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1 Úvod 

Většina podniků k úspěšnosti na trhu potřebuje dobré lidské zdroje, které tvoří onu 

přidanou hodnotu, jež je odlišuje od jiných. Trh práce nabízí široký výběr odborníků, ale 

k podávání dobrých výkonů oněch odborníků a k jejich loajalitě je už musí motivovat podnik 

sám. Proto je nezbytné věnovat pozornost nejen výběru správných lidských zdrojů, ale také 

následné motivaci a správně zvolenému způsobu odměňování. Pokud je motivace a 

odměňování nedostatečné či naprosto opomíjené snižuje to výkonnost zaměstnanců a poté i 

podniku, způsobuje zvyšování fluktuace a následně dochází k navýšení nákladů podniku.  

Motivace provází jedince po celý jeho život, umí postrčit, vést a inspirovat k lepším 

výsledkům a výkonům. Dokáže provádět reálné, ale i nereálné změny, zlepšení a inovaci 

stávajících věcí. Je hybnou silou, která by neměla být opomíjena, ale naopak cíleně podnikem 

využívána. Týká se všech lidských zdrojů v podniku od manažerů až po dělníky ve výrobě. 

Motivovat lze finančně i nefinančně a oba způsoby by měly být využívány především 

společně. 

 

Cílem diplomové práce, je zjištění současné úrovně motivačního systému, názorů 

zaměstnanců a faktorů, které je nejvíce motivují. Práce je zpracována na téma „Analýza 

motivačního systému v podniku“. 

 

Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretický podklad přibližuje téma motivace 

zaměstnanců, jejich odměňování a použitou metodologii, jsou zde vymezeny především 

klíčové pojmy. Teoretická část čerpá poznatky od různých autorů, kteří se dané problematice 

věnují a dalšími zdroji jsou interní informace firmy a internet. Charakteristika podniku 

popisuje ELKO EP, kde byla provedena analýza za pomoci dotazníkového šetření, které je dle 

jednotlivých otázek rozebráno v praktické části. V praktické části je využita nejen metoda 

dotazníků, ale i Paretovo pravidlo, analýza a deskripce. SWOT analýza poukázala na silné a 

slabé stránky podniku a možné příležitosti či naopak hrozby, kdy bylo k porovnání faktorů 

využito Párové srovnání. Na základě zjištěných výsledků jsou navrhnuta doporučení, která 

mají sloužit k rozšíření či vylepšení motivačního sytému v návrzích a doporučeních.  
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2 Teoretická východiska motivace 

Z pohledu významu motivace pro osobnost člověka a jeho činnost, je možné tento 

rozměr osobnosti považovat za nejzajímavější, ale současně také za 

nejkomplikovanější.[4] 

2.1  Motivace 

O motivaci je známo, že je páteří personálního managementu. S chybějící úrovní 

motivovaného chování a jednání lidí nelze vytyčit cíle, ani požadovat jejich splnění. 

Motivovanost lidí se odráží v jejich pracovních výsledcích. [18] 

 

Motivace a motiv 

Snahou podniků je dosáhnout trvale vysoké úrovně výkonu lidí. Jednou z možností 

jak toho dosáhnout, je za pomocí různých způsobů motivování. Tím mohou být různé 

stimuly, odměny, vedení lidí, práce a podmínky k vykonávání práce.[2] 

Složkami motivace jsou směr, úsilí a vytrvalost. Motivováním uvádíme jiné lidi do 

pohybu ve směru, kterým chceme, aby se ubírali a dosáhli tím určitého výsledku.  

Motivaci můžeme nazvat jako cílově orientované chování.[2] 

Motiv a stimul jsou velmi blízké pojmy, ale nikoli totožné. Motiv je důvodem, 

proč něco děláme. Je psychologickou pohnutkou, příčinou či důvodem určitého lidského 

chování či prožívání. [17] 

 

Stimul a stimulace 

Stimulace představuje působení na psychiku jedince zvnějšku a to nejčastěji 

činností jiného člověka. Stimul je podnět, který vyvolá určité změny v motivaci člověka. 

Stimul má význam jako vnější podnět, pobídka anebo popud.  

Stimulace má sloužit k pozitivnímu ovlivnění motivace a k ochotě zaměstnance 

identifikovat se s cíli podniku. Ale ne všechny podněty mají schopnost motivaci jedince 

skutečně ovlivnit. Neexistuje přímočarý vztah mezi stimulací a motivací, protože účinek 

stimulace je závislý na vnitřním prostředí osobnosti jedince. Aby byla stimulace 

pracovníků účinná, je nutná znalost jejich osobnosti a pak také znalost motivačního 

profilu.  Mezi motivací a stimulací je člověk se svou motivační strukturou, v níž se 

promítají jeho vrozené a získané potřeby, hodnoty, zájmy, zkušenosti atd. [17]  
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Obrázek č. 2.1 Schematické znázornění vztahu stimulace – motivace 

 
Pramen: BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. 2007, str. 289 

 

Stimulační prostředky 

Stimulační prostředky se vybírají nejen s ohledem na člověka, kterého chceme 

ovlivnit, ale také s ohledem na oblast pracovního jednání.   

Stimulačními prostředky, které jsou využívány u zaměstnanců, obvykle bývají:  

Hmotná odměna je považována za jeden z hlavních stimulačních prostředků, 

protože je základem existenčních zdrojů pro život pracovníka. Podoby může mít jak 

finanční tak i jiné, které jsou sice méně univerzální, zato mohou být osobitější a tím 

hlouběji a účinněji pracovníka stimulovat.  

Obsah práce je další důležitý faktor u stimulace, kdy v motivačním profilu můžeme 

nalézt dimenzi na orientaci na úspěch a jejím protipólem je orientace na obsah činnosti. 

Stimulace vlastní činností, ale není u všech pracovníků stejná.  

Díky povzbuzování – neformálnímu hodnocení, pomáhají manažeři svým 

zaměstnancům objevit stimulační hodnotu v obsahu práce.  Povzbuzování ovlivňuje jak 

racionální obsahovou, tak emocionální rovinu. Racionální rovina je zpětná vazba, která je 

nejúčinnější v době průběhu činnosti nebo bezprostředně po skončení. V rovině 

emocionální má pracovník pocit, že i on a jeho práce jsou důležití pro organizaci. 

 Atmosféra pracovní skupiny je sociální stimulací s velkou silou, jež má jak svou 

pozitivní, tak negativní stránku.  

Pracovní podmínky a režim práce se snaží organizace pro zaměstnance neustále 

zlepšovat a to ze dvou důvodů. Když se lepší podmínky pro práci, projeví se to ve zlepšení 

výkonu a druhotně se zlepšuje vztah mezi organizací a zaměstnanci. Nezájem organizace 

o pracovní podmínky působí vždy demotivačně.  
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Pokud se u pracovníka propojí identifikace s prací, profesí a organizací povede to 

dlouhodobě k vysokému pracovnímu výkonu, jeho práce se stane hospodárnější, 

pracovník je také odpovědnější, tvořivější, aktivnější a vstřícnější ke svým 

spolupracovníkům. 

Za externí stimulační faktory se považuje celková image organizace, 

makroekonomická situace, politická situace a také i mikroklima rodinného prostředí a 

rodinných vztahů. [4]  

 

2.2   Proces motivace 

Proces motivace je komplikovaný, protože lidé mají různé potřeby. K 

jejich dosáhnutí si stanovují jiné cíle a jejich kroky mířící ke splnění cílů jsou také 

odlišné. Proto se nelze domnívat, že jednotný postup k motivování bude vyhovovat všem.  

Model procesu motivace souvisí s potřebami. Motivace je zahájena, když dojde ke 

zjištění neuspokojených potřeb, které nám evokují touhu něčeho dosáhnout či něco získat 

a na základě toho si lidé stanoví cíle. Pokud jich je dosaženo, je potřeba uspokojena a 

dané chování se napříště zopakuje. Pokud ne, tak se tytéž kroky již příště neopakují.  

Obrázek č. 2.2 Model procesu motivace 

 
Pramen: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 2007, str. 220 

2.3  Zdroje pracovní motivace 

Za zdroje motivace se označují ty skutečnosti, které zakládají dynamické tendence 

i zaměření lidské činnosti a které významně ovlivňují přetrvávání daných tendencí. 

Základními zdroji motivace jsou potřeby, návyky, zájmy, hodnoty a hodnotové 

orientace a ideály. 

Potřeba je základní zdroj motivace, je označována za jakési vnitřní stavy, jež jsou 

vlastní jak člověku, tak živočichům. V rovině prožívání se projevuje jako nelibý stav 

napětí, které vyvolá tendence k jeho odstranění.  



11 
 

Návyky. V určitých situacích člověk pravidelně realizuje některé činnosti, danou 

pravidelností dochází k automatizování, fixování a stávají se z nich stereotypy – návyky. 

Návyk lze definovat i jako naučený vzorec chování.  

Zájmů je tolik, kolik je činností, které člověka těší. Zájem je zvláštní druh motivu.  

Hodnoty mají vliv na jednání a prožívání jedince a jsou zdrojem pro motivaci 

lidské činnosti. Hodnotou pro jedince může být cokoli a jsou připodobňovány zájmům, ale 

oproti zájmům jsou specifickými normami. 

Ideály jsou názorná představa něčeho subjektivně žádaného, pozitivně 

hodnotného, co je pro daného člověka významným cílem jeho snažení. Ideály vznikají 

působením sociálních faktorů vývoje a utváření osobnosti člověka. Uplatňují se zde 

procesy učení, nápodoby a identifikace. [4]  

 

2.4  Teorie pracovní motivace 

Nelze přesně určit, která z teorie pracovní motivace bývá všeobecně přijímána, 

nebo by byla alespoň výrazně dominantní.[20]Názory se liší také na účinnost, ale i na 

použitelnost jednotlivých teoretických koncepcí. Největší rozdíly jsou zejména mezi 

odbornou psychologickou literaturou a praktickými aplikačními pracemi z oblasti 

managementu. [10] Existuje několik teorií motivace, které lze rozdělit do dvou skupin.  

První skupina vysvětluje, co člověka motivuje k práci. Autoři se vždy snažili 

identifikovat lidské potřeby, jejich vztahy a preference.  Určili, které faktory vnějšího 

prostředí a s jakou naléhavostí vedou k dosahování výkonu a spokojenosti. Tyto teorie 

mají jednodušší konstrukci, jsou srozumitelné všem a lehce transformovatelné do 

pracovního života. Zařadit zde můžeme teorii Maslowovy hierarchii potřeb, Herzbergovu 

dvoufaktorovou teorii a Alderferovu teorii potřeb.  

Druhá skupina je už důkladnějším teoretickým vysvětlením pracovní motivace.  

Jsou zde důležité kognitivní proměnné a jejich vztah k jiným proměnným, což vede 

k pochopení procesu pracovní motivace. Patří sem Vroomova teorie valence a očekávání, 

Porterova a Lawlerova teorie výkonu a spokojenosti, Adamsova teorie spravedlnosti a 

Lathamova a Lockova teorie dosahování cíle. [20] 

Následující rozdělení motivačních teorií je rozšířeno o teorii instrumentality.  
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2.4.1  Teorie instrumentality 

Je nazývána teorií odměny nebo trestu (politika cukru a biče) slouží k zabezpečení 

toho, aby se lidé chovali určitým způsobem. [2]  

Jiné literatury ji uvádějí jako teorie X a Y. Rozdělení je založeno na typologii 

pracovníků, jejichž přístup k práci, pracovní chování a úsilí je rozdílné. Pracovníci jsou 

rozděleni na dvě kategorie. Typická první kategorie nerada pracuje a má snahu se vyhýbat 

práci. Pokud je nucena pracovat, dělá jen to nejnutnější, neočekává se ani větší aktivita a 

ani větší přemýšlení nad prací. Typ X je tvor líný, proto tento typ pracovníka musí být 

veden, kontrolován a podněcován trestem (nucení k práci) nebo odměnou (dobrá práce či 

výkon musí být finančně ohodnoceny). Druhému pracovníkovi je typická vlastní a 

přirozená aktivita, vynalézavost a tvořivost, ochota přijmout odpovědnost a identifikovat 

se s cíli skupiny nebo organizace. Typ Y je podněcován samostatnou prací, pozitivním 

oceňováním výsledků a vytvářením příležitostí pro jeho osobní růst. [20] 

Uvedené teorie neplatí obecně, důležité jsou typy úkolů a záleží také na stylu 

vedení. Stále větší procento pracovníků patří do kategorie Y, což vede ke změně, stále 

přetrvávajících přístupů k pracovníkům, odpovídající spíše představě typu X. Stále 

důležitějšího významu nabývá řízení integrováním a sebekontrolou. [4] 

V tabulce číslo 2.1 jsou vymezeny hlavní charakteristiky při využití v procesu 

pracovní motivace: [10] 

Tabulka č. 2.4.1.1 McGregorova teorie X a Y 

Teorie X Teorie Y 

Centrální řídící princip vyžaduje příkazy a kontrolu, 
což lze prosadit jen autoritativním jednáním. 

Centrální princip představuje integraci. Vytvořením 
takových podmínek v organizaci pracovníci zaměřují 
své úsilí, aby dosáhli svých cílů v rámci cílů 
organizace (kooperativní styl vedení). 

Požadavky procesu organizace neberou zřetel na 
potřeby organizovaných. Pro dosažení očekávané 
odměny akceptuje člověk podřízení a kontrolu. 

Organizace se stává výkonným organismem, v němž 
se zohledňují osobní přání a cíle pracovníků. 

Nevyužívané schopnosti pracovníků z hlediska řízení 
prakticky neexistují a nejsou předností. Není tlak na 
jejich využití. 

Jsou žádoucí inovace, hledají se nové možnosti 
spolupráce, aby byly využity všechny schopnosti 
zaměstnanců. 

Pramen: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Řízení lidských zdrojů. 2012, str. 232 

 

2.4.2  Teorie zaměřené na obsah. 

 Už podle názvu se zaměřuje na obsah motivace. Motivace se týká kroků za 

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

jsou Maslow a Herzberg a kol. [2]     
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Maslowova teorie potřeb 

Maslowova teorie potřeb je jednou z nejznámějších teorií. Často jsou proti ní 

vznášeny pochybnosti o uplatnění v motivační praxi s poukazem na přílišnou míru 

obecnosti při zkoumání motivů lidského jednání. Praxe ale poukázala, že tato teorie 

přináší spoustu cenných podnětů, jejichž respektováním může dojít k ovlivnění účinnosti 

motivačních procesů. Důležitost této teorie se také zvyšuje úměrně se sociální a kulturní 

vyspělosti systémů a zaměstnanců.  

Jednotlivé potřeby jsou uspořádány hierarchicky a odrážejí tak váhu potřeby.  

Smysl této koncepce je v tom, že vyšší potřeba může vstoupit do vědomí jednotlivce, 

jsou-li plně uspokojeny nižší potřeby. Výrazný blokační vliv mají potřeby nižšího stupně. 

Jedny z nejvýznamnějších potřeb jsou ekonomické, ale nikoli jejich absolutně nejvyšší 

úroveň, ale potřeby ekonomické bezpečnosti (udržení jistoty ekonomického a sociálního 

postavení jednotlivce a jeho rodiny i do budoucna).  

