo 

invalidního důchodu mu přísluší odměna v rozmezí 4 500 – 20 000 Kč v závislosti na délce 

zaměstnání v této společnosti. Při životním jubileu 50 a 60 let je zaměstnanci vyplacena 

odměna 3 000 – 15 000 Kč a při dovršení pracovního jubilea dostává odměnu formou dárkové 

poukázky v hodnotě 2 000 – 4 500 Kč. 
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Další formou finančního hodnocení jsou odměny za pracovní výkonnost  

a za dodržování bezpečnosti práce. Tyto odměny byly v roce 2011 vyplaceny zaměstnancům 

v hlavním pracovním poměru, a to ve dvou částech. První část ve výplatním období měsíce 

června (3 000 Kč na zaměstnance) a druhá část ve výplatním období měsíce listopadu  

(5 000 Kč na zaměstnance). Podmínkou vyplacení odměny bylo odpracování 40 pracovních 

směn v rozhodných obdobích, tj. od 1. 1. do 31. 5. a od 1. 6. do 30. 11. Skutečná výše byla 

stanovena jako součin výše odměny na odpracovanou hodinu a počet skutečně odpracovaných 

hodin v jednotlivých obdobích. 

V roce 2012 společnost plánuje zrušení odměn za pracovní výkon a za dodržování 

bezpečnosti práce a zavedení klasického prémiového řádu. Důvodem je snaha o soulad 

s prémiovým řádem uplatňovaným v mateřské společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Prémie 

by měly být vypláceny čtvrtletně v návaznosti na splnění stanovených kritérií. Budou 

odstupňovány dle jednotlivých kategorií zaměstnanců: dělníci 3 %, THP 5 % a vedoucí 

zaměstnanci  7 % roční mzdy. Zavedením prémiového řádu se společnost snaží vytvořit 

motivační složku pracovního výkonu. Její zavedení bude ještě předmětem kolektivního 

vyjednávání. 

2.6.2   Zaměstnanecké výhody 

Společnost AMTP Karviná poskytuje zaměstnancům tyto výhody: 

 Příspěvek na stravování ve výši 55 % z ceny jednoho hlavního jídla. 

 Příspěvek na ozdravný nebo rekreační pobyt pro děti zaměstnanců, který nesmí 

překročit 75 % celkové ceny pobytu. Maximální částka příspěvku je 2 000 Kč. 

 Příspěvek na penzijní připojištění v rozmezí 400 – 600 Kč. 

 Příspěvek na soukromé životní pojištění do výše 2 000 Kč za rok. 

 Společnost umožňuje zaměstnancům za úhradu pronájem vybraného nářadí   

a elektronářadí, provádění drobných kovoobráběcích, zámečnických a svářečských 

prací. Zaměstnanci si mohou odkoupit se slevou hutní materiál. 

 Příspěvek bezplatnému dárci krve v částce 1 000 Kč. 

 Věcný dar u příležitosti svatby zaměstnance v hodnotě 1 000 Kč. 
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2.6.3   Zdravotní a sociální péče 

 V rámci zdravotní péče zajišťuje společnost pro své zaměstnance 5 – 10 denní 

rekondičně ozdravné pobyty pro 10 % zaměstnanců. K účasti na těchto pobytech 

poskytuje zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu 5 dnů,  

u zaměstnanců čtyřsměnného provozu v rozsahu 6 dnů, a dále čerpání dovolené, 

náhradního volna nebo pracovního volna bez náhrady mzdy. Společnost zajišťuje také 

víkendové ozdravné pobyty nejméně pro 5 % zaměstnanců. 

 Zaměstnancům, kteří se ocitnou v obtížné nebo mimořádně výjimečné situaci  

(např. dlouhodobá nemoc, úmrtí v rodině, živelná událost apod.) je poskytnuta 

finanční nebo materiální pomoc. 

 Po ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů je zaměstnanci vyplacena 

sociální výpomoc ve výši 20 000 Kč, pokud pracovní poměr v organizaci trval déle 

než dva roky. Při délce zaměstnání v organizaci nad 10 let náleží zaměstnanci 

čtyřnásobek průměrného výdělku. 

2.6.4  Vzdělávání zaměstnanců 

Společnost zajišťuje pro své zaměstnance vzdělávání k získání, prohloubení  

a dalšímu rozvoj znalostí a vědomostí. Jednou ročně zpracovává Plán výcviku,  

ve kterém jsou uvedena jednotlivá školení s termíny uskutečnění, uvedení okruhu 

zaměstnanců, pro které je určeno, předpokládané náklady i způsob ověření znalostí.  Jedná se 

například o školení v oblasti kvality, environmentu, automobilového průmyslu, systému 

managementu, BOZP, školení k odborné způsobilosti jednotlivých kategorií zaměstnanců, 

výcvik manažerských dovedností, jazyková příprava a další. V současné době je společnost 

v rámci vzdělávání zapojena do projektu „Vzdělávejte se pro růst“, který je financován 

z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Na vzdělávání svých zaměstnanců vydává společnost ročně více než 1 milion korun. 

V letošním roce předpokládá náklady na vzdělávání cca o 500 tis. Kč nižší, díky čerpání 

finančních prostředků z výše uvedeného operačního programu. 

2.6.5  Hodnocení zaměstnanců 

Se systémem vzdělávání úzce souvisí systém hodnocení zaměstnanců. Do konce roku 

2011 používala společnost hodnotící listy pro jednotlivé kategorie zaměstnanců  
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(příloha č.2, 3). V letošním roce plánuje zavést nový systém pro rozvoj a hodnocení 

zaměstnanců GEDP (Globální rozvojový program). Prostřednictvím tohoto systému jsou 

zaměstnanci hodnoceni nejen v kompetencích, ale mají rovněž nastaveny individuální cíle  

a rozvojové aktivity na celý rok. Zaměstnanec si v první části tohoto systému stanoví 

specifické cíle s termíny jejich splnění. Druhá část je zaměřena na osobní rozvoj a dovednosti 

pracovníka. Součástí tohoto systému zůstává pohovor se zaměstnancem. Vedoucí 

zaměstnanec s pracovníkem vyplněný formulář projedná a případně upraví. Poté je v systému 

uzamčen a v závěru roku slouží k hodnocení. Hodnocení se provádí „známkováním“  

ve stupnici 1 – 5. Hodnocení následně prochází tzv. kariérní komisí, která se skládá 

z vedoucích zaměstnanců a personalistů. V případě výjimečně dobrého nebo špatného 

hodnocení musí nadřízený zaměstnanec hodnocení zdůvodnit před komisí. Po schválení 

hodnocení komisí proběhne komunikace se zaměstnancem o konečném výsledku. Hodnocení 

je navázáno nejen na prémiový řád, ale je také východiskem pro zařazování zaměstnanců  

do vzdělávacích kurzů. 
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3   Průzkum motivace zaměstnanců 

3.1   Realizace průzkumu 

Cílem průzkumu byla analýza současného stavu motivace ve společnosti  

AMTP Karviná a.s., zhodnocení jednotlivých složek motivace, a na základě závěrů z tohoto 

šetření identifikovat problémové oblasti a navrhnout možná řešení. 

Ke sběru informací lze v praxi použít různé metody – pozorování, rozhovor, 

dotazování. Dotazník je ve srovnání s rozhovorem méně náročný, umožňuje zkoumat názory 

velkého počtu respondentů současně, dotazovaní mohou při jeho vyplňování více zvažovat 

své odpovědi, získané údaje jsou jednotnější a lze je statisticky zpracovat. Anonymita 

dotazníku vede k větší otevřenosti respondentů. Z těchto důvodů byla pro potřeby diplomové 

práce zvolena metoda dotazníkového šetření.  

Dotazník obsahuje úvodní slovo a 26 otázek. Otázky byly zvoleny ve větší míře 

uzavřené s výběrem jedné či více možností odpovědi. V poslední části dotazníku jsou pak dvě 

otázky otevřené, které dávají odpovědím tázaného širší rámec. 

Otázky byly rozděleny do pěti oblastí. 

První oblast podává informaci o respondentovi – věk, pohlaví, dosažené vzdělání, doba 

působení v podniku a pracovní zařazení. 

Druhá oblast otázek je orientována na spokojenost v zaměstnání, pracovní pohodu, vztahy  

na pracovišti a informovanost. 

Třetí oblast obsahuje otázky směřující k finančnímu hodnocení. 

Čtvrtá oblast zahrnuje otázky týkající se spokojenosti respondenta s pracovními podmínkami 

a systémem vzdělávání v organizaci. 

Pátá oblast otázek je zaměřena na zaměstnanecké výhody, zjišťuje preference respondenta  

u vybraných benefitů. V této části je respondentovi nabídnuta možnost výběru dvou až čtyř 

nejvíce preferovaných výhod. V závěru dotazníku pak mohou zaměstnanci navrhnout, co by 

se mělo v organizaci změnit. 