Plné pochopení funkcí v jejich dynamice znamená uvědomění se několika 

skutečností. Uspokojená potřeba ztrácí naléhavost a motivační sílu, proto je nahrazena 

vyšší potřebou.  Struktura potřeb se liší dle jejich váhy. Když není dosaženo cíle, tak 

motivace trvá. Potřeby z hlediska důležitosti se vyznačují kolísáním v závislosti na vlivu 

okolí, módy, stavu společnosti aj. Dle možností jsou uspokojeny takové potřeby, které 

jsou nové anebo ještě nejsou zcela společností osvojeny. [10] 

Uspořádání potřeb dle Maslowa 

a) Fyziologické potřeby. Potřeby základní, jejich naplnění je nezbytné pro přežití. Vše 

základní, co je nutné k udržení života. 

b) Potřeby jistoty a bezpečí. Emocionální bezpečí, stabilita, řád a fyzické bezpečí. 

c) Sounáležitost. Potřeba začlenění do skupiny a dobré vztahy s ostatními. 

d) Potřeby uznání a ocenění. Sebeocenění, respekt a uznání. 

e) Seberealizace. Nejvyšší úroveň potřeb. Realizování všech schopností a talentu. [5]  

Čím dál více se zvyšuje význam mezilidských vztahů, uznání osobních kvalit 

zaměstnance a možnost rozvoje jeho osobnosti.  Tato oblast má největší deficit 

v současných systémech vedení lidí. Vedoucí zaměstnanci by při vedení lidí a uplatnění 

nástrojů motivace k práci měli přihlížet k přáním, motivům a sociálním cílům pracovníků 

a sledovat jejich změny. Kvalitní systém motivace pracovníků je výsledkem všech 

zúčastněných na procesu. Zhodnocení individuality jednotlivce a jeho potřeb je významné 

pro motivační proces.[10]  
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 Herzbergova dvoufaktorová teorie 

Herzbergova dvoufaktorová teorie je spolu s Maslowovou teorií potřeb 

nejznámější teorií. Tato teorie je založena na předpokladu, že člověku jsou blízké dvě 

skupiny protikladných potřeb. Jedná se o potřeby vyhnout se bolesti a kulturní potřeba 

psychického růstu, tudíž na pracovní motivaci působí dvě v zásadě odlišné skupiny 

faktorů. [17] 

 

1. Faktory hygieny (dissastisfaktory) 

Patří sem vnější faktory jako mzda, politika a řízení organizace, interpersonální 

vztahy, fyzikální pracovní podmínky aj.  V negativním stavu nebo absenci v pracovním 

procesu vedou k nespokojenosti zaměstnanců. Naopak v podobě příznivé, žádoucí, 

nevyvolávají pracovní spokojenost, ale způsobí, že pracovníci nejsou nespokojeni. 

V pozitivním slova smyslu však výrazněji na pracovní motivaci nepůsobí. 

2. Motivátory vnitřních pracovních potřeb (satisfaktory) 

Vnitřní pracovní potřeby tvoří výkon, uznání, obsah práce, odpovědnost, vzestup 

(funkční) aj.  Působící motivátory v příznivé podobě jsou podnětem k pracovnímu výkonu 

a aktivitám zaměstnance. V pozitivní podobě představují nejúčinnější složku motivace 

k práci. Důležitým hlediskem je vnitřní uspořádání potřeb zaměstnance. [10]  

Hlavní význam dvoufaktorové teorie můžeme spatřovat ve zjištění, že pracovní 

motivace souvisí s pracovní spokojeností. Dlouhodobá pracovní spokojenost je 

podmínkou pracovní motivace, ale ne vždy znamená motivovanost pracovníka.[15]  

 

2.4.3  Teorie zaměřené na proces.  

Zaměřují se na psychologické procesy ovlivňující motivaci a související 

s očekáváním. Jsou známy jako poznávací teorie zabývající se jak lidé vnímají své 

pracovní prostředí a způsoby jak interpretují a chápou dané prostředí. [2] Poznávací teorie 

nebo také sociální kognitivní teorie stojí na pojetí sebedůvěry. V to, co lidé věří, že mohou 

nebo naopak nemohou, má zásadní vliv na jejich výkon. Proto vytváření a posilování 

sebedůvěry pracovníků je důležitý cílem. [3]  

Teorie zaměřující se na proces jsou pro manažery užitečnější než teorie potřeb, 

protože jsou realističtějším vodítkem pro metody motivování lidí. Řadíme zde teorii 

očekávání (expektační teorie), pocity spravedlnosti a teorii cíle. [2] 
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Expektační teorie (teorie očekávání) 

Pojednává o významu očekávání je naformulována v teorii valence-

instrumentality-expektace. Valence znamená hodnotu, instrumentalita zase přesvědčení, 

že uděláme-li jednu věc, povede to k jiné, a expektance (očekávání) představuje 

pravděpodobnost, že čin povede k danému výsledku.  

Motivace je pravděpodobná, když mezi výkonem a výsledky je zřetelný a 

použitelný vztah a zároveň výsledky jsou nástrojem uspokojování potřeb. Toto slouží jako 

vysvětlení, proč vnější peněžní motivování dle výkonu bude jako motivátor fungovat 

pouze tehdy, když je jasná vazba mezi úsilím a odměnou, která musí stát za to. Také 

vysvětluje, že vnitřní motivace z práce může být i daleko silnější a důležitější než vnější 

motivování. Je to i tím, že výsledky vnitřní motivace mají pod kontrolou samotní 

pracovníci.[3] 

Expektační teorii motivace pracovního jednání lze vyjádřit vzorcem: 

M = f ( V x E ) 

Jednotlivá písmena znamenají: 

M = úroveň motivace 

V = valence, subjektivní vyjádření výsledku jednání a uspokojení, k němuž motivování 

povede 

E = expektace, očekávání, subjektivní pravděpodobnost, že dané jednání povede 

k výsledku 

Daný model lze interpretovat takto: Bude-li V nabývat hodnot k 1 (=max) a 

současně E oceněna ve výši blížící se 1 (=max) pak i motivace bude velmi vysoká, tj 

blížící se 1 (maximu). [17]  

Teorie je dále rozvinuta o 4 faktory, které ovlivňují úsilí a plnění úkolů: 

1. Hodnota odměny pro každého pracovníka 

2. Pravděpodobnost, že odměny budou ukazovat úsilí v podobě, jaké to vnímají 

pracovníci  

3. Charakteristiky pracovníků jako inteligence, znalosti a dovednosti 

4. Pochopení role, co chtějí pracovníci dělat nebo co si myslí, že se od nich žádá. [3]  

Čím vyšší hodnota odměn a čím větší pravděpodobnost k získání těchto odměn, 

tím větší úsilí vyvine jedinec za dané situace. Ale pouhé úsilí nestačí, musí být efektivní a 

k tomu je potřeba dvou proměnných schopnosti a vnímání role. [2] Teorie, která je 

rozvinuta o 4 faktory, jež ovlivňují úsilí a plnění úkolů, je níže převedena do modelu 

motivace. 
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Obrázek č. 2.4.3.3 Model motivace 

 
Pramen: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 2007, str. 226 

Motivační model zlepšování individuálního výkonu, je postaven na přesvědčení, že 

lidé budou vkládat svou energii do akcí takovým způsobem, který maximalizuje předem 

očekávané uspokojení jejich potřeb. Pořadí je následující: akce→ výsledky → hodnocení 

→ důsledky → uspokojení potřeb → výkon. [3]    

 

Teorie spravedlnosti (rovnováhy)  

Základem teorie je fenomén sociálního srovnání. Pracovníkovi je typické 

porovnávání jeho vkladu do práce s vkladem jeho spolupracovníků, jednak efekty, které 

přináší práce jemu, s efekty které přináší práce kolegům.  Efektem mohou být peníze, 

uznání či přízeň nadřízeného, možnost zvyšování kvalifikace apod. Pokud pracovník 

nabude dojmu, že vklady a efekty nejsou srovnatelné, že neexistuje rovnováha ve 

srovnání, dostaví se zpravidla motivace danou nerovnováhu odstranit.  Je zde tendence 

člověka k odstranění nespravedlnosti. [4]  

 

Teorie cíle 

Objasňuje 4 mechanismy, jež spojují cíle s výsledky výkonů a které musí 

orientovat pozornost na priority, stimulovat úsilí, podněcovat lidi k vložení svých znalosti 

a dovedností do zvýšení šancí na úspěch a k vytváření specifických cílů. [3]  Za specifické 

cíle jsou považovány ty, které jsou náročné, ale splnitelné, obsahující adekvátní zpětnou 

vazbu na výkon, poskytující informace o postupu, kvalitě práce a také jsou důležití 

pracovníci participující na stanovení cílů. [20]Cíle slouží k informování pracovníků, čeho 

je třeba v konkrétních oblastech výkonu dosáhnout a zpětná vazba umožňuje jednotlivým 
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pracovníkům sledovat, jak si v porovnávání s cíli vedou, aby v případě nutnosti zvýšili 

úsilí, upravili řízení a směřování či dokonce i strategie směřující k dosažení cíle. [3]  

 

Vztahy mezi různými pojetími motivace a jejich kritika ze strany manažerské praxe 

Příkazový management ve stylu příkaz – splnění, sankce – pochvala, je již pro 

dnešní manažery příliš úzkým a nepřijatelným rámcem.  Pojmy vést a motivovat se staly 

postupně synonymními a to především tam, kde bylo nutné zvýšit kvalitu pracovního 

výkonu.  

 Ve vyspělých zemích je možno v největší míře uspokojit jen sociální potřeby 

zaměstnanců. Lidské jednání je do určité hranice modelové, rozdíly jsou tvořeny 

především intenzitou potřeb a individuální snahou o jejich uspokojení. Proto je nutné při 

motivaci vycházet z toho, že je potřeba zesílit stimuly, aby došlo k uspokojení stále více 

potřeb v rámci jednotlivých stupňů hierarchie potřeb. Z hlediska uvedených faktů je 

možno dojít k závěru, že Maslow, McGregor a Herzberg hovoří o tomtéž pouze jinými 

slovy a z jiného úhlu pohledu.  

Tímto dochází k zúžení palety nástrojů motivace pro praktické využití ze strany 

manažera. Proto se nové přístupy a pozornost stále více obrací k psychologii lidského 

jednání. Východiskem je využití základních dispozic člověka, které můžeme označit za 

motivy jednání. Existuje motiv výkonu, agrese, moci, sdružování a pomoci. 

Vychází se z předpokladu, že existují dispozice člověka pro jednání, které dokážou 

podnítit k pracovnímu výkonu. Pracovní situace jednotlivce se považuje za rozhodující 

pro vůli k výkonu. Pokud jsou na zaměstnance kladeny příliš nízké požadavky, neovlivní 

to motiv k pracovnímu výkonu a dominantní vliv budou mít jiné motivační dispozice. 

Obrázekč.2.4.3.4 Ovlivnění motivu pracovního výkonu

 
Pramen: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Řízení lidských zdrojů. 2012, str. 238 
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Ze vztahu vyplývá, že obsah a intenzita požadavků na zaměstnance ovlivňuje jeho 

chování. Významným faktorem je, že zaměstnanec sám sebe může považovat za příčinu 

svého úspěchu popřípadě neúspěchu. Nadřízený by se proto měl u motivace podřízených 

držet určitých zásad. Naučit se identifikovat víru v úspěch a strach z neúspěchu u svých 

podřízených a posilovat důvěru v úspěch a naopak potlačovat obavy. Toto bude možné 

díky jasně stanoveným cílům, konstruktivní, věcnou a formálně přijatelnou kritikou, 

respektováním pocitu hodnoty zaměstnance a optimálním využitím pobídkového motivu 

k pracovnímu výkonu. Postup je většinou zvolen ten, kdy se zaměstnanec ponechává v co 

největší nejistotě, zda bude či nebude mít úspěch. 

 Tento způsob motivování je, ale příliš náročný na kvalitu práce vedoucích a je 

nutné jeho osvojení na základě jasně stanovených cílů a předem zvoleného postupu vedení 

lidí. [10]  

2.5  Motivace a výkon 

Vztah motivace a výkonu, ale není jednoduchý. Bohužel v plné míře neplatí, že 

čím je motiv silnější, tím je lepší i výkon. Ale důsledek nízké motivace zřejmý je. Čím 

méně člověk chce, tím se zpravidla věci méně daří a výsledek není uspokojivý. 

 

Yerkes – Dodsonův zákon  

Taktéž označovaný jako obrácená U křivka. Názorně vyjadřuje vztah mezi úrovní 

motivace, náročnosti úkolu a výkonem. Při minimální motivaci je i nízká úroveň výkonu, 

jak poroste intenzita motivace, bude se úroveň výkonu zvyšovat, ale pouze jen do určité 

úrovně motivace. Dojde-li k překročení meze motivovanosti, úroveň výkonu se začne 

paradoxně snižovat. 

Optimální úroveň motivace by měla být v závislosti na obtížnosti úkolu. Náročné 

úkoly se jako optimální jeví relativně nižší úroveň motivovanosti a naopak u úkolů, které 

jsou relativně snadné je optimální vysoká motivovanost. 

Také je nezbytné se zaměřit na samotné lidi. Někteří lidé mají tendenci podávat 

vysoký výkon vždy a ve všech sférách lidské činnosti, kdežto někteří tuto tendenci tak 

zřejmou nemají nebo jim naprosto schází. Nazýváme ji také výkonová potřeba anebo 

potřeba vysokého výkonu. [17] 
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2.6  Motivace k práci 

Motivací k práci rozumíme ten aspekt motivace lidského chování, který je spojen 

s výkonem pracovní činnosti, se zastáváním určité pracovní pozice, s plněním pracovních 

úkolů. Pracovní motivace vyjadřuje konkrétní podobu pracovní ochoty zaměstnance. 

Většinou jako první udávaným důvodem bývají peníze. Ale peníze jsou pouze jedním 

z mnoha motivů k práci. 

Psychologové udávají 2 skupiny motivů k práci neboli dva typy pracovní 

motivace. Motivace vnitřní jsou motivy či pohnutky související se samotnou prací a 

motivace vnější, kdy se jedná o motivaci, která je uspokojována důsledky či okolnostmi 

práce. 

Za vnitřní motivy práce jsou považovány potřeby činnosti, zbavení energie, 

kontaktu s druhými lidmi, výkonu (výkonová motivace), touha po moci a potřeba smyslu 

života a seberealizace. Vnějšími motivy práce jsou motiv peněz, jistoty, potvrzení vlastní 

důležitosti a motiv sociálních kontaktů. 

Motivy působící v pracovní činnosti se mohou projevovat rozdílným způsobem. 

Z tohoto hlediska je možné je rozdělit do tří základních skupin. Motivy aktivní, jež 

podporují pracovní výkon, motivem zde může být úspěch.  Motivy podporující, které 

zvyšují účinnost motivů aktivních, jde například o vytváření přátelské atmosféry na 

pracovišti. A motivy potlačující jsou nevhodné, protože odvádějí pracovníka od pracovní 

činnosti (pobavit se s přítelem na pracovišti).  

Motivace k práci není jediným faktorem výkonu a pro organizaci samotný výkon 

není tím nejpodstatnějším. Základním kritériem úspěšného podniku má být 

efektivnost.[17]  

 

2.7  Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem 

Pouhá motivace není jediným faktorem ovlivňující výkonnost. Dále, zde hrají roli i 

faktory jako jsou schopnosti, vědomosti a dovednosti člověka, které vytvářejí kvalifikační 

potenciál. [4] 

Faktory ovlivňující pracovní výkonnost 

Výkonnost a jeho kvalitu ovlivňuje vzájemné působení vnitřních podnětů 

s vnějšími pobídkami.  Ty mohou působit v souladu anebo rozporně.  
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Pracovníka je možno motivovat pouze do úrovně znalostí a schopností, nanejvýše 

ještě možno motivovat zájem na zvýšení jeho znalostí a dovedností. V praxi má 

mimořádný význam vymezení hranice působnosti procesu pracovní stimulace. Její 

nerespektování vede k neefektivnímu vynakládání nákladů i pracovní energie manažerů a 

vede ke skepsi o účinnosti daných motivačních procesů.  