3.2   Vyhodnocení průzkumu 

Celkem bylo vyhotoveno 300 dotazníků. Jejich distribuci zaměstnancům zajistil 

personální ředitel společnosti. Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2012. 
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Sběrným místem byla hlavní vrátnice, kde byla umístěna viditelně označená schránka. 

Vyplněné dotazníky odevzdalo celkem 103 zaměstnanců, tj. 34,33 % úspěšnost v návratnosti. 

Vzhledem k tomu, že v té době probíhalo více dotazníkových šetření lze považovat tuto 

návratnost za uspokojující. Tato šetření byla směřována na oblast bezpečnosti pracovníků 

v zaměstnání i v jeho okolí, na téma znalosti strategie a směřování společnosti a dále na téma 

personální činnosti v organizaci a spokojenost zaměstnanců. 

3.2.1  Analýza dotazníkového šetření 

Údaje získané dotazníkovým šetřením byly zpracovány v programu MS Excel  

a pro názornost a přehlednost jsou prezentovány tabulkou nebo graficky rozloženým 

výsečovým grafem. 

Tabulka 3  Přehled úspěšnosti odevzdaných dotazníků  

 

počet respondentů % 

odevzdané dotazníky 103 34,33 

neodevzdané dotazníky 197 65,67 

celkem 300 100 

Pramen: Vlastní zpracování 

1. Pohlaví respondentů 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 103 zaměstnanců, z toho 69 mužů  

a 34 žen. 

Graf 2  Struktura respondentů podle pohlaví 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

67% 

33% 

Pohlaví respondentů 

muži 

ženy 
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2. Věková struktura respondentů  

Z celkového počtu dotazovaných bylo 45 % ve věku 30 – 45 let, 38 % ve věku  

45 – 50 let. Nižší procentní zastoupení mají zaměstnanci ve věku 18 – 30 let, a to 10 %  

a zaměstnanci nad 55 let pouze 7 %. 

 

Graf 3  Věková struktura respondentů 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

3. Vzdělanostní struktura respondentů 

Jak je patrné z následujícího grafu, většina, tj. 44 % je vyučeno v oboru nebo má 

ukončené vzdělání maturitní zkouškou (41 %). Téměř 12 % respondentů má vysokoškolské 

vzdělání a 3 % vzdělání základní. 

 

Graf 4 Vzdělanostní struktura respondentů 

 

Pramen: Vlastní zpracování 
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4. Počet odpracovaných let ve společnosti 

Z hlediska doby zaměstnání jsou nejpočetnější skupinou zaměstnanci, kteří  

ve společnosti pracují více než 10 let (83 %). Z toho lze usoudit, že fluktuace zaměstnanců 

zde není příliš vysoká. Respondentů, kteří pracují 5 - 10 let je 10 %. Nejmenší skupinu pak 

tvoří zaměstnanci s dobou zaměstnání do 5 let (7 %). 

 

Graf 5 Délka pracovního poměru zaměstnanců ve společnosti 

    

Pramen: Vlastní zpracování 

5. Pracovní zařazení respondentů 

Z vybraného vzorku respondentů pracuje v dělnické profesi 74 % a 26 % v zařazení 

technicko hospodářský pracovník. 

 

Graf 6 Pracovní zařazení respondentů 

 

Pramen: Vlastní zpracování 
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6. Spokojenost se zaměstnáním  

Tato otázka byla do dotazníku zařazena za účelem zjištění spokojenosti zaměstnanců 

se svým zaměstnáním. Z odpovědí vyplynulo, že se svým zaměstnáním je spokojeno 80 % 

dotázaných, což koresponduje s otázkou č. 4, ze které vyplývá, že většina zaměstnanců v této 

společnosti pracuje více než 10 let. Nespokojenost se svým zaměstnáním uvedlo 20 % 

respondentů. 

 

Graf 7 Spokojenost se zaměstnáním 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

7. Změna zaměstnání 

Na otázku, zda respondent zvažuje změnu zaměstnání, odpovědělo 69 % záporně  

a 31 % kladně. V odpovědích na tuto otázku se projevil rozpor s vyhodnocením odpovědí  

u otázky č. 6, kde nespokojenost se zaměstnáním vyjádřilo „pouze“ 20 % dotázaných,  

ale o změně zaměstnání uvažuje 31 % respondentů. Zaměstnanci však mohou zvažovat změnu 

zaměstnání i z jiných důvodů než jen pro nespokojenost. Mohou to být rodinné důvody, 

dojíždění do zaměstnání, zdravotní důvody. 

Vyhodnocení výsledků znázorňuje graf 8 na straně 36. 
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Graf 8 Změna zaměstnání 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

8. Spokojenost s pracovní pohodou 

Spokojenost s pracovní pohodou vyjádřilo 50 % dotázaných. Velmi spokojeno je  

9 % respondentů. Nespokojeno je 27 % respondentů. Nejvyšší počet nespokojených 

zaměstnanců (18) je ve věku 30 – 45 let, 7 zaměstnanců ve věku 45 – 50 let, 2 zaměstnanci 

nad 55 let a 1 zaměstnanec ve věku 18 – 30 let. Velmi nespokojeno s pracovní atmosférou je 

14 % dotázaných.  Z toho je opět nejvyšší počet zaměstnanců ve věku 30 – 45 let (10),  

3 zaměstnanci ve věku 45 - 50 let a 1 zaměstnanec ve věku 18 - 30 let. Celková 

nespokojenost je 41 %, což je dosti významným ukazatelem zejména proto, že většina (28) 

zaměstnanců je v nejproduktivnějším věku 30 - 45 let. Dobrá atmosféra na pracovišti je 

důležitým faktorem ovlivňujícím spokojenost pracovníků a tím i jejich pracovní výkon.    

 

Graf 9 Spokojenost s pracovní pohodou 

 

Pramen: Vlastní zpracování 
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9. Vztahy na pracovišti 

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci jsou součástí pracovní pohody a mají důležitou 

úlohu v celkové spokojenosti pracovníků. Z odpovědí na tuto otázku vyplynulo, že celkem  

86 % respondentů má dobré nebo velmi dobré vztahy se svými spoluzaměstnanci. 14 %  

hodnotilo vztahy s kolegy jako špatné. Žádný z dotázaných neuvedl, že by tyto vztahy byly 

velmi špatné. 

 

Graf 10 Vztahy na pracovišti  

 

Pramen: Vlastní zpracování 

10., 11., 12., 23.  Informovanost v organizaci   

V této části dotazníku odpovídali respondenti na dotazy, zda přesně vědí, co se  

od nich očekává, zda jsou informováni o cílech podniku, zda dostávají informace k práci včas 

a úplné a jak hodnotí komunikaci s vedoucími zaměstnanci. Na první otázku odpovědělo 

téměř 85 % kladně a 16 % záporně. O informovanosti týkající se cílů podniku byla kladná 

odpověď u 66 % respondentů. 34 % odpovědělo, že o těchto cílech informováno není. Horší 

výsledek byl zaznamenán u poskytování včasných a úplných informací potřebných 

k práci. Kladně zde odpovědělo 49 % dotázaných, 51 % odpovědělo záporně. Z tohoto 

výsledku je zřejmé, že v oblasti informovanosti zaměstnanců směrem k jejich práci je potřeba 

věnovat zvýšenou pozornost. Komunikaci s vedoucími pracovníky hodnotilo jako velmi 

dobrou 4 % respondentů, dobrou 58 %, špatnou 24 % a velmi špatnou 14%.  

Špatná komunikace a nedostatek informací může způsobovat u zaměstnanců napětí a tím 

snižovat jejich motivaci a negativně ovlivnit pracovní výkon. 

Vyhodnocení informovanosti v organizaci znázorňuje tabulka 4 na straně 38. 
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Tabulka 4  Informovanost a komunikace v organizaci  

Úroveň komunikace kritéria výběru počet 

Přesnost informací o pracovních úkolech 
ano 87 

ne 16 

Informovanost o cílech podniku 
ano 68 

ne 35 

Včasné a úplné informace k práci 
ano 50 

ne 53 

Komunikace s vedoucími pracovníky 

velmi dobrá 4 

dobrá 60 

špatná 25 

velmi špatná 14 

Pramen: Vlastní zpracování 

13. Pracovní nasazení 

94 % dotázaných odpovědělo, že pracuje s maximálním nasazením. 6 % přiznalo, že 

tomu tak není. 