Ochota a připravenost k výkonu může rozhodujícím způsobem ovlivnit intenzitu, 

snahu zaměstnance.  Aby došlo k výkonu požadované kvality, je nutné, aby se do procesu 

zapojily faktory pracovních znalostí a pracovních schopností, ale výsledný výkon je 

ovlivněn i faktory pracovního prostředí (pracovními podmínkami, za nichž práce 

probíhá).[10] 

 

Vztah motivace a dlouhodobé výkonnosti pracovníků 

Pro pracovní proces je nezbytné dosahovat dlouhodobého výkonu. Od pracovníků 

se proto vyžaduje průběžné dosahování optimálních výkonů, přičemž jsou pro ně 

stanoveny určité normy. Problémem jsou nadprůměrní zaměstnanci, kteří časem ztrácí 

motivaci a platí to také naopak. 

Proto je v organizaci vhodné dobře stanovit normy pracovního výkonu, získávat 

pracovníky s přiměřenými kvalifikačními předpoklady a průběžně stimulovat jejich 

motivaci. 

 

Pracovní spokojenost 

Může mít několik interpretací, kdy se každá promítá do kvality výkonu zcela odlišně: 

• Spokojenost zaměstnanců s prací a pracovními podmínkami je kritériem hodnocení 

personální politiky organizace a z toho plyne přímá úměra: čím větší spokojenost, tím 

se lépe organizace stará o zaměstnance 

• Uspokojení ze smysluplné práce, naplnění, radost z vlastního uplatnění 

• Spokojenost ve stylu uspokojení na základě dosáhnutí nízkých cílů 

U první interpretace je spokojenost popisem stavu, ve druhé je hnacím motorem a 

u třetí spíše překážkou či dokonce brzdou. Různé významy názorně ukazuje tabulka 

pracovní spokojenosti: 



21 
 

Obrázek č. 2.7.5 Různá pojetí obsahu pojmu pracovní spokojenost

 
Pramen: PROVAZNÍK, Vladimír a Růžena KOMÁRKOVÁ. Motivace pracovního jednání. 2004, str. 84 

K pochopení vztahu pracovní spokojenosti k motivaci je důležité rozlišení 

významových rozdílů v obsahu pojmu pracovní spokojenost. [4] 

 

2.8  Motivační program 

Možným východiskem k řešení otázek týkajících se motivace v organizaci je 

vymezení základních představ o motivačním programu organizace.  

Motivační program je soubor pravidel, opatření a postupů, jejichž posláním je 

dosažení pracovní motivace. V zájmu každé organizace by měl managament postupovat 

takovým způsobem, aby vytvářel předpoklady pro dosažení ideální úrovně pracovní 

motivace u většiny pracovníků. Na základě poznatků o pracovním jednání lidí se 

formulovaly určité obecné předpoklady výkonnosti pracovníků. K základním patří, že 

pracovník vykonává práci, jež je pro něj smysluplná a zajímavá. Pracovník by měl vidět 

perspektivu, růst a postup v dané organizaci. Každý pracovník by měl být hodnocen na 

základě jeho práce a přínosu. Všichni pracovníci mají právo na informace, které se týkají 

jeho pracovní činnosti, ale i z hlediska organizace a z hledisek obecně lidských. Pracovat 

by měli v podmínkách příznivého sociálního klimatu. 

Nevyčerpatelným motivátorem je práce sama. Obohacování práce, proto může 

nabývat různých forem. Snahou je zvyšovat pestrost a různorodost práce a dbát na 

celistvost pracovních úkolů, u kterých by mělo docházet ke zvyšování jejich významu. 

Posiluje se nezávislost pracovníka jak v obsahové tak v časové i prostorové dimenzi a 

mělo by docházet k pravidelné zpětné vazbě týkající se výsledků vlastní práce. 
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Na základě forem tvorby pracovního obsahu vznikly i konkrétní organizační 

přístupy, které jsou využívány v organizacích, a které mají přispět ke zvýšení motivace. 

Mezi nejfrekventovanější patří: 

o Plánovité střídání pracovních míst 

o Rozšiřování obsahu práce  

o Obohacování obsahu práce  

o Poskytnutí dílčí autonomie pracovní skupiny. [4] 

Vytvoření kvalitních lidských zdrojů je činností náročnou, dlouhodobou, ale 

s rostoucím konkurenčním prostředí nezbytnou. Špičkové společnosti se od průměrných a 

podprůměrných odlišují schopností využívat tvůrčí potenciál lidí a jejich zapojení do 

integrovaného úsilí ve prospěch cílů organizace, ale také současně plní i osobní očekávané 

postoje plynoucí z potřeb zaměstnanců. [10] 

 

2.9  Fluktuace 

Fluktuace je odchod zaměstnance z organizace ze subjektivních příčin bez ohledu 

na to, zda jeho místo bude obsazeno. [22] Tradičním ukazatelem je míra odchodů 

pracovníků neboli metoda hrubých odchodů.[2] Pro úspěšné fungování podniku je vhodné 

pravidelně sledovat míru fluktuace svých zaměstnanců. Sleduje se za různě stanovená 

období, dle funkcí, středisek společnosti a je důležité sledovat také strukturu odcházejících 

zaměstnanců. [22]  

 

Příčiny fluktuace 

Na základě výzkumu od organizace Sarotoga Institutu s respondenty z focus group 

se zjistilo 10 nejvíce zmiňovaných příčin, které způsobily dobrovolný odchod 

zaměstnanců. Příčinami byl špatný management, komunikace a nejvyšší vedení, 

nedostatek možnosti kariérního růstu a dalšího povýšení, plat, nedostatek uznání, nástrojů 

prostředků a školení, nadměrné pracovní vytížení a nefungující týmová spolupráce. 

Jednotlivé příčiny mají vždy společný problém a tím je důvěra, která zaměstnancům 

chyběla ze strany vedení. Také se velmi často objevovaly problémy s nadějí a 

kompetentností. Lidé neopouštějí špatné organizace, ale špatné manažery. [7] 
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Důsledky fluktuace 

Fluktuaci nelze vnímat jen jako negativní jev. Udržuje vnitřní trh práce, kdy 

vytváří příležitost k postupu, vyvolává přísun nových lidí a nápadů, snižuje stereotypy a 

provozní slepotu a dochází ke stabilizaci produktivního personálu, řízení rozvoje a 

nástupnictví. 

Do negativních stránek fluktuace zařazujeme ztrátu zaškolených zaměstnanců, 

existující možnost úniku citlivých informací a obchodních tajemství, pocity nejistoty u 

stávajících zaměstnanců a jejich přetěžování. Pro kvalitní uchazeče o místo se podniku 

snižuje důvěryhodnost coby potenciálního zaměstnavatele. S vysokou fluktuací jsou i 

spojeny určité finanční náklady. V době, kdy se zaměstnanec rozhodne odejít z firmy, 

může se snížit jeho výkonnost nebo dojde ke zvýšení nemocnosti a s tím souvisí růst 

nákladů před výpovědí. Zaměstnavatel má také náklady spojené s odchodem, kdy vyplácí 

odstupné. Po odchodu zaměstnance musí vynaložit další náklady na nábor a výběr 

zaměstnance a na jeho následné zapracování.  

Fluktuace v podnicích bývá často řešena investováním do zlepšení pracovního 

prostředí, péče o zaměstnance a rozvojových a motivačních programů. [22]  

 

2.10  Devatero motivačních pravidel 

Plamínek sepsal pravidla motivace, která se mu v motivační praxi osvědčují: 

1. Stimulace a motivace. Kladný vztah k úloze vzniká ze dvou příčin. První příčinou 

bývá, že splnění, je spojeno se ziskem, druhou příčinou bývá splnění, které je 

v souladu s vnitřním vyladěním člověka.  

2. Zlaté pravidlo motivace. Nepřizpůsobovat lidi úkolům, ale úkoly lidem. Ne vždy 

dojde k tomu, že si sedne člověk a úkol.  

3. Pravidlo motivační kotvy. Problém nastává, pokud člověk v práci nenajde nic, co by 

ho bavilo.  Zadávaná práce by měla obsahovat alespoň část, která bude přinášet 

jedinci radost. 

4. Pravidlo diferencovaných podnětů. Pro motivaci je klíčové vědět, které podněty to 

jsou a začít je používat. Je nutné poznat jakési motivační pole, které má každý z nás.  

5. Pravidlo dvojí cesty. Obava z nepříjemného může motivovat stejně jako touha po 

příjemném.  

6. Pravidlo snadnějších alternativ. Mnohdy stačí práci dobře definovat a vysvětlit. 
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7. Pravidlo diagnostické triády. Diagnostická triáda je složena ze série otázek: chce, 

umí a může. Jedná se o významný klíč k rozhodnutí, zda uplatnit motivaci anebo 

jinou alternativu.  

8. Zaměření na člověka. Při motivaci se musí myslet na druhé nikoli na sebe.  

9. Struktura motivačního pole. Motivy jsou kombinací osobnosti, prostředí a situace. 

Motivační pole člověka je tvořeno souhrou složek, které se mění a ovlivňují. [16] 

 

2.11  Motivování nejen penězi 

Peníze jsou nejobvyklejší vnější odměnou, poskytují to, co většina lidí chce. 

Nabývají velké motivující síly, protože symbolizují tak mnoho nehmotných a 

nedefinovatelných cílů. Plat je dominantní faktor při výběru zaměstnání. Peníze za 

správných okolností jsou pozitivní motivací nejen proto, že je lidé chtějí a potřebují, ale 

také proto, že slouží jako vysoce hmatatelný nástroj uznání. Přitahují lidi do organizace a 

ovlivňují jejich setrvání v ní. Špatně sestavený a vytvořený systém odměňování může 

demotivovat. Na základě výzkumu se došlo k tomu, že daný systém odměňování musí být 

spravedlivý a slušný. Odměna by měla být jasně spjata s úsilím nebo s mírou 

odpovědnosti a lidé by neměli dostávat méně peněz, než si zaslouží v porovnání se 

spolupracovníky. [2] 

K motivaci pracovníků, ale plně nestačí jen peníze. Motivace je složena z dílčích 

oblastí, které lze nalézt pod anglickou zkratkou motivation. Kdy sem patří peníze 

(money), cíl (object), úkol (task), podněty a stimuly (incentive), rozmanitost (variety), 

odměna (award), výcvik a školení (training), informovanost (informatik), příležitost 

(oportunity) a potřeby (needs). [26]  

Vysoký plat a benefity jsou žádány, ale motivační účinek je spíše krátkodobý. 

Zaměstnanec, který dostane přidáno si myslí, že bude spokojenější a hlavně výkonnější, 

ale již po třech měsících počáteční uspokojení pomine a cítí se stejně, proto chce znovu 

zlepšit podmínky a nejlépe plat. Takto krátkodobou motivaci vysvětluje psycholog Jiří 

Šimonek, který vycházel z analýzy psychologických testů 250 tisíc Čechů. Za nejvíce 

demotivující ze strany zaměstnavatele je příliš autorativní řízení, nulový platový růst, 

neexistence profesního a kariérního růstu a týmové práce. Demotivující pro Čechy také 

může být velmi namáhavá práce a různé formy lží, podvodů a zneužívání. [25]   
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2.12  Odměňování pracovníků 

Odměňování zaměstnanců za práci v pracovněprávním vztahu je upraveno 

v zákoníku práce. V každé organizaci je nutná existence efektivního, jasného, 

spravedlivého a motivujícího systému odměňování. [8] Cílem systému odměňování by 

mělo být uspokojování potřeb organizace i všech stran na organizaci zainteresovaných. [2] 

Současně by cílem také mělo být propojení mzdy za práci s různými formami 

nefinančního uznání. [8] Odměňování podporuje prosazování strategie organizace a její 

kulturu, aktivně působí na získávání a stabilizaci zaměstnanců, motivuje zaměstnance 

k rozvoji a také je stimuluje k lepším pracovním výkonům.  

Organizace by měla mít vždy nejprve vyjádřenou filozofii a strategii odměňování. 

Filozofie odměňování formuluje mzdovou pozici, jakou by chtěl zaměstnavatel zaujímat 

ve srovnání s konkurenty a jaké metody k tomu použije. Filozofie poukazuje na 

zaměstnavatelův přístup k řešení mzdových problémů. Nastiňuje, jak si cení dobrý 

pracovní výkon, jak pokutuje horší než standardní výkon, jakým způsobem řeší propojení 

individuální formy mzdy s kolektivními formami a spousty dalších. [10]  

 

2.12.1  Mzdové formy 

Jsou stimulem ke zvyšování a zlepšování pracovního výkonu jednotlivce, 

kolektivu a organizace jako celku. Oceňují výsledky práce, pracovního jednání a 

hospodaření s prostředky. Mzdové formy jsou uplatňovány k odměňování toho, jak a 

s jakými výsledky zaměstnanci vykonávají svou práci. [10] Systém odměňování se 

v organizacích nevytváří navždy, ale mělo by jít o záležitost vyžadující neustálou 

pozornost a měla by se prověřovat její účinnosti. Nejlepším systémem odměňování je ten, 

který vyhovuje potřebám a zájmům jak organizace tak zaměstnancům. Akceptují ho 

všichni zaměstnanci bez ohledu na vykonávanou práci a je vytvářen, zaváděn a 

pozměňován za účasti zaměstnanců či jejich představitelů. Forem mezd je více, ale každá 

má své nevýhody a výhody, a proto se hodí každá pro jiný typ prací. [8]  

 

Druhy mzdových forem 

Zásady pro poskytnutí zaměstnaneckých mzdových forem jsou zcela v režii 

podniku, ale jsou zakotveny ve vnitřních předpisech nebo mzdových částech kolektivních 

smluv. Zásady se odvíjí od druhu mzdové formy, kdy jsou rozděleny na základní (časová 
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a úkolová mzda) a doplňkové formy (osobní ohodnocení, prémie, provize, bonus, odměny 

a odměna za úsporu času).[10] 

2.12.2  Základní mzdové formy 

 

Časová mzda 

Časovou mzdu lze uplatnit u jakékoliv práce. [10] Používá se především 

v případech, kdy je náročné měřit množství a kvalitu práce, kdy intenzita a tempo kolísá a 

zaměstnanec to nemůže ovlivnit, pokud potřeba práce je nestálá a také pokud jsou 

přednější jiné charakteristiky výkonu. [8] 

Pokud se jedná o dělnickou profesi, vypočte se jako hodinový mzdový tarif, součin 

tohoto tarifu a skutečné odpracované doby v hodinách. U měsíčního tarifu, který je 

obvyklý pro nemanuální činnosti, je přímá úměra počtu odpracovaných dnů v měsíci. [10]  

Výhodou je jednoduchost a nízká administrativní náročnost. Pro příjemce mzdy je 

srozumitelná s pocitem jistoty výdělku. Při změnách v organizaci práce a mobilitě 

zaměstnanců nepůsobí jako překážka. Problémovým bodem je její nízký stimulační efekt 

u pracovního výkonu. Aby byl překonáván, jsou zaváděny určité modifikace a doplňky. 

Často se používá diferencovaná časová mzda stavějící na více sazbách, které jsou 

rozděleny dle míry plnění výkonových norem. Nebo se časová mzda doplní o osobní 

hodnocení, prémie, bonusy, provize a odměnou. [10] Další nevýhodou je, že línější či 

méně schopnější pracovníci se přiživují na práci svých kolegů či organizace a je nutná 

intenzivnější kontrola zaměstnanců a jejich následné donucování ke splnění požadovaného 

výkonu. 

 

Při zavádění časové mzdy je vhodné zvážit některé oblasti: 

1. Výši odměny, kterou musí poskytovat organizace, aby si udržela dostatečně kvalitní 

zaměstnance a popřípadě přilákala nové. 

2. Zda brát v úvahu při stanovení časové mzdy délku zaměstnání v organizaci, délku 

praxe vůbec a nebezpečné či obtížné pracovní podmínky. 

3. Co bude postačujícím rozdílem u tarifů mezi pracovními místy, které požadují jiné 

schopnosti, dovednosti a zkušenosti. 

4. Existence různých hodnot rozdílů v míře růstu mezd. [8] 
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Úkolová mzda 

Je nejjednodušší a nejvíce používanou pobídkovou formou. Využívána často 

k hodnocení práce dělníků. Za každou odvedenou jednotku práce je pracovník 

odměňován. Mzda je tedy tvořena z násobku počtu odvedených jednotek práce krát sazba 

za jednotku práce. Sazba je určena na základě spravedlivé odměny pro průměrného 

pracovníka.[13] Úkolová mzda existuje ve dvou formách. První forma má rovnoměrný 

průběh závislosti mzdy na výkonu (stejná sazba za jednotku pro všechny jednotky). Druhá 

má diferencovaný průběh závislosti mzdy na výkonu. Do určité normy či množství 

existuje jedna sazba pro všechny jednotky, nad normu se poté poskytuje vyšší sazba, ale 

také může dojít k penalizování, pokud je nedostatečné plnění výkonových norem. [8] 

Důvodem, proč jsou využívány pobídkové systémy je ten, že panuje představa o 

lidech, jež jsou motivování hlavně penězi. Zkušenosti spojené s odměňováním dle výkonu 

svědčí o tom, že v první fázi zavádění systému dojde k vzrůstu produktivity, která se ale 

ne vždy udrží. Jejich použití je z důvodu snížení výrobních nákladů, zvýšení výstupů a 

zvýšení mzdy určitým zaměstnancům. Také není potřeba k udržení dobrých výsledků 

výrazného dohledu. Někteří kritici považují argument, že lidé pracují pilněji pouze tehdy, 

když jsou lépe placeni za zdrcující. Tvrdí naopak, že nepeněžní a vnitřní motivátory 

mohou mít i dokonce výraznější a dlouhotrvající vliv na výkon.  

Pobídkové systémy mají, ale také své nevýhody, mezi které patří: 

• Mohou být nespravedlivé a to z důvodu kolísání práce či jejího nedostatku, potřebě 

osvojit si nové poznatky a nebo mají pracovníci pocit, že metoda úpravy sazeb není 

spravedlivou. 

• Jsou neefektivními, protože každý zaměstnanec má vlastní představu o tom, jak tvrdě 

bude pracovat a dle toho reguluje své výstupy. 

• Může pokutovat dovednosti a to tím, že zdatnější pracovníci dostanou obtížnější úkoly, 

které jsou méně výnosnými. 

• Nekontrolovatelný růst mezd vzhůru. Bude docházet k rychlejšímu růstu mezd než 

produktivitě.  

• Nákladnost z hlediska udržování. Bude potřeba větší kontrola kvality. 

• Povede k vyvolávání sporů mezi pracovníky z důvodů nezdůvodněných či 

nespravedlivých sazeb. 

• Neochota či odpor k vynaložení dané úrovně úsilí.  
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• Může být velmi nízká kvalita práce, kdy se budou spíše koncentrovat na výstupy a 

množství než na kvalitu. 

• Následkem mohou být úrazy, ale také zdravotní rizika, kdy zaměstnanci ve vidině 

vyššího zisku ignorují bezpečnostní opatření.  

I přes známá úskalí pobídkových systémů jsou nadále manažery preferovány. 

 

2.12.3  Doplňkové mzdové formy  

Zpravidla slouží k odměňování výkonu, zásluhy anebo obojího. Jsou využívány ke 

zvyšování nedostatečné pobídkovosti časové mzdy nebo platu a vážou se na individuální 

nebo kolektivní výkon. Mohou být jednorázové nebo se periodicky opakující. [13]  

 

Osobní ohodnocení bývá poskytováno se záměrem motivovat zaměstnance 

k pracovnímu výkonu a k požadovanému jednání. Jeho velikost stanovuje nadřízený na 

základě posouzení množství a kvality práce. Může být určitým procentem základního 

platu. [10]  

Prémie je typická a široce používaná pobídková forma. Poskytuje se k časové 

anebo úkolové mzdě. Prémie jsou dvojího druhu. Buď pravidelně se opakující prémie za 

uplynulé období se závislostí na odvedeném výkonu anebo jednorázové prémie (bonus, 

mimořádná odměna). [13] Přiznávají se za mimořádné plnění povinností. Patří sem 

věrnostní prémie, prémie za přítomnost, které odměňují nulovou pracovní neschopnost. 

Prémie jsou udělovány obvykle za měřitelné nebo kvantifikovatelné výsledky práce. [10]  

Provize jsou velmi jednoduché a vysoce pobídkové formy mzdy. Jsou vhodné pro 

obchodníky, zaměstnance ve službách a všude, kde lze výsledek práce kvantifikovat.  

Bonus, oblíbená forma mzdy za dosažení specifických a mimořádných úkolů. 

Poskytuje se za kvalitu měřenou procentem produkce nejvyšší kvality z objemu výroby, 

za dodržení standardů kvality a jiné. Bonus vyvolává stimulační podněty, protože je 

vyplácen okamžitě po odvedení dobrého pracovního výkonu, přiznává se jen výjimečně 

výkonným zaměstnancům, administrativně je nenáročný a umožňuje pružně reagovat na 

aktuální situaci na trhu.  

Jednorázové a mimořádné odměny odměňují mimořádné pracovní úsilí a 

nestandardní úspěch. Zvýhodňují zaměstnance za délku pracovního poměru a slouží 

k posilování jejich stabilizace. Patří sem odměny na dovolenou a k Vánocům, odměny k 

pracovním a životním výročím a jiné. [10]  
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Odměny za úsporu času slouží k odměnění zaměstnance, kdy odvedou určité 

množství práce během kratší doby. Využívána u dělníků. Používány jsou 3 typy. 

1. Halseyho prémiový systém. Pracovník obdrží odměnu za úsporu času, když odvede 

dané množství práce za kratší čas, než stanovuje norma.  

2. Rowanův systém se od Halesyho liší tím, že procento za uspořený čas není pevné, ale 

je závislé na výši procenta uspořeného času. 

3. Bedauxův systém. Odměna je založena na normované jednotce měření tzv. B. Prémie 

se stanoví dle počtu jednotek B odvedených nad normu. [13]  

 

2.12.4  Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody jsou součástí odměňování pracovníků, poskytují se 

pracovníkům pouze za to, že mají u podniku pracovním poměr. Nabízejí se většinou 

plošně, ale u některých se přihlíží k funkci, postavení pracovníka, k době zaměstnání a 

zásluhám. Skutečné zaměstnanecké výhody poskytuje podnik ze své vlastní iniciativity. 

Takto motivovaný podnik má potřebu získat a stabilizovat žádoucí pracovníky, upevnit 

jejich vztah k podniku, vytvořit pocit sounáležitosti, získat jejich loajalitu, sblížit jejich 

individuální cíle s cíli podniku a vytvořit harmonické pracovní vztahy. [12] 

V době krize došlo k rozsáhlému snižování nákladů a také k rušení 

zaměstnaneckých benefitů. Ale zaměstnavatelé by se měli naopak snažit budovat pozici 

pro růst firmy a udržet si své kvalitní zaměstnance. [14] 

 

Skupiny zaměstnaneckých výhod: 

• Výhody sociální povahy- důchodové připojištění, životní připojištění, podnikové 

půjčky apod. 

• Výhody zkvalitňující využití volného času – kulturní a sportovní aktivity, dotování 

rekreace 

• Výhody se vztahem k práci – stravování, výhodnější prodej podnikových produktů, 

příspěvek na úhradu cestovních nákladů při dojíždění do zaměstnání, vzdělání hrazené 

organizací 

• Výhody odvíjející se od postavení v organizaci – firemní automobily popřípadě jejich 

použití pro soukromé účely, přidělení mobilního telefonu atd. [8] 
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Zaměstnanecké benefity, lze nabízet ve dvou formách: 

1. Fixní (plošný) způsob poskytování benefitů – zaměstnavatel určí základní 

zaměstnanecké benefity pro všechny zaměstnance a je pouze na nich, zda je využijí či 

nikoli. Nevýhodou je, že zaměstnavatel může nevhodně investovat do určitých výhod, 

o které nemusí být ve výsledku zájem.  

2. Flexibilní systém (cafeteria) – je stanoven firemní balíček zaměstnaneckých benefitů a 

také roční limit bodů pro každého zaměstnance. Benefity jsou tak voleny na základě 

preferencí. 

Benefity by měly být atraktivní, ale také moderní produkty, které umožňují 

zaměstnancům svobodnou volbu výběru. Toto lze splnit za pomoci cafeteria systému nebo 

i tzv. předplacenou benefiční kartou. Rovnováha mezi prací a soukromým životem 

zvyšuje nejen motivaci a spokojenost zaměstnanců, ale i výkonnost a snižuje pracovní 

neschopnost. Odpočatí, spokojení a vhodně motivovaní zaměstnanci jsou daleko 

produktivnější. 

 

Cafeteria systém zaměstnaneckých výhod 

Je systém volitelných bloků zaměstnaneckých výhod. Zaměstnanci mají určitý 

počet bodů, za které mohou čerpat výhody dle svého uvážení. Výhodou cafeteria systému 

je jeho flexibilita, transparentnost, spravedlnost, konkurenční výhoda a svobodná volba. 

Nevýhodami mohou být přílišná intenzivní komunikace, náročná administrativa, nákladná 

implementace a pravidelná aktualizace potřeb všech zaměstnanců. Existují 3 varianty 

cafeteria systému. Systém bufetu, kdy je možné si vybrat výhody do výše svého 

zaměstnaneckého účtu. Další formou je systém jádra s pevně stanoveným jádrem výhod 

pro všechny zaměstnance a zbývající výhody jsou v nabídce. Poslední formou je systém 

bloků, kdy jsou nadefinované kategorie zaměstnanců a k nim se vážou určité výhody. [14] 

 

2.12.5  Kolektivní vyjednávání 

Kolektivní vyjednávání je proces, kdy zástupci zaměstnanců (odbory) vyjednávají 

se zástupci zaměstnavatelů podmínky zaměstnání. Výsledkem je kolektivní smlouva, která 

dává pracovním vztahům v organizaci určitý řád a jsou i výrazem participace zaměstnanců 

a dalších pracovníků na řízení a rozhodování ve firmě. Předmětem kolektivního 

vyjednávání a následně obsahem kolektivní smlouvy jsou oblasti týkající se odměňování a 

jeho mzdového systému, mzdové formy, mzdového zvýhodnění a jiné. Další oblasti je 
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pracovní doba a její délka, způsob rozvržení práce v noci, přesčas atd. Také sem spadá 

bezpečnost práce a pracovní podmínky, služby poskytované pracovníkům, prošetřování 

stížnosti a spousta dalších. Závazky, které jsou v kolektivní smlouvě, musí být konkrétní, 

termínované a kontrolovatelné. S právními předpisy nesmí být závazky v rozporu a dále 

zákon stanovuje postup při kolektivním vyjednávání a uzavírání kolektivní smlouvy. [19] 

 

2.12.6  Odměňování manuálních pracovníků 

Systémy odměňování manuálních pracovníků se liší od ostatních systému a to 

třemi způsoby. Základem odměňování jsou časové sazby, dochází k používání 

specifických sazeb pro jednotlivá pracovní místa a také je zde využíváno pobídkových 

systémů. Odměňování dílenských pracovníků ovlivňuje několik faktorů. Nejčastěji jsou 

mzdy ovlivňovány celostátními nebo lokálními kolektivními smlouvami s odbory. Tlaky 

na lokálním trhu práce díky nabídce a poptávce mají výrazný vliv na mzdové sazby pro 

jednotlivá povolání v případech, kdy neexistuje dostatek kvalifikovaných lidí nebo pokud 

se projevuje neochota dané práce vykonávat. Díky dostupnosti informací na lokálním trhu 

o mzdových sazbách je možnost volby jak na straně nabízejících, tak na straně 

poptávajících. Díky technologii došlo k harmonizaci systémů odměňování na dílnách a 

systémů odměňování v kancelářích nebo laboratořích. 

Časové sazby neboli hodinové sazby, práce za denní mzdu aj. jsou předem 

stanovené sazby za skutečné odpracované hodiny. Sazba je stanovena za pomocí 

lokálního trhu a formálního/neformálního vyjednávání. Základní sazba je rozšířena o 

příplatky za práci přesčas, za práci ve směnách, za noční práci, za pohotovost, za 

nepříznivé pracovní podmínky a někdy i za místní příplatky.  

Pobídkové systémy. Zařazujeme sem úkolovou mzdu, systémy normování práce, 

mzdu s měřeným denním výkonem a odměnu dle výkonu. Cílem by měla být motivace 

pracovníků k vynaložení většího úsilí.   

Jednotné postavení a harmonizace 

Znamená, že dílenští pracovníci dostávající mzdy mají mít stejné podmínky jako 

pracovníci dostávající platy. Mají mít stejné pracovní podmínky jako ostatní pracovníci 

organizace. Harmonizace představuje snižování rozdílů ve mzdových/platových 

strukturách a v ostatních pracovních podmínkách. Dochází k uplatňování stejného 

přístupu a kritérií u peněžních odměn a zaměstnaneckých výhod u všech pracovníků. 

Harmonizace má usnadnit flexibilitu využití pracovníků. [1] 
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2.12.7  Odměňování a řízení pracovního výkonu 

Řízení pracovního jednání je důležitou částí v systému celkového odměňování, 

v němž jsou všechny složky odměny spojeny dohromady a jsou integrovaným a 

souvislým logickým celkem. Jednotlivé složky jsou základní mzda, zásluhová mzda, 

zaměstnanecké výhody a nepeněžní odměny zahrnující i vnitřní odměnu plynoucí ze 

samotné práce. Rozhodování o peněžních odměnách je podle přínosu anebo výkonu. 

Nepeněžní odměny mohou být ve formě zpětné vazby, příležitosti uspět, prostoru pro 

rozvoj dovedností a vedení na dráze kariéry. Tyto odměny mohou mít dlouhodobější a 

významnější dopad než peněžní odměny.  

Řízení pracovního výkonu bývá často spojováno s peněžní odměnou. Není vhodné 

mít přímou vazbu mezi zkoumáním a posuzováním pracovního výkonu a zároveň i 

hodnocením výkonu pro účely odměňování. Pokud má být tento proces spravedlivý, 

správný, logický a transparentní měli by být zaměstnanci informování, jak bylo 

posuzování prováděno a jak bylo přeměněno na zvýšení mzdy. [3]   

 

2.12.8  Zásady účinného odměňování 

Největší význam u motivování bývá připisován finanční motivaci. Nacházejí se, 

zde 2 úrovně působnosti. První úroveň je systém, který stanovuje organizace a druhá 

úroveň se vyvíjí od rozhodnutí vedoucího o odměně. Aby mělo odměňování motivující 

účinek je stanoveno několik principů. 

 

1. Pohyblivá složka mzdy motivuje výkonnost.  

2. Stejná nebo skoro stejná odměna zapříčiní snížení motivace.  

3. Pevná složka mzdy je motivující k setrvání nebo i k náboru.  

4. Zainteresovanost zaměstnanců na výsledcích celku.  

5. Čím jednodušší systém, tím je silnější motivace.  

6. Včasnost odměny.  

7. Vysvětlení výše odměny pracovníkovi.  

8. Výše odměny se má odvíjet od zásluhy pracovníka. [5] 
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2.13  Metody sběru dat 

Výzkum 

Výzkumem rozumíme systematický sběr, analýzu a interpretaci informací, jež jsou 

východiskem pro rozhodování. Projekt samotného výzkumu má několik fází. 