 

Graf 11 Pracovní nasazení 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

14. Spokojenost s finančním ohodnocením 

Na tuto otázku odpověděl 1 zaměstnanec, že je velmi spokojen. Spokojenost 

s finančním ohodnocením vyjádřilo téměř 43 % zaměstnanců, nespokojenost 42 % a velmi 

nespokojeno je 15 % respondentů. Grafické znázornění odpovědí je uvedeno na straně 39. 
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Graf 12 Spokojenost s finančním ohodnocením 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

15. Zvýšení platu povede ke zvýšení výkonu 

Jak je patrné z následujícího grafu, většina dotázaných (73 %) se domnívá, že zvýšení 

platu by mělo vliv na zvýšení jejich pracovního výkonu. Zbývající část, tj. 27 % si myslí, že 

to jejich výkon neovlivní. 

 

Graf 13 Zvýšení platu – zvýšení výkonu 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

16. Vazba pracovní výkon – osobní příplatek 

Na otázku, zda se pracovní výkon promítá do výše osobního příplatku, odpovědělo 

kladně 29 % respondentů. 71 % se k této otázce vyjádřilo záporně. 
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Graf 14 Vazba pracovní výkon – osobní příplatek 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

17., 22.  Motivující systém odměňování 

Systém odměňování v organizaci považuje za motivující pouze 23 % respondentů. 

Většinu dotázaných, tj. 77 % nastavený systém odměňování nemotivuje. 

Téměř shodný výsledek, 24 % kladných a 76 % záporných odpovědí, byl zaznamenán rovněž  

u otázky, zda se respondent cítí být v práci motivován. Na základě těchto zjištění lze potvrdit 

obecný názor, že finanční odměna patří k nejvýraznějším prvkům motivace zaměstnanců. 

 

Graf 15 Motivující systém odměňování 

 

Pramen: Vlastní zpracování 
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18., 19. Pracovní podmínky 

Další otázky byly směřovány na oblast pracovních podmínek. Z odpovědí vyplynulo, 

že 66 % respondentů má dostatečné podmínky a prostředí pro výkon své práce, ale současně 

se 69 % respondentů domnívá, že organizace by mohla vyvíjet větší úsilí ke zlepšení 

těchto podmínek. 

 

Graf 16 Pracovní podmínky 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

20., 21. Oblast vzdělávání 

Jak je z následujícího grafu patrné, 66 % zaměstnanců má zájem o další vzdělávání.  

31 % dotázaných však uvedlo, že nastavený systém vzdělávání není dostatečný. 

 

Graf 17 Oblast vzdělávání 

 

Pramen: Vlastní zpracování 
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24. Zaměstnanecké výhody 

Další blok otázek se týkal zaměstnaneckých benefitů.  V závěru dotazníku se pak 

respondenti mohli vyjádřit k tomu, co by se v organizaci mělo zlepšit. 

První otázka byla směřována na informovanost zaměstnanců o výhodách, které jim společnost 

poskytuje. Z výsledků je patrné, že zaměstnanci jsou relativně dobře obeznámeni 

s poskytovanými výhodami (69 %). Přesto i procento těch, kteří se cítí být nedostačně 

informováni o poskytovaných benefitech je vysoké (31 %). Pokud má společnost zájem  

na tom, aby výhody, které zaměstnancům poskytuje, působily motivačně, měla by najít 

způsob, jak zvýšit informovanost zaměstnanců v této oblasti. 

 

Graf 18 Zaměstnanecké výhody 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

25. Preference zaměstnaneckých výhod 

V tomto bodě dotazníku měli respondenti vybrat z nabídnutých možností 

zaměstnaneckých výhod dvě až čtyři výhody, které nejvíce preferují. Z následující tabulky je 

zřejmé, že nejzajímavější je pro zaměstnance příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní  

a životní pojištění a dovolená navíc. Významnou pozici zaujímá také příspěvek na dovolenou 

a rekondičně ozdravné pobyty. Přehled odpovědí znázorňuje tabulka 5 na straně 43.  
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Tabulka 5  Preference zaměstnaneckých výhod  

Zaměstnanecké výhody počet odpovědí 

Příspěvek na stravování 76 

Příspěvek na penzijní a životní pojištění 74 

Delší dovolená 73 

Příspěvek na dovolenou 44 

Rekondičně ozdravné pobyty 42 

Jazykové kurzy 17 

Příspěvek dárcům krve  13 

Sociální výpomoc ve finanční tísni   10 

Příspěvek na kulturu, sport  10 

Různé formy vzdělávání 6 

Příspěvek na zájmové kroužky dětí 4 

jiné 0 

Pramen: Vlastní zpracování 

26. Co by se mělo v organizaci zlepšit 

Podle vyjádření respondentů by se v organizaci měly zlepšit vztahy a komunikace 

mezi vedením a zaměstnanci. Tuto odpověď uvedlo celkem 63 % respondentů. Na druhém 

místě s 36 % by zaměstnanci uvítali zlepšení pracovních podmínek, podle 30 % respondentů 

by mělo dojít k rozšíření zaměstnaneckých výhod. 28 % dotázaných se domnívá, že by se 

měla zlepšit informovanost zaměstnanců o dění v podniku a 25 % se vyjádřilo pro zlepšení 

stylu vedení nadřízeného zaměstnance. Jeden zaměstnanec doplnil, že by mělo dojít  

ke zvýšení „finanční motivace“ a jeden zaměstnanec uvedl „zlepšení motivace zaměstnanců“. 

3.3   Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

Zdrojem primárních dat bylo písemné dotazování. Návratnost dotazníku byla 34,33 %. 

Nižší procento návratnosti bylo pravděpodobně výsledkem toho, že v té době probíhalo  

ve společnosti současně více dotazníkových šetření. 

Vyhodnocení dotazníků proběhlo záznamem četností odpovědí a jejich tabulkovým nebo 

grafickým znázorněním. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že existují celkem čtyři oblasti, na které by bylo 

vhodné ze strany vedení společnosti zaměřit svou pozornost a v rámci možností tyto oblasti 

zefektivnit. Jedná se o finanční hodnocení, pracovní podmínky, informovanost zaměstnanců  

a pohodu na pracovišti. 
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Většina zaměstnanců je se svou prací spokojena a své zaměstnání by neměnila. Toto 

zjištění koresponduje s tím, že drtivá většina zaměstnanců v této společnosti pracuje více  

než 10 let. Tento výsledek lze považovat za kladný signál pro vedení společnosti. Stálí 

zaměstnanci se svými znalostmi a zkušenostmi získanými praxí jsou základním pilířem  

pro naplňování cílů společnosti, a proto je důležité vyvíjet snahu k jejich stabilizaci formou 

udržování a zvyšování jejich spokojenosti. 

Vzájemné vztahy na pracovišti se svými kolegy hodnotili zaměstnanci jako dobré  

a velmi dobré. Horší výsledek byl s hodnocením celkové pohody na pracovišti. Zde vyjádřila 

téměř polovina zaměstnanců nespokojenost, přičemž nejvyšší počet nespokojených 

zaměstnanců je v nejproduktivnějším věku 30 – 45 let. Organizace by proto měla tomuto 

zjištění věnovat zvýšenou pozornost. 

S pohodou na pracovišti souvisí také dobrá informovanost zaměstnanců. Z odpovědí 

týkajících se této oblasti lze vyvodit, že přesnost poskytovaných informací v návaznosti  

na pracovní úkoly je na velmi dobré úrovni, avšak včasnost a úplnost jejich podávání 

zaostává. V tomto případě se negativně vyjádřila polovina dotázaných. Naopak informovanost 

týkající se cílů podniku a komunikace mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky je na dobré 

úrovni. 

Oblast odměňování je všeobecně vnímána jako významný motivující faktor. Jako 

stimulační prostředek však působí jen krátkodobě a s rostoucí životní úrovní zaměstnanců 

jeho stimulační efekt klesá. Vyhodnocením dotazníku bylo zjištěno, že s finančním 

ohodnocením ve společnosti je spokojena méně než polovina dotazovaných. Téměř tři 

čtvrtiny zaměstnanců se domnívá, že zvýšení platu by mělo příznivý vliv na jejich výkon. 

Stejný výsledek byl zaznamenán i v odpovědích na otázku, zda systém odměňování je  

pro zaměstnance motivující. Více než tři čtvrtiny respondentů se vyjádřilo, že nastavený 

systém odměňování za motivační nepovažuje a ačkoli pracují s vysokým nasazením, jejich 

úsilí se neodráží v jejich finančním ohodnocení. 

V oblasti pracovních podmínek zaměstnanci vyjádřili z větší části spokojenost. 

Současně si však stejný počet respondentů myslí, že by společnost měla vyvíjet ještě větší 

úsilí k jejich zlepšení.  

Zaměstnanci projevili zájem o další vzdělávání. Více než jedna čtvrtina dotázaných se 

však domnívá, že systém vzdělávání v této společnosti není dostačující. Dle interního 

dokumentu Plán výcviku je patrné, že společnost vynakládá nemalé finanční prostředky právě  
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na vzdělávání. V roce 2011 byly plánované náklady na vzdělávání ve výši 1 756 tis. Kč 

(příloha č. 5). 