Nejdůležitější fází bývá označováno stanovení cíle výzkumu, poté je nutné určení zdrojů 

informací. Třetí fází je stanovení výzkumných metod, kdy nejznámější jsou 3 základní 

výzkumné metody, tedy dotazování, pozorování nebo experiment. V posledních fází 

výzkumu už probíhá sběr informací, analyzování a interpretování dat. Na základě 

interpretování jsou poté předloženy návrhy a doporučení. 

Výzkum členíme na primární a sekundární nebo také na kvantitativní a 

kvalitativní. Primárním výzkumem jsou myšleny případy, kdy sami sbíráme informace a 

to za pomocí dotazování, pozorování či experimentu.  Sekundární výzkum naopak 

využívá již sesbíraných informací, které v minulosti sloužily jiným účelům než je právě 

prováděný výzkum. Dělení výzkumu na kvantitativní a kvalitativní je závislý na problému 

z kterého se vychází, a který je daným výzkumem řešen. Kvantitativní výzkum řeší 

kvantifikovatelné problémy a zpravidla pracuje s velkým počtem vzorků respondentů. 

Výsledkem bývají popisné a měřitelné informace. [11] Obvykle používanými metodami 

jsou skupinové diskuse, hloubkové rozhovory a brainstorming. Informace lze zpracovat za 

pomoci různých statistických programů jako kontingenční tabulky, kauzální analýzy, 

statistické metody (korelační a regresní analýza), ekonometrické modely a metody 

časových řad. [6] Naproti tomu kvalitativní výzkum zkoumá příčiny a vztahy jevů. 

Výsledky nebývají kvantifikovatelné a nelze je zobecnit na celek. [11] Účelem je 

pochopení názorů, pohnutek, motivů, důvodů určitého chování a všeho, co nelze vyjádřit 

číselně. Mezi nejpoužívanější metodami na zpracování informací jsou analýza závěrů 

diskusní skupiny, delfská metoda a analýza křížového efektu. [6] 

 

Dotazník 

U diplomové práce bylo aplikováno písemné dotazování týkající se zaměstnanců 

ve výrobě. Výhodami dotazníku je jeho velká efektivita postihující velký počet jedinců 

s minimálními náklady a v poměrně krátkém čase. Je zde zaručena vysoká míra 

anonymity. Nevýhodami může být nízká návratnost, dotazník klade také vysoké nároky na 

ochotu dotazovaného. Může se stát, že odpovídající spousty otázek přeskočí či nevyplní 

zcela dotazník. [9]Rozlišujeme dva základní typy dotazníků, účelové (příležitostné) a 
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standardizované (diagnostické). Účelové dotazníky slouží ke zjištění názorů pracovníků 

na stránky a podmínky jejich pracovní činnosti. Standardizované dotazníky jsou tvořeny 

k identifikaci a měření zájmů, postojů, temperamentových a obecných motivačních 

vlastností. Předpokladem  fungujícího dotazníku jsou otázky, které dělíme na výzkumné či 

funkční.  Za pomoci výzkumných otázek získáme informace, jež slouží k cíli výzkumu a 

otázky funkční mající bezprostřední vztah k obsahové vlastnosti dotazníku. Funkční 

otázky plní některé další významné funkce jako otázky identifikační (zjišťující 

sociologická data), otázky úvodní či motivační (smyslem je poskytnout informace o cílech 

výzkumu a navození zájmu) a otázky kontrolní (posuzují spolehlivost výpovědi 

respondenta na otázky výzkumné). Otázky jsou konstruovány jako otevřené, na které bývá 

odpovídáno volně vlastními slovy anebo uzavřené, kde jsou už předtištěny varianty 

odpovědí. U odpovědí bývají používány takzvané škály, které umožňují zjišťovat jaké 

postoje má zkoumaná osoba k určitému jevu nejen z hlediska polarity, ale i z hlediska 

intenzity těchto postojů. Postojová škála je jakousi stupnicí, která je vymezena nejčastěji 

číselně.  Dotazníky bývají nejvyužívanější metodou sběru dat v psychologických 

výzkumech a expertních šetřeních. [15] 

 

Paretovo pravidlo 

Další metoda, která je využita v této práci se nazývá Paretovo pravidlo, které je 

aplikováno u vyhodnocování dotazníku. 

Použití je jak v běžném životě, tak v ekonomické praxi. U Paretova pravidla 

existují 3 kritéria, kritérium 80 %, 50 % a kritérium průměrného výskytu. 

 Dané pravidlo nám říká, že 80 % důsledků nebo výsledků je způsobeno 20 % 

příčin. Toto pravidlo poukazuje na zaměření se na 20 %, kterým je nutné se věnovat, 

protože jsou důležitá. Zbytek jsou nedůležité či nepodstatné věci, kterými zbytečně 

trávíme čas. Rozdělení příčin může být na dvě nebo tři skupiny. Pro malé firmy je nutné 

znát toto rozdělení už proto, aby nevykládaly čas, peníze a úsilí na aktivity, které přináší 

jen minimální výsledky. [6] 
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SWOT analýza 
 Bývá prováděna jako součást komplexní analýzy nebo jako samostatný krok. 

Název je odvozován od prvních písmen: 

S = strenghts (silné stránky), 

W = weakness (slabé stránky), 

O = opportunities (příležitosti), 

T = threats (hrozby). 

Analyzují se faktory interní (silné a slabé stránky) a faktory externí (příležitosti a 

ohrožení). Za silné faktory jsou považovány ty interní faktory, které vytvářejí silnou 

pozici na trhu. Jsou brány za konkurenční výhodu a představují dobré oblasti firmy. 

Posuzují se podnikové schopnosti, dovednosti, zdrojové možnosti a potenciál. Slabé 

stránky naopak poukazují na nízkou úroveň určitých faktorů, což někdy způsobuje 

omezení efektivního výkonu firmy. Příležitosti představují možnosti, které mohou podnik 

zvýhodnit vůči konkurenci. Hrozba je naopak nepříznivou situací, či změnou ve 

společnosti zapříčiňující úpadek či nebezpečí neúspěchu. Podnik by měl hrozby 

odstraňovat či minimalizovat. [6] 

 

Metoda párového porovnání 

Metoda párového srovnání je statistickou metodou, která má sloužit k vytváření 

pořadí. Předpokladem je snadnější porovnání jednoho faktoru s druhým než zabývání se 

celým souborem faktorů a vytvoření pořadí na základě hromadného porovnání. 

Provádí se izolované porovnání každého faktoru s každým, pokud některý faktor 

má vyšší hodnotu než druhý porovnávaný faktor, tak jsou přiděleny dva body, méně 

důležitý faktor získá 0 bodů. Pokud se dojde k závěru, že mají oba stejný význam, 

dostanou vždy po jednom bodu. Po srovnání všech faktorů se získané body sečtou a dle 

dosaženého počtu bodů se vytvoří pořadí práce popřípadě váhy. [2]   
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3 Charakteristika podniku 

V  kapitole je rozebrána společnost ELKO EP s.r.o., kdy jednotlivé informace byly 

získány z webových stránek společnosti a materiálů, jež poskytla samotná společnost. 

 

3.1 Identifikační údaje a předmět podnikání společnosti 

Identifikační údaje 

Společnost:    ELKO EP, s.r.o.  

Sídlo:     Palackého 493, 769 01 Holešov, Všetuly 

IČ:     255 08 717 

DIČ:     CZ 255 08 717 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

Den zápisu do OR:   10. 11. 1997 OR, Krajský soud v Brně, oddíl C,

  vložka 28724 

Hlavní předmět podnikání:  Výroba, instalace a opravy elektronických 

zařízení  

Předmět podnikání společnosti 

• Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení  

• Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej  

• Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 

• Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 

• Pronájem a půjčování věcí movitých 

3.2 Profil a historie společnosti 

Historie společnosti 

 Společnost ELKOEP s.r.o. se zaměřuje na výrobu a vývoj modulových 

elektronických přístrojů. Nabízí více jak 200 typů relé a jiných modulových přístrojů, 

které jsou využívány nejen v domovních, ale i v průmyslových aplikacích.  

 Její vznik začal nejdříve jako rodinná manufaktura, ale společnost poté prošla 

razantní změnou. Již od roku 1999 se společnost rozšiřuje i na zahraniční trhy 

prostřednictvím distributorů a brandnamingových partnerů.  Celé ¾ obratu jsou tvořeny 

prodejem do zahraničí.  Export probíhá do 50 zemí světa a na poli elektroniky zaujímaná 
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společnost vedoucí postavení.  Společnost stvořila takzvanou ELKO EP Group, která je 

tvořena jednotlivými společnostmi v zahraničí.  Nejdříve vznikla první spřízněná 

společnost na slovenském trhu se sídlem v Nitře. Začala jen s jedním zaměstnancem a 

ročním obratem 1,5 mil Sk. V roce 2010 již pracovalo 8 zaměstnanců a obrat neustále 

narůstal.  Dále se v roce 2005 rozšířila síť do Polska. I přes velmi silnou polskou 

konkurenci si společnost našla významné postavení na trhu a to především v oblasti 

realizaci inteligentních elektroinstalací. Souběžně s Polskem byla založena i společnost 

v Maďarsku. V roce 2007 se rozšířila síť až do Ruska, kde i přes počáteční problémy 

s aklimatizací nakonec došlo k úspěšnému nalezení zákazníků. V témže roce byla 

založena i v Rumunsku a v roce 2009 již šestá společnost v pořadí vznikla na Ukrajině.  A 

v roce 2010 se stala posledním spřízněným subjektem dceřiná společnost v USA. Každý 

rok se zvyšuje počet zaměstnanců a narůstají tržby, což svědčí o expanzi a potvrzování 

pozice na trhu.  Nyní má společnost více jak 180 zaměstnanců s vlastním vývojovým 

zázemím a s moderní výrobní technologií srovnatelnou s úrovní vyspělých zemí.  ELKO 

EP disponuje vlastním výzkumným a vývojovým centrem od roku 2008, kdy do celé 

stavby bylo investováno 18 milionů Kč. Díky vybudovanému centru se dokázala spojit 

související oddělení výroby, reklamace a zkušebny. Společnost nenabízí jen jednotlivé 

produkty, ale také kompletní řešení.  

 Firma je držitelem několika certifikátů: ISO 9001:2009, ISO 1401:2005, CE, 

ČSN-EN, UL. Výrobky jsou vyrobeny dle evropských standardů a mohou používat 

značku „Česká kvalita“.  

Přehled sortimentu  

• Modulové elektronické přístroje 

• Inteligentní a komfortní elektroinstalace iNELS 

• RF Control – Bezdrátové ovládání 

• ETI – elektrotechnické produkty 

• LOGUS90 – domovní spínače a zásuvky [28] 

 

Ekonomická situace  

 V tabulce číslo 3.2.2 je uveden vývoj tržeb od roku 2003 do roku 2011 a v tabulce číslo 3.2.3 

jsou zpracovány jednotlivé vybrané ekonomické ukazatele. 
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Tabulka č. 3.2.2 Vývoj tržeb od roku 2003 do roku 2011 
Rok Celkové tržby v Kč 

2003 80.226.000 

2004 114.679.000 

2005 121.238.000 

2006 137.054.000 

2007 173.767.000 

2008 171.397.000 

2009 168.764.000 

2010 199.367.000 

2011 204.958.000 

Pramen: Výroční zpráva podniku 

Do roku 2007 neustále tržby společnosti rostly, ale bohužel kvůli světové krizi i zde 

došlo k poklesu, kdy oproti roku 2007 tržby v roce 2008 poklesly o 2,4 mil Kč. Tento trend 

trval ještě i v roce 2009, kdy se snížily o 2,6 mil. Kč oproti roku 2008. Ale již v roce 2010 

došlo k nárůstu tržeb na 199 mil. Kč, které byly dokonce vyšší než v roce 2007. Krize se ve 

společnosti projevila jen po dva roky a i nadále mají tržby tendenci růst.  

Tabulka č. 3.2.3 Hlavní ekonomické ukazatele (v tis. Kč) 

Vybrané ekonomické ukazatele 2010 2011 

Celková aktiva 149 534 170 274 

Základní kapitál 2 000 2000 

Vlastní kapitál 115 865 132 218 

Tržby 175 980 194 133 

Osobní náklady 39 656 42 195 

Provozní zisk 19 993 19 167 

Zisk před zdaněním 17 131 18 108 

Zisk po zdanění 12 279 13 928 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 129 131 

Provozní zisk na zaměstnance 155 146 

Osobní náklady na zaměstnance 307 322 

Pramen: Zpracováno autorkou 
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Informační systém 

V celém podniku je využíván informační systém Abra G4, který nabízí pohled na 

podnikové procesy, jejich plánování, evidenci a správu. Jednotlivé moduly pokrývají oblasti 

prodeje, obchodu, výroby, nákupu, logistiky, služeb, financí, lidských zdrojů, péče o 

zákazníky a další. Moduly mají jednotné ovládání a jsou vzájemně propojeny a tím umožňují 

práci ve více agendách současně. [23] Jednotliví pracovníci ve společnosti, ale mají jen 

omezené možnosti týkající se modulů, mohou pracovat jen s určitým počtem, do některých 

mají možnost jen nahlížet a některé ani neotevřou. Zaměstnanci ve výrobě využívají modul 

pro evidenci vyrobených výrobků nebo polotovarů, se kterými pracovali. Pokud je nalezen 

vadný výrobek, tak za pomoci systému lze dohledat pracovníka a pokutovat ho. Zaměstnanci 

se také mohou kdykoli podívat, kolik toho odpracovali a jak velká je jejich mzda.  

 

Ocenění 

Společnost za svých 20 let působení na trhu získala hned několik ocenění. Na veletrhu 

Elektrotechnika 99 – Ostrava získalo super funkční relé SMR ocenění „Zlatý výrobek“ (v 

oboru automatizace). Toto uznání v roce 2001 na veletrhu Amper získal i výrobek SHT 

(spínací hodiny). V roce 2003 opět na veletrhu Amper vyhodnotila odborná komise výrobek 

HDUI (digitální hlídací relé pro kompletní kontrolu 3-fázových sítí). 

Podnikatel roku, kterého každoročně vyhlašuje poradenská společnost Ernst & Young 

mělo v roce 2004 podkategorii Technologický podnikatel roku, kdy jednatel společnosti Jiří 

Konečný získal dané ocenění. Cílem bylo ocenit podnikatele, kteří dokázali integrovat 

moderní technologie (informační, komunikační, internet, biotechnologie apod.) do firemních 

procesů tak, aby zvyšovaly efektivitu práce a celkovou úspěšnost společnosti. 

Ve světové soutěži získala společnost ocenění na vyhlášení 500 nejrychleji rostoucích 

společností v soutěži Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2006 v Paříži. 

V roce 2007 společnost byla oceněna Technology Fast 50, kdy se umístila na 27.místě. 

Soutěž vytváří žebříček technologických společností působících ve střední Evropě sestavený 

podle růstu jejich výnosů za pětileté období.  V témže roce firma byla oceněna druhým 

místem Hospodářskými novinami v soutěži Firma roku 2007 ve Zlínském kraji. [28] 

  



 

 

4 Analýza současného systému motivace
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Graf č. 4.1.1 Vývoj počtu zam

Pramen: Zpracováno autorkou
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Vzdělanostní struktura 

V grafu číslo 4.1.2
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Celkový počet pracovníků

226 zaměstnanců. 

Graf č. 4.1.2 Vzdělanostní struktura

Pramen: Zpracováno autorkou 

 

Zaměstnanci ve výrobě 

 Zaměstnanci ve výrob

pracovníky ve výrobě, operátory technologických linek a stroj

kontroly. Průměrný počet dě

zvýšil na 52 zaměstnanců. 

 

4.2   Odměňování zam

 Od pracovního výkonu každého zam

odměňování jednotlivých pra

stanovené plány výnosů a náklad

středisky tzv. „ Firma ve firm

složku v pohyblivé části mzdy. D

mzdou, která tvoří 72 % vyp

operace nelze znormovat jako nap

jiné. Za pomoci IS ABRA 

možnost ověření své výše mzdy. 

mzda. V systému odměňování jsou i za

neustále monitorovány a slouží i ke zp

41 

2 je znázorněna vzdělanostní struktura ve spole

evažující zastoupení hlavně zaměstnanci, kteří studovali na SŠ s 50

et pracovníků zahrnující i počet zaměstnanců v zahranič

ělanostní struktura společnosti 

stnanci ve výrobě jsou rozděleni do 4 skupin. Kdy jsou d

, operátory technologických linek a strojů a pracovníky technické 

čet dělníků v letech 2010 a 2011 bylo 50 lidí a v

ě ů. [29] 

ěňování zaměstnanců 

Od pracovního výkonu každého zaměstnance a profitability stř

ování jednotlivých pracovníků. Společnost se skládá z 5 stř

ů a nákladů, které fungují jako vnitropodnik

Firma ve firmě“. Každý měsíc jsou zhodnoceny výsledky a ty tvo

části mzdy. Dělničtí pracovníci jsou motivování normo

vyplacených mezd výrobním dělníkům a to z dů

lze znormovat jako např. testování typů výrobků, pomocné práce, odst

ABRA a systému čárových kódů má každý zamě

ení své výše mzdy. Normočasová mzda je o 35 % - 40 % vyšší než hodinová 

ěňování jsou i začleněny „pokuty“ za neshodné p

neustále monitorovány a slouží i ke zpětné kontrole v případě reklamace vadného 

3%

40%

50%

1%

6%

struktura ve společnosti, kde mají 

50 % a SOU s 40 %. 

zahraničních pobočkách je 

 

leni do 4 skupin. Kdy jsou děleni na 

ů a pracovníky technické 

letech 2010 a 2011 bylo 50 lidí a v roce 2012 se 

profitability středisek se odvíjí 

středisek, která mají 

, které fungují jako vnitropodnikové účtování mezi 

oceny výsledky a ty tvoří hlavní 

sou motivování normočasovou 

důvodu, že všechny 

pomocné práce, odstřihy a 

 má každý zaměstnanec ve výrobě 

% vyšší než hodinová 

ny „pokuty“ za neshodné produkty, které jsou 

ř ě reklamace vadného 

ZŠ

SOU

SŠ

VOŠ

VŠ



42 
 

výrobku. V systému jsou popsány jednotlivé operace a množství času, jak dlouho trvá 

daná operace.  

Za pomoci odměňování jsou zaměstnanci rozděleni na příslušná pracoviště a 

přiřadí se jim i příslušná mzdová třída. Hodnocení zaměstnanců se řídí takzvaným 

bodovým systémem, kdy se jedná o motivační systém s jasně stanoveným motivačním 

faktorem ve výrobě. Zaměstnanci jsou rozděleni dle schopností a jsou tak nuceni se 

neustále zlepšovat a zvyšovat svou úroveň znalostí, aby dosáhli co nejvyššího bodového 

ohodnocení.  Bodové hodnocení má tak vliv na profesní zařazení, na přidělování a 

náročnost úkolů, perspektivu zaměstnance a jeho postup ve firmě a výši hodinové mzdy. 

Přidělováno je na základě výsledků z „Branného dne“. Body jsou složeny na základě 4 

kritérií jako vážený aritmetický průměr. Jednotlivými kritérii jsou výsledky „Branného 

dne“, počet neshod za uplynulé období, ohodnocení od přímého nadřízeného a počtu 

odpracovaných let ve firmě. Bodově hodnoceni jsou všichni pracovníci výroby kromě 

operátorů technologických linek, strojů a pracovníků technické kontroly.  

 

Zaměstnanecké benefity 

 Zaměstnancům jsou poskytovány benefity ve formě příspěvků na stravování, 

kdy zaměstnanec platí za jídlo 27 Kč, které má jinak hodnotu 75 Kč. Také jsou 

poskytovány slevy ve vlastní restauraci. Zaměstnanci za určitý počet odpracovaných let 

dostanou od společnosti odměnu. S blížícím se koncem roku bývá uspořádán Vánoční 

večírek a dostanou vánoční dárek.  Dále mají možnost využít jednorázových benefitů jako 

je welness, divadlo a jiné. 

 

Nástroje personálního řízení 

 Pro dělnické pozice je každoročně uskutečňován „Branný den“. Jedná se o 

pravidelná školení dělnických profesí v rámci speciálního programu. Za cíl jsou 

považována metodická školení na daná témata a také komplexní prověrka znalostí 

zakončena praktickou částí. Teoretická část sestává ze školení, přednášek, novinek a 

informacích o společnosti. Praktická část už testuje znalosti součástek a výrobu 

stanoveného výrobku, kdy cílem je otestování teoretických znalostí v praxi. Od výsledků 

v praktické části se poté odvíjí zařazení do několika výkonnostních a schopnostních 

kategorií, na které navazuje systém odměňování, sledování produktivity a neshodovosti 

v IS. Zaměstnanec může za výsledky z testů a zkoušky získat poukázku Sodexho, kterou 

lze uplatnit jako příspěvek na dovolenou, vzdělávání a fitness. 
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 Součásti „Branného dne“ je i hodnotící pohovor, který má na starosti 

personální manažer. Zaměstnancům jsou pokládány otázky týkající se jejich výkonu, 

práce, rezerv a spokojenosti s ohodnocením jejich práce a jaké stimuly by je motivovaly 

k vyšším výkonům. Pohovory jsou zaneseny do formulářů, které mají sloužit ke zlepšení a 

zkvalitnění výrobního procesu. Cílem je zlepšení komunikace mezi zaměstnancem a jeho 

kolegou na vedoucí pozici.  

 

Hodnocení pracovníka dle pracovního výkonu 

 Základními kritérii pro hodnocení pracovního výkonu jsou kvantita, kvalita a 

včasnost plnění. Společnost má jednotlivá kritéria detailně rozebrána a rozdělena do 4 

kategorií. První kategorií jsou výsledky práce, které jsou měřitelnými kritérii, patří sem 

např. množství práce, kvalita práce, úrazovost, spokojenost a jiné. Druhým kritériem je 

pracovní chování, které je hodnoceno přímým nadřízeným většinou mistrovou, kdy se 

hodnotí ochota přijímat úkoly, hospodárnost, řádná docházka a také dodržování pravidel. 

U sociálního chování je hodnocen smysl pro spolupráci a jednání s lidmi. Posledním 

kritériem jsou dovednosti, znalost, potřeby a vlastnosti, které jsou rozděleny na technické 

znalosti, začlenění do výrobního procesu a zručnost. [29] 

 

4.3   Vyhodnocení dotazníků 

Za pomoci anonymního dotazníku byli osloveni pracovníci na dělnických 

pozicích, u kterých je prováděna analýza motivačního systému.  Na dotazníky byly 

vyčleněny 2 týdny, nabídnuto jich bylo 40, kdy jich bylo vráceno a vyplněno 20. 

Návratnost dotazníku byla 50%. Návratnost poukazuje na zájem zaměstnanců o jejich 

motivační systém v podniku a snahu o vyjádření názoru a také určité změny.  

Úvod dotazníku sestává z představení tazatele, poté následují otázky týkající se 

analýzy motivačního systému v podniku. Dotazník se skládal ze 3 částí, kdy největší podíl 

byl zacílen na motivační systém v podniku, další část se týkala odměňování a jeho 

motivace a poslední závěrečná část se zajímala o osobní údaje respondentů. Znění celého 

dotazníku je uvedeno v příloze číslo 1. 

Dotazník byl převážně tvořen z uzavřených otázek, které buď nabízely již 

odpovědi anebo se volilo za pomocí škál, celkový počet otázek byl 21. Pro doplnění a 

vyjádření názoru samotných respondentů byla v závěru nabídnuta i otevřená otázka, která 

ale téměř nebyla využita. 
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Analýza dotazníku 

Data z jednotlivých dotazníků byla převedena do programu MS Excell, kde byla i 

následně vyhodnocena. U některých otázek byly k rozebrání použity funkce modus a 

aritmetický průměr. Modus poukázal na nejčastěji vyskytovanou hodnotu v odpovědích.  

V jednotlivých tabulkách jsou použity absolutní a relativní četnosti, které sloužily 

k lepšímu porovnání odpovědí.  Absolutní četnost spočítala, kolik lidí odpovídalo na 

danou otázku, popřípadě u některých otázek, kolik respondentů si vybralo daný faktor. 

Relativní četnost vyjádřila procentuálně podíl jednotlivých absolutních četností na rozsahu 

sledovaného souboru. 

U některých otázek byla aplikována Paretova analýza, která sloužila k vyčlenění 

důležitých faktorů, na které by se měla společnost zaměřit a snažit se o jejich zlepšení a 

přikládání většího důrazu. Není vždy potřeba splnit všechny požadavky, ale je důležité si 

umět vybrat právě ty, které podniku přinesou největší užitek.  K nalezení výsledku u 

Paretovy analýzy byly použity váhy, priority a kumulované priority. Váha byla většinou 

odvozena od počtu odpovídajících na jednotlivé faktory, protože člověk, který je s něčím 

výrazně spokojen či nespokojen má vždy tendenci se k danému tématu vyjádřit. Priorita 

vznikla násobkem mezi váhou a modusem či absolutní četností. Kumulovaná priorita byla 

tvořena úhrny jednotlivých priorit. 

Výsledky jednotlivých analýz jsou zaznamenány v tabulkách, sloupcových a 

výsečových grafech. Prostřednictvím SWOT analýzy jsou zhodnoceny výsledné faktory 

týkající se motivace a odměňování, které jsou rozděleny na silné a slabé stránky, 

příležitosti a ohrožení ve vztahu k lidským zdrojům v podniku ELKO EP. SWOT analýza 

vycházející z výsledku dotazníku je provedena v příloze č. 3 a 4. Slouží k porovnání 

výsledků z dotazníku a Paretovy analýzy, kdy je většina faktorů mezi sebou srovnávána a 

poté je vytvořeno pořadí důležitosti jednotlivých faktorů.  
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Nejpočetnější skupinou byl důvod, že je daná práce baví. Což je jeden z velmi 

důležitých nehmotných motivačních faktorů, které mají daleko dlouhodobější motivační 

účinky než hmotné faktory.  

Pouze každého desátého zaměstnance práce baví a naplňuje. S tímto tvrzením 

přišel výzkum společnosti Gallup. Nespokojení zaměstnanci, proto svou práci dělají bez 

valného zájmu a pracují jen o trochu více, než je požadováno, aby nepřišli o místo. 

Dokonce 27 % dotázaných od společnosti Gallut uvedlo, že je práce vyloženě štve a 

naštváním otravují ostatní, mají mizerný výkon, bývají více nemocní a mají častější 

pracovní úrazy. [24]  

Ve společnosti je naopak velmi mnoho spokojených zaměstnanců s prací, kterou 

v podniku zastávají. Je dnes náročné najít práci a vůbec takovou, kterou budou rádi 

provozovat. A to se většině zaměstnanců v podniku ELKO EP povedlo, takže se podnik 

může chlubit spokojenými zaměstnanci, kteří jsou díky tomu i produktivnějšími. 

Druhým také velmi početným faktorem byla jistota zaměstnání a výdělku. Tento 

faktor, až tak překvapivý není, protože situace na trhu práce není vůbec příznivá a tak si 

každý zaměstnanec cení právě jistoty zaměstnání a, že daný výdělek dostane řádně a včas. 

  Třetí faktor souvisí právě s již zmíněnou situací na trhu práce, kdy 

zaměstnanci vítají stabilní podnik, kterým právě ELKO EP je. Krize ho zasáhla jen na dva 

roky, kdy došlo ke snížení tržeb, ale nikoli ke snížení počtu zaměstnanců. Ale i přes stále 

trvající krizi dochází k neustálému růstu společnosti, nabírání nových pracovníků a 

otvírání nových dceřiných společností. 

Díky grafu můžeme zjistit, že nejhůře dopadly faktory jako zaměstnanecké 

výhody, přístup nadřízených a podílení se na úspěchu firmy. Je jasné, že důvod, proč 

všichni lidé pracují, je ten, že je to zdroj obživy nejen pro ně, ale i pro jejich rodiny, takže 

za důležité faktory jsou většinou voleny spíše peněžní a existenční důvody, které jsou 

v dnešní době aktuálnější.   

Zaměstnanecké výhody měly nulovou četnost, to si myslím poukazuje na jejich ne 

příliš významnou a zanedbávanou roli v podniku. I přesto, že se jedná o střední podnik, 

měl by dbát na daleko propracovanější a kreativnější zaměstnanecký výhody. 

Propracovanější zaměstnanecké benefity jsou doporučovány podnikům, kteří mají více jak 

100 zaměstnanců, což podnik splňuje. Benefity jsou nástrojem, který slouží ke zvyšování 

motivace zaměstnanců, upevňování loajality a zvyšování prestiže podniku a také pro 

podnik znamenají daňové výhody.  
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Do nabízené kolonky jiné faktory, proč lidé rádi pracují právě v ELKO EP bylo 

využito pouze jedním zaměstnancem. Důvodem bylo, že společnost nemá nepřetržitý 

provoz, ale jen dvousměnný. Důležitost tohoto faktoru pro dotyčnou osobu je ten, že mu 

zřejmě nevyhovoval nepřetržitý provoz u jiného zaměstnavatele, který je fyzicky velmi 

náročný.  

Ke zjištění, které parametry opravdu stojí za tím, proč zde lidé pracují, bylo 

použito Paretovo pravidlo. Dle něj byly potvrzeny domněnky, že nejdůležitějšími aspekty 

jsou, že zaměstnance daná práce baví, poté je jistota zaměstnání a výdělku a stabilita 

podniku.  

K aplikování Paretova pravidla bylo potřeba určit váhu faktoru, která byla 

odvozena od relativní četnosti, tedy počtu zaměstnanců, jež označily daný důvod 

z celkového počtu odpovídajících respondentů. Priorita je násobkem váhy a absolutní 

četnosti. Následně byly kumulovány jednotlivé priority a poté procentuálně vyjádřeny. Za 

pomoci procentuálního vyjádření došlo ke zjištění, které důvody mají největší účinnost a 

podílí se na výsledku (všechny důvody, které náleží do 80 %).  

Tabulka č. 4.3.4 Důvody spokojenosti zaměstnanců, Paretova analýza 

 Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Váha Priorita Kum.priorit
a 

Kum.počet 
v % 

Samotná práce 15 75 % 0,75 11,25 11,25 40 % 

Jistota zaměstnaní 
a výdělku 

12 60 % 0,60  7,2 18,45 66 % 

Stabilita podniku 9 45 % 0,45 4,05 22,5 80 % 

Stále se učíte 
něco nového 

8 40 % 0,40 3,2 25,7 91 % 

Pracovní prostředí 5 25 % 0,25 1,25 26,95 96 % 

Celková 
spokojenost  
s ELKO EP 

4 20 % 0,20 0,8 27,75 98,75 % 

Finanční 
ohodnocení 

2 10 % 0,10  0,2 27,95 99,47 % 

Přístup 
nadřízených 

1 5 % 0,05 0,05 28 99,6 %  

Podílení se na 
úspěchu firmy 

1 5 % 0,05 0,05 28,05 99,8 % 

Jiné: 1 5 % 0,05 0,05 28,1 100 % 
Suma    7,2   

Pramen: Zpracováno autorkou 
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2. Doporučil byste firmu svým známým a rodině? Pokud ano/ne, tak proč? 