Při hodnocení zaměstnaneckých výhod má většina zaměstnanců povědomí  

o benefitech, které jim společnost nabízí. Jedna třetina dotázaných odpověděla, že nemá 

o poskytovaných výhodách dostatečný přehled. Z nabídky zaměstnaneckých výhod, které 

byly v dotazníku předloženy, se na prvním místě umístil příspěvek na stravování, na druhém 

místě příspěvek na penzijní a životní pojištění a na třetím dovolená navíc. Zajímavým 

benefitem by pro zaměstnance byl také příspěvek na dovolenou a rekondičně ozdravné 

pobyty. V této části se projevil mírný rozpor s hodnocením vzdělávání a možností výběru 

z poskytovaných výhod, kde příspěvek na vzdělávání preferovalo jen 6 respondentů, ale jako 

nedostatečný ohodnotila systém vzdělávání celá čtvrtina respondentů. 

Po zhodnocení zaměstnaneckých výhod, které společnost svým zaměstnancům nabízí 

lze konstatovat, že nastavený systém zaměstnaneckých výhod odpovídá požadavkům 

zaměstnanců. Jak již bylo v předchozím textu uvedeno, společnost svým zaměstnancům 

přispívá na závodní stravování 55 % z ceny jednoho hlavního jídla. Stejný příspěvek 

poskytuje i svým důchodcům. Na penzijní a životní pojištění je zaměstnancům poskytován 

příspěvek ve výši 400 – 600 Kč. Co se týká dovolené, mají zaměstnanci dle kolektivní 

smlouvy prodlouženou dovolenou o 5 pracovních dnů.  
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4   Návrhy a doporučení 

Dotazníkové šetření a analýza prvků motivace zaměstnanců společnosti AMTP 

Karviná a.s. umožnila lépe poznat současný stav v oblasti motivace a spokojenosti 

zaměstnanců v této společnosti. AMTP Karviná a.s. sice nemá formálně zpracovaný 

motivační program, přesto motivaci věnuje značnou pozornost. Konkrétní finanční a věcné 

prvky motivace jsou zahrnuty v kolektivní smlouvě, která je uzavírána zpravidla na období tří 

let. Při měnících se podmínkách může být v průběhu její platnosti doplňována na základě 

kolektivního vyjednávání. V rámci kolektivní smlouvy se smluvní strany zavazují nejen 

udržet a rozvíjet prosperitu společnosti, ale jejím prostřednictvím také uspokojovat růst potřeb 

a zájmů zaměstnanců. 

Průzkum ukázal určité rezervy v některých oblastech týkajících se motivace  

a spokojenosti zaměstnanců. Na základě získaných informací z dotazníkového šetření budou 

v následující části diplomové práce navržena opatření, která by měla vést ke zvýšení 

spokojenosti zaměstnanců a zvýšení jejich motivace. Návrhy budou rozděleny do tří oblastí,  

a to odměňování zaměstnanců, pracovní podmínky a pracovní pohoda, informovanost. 

Odměňování zaměstnanců 

Jak již bylo uvedeno, odměňování zaměstnanců se řídí kolektivní smlouvou. 

Jednotlivé složky odměňování by měly být pro zaměstnance srozumitelnější. Systém 

odměňování musí být zaměstnancům prezentován tak, aby mu všichni porozuměli. Jak ukázal 

průzkum, zaměstnanci mají pocit, že jejich vyšší výkon se neodráží na jejich hodnocení  

a nastavený systém odměňování je nemotivuje. Řešením může být zavedení pohyblivé složky 

mzdy, prostřednictvím které bude ohodnocen vyšší pracovní výkon či dlouhodobě dosahované 

dobré pracovní výsledky. Tato složka hodnocení musí být stanovena podle konkrétních 

kritérií. Kritéria musí být jasná, srozumitelná a dosažitelná. 

Jak již bylo v předchozím textu uvedeno, plánuje společnost v letošním roce zavést nový 

systém hodnocení a odměňování zaměstnanců. Pokud dojde k realizaci tohoto plánu, měla by 

organizace po určité době provést jeho vyhodnocení, a to nejen z hlediska ekonomického, ale 

také z hlediska spokojenosti zaměstnanců. 