Otázka se týkala toho, zda by zaměstnanci doporučili práci v podniku svým 

známým a rodině, protože svým nejbližším by jen málokdo doporučil něco 

nevyhovujícího či špatného. Také měl každý i ke své odpovědi uvést důvod, proč se tak 

rozhodl. 

75 % dotázaných by podnik doporučili a většinou z uváděných důvodů byla jistota 

a stabilita podniku. Dalšími důvody byl skvělý přístup, dobrý kolektiv a také několikrát 

zmíněný důvod, že sehnat práci je problém a třeba takový absolvent nebo mladý člověk 

bez praxe je rád, že dostane příležitost a snaží se v podniku setrvat, co nejdelší dobu, aby 

získal zkušenosti a tolik žádanou praxi. 

 25 % zaměstnanců by podnik, ale nedoporučilo a všichni za důvod označili nízké 

finanční ohodnocení. Někteří zmínili špatné vztahy na pracovišti a špatnou komunikaci 

s nadřízenými. 

 

3. Přemýšlíte nad změnou zaměstnání? Pokud ano/ne, tak proč? 

Otázka byla položena z důvodu zjištění, zda zaměstnanci vůbec přemýšlejí nad 

změnou zaměstnaní nebo ne, a také co je vede k rozhodnutí. Opět to souvisí se 

spokojeností zaměstnanců s podnikem a existencí motivujících faktorů k setrvání. Jako u 

výše položené otázky měli zaměstnanci zdůvodnit své rozhodnutí a také tato otázka byla 

kontrolní, zda jsou zaměstnanci opravdu spokojeni.  

Jen 19 % respondentů přemýšlí nad změnou, protože je stávající plat pro ně příliš 

nízký. Také tehdy by změnili zaměstnání, pokud by se vyskytla lepší pracovní nabídka.   

Zbývajících 81 % nad změnou nepřemýšlí, protože jsou již zvyklí na podnik a jsou 

rádi, že mají pracovní místo v dnešní nejisté době. 

Také tímto se potvrzuje nízká fluktuace v podniku. 

 

4. Jak moc jste spokojeni s jednotlivými faktory týkající se práce a finančního 

hodnocení? 

Sloupcový graf znázorňuje analýzu spokojenosti zaměstnanců s finančním a 

nefinančním ohodnocením, kdy jsou jednotlivé aspekty ohodnoceny jako ve škole, dle 

známek. Kdy 1= nejlepší hodnocení a naopak 5= nejhorší hodnocení, celé znění otázky 

viz příloha č. 1. 
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Analýza spokojenosti s finančním ohodnocením 

Otázka hodnotila jednotlivé atributy, které ovlivňují motivační systém zam

podniku. Respondenti jako ve škole měli ohodnotit jednotlivé faktory. Výsledky

ny ve sloupcovém grafu číslo 4.3.6, jsou aritmetickým průmě

Tabulka obsahující aritmetické průměry, modusy a četnosti faktor

podniku zaměstnanci zastávají a s druhem práce, kt

byli respondenti nejvíce spokojeni. Získaly průměrnou známkou 1,5, což jsou nejlepší 

odus těchto odpovědí byl 1, to znamená, že nejvíce se opakující 

yla 1, která znamená nejlepší hodnocení.  Což jen potvrzuje první otázku

vodem spokojenosti zaměstnanců byla hlavně samotná práce, která je 

íci, že se jedná o jeden z nejdůležitějších motivačních faktor

e dopadl motivační program, který měl známku 3,5 a modus

ní ohodnocení výkonu s průměrem 3,3 a jejich modus byla známka 3.

lníky je opravdu minimální a také povědomí o něm je velmi nízké, což 

celkovému špatnému vnímání u zaměstnanců ve výrobě. 

finanční a nefinanční ohodnocení by se měla spole

zlepšit, byla použita Paretova analýza. Pro důkladnější analýzu byla pro tuto otázku použita 

kritéria (kritérium 80 %, 50 % a kritérium průměrného výskytu).

% byly odhaleny 4 faktory, proto bylo i dále použito kritérium 50

ční systém zaměstnanců 

Výsledky, které jsou 

ůměrem jednotlivých 

faktorů se nachází 

áce, kterou vykonávají, 

rnou známkou 1,5, což jsou nejlepší 

dí byl 1, to znamená, že nejvíce se opakující 

Což jen potvrzuje první otázku v 

ě samotná práce, která je 

čních faktorů pro podnik. 

a modus 3, před ním bylo 

a jejich modus byla známka 3. Motivační 

ěm je velmi nízké, což 

ěla společnost zaměřit a 

analýzu byla pro tuto otázku použita 

rného výskytu). Kdy za použití 

o bylo i dále použito kritérium 50 %, které 

Průměrná známka 
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následně snížilo počet faktorů na 2. Právě na tyto 2 faktory by se měl podnik zaměřit a snažit 

se o jejich zlepšení. U kritéria průměru byly zjištěny opět 4 faktory.  

K provedení Paretovy analýzy bylo potřeba znát váhu, prioritu, kumulovanou prioritu 

a následně i kumulovaný počet v procentech, který slouží k určení jednotlivých kritérií. Váha 

byla odvozena od procenta odpovídajících respondentů na danou otázku z celkového počtu 

vyplňujících. Priorita se rovnala výsledku násobku aritmetického průměru a váhy.

 Kritérium průměrného výskytu se vypočítá za pomoci kumulovaného počtu priorit a 

počtu faktorů (14,58/7= 2,08), kdy faktory musely mít prioritu vyšší než 2,08.  

Do 80 % procent se vešel motivační program podniku, finanční a nefinanční 

ohodnocení výkonu a možnost růstu. Právě tyto 4 faktory jsou považovány za důležité při 

kritériu 80 %.  Pro kritérium 50 % jsou za důležité faktory považovány motivační program 

podniku a finanční ohodnocení výkonu. U kritéria průměrného výskytu jsou za důležité 

faktory považovány motivační program podniku, finanční a nefinanční ohodnocení výkonu a 

možnost růstu, kdy jejich priorita byla větší než 2,08. 

Tabulka č 4.3.5 Paretova analýza spokojenosti s finančním hodnocením 

 Priorita Kum. priorita Kum. Počet 
v % 

S motivačním programem podniku 2,8 2,8 19 % 
S finančním ohodnocením Vašeho výkonu 2,48 5,28 36 % 
S nefinančním ohodnocením Vašeho 
výkonu (pochvala…) 

2,475 7,755 53 % 

S možností kvalifikačního růstu a rozvoje 2,325 10,08 69 % 
S využíváním znalostí a zkušeností 1,875 11,955 82 % 
Spokojenost s pozicí, kterou v podniku 
zastáváte 

1,35 13,305 91 % 

Druh práce, kterou vykonáváte 1,275 14,58 100 % 
Pramen: Zpracováno autorkou 

 

5.  Pokud byste měli možnost vybrat si 3 nové zaměstnanecké výhody, které by to 

byly? 

Na základě odpovědí na předchozí otázky si lze povšimnout, že zaměstnanci zrovna se 

zaměstnaneckými výhodami a jak finančními tak nefinančními ohodnoceními v podniku 

nejsou spokojeni.  Takže otázka týkající se výběru zaměstnaneckých výhod byla vhodně 

návazně zvolena. 

Kdyby si zaměstnanci mohli zvolit určité nové výhody tak by mezi nimi zvítězilo 

penzijní připojištění a příspěvky na rekreaci, sport, kulturu, zdraví a volný čas. Příspěvky na 

rekreaci, ale přitom v nabídce benefitů jsou obsaženy. Nabízeny jsou, ale pouze jen za získané 
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se jedná o asi velmi motivační způsob, aby zam

co nejlepší hodnocení, ale motivaci lze zvýšit například navýšením hodnoty

stnavatel by tento benefit měl poskytovat všem, protože má přispívat k

ěstnanců.  

ěstnaneckých výhod 

ěstnanecké výhody přinesou maximální užitek, aniž by musely být 

a zvolena opět Paretova analýza. 

Po provedení Paretova pravidla by společnost měla zvážit p

stnaneckých výhod, které by měly velkou účinnost. Jde o penzijní p

vek na rekreaci, sport, kulturu, zdraví a volný čas.  

sumou četností a podělena četností daného faktoru. 

četnosti faktoru a váhy. Jednotlivé priority byly dále 

ě. Do 80 % se vešly 2 faktory, kterými byly

ř ěvek na rekreaci, sport, kulturu, zdraví a volný č

, aby zaměstnanci získali, 

d navýšením hodnoty dle umístění. 

řispívat k péči o zdraví a 

inesou maximální užitek, aniž by musely být 

la zvážit přidání právě 2 

o penzijní připojištění a 

etností daného faktoru. Priorita se 

váhy. Jednotlivé priority byly dále kumulovány a 

, kterými byly, již výše zmíněné 

vek na rekreaci, sport, kulturu, zdraví a volný čas.  

Zaměstnanecké výhody
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 Tabulka č. 4.3.6 Paretova analýza zaměstnaneckých výhod 

 Absolutní 
četnost 

Váha Priorita Kum.priorita Kum.počet 
v % 

Penzijní připojištění 12 0,26 3,12 3,12 33,6 % 

Příspěvek na rekreaci, 
sport, kulturu, zdraví a 
volný čas       

12 0,26 3,12 6,24 67,24 % 

Příspěvek na dopravu 9 0,20 1,8 8,04 86,63 % 

Nákup firemních 
produktů se slevou 

6 0,13 0,78 8,82 95,04 % 

Jazykové kurzy 4 0,09 0,36 9,18 98,92 % 

Zvýhodněné půjčky 2 0,04 0,08 9,26 99,78 % 

Nepeněžní dary 1 0,02 0,02 9,28 100 % 

 Pramen: Zpracováno autorkou 

 

6. Který z faktorů Vás motivuje více peněžní nebo nepeněžní odměňování? 

Tato otázka byla zacílena na to, co je dominantní motivací pro zaměstnance. Zde 

byla mezi zaměstnanci jediná shoda a to v peněžní odměně, což se dalo očekávat. 

Důvodů, zde může být více. Dotazník byl konstruován pro zaměstnance ve výrobě, kteří 

nemají vysoké platy, a proto dají raději přednost finančnímu ohodnocení než 

nefinančnímu, které jejich účty nezaplatí. Ve společnosti také více pracuje mladých lidí, 

kteří spíše uvítají vyšší plat do začátku. Dobré finanční podmínky pro dělníky jsou 

důležité, a proto se nelze divit 100 % volbě ve finančním odměňování.  

V návaznosti na tuhle otázku se lze plně odvolat na Maslowovu hierarchii potřeb. 

Kdy je nutné diferencovat přístup k zaměstnancům na základě hiearchie potřeb, pokud 

podnik chce hledat vhodné stimuly pro zaměstnance na různých pozicích. Pro dělnické 

pozice, zde hraje velmi důležitou roli potřeba jistoty, bezpečí a sociální potřeby. [21]   

 

7. Vyplňte následující tabulku, kdy oznámkujte faktory, dle důležitosti pro Vás.  

Sloupcový graf je sestaven na základě průměrů známek, kdy zaměstnanci měli za 

úkol ohodnotit jednotlivé faktory. Hodnotící škála byla od 1 až po 5. Kdy 1 znamená 

nejlepší hodnocení, velkou důležitost pro zaměstnance a naopak 5 nejhorší hodnocení, 

které není důležité pro zaměstnance. Celé znění otázky viz příloha č.1. 
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Analýza faktorů ovlivňující motivaci zaměstnance k setrvání 

 

Touto otázkou bylo zamýšleno zjištění, co nejvíce př

 podniku. Co je pro ně nejdůležitější a co naopak považují za 

ležitý parametr.  

ů ější aspekt byly zvoleny dobré vztahy na pracovišti

stnanec pobírá jen o něco málo nižší mzdu než u konkurence, ale vztah

ící, tak nebude většinou přemýšlet nad změnou. Naopak vyhrocené 

či dokonce šikana naopak povede ke změně zam

tšinou lidé preferují dobré vztahy. 

Dalším se shodným výsledkem byly označeny mzda a pracovní doba. Jako 

ležitý parametr byly označeny mimopracovní firemní aktivity, kdy jim 

řikládají takovou váhu a neovlivní to jejich setrvání v podniku.

nost by se proto měla vždy snažit, aby zaměstnanci byli spokojeni hlavn

vztahy na pracovišti, mzdou a pracovní dobou, protože se jedná o základní v

motivaci a setrvání jedinců ve společnosti. 

ěn Vaší vykonané práci?  

f vyhodnocuje jednotlivé odpovědi respondentů

zda daná otázka odpovídá či neodpovídá realitě. 
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podniku.   
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vztahy na pracovišti, mzdou a pracovní dobou, protože se jedná o základní věci, které 

di respondentů, kteří odpověděli, 
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Graf č. 4.3.7 Analýza odm

 

Pramen: Zpracováno autorkou

V tabulce dochází k

rozčlenila dle způsobu odměň

k lepšímu porozumění rozdílu mezi zp

Tabulka č. 4.3.7 Analýza odm
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Ano 0 
Spíše ano 5 
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Pramen: Zpracováno autorkou
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mzdou nelze proto pro hodinovou mzdu

podotázek. V tabulce je porovnána

mzdy.  Daleko více jsou spokojeni zam

mzdy. U úkolové mzdy je pro 87,5

zatímco kombinované pro 72,5

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Ano

0 0 0

54 

Analýza odměny za vykonanou práci 

Pramen: Zpracováno autorkou 

tabulce dochází k intenzivní analýze otázky, za pomoci filtrač

ůsobu odměňování jednotlivých respondentů. Tato analýza má posloužit 

ění rozdílu mezi způsoby odměňování a sloužit ke sbě

Analýza odměny za vykonanou práci 

Absolutní četnost Relativní četnost
Celkový součet Úkolová 

mzda 
0 % 0 % 
29 % 12,5 % 
47 % 50 % 
24 % 37,5 % 

Pramen: Zpracováno autorkou 

ěstnance není výše mzdy zcela odpovídající jeho odvedené práci. 

odpovídajících je spíše ano. Spíše ne zvolilo 47 % dotázaných a 24

grafu je také rozlišeno, jak odměnu vnímají zaměstnanci dle jejich zp

 tomu, že odpovídal pouze jeden, který je hodnocen hodinovou 

proto pro hodinovou mzdu vyvodit závěr a to se týká i následujících 

porovnána hlavně úkolová mzda a kombinace úkolové a hodinové 

mzdy.  Daleko více jsou spokojeni zaměstnanci, jež mají kombinaci hodinové a úkolové 

U úkolové mzdy je pro 87,5 % zaměstnanců neodpovídající plat v

zatímco kombinované pro 72,5 % zaměstnanců. 
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9. Pochválil Vás v poslední dob

Ve sloupcovém grafu jsou zaznamenány odpov

od nadřízených.  

Graf č. 4.3.8 Analýza pochvaly vzhledem k

Pramen: Zpracováno autorkou 

Pravidelně je chváleno 

pochváleno 29,5 %.  

Chválení ohledně podávaného výkonu 

důležité, protože mají zpě

nadřízených. Také je to bráno jako jeden z

nemělo bývat opomíjeno. Chválit neustále by nem

významu, ale pokud dá nadř

motivátorem.  

Pokud dojde ke zjednodušení odpov

celých 70,5 % zaměstnanců

zaměstnanci pociťovali zájem od svých p

občasnou pochvalu za snahu 

a podřízenými a také bude odm
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poslední době někdo za provedenou práci? 

Ve sloupcovém grafu jsou zaznamenány odpovědi, jež popisují č

Analýza pochvaly vzhledem k odvedené práci 

ě je chváleno 6 %, občas 23,5 %, momentálně ne 41

ě podávaného výkonu či zlepšení je pro zam

, protože mají zpětnou vazbu týkající se jejich výkonu a vidí zájem od svých 

ízených. Také je to bráno jako jeden z důležitých aspektů motivování, kter

lo bývat opomíjeno. Chválit neustále by nemělo smysl a hlavně

významu, ale pokud dá nadřízený najevo, že si všiml zlepšení, tak je to velmi dobrým 

Pokud dojde ke zjednodušení odpovědí buď na ano/ne bude výsledek takový

ěstnanců není chválena, což je vcelku dosti vysoké 

ťovali zájem od svých přímých nadřízených, bylo by vh

asnou pochvalu za snahu či zlepšení.  Přispěje to k lepším vztahům mezi nad

bude odměněno často vyšší snahou pochválených zam

Jak dlouho si myslíte, že Vás bude  práce v podniku ještě uspokojovat?

Sloupcový graf poukazuje na délku uspokojení z práce pro zamě

čet let, podle kterých bude práce pro zaměstnance stále zajímavá. 

di, jež popisují četnost pochvaly 

 

1 % a nikdy nebylo 

i zlepšení je pro zaměstnance velmi 

vidí zájem od svých 

ů motivování, které by 

lo smysl a hlavně by ztratilo na 

je to velmi dobrým 

 na ano/ne bude výsledek takový, že 

 není chválena, což je vcelku dosti vysoké číslo. Aby 

ízených, bylo by vhodné zavést i 

ům mezi nadřízenými 

asto vyšší snahou pochválených zaměstnanců. 

ě uspokojovat? 

práce pro zaměstnance, je 

ěstnance stále zajímavá.  



 

Graf č.4.3.9 Analýza délky uspokojení z práce

Pramen: Zpracováno autorkou 

Už dle výše položené otázky, zda by cht

bylo jasné, že jsou celkově

z důvodu, jak si zaměstnanci myslí, že jim dlouho z

Žádný do roka nechce m

setrvání. Téměř 50 % dotázaných si myslí, že jim motivace setrvat v

jak 5 let. Pro spoustu zamě

nechtějí změnit zaměstnavatele

Mladí lidé zase mají zájem o získání dlouhodob

zaměstnání velmi důležitým faktorem.
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Sloupcový graf znázor
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Analýza délky uspokojení z práce 

Už dle výše položené otázky, zda by chtěli zaměstnanci změnit své zam

bylo jasné, že jsou celkově spokojeni a nemají zájem o změnu. Otázka, zde byla položena 

ěstnanci myslí, že jim dlouho zůstane motivace setrvat v

ný do roka nechce měnit svou pozici a procentuálně dochází k

% dotázaných si myslí, že jim motivace setrvat v podniku z

jak 5 let. Pro spoustu zaměstnanců by bylo náročné nalézat si nové zam

ěstnavatele z důvodu věku a již vytvořeného kolektivu a z

Mladí lidé zase mají zájem o získání dlouhodobější praxe, která je pro hledání lepšího 

ůležitým faktorem. 

ůsob odměňování je pro Vás účinný, nezaujatý a zasloužený

Sloupcový graf znázorňuje odpovědi respondentů na jednotlivé ot

spravedlnosti a je rozčleněn dle odpovědí ano, spíše ano, spíše ne a ne.

Analýza systému odměňování 

Pramen: Zpracováno autorkou 

Otázka bude rozebrána, jak z pohledu způsobu odměňování, tak dl

Protože pouze jediný zaměstnanec je hodnocen hodinovou mzdou, tak nelze 
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z jeho odpovědí vyvozovat závěry, ale přesto jsou jeho odpovědi zapsány ve 

vyhodnocujících tabulkách.  

První podotázka se zabývala dosavadním způsobem odměňování a jeho účinností 

na zaměstnance a jejich pracovní výkon. Deskripce odpovědí respondentů je za pomoci 

tabulky, kde jsou nejprve odpovědi všech zaměstnanců a poté jsou výsledky rozčleněny 

dle způsobu odměňování. 

Tabulka č. 4.3.8 Analýza odměňování z pohledu účinnosti 

 Absolutní četnost Relativní četnost 
 Hodinová úkolová Kombinace 

Ano 0 0 0 % 0 % 0 % 
Spíše ano 7 47 % 100 % 33,33 % 50 % 
Spíše ne 5 33 % 0 % 33,33 % 37,5 % 
Ne 3 20 % 0 % 33,33 % 12,5 % 
Pramen: Zpracováno autorkou 

Téměř polovina dotázaných si myslí, že odměna je pro jejich výkon spíše 

aktivující. Pro 33 % už spíše ne a pro 20 % jednoznačné ne.  

Zaměstnanci s úkolovou mzdou měli shodně rozděleny procenta mezi odpovědi 

s výjimkou odpovědi ano. Důvodem může být fakt, že každého zaměstnance motivuje 

něco zcela jiného. Někteří preferují jasně stanovené hranice, kdy ví, že čím více pracují, 

tím dosáhnou vyššího výdělku a naopak, ale tento způsob odměňování pro určité lidi 

může vyvolávat stres a negativní pocity, které spíše výkon potlačují. 

 U kombinovaného způsobu, ale pro polovinu je odměňování spíše aktivující. Svou 

roli, zde může sehrát fakt, že mají určitou část odměny jistou a pokud chtějí, mohou ji 

maximalizovat, ale celkový efekt už není, tak stresující jako čistě úkolová mzda. 12,5 % 

zaměstnanců hodnocených kombinovanou formou odměňování si myslí, že systém 

nepodněcuje jejich výkon, zatímco u úkolové mzdy si to myslí 33,3 % zaměstnanců. 

Druhá podotázka řeší dosavadní způsob odměňování a jeho objektivnost. V tabulce 

jsou za pomoci četností zaznamenány údaje nejdříve všech respondentů a poté jsou 

rozčleněny dle způsobu odměňování. 

Tabulka č. 4.3.9 Analýza odměňování z pohledu nezaujatosti 

 Absolutní četnost Relativní četnost 
 Hodinová úkolová Kombinace 

Ano 0 0 % 0 % 0 % 0 % 
Spíše ano 9 64 % 100 % 50 % 57 % 
Spíše ne 1 7 % 0 % 0 % 28,5 % 
Ne 4 29 % 0 % 50 % 14,5 % 
Pramen: Zpracováno autorkou 
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64 % respondentů je názoru, že odměňování je objektivní, ale 36 % z nich ji za 

objektivní nepovažuje. Rozdělení na základě způsobu odměňování poukazuje na rozdílné 

hodnoty mezi úkolovou mzdou a kombinovanou formou. 

 U úkolové mzdy je 50 % zaměstnanců přesvědčených, že je způsob odměňování 

spíše objektivní. Zbylých 50 % si myslí, že odměňování není objektivní. Důvodů, pro 

tuhle odpověď může být více, již výše zmiňovaná stresující záležitost pro určité povahy 

lidí. Vliv také může mít to, jakou práci zaměstnance dostane, pokud dostane těžší déle 

trvající, ale která je hodnocena stejně jako lehčí, není tento způsob odměňování 

objektivní. Pokud také musí odpracovat manipulační práce, uklízecí práce a jiné je si 

vědom, že je hodnocen hůře/lépe než u jiné činnosti a může mít pocit, že on právě tuto 

činnost dostává za úkol častěji než ostatní a jeho odměna bude proto daleko nižší. Také 

nemusí být objektivní z pohledu norem, nejsou jen průměrní zaměstnanci, ale i 

podprůměrní či nadprůměrní, pro které je systém naprosto neobjektivní i přes jejich 

nadprůměrné výkony odměna není odpovídající jejich aktivitě.  

U kombinované mzdy si 57 % zaměstnanců myslí, že je způsob odměňování spíše 

objektivní, 28,5 % je přesvědčených, že spíše není objektivní a pro 14,5 % odměňování 

není objektivní. Důvody jsou totožné jako u úkolové mzdy, ale není, zde výsledek, že by 

si myslelo 50 % zaměstnanců, že je to zcela neobjektivní a to proto, že přece jen 

kombinace daného odměňování zmírní negativitu úkolové mzdy. 

 

Poslední podotázka analyzuje odměňování z pohledu spravedlnosti. Jako u 

předešlých podotázek je vše zaznamenáno do tabulky a následně i rozděleno za pomocí 

filtrační otázky, která rozlišuje respondenty dle způsobu odměňování. 

Tabulka č.4.3.10 Analýza odměňování z pohledu spravedlnosti 

 Absolutní četnost Relativní četnost 
 Hodinová úkolová Kombinace 

Ano 1 7 % 0 % 0 % 12,5 % 
Spíše ano 5 36 % 100 % 50 % 37,5 % 
Spíše ne 4 28,5 % 0 % 0 % 37,5 % 
Ne 4 28,5 % 0 % 50 % 12,5 % 
Pramen: Zpracováno autorkou 

 Jen 19 % respondentů si myslí, že je odměňování spíše spravedlivé, 44 % že 

spíše ne a 37 % si myslí, že není spravedlivé.  

U úkolové mzdy jsou výsledky totožné jako u podotázky týkající se objektivnosti a 

také důvody jsou stejné. Velkou roli, zde sehrává práce/úkony, které zaměstnanci 

vykonávají, normy a také motivační rozpoložení daného jedince.  



 

U jako jediné otázky

12,5 % je odměňování spravedlivé a pro to samé procento není spravedlivé. Také shodn

dopadlo 37,5 %, že spíše ano a spíše ne. 

Pokud, ale sečteme procenta, pro názor, že je odm

nespravedlivé, tak získáme shodný výsledek, jako u úkolové mzdy, tedy 50

spravedlivé a 50 %, že není spravedlivé. 

12. Odměňování v podniku se na mzd

kvalifikace, pozice u jiného zam

pracovním výsledkům, životním náklad

Sloupcový graf znázor

spokojenost s odměňováním za pomocí odpov

otázky je uvedeno v příloze č

Graf č. 4.3.11 Analýza výd

Pramen: Zpracováno autorkou 

Pro 18,75 % je momentální výd

kvalifikaci, 43,75 odpovědě

vzhledem ke vzdělání a kvalifikaci. Pro 62,5

a kvalifikaci. 

Pro 37,5 zaměstnanců

jiného zaměstnavatele. 43,75

srovnatelná.  
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U jako jediné otázky jak u úkolového tak u kombinovaného odměň

ování spravedlivé a pro to samé procento není spravedlivé. Také shodn

že spíše ano a spíše ne.  

čteme procenta, pro názor, že je odměňování bud spravedliv

nespravedlivé, tak získáme shodný výsledek, jako u úkolové mzdy, tedy 50

%, že není spravedlivé.  

ování v podniku se na mzdě dle Vašeho názoru odvíjí od

u jiného zaměstnavatele, délce zaměstnání v

ům, životním nákladům a ke spolupracovníků

Sloupcový graf znázorňuje jednotlivé faktory, kdy respondenti hodnotili jejich 

ěňováním za pomocí odpovědí ano, spíše ano, spíše ne a ne.  

říloze č. 1. 

Analýza výdělku vzhledem k  faktorům 

 

% je momentální výdělek odpovídající vzhledem ke vzd

kvalifikaci, 43,75 odpovědělo, že spíše ano a pro 37,5 výdělek spíše není odpovídající 

ělání a kvalifikaci. Pro 62,5 % je, ale mzda odpovídající

ěstnanců je ano a spíše ano, odměna odpovídající vzhledem k

stnavatele. 43,75 % si myslí, že spíše není a 18,75 % má pocit, že mzda není 

tak u kombinovaného odměňování, zde pro 

ování spravedlivé a pro to samé procento není spravedlivé. Také shodně 

ěňování bud spravedlivé nebo 

nespravedlivé, tak získáme shodný výsledek, jako u úkolové mzdy, tedy 50 % tvrdí, že je 

 dle Vašeho názoru odvíjí od vzdělání a 

ěstnání v podniku, věku, 

m a ke spolupracovníkům? 

kdy respondenti hodnotili jejich 

dí ano, spíše ano, spíše ne a ne.  Plné znění 

 

lek odpovídající vzhledem ke vzdělání a 

ělek spíše není odpovídající 

% je, ale mzda odpovídající k jejich vzdělání 

na odpovídající vzhledem k pozici u 

% má pocit, že mzda není 
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Spíše ano

Spíše ne
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U srovnání výdělku vůči délce zaměstnání pro 31,25 % respondentů výdělek je 

adekvátní pro zbylých 68,75 % není, kdy je větší část 43,75 % tvořeno odpovědí spíše ne. 

Důvodem může být chybějící nárůst platu nebo odměny za délku odpracovaných let 

týkající se finančního výdělku. Vzhledem k věku jednotlivých zaměstnanců je pro 40% 

výdělek odpovídající a pro 60 % není. Ve společnosti ELKO EP pracuje spousta mladých 

lidí, kteří zde dostávají svou první pracovní příležitost, proto i mohou mít pocit, že je 

výdělek vůči jejich prvotním představám nízký. Ale také viz výše kvůli absenci zvyšování 

odměny za odpracovaná léta, mohou mít déle pracující zaměstnanci pocit, že výdělek už 

není odpovídající jejich věku. 

Výdělek porovnávaný vůči pracovním výsledkům má naprostou absenci odpovědí 

ano, jen pro 25 % je spíše ano a pro 56,25 % výdělek spíše není odpovídající pracovním 

výsledkům. Důvodem tohoto pocitu mohou být stanovené normy anebo jejich malé 

finanční ohodnocení. 

Nejhůře dopadlo porovnání s životními náklady. Kdy pouze jeden zaměstnanec si 

myslí, že výdělek spíše odpovídá životním nákladům. Pro zbylých 95 % není výdělek 

odpovídající. Důvodů, proč tomu tak je, je určitě mnoho od neustále se zvyšujících cen 

potravin a téměř všech oblastí lidského života od splácení různých hypoték, půjček a 

jiných. Také ve společnosti není zavedeno zvyšování mezd o každoroční inflaci a základní 

sazby mezd jsou nezměněny již několik let, kdy došlo, ale k nárůstu životních nákladů.   

Daleko pozitivněji vnímáno porovnání výdělku zaměstnanců vůči jejich 

spolupracovníkům, kdy pro 71 % je odpovídající a pro zbylých 29 % není. Úkolová mzda 

je ve své podstatě nejspravedlivější, lze ji změřit a to za pomoci odpracovaných výrobků, 

komponentů za určitý čas, proto lze nemůže vyvstat otázka, zda někdo má stejnou výši 

výdělku, ale odpracoval daleko méně či se pouze přiživuje na svých spolupracovnicích. 

Za pomoci IS sami zaměstnanci vidí, kolik toho za daný den, měsíc odpracovali a záleží 

na jen na jejich píli. 

13. Jste hodnoceni za pomoci hodinové nebo úkolové mzdy? 

Výsečový graf znázorňuje rozložení počtu zaměstnanců, kteří jsou odměňování 

pomoci hodinové, úkolové anebo kombinované mzdy. 
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Shodně se 21 % odpovědí dopadly tři faktory: úkolová mzda je motivující, někteří 

pracují rychleji na úkor kvality a pro některé je spíše stresující. Jak už několikrát zmíněno, 

tak úkolová mzda má určitá negativita, ale i pozitiva, která byla v dotazníku ohodnocena 

shodně. Pro některé typy zaměstnanců se jedná o dobrý motivační faktor pro jiné je to 

spíše stresující záležitost a také, zde vyvstává problém, že zaměstnanci jsou spíše 

motivování k vyšším výkonům, ty také dokážou splnit