Pracovní podmínky a pracovní pohoda 

Jednou z priorit společnosti je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

zlepšováni pracovních podmínek a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. V souladu 
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s vnitropodnikovými předpisy a na základě posouzení rizik jsou zaměstnancům poskytovány 

vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a prostředky osobní hygieny. Organizace 

bezplatně poskytuje vymezenému okruhu zaměstnanců ochranné a náhradní nápoje  

a zabezpečuje mikroklimatické podmínky odpovídající platným hygienickým předpisům. 

Přesto se velká část zaměstnanců domnívá, že by organizace mohla tyto pracovní podmínky 

zlepšit. Organizace by měla pravidelně zjišťovat, v čem zaměstnanci vidí nedostatky. 

Zjišťování může probíhat například formou krátkého interního anonymního dotazníku,  

ve kterém zaměstnanci budou moci vyjádřit své připomínky případně navrhnout řešení  

ke zlepšení těchto podmínek. Po zhodnocení návrhů pak přijmout opatření, která budou 

v souladu s možnostmi organizace a zájmy zaměstnanců. Samozřejmostí je dobrá 

informovanost zaměstnanců o tom, co organizace pro zlepšení pracovních podmínek dělá, 

jaké jsou náklady, jaké jsou její možnosti. 

Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, vzájemné vztahy mezi zaměstnanci jsou velmi dobré. 

Pracovní pohodu tak zřejmě narušuje špatná komunikace a informovanost zaměstnanců. 

 

Komunikace a informovanost 

Aby zaměstnanec mohl plnit pracovní úkoly, potřebuje správné, přesné a úplné 

informace. Celkově lze komunikaci a informovanost ve společnosti AMTP Karviná a.s. 

hodnotit jako velmi dobrou. Přestože v organizaci probíhají pravidelně výrobní porady  

i porady na jednotlivých střediscích, objevily se i výhrady ze strany zaměstnanců, a to  

na včasnost a úplnost předávaných informací. Tento nedostatek může negativně ovlivnit 

celkové klima v organizaci. Existují různé způsoby předávání informací. Mohou to být 

například nástěnky, podnikové noviny, podnikové časopisy, věstníky ale také intranet  

a zejména pak porady, operativní schůzky. Jde o to vybrat správný prostředek v závislosti 

na druhu informace a době, kdy je potřeba tuto informaci doručit příjemci.  

V případě pracovních úkolů lze doporučit operativní krátké schůzky přímých nadřízených  

se zaměstnanci, kterých se úkol bezprostředně týká. I v tomto případě je vhodná zpětná vazba 

od zaměstnanců k ověření funkčnosti nastaveného systému předávání informací. 
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Závěr 

Úkolem vedoucích pracovníků je nejen řídit práci zaměstnanců, ale také zaměstnance 

motivovat k dosahování dobrých pracovních výsledků a ke vzájemné spolupráci. Kvalitně 

nastavený systém motivace, který zahrnuje účinné hmotné i nehmotné formy odměňování je 

základním předpokladem k dosažení spokojenosti zaměstnanců. 

Diplomová práce byla zpracována ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products 

Karviná a.s., jejímž předmětem činnosti je výroba a prodej podélně svařovaných 

tenkostěnných trubek a profilů a tenkostěnných profilů otevřených. 

Cílem diplomové práce byla analýza současných forem motivace zaměstnanců této 

společnosti, provedení průzkumu a na základě zjištěných výsledků doporučit opatření 

ke zvýšení účinnosti motivace.  

Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů vztahujících se 

k problematice motivace a seznamuje s vybranými teoriemi motivace. 

Druhá část diplomové práce je věnována charakteristice vybrané společnosti a analýze 

současných prvků motivace v této společnosti uplatňovaných. 

Třetí část obsahuje vyhodnocení realizovaného průzkumu provedeného metodou 

dotazníkového šetření. Na základě tohoto vyhodnocení lze celkovou úroveň motivace 

hodnotit pozitivně. Přesto v některých aspektech vyjádřili zaměstnanci nespokojenost, 

zejména v oblasti odměňování. 

V závěru diplomové práce jsou navržena doporučení vedoucí ke zlepšení zjištěných 

nedostatků, a tím ke zvýšení motivace a spokojenosti zaměstnanců.  

Přínos diplomové práce vidím v tom, že vedení společnosti získá informace  

o současném stavu motivace a spokojenosti zaměstnanců. Získá také informace o tom,  

co zaměstnanci považují za neuspokojivé a na základě těchto poznatků se může zaměřit  

na jejich zlepšení. 
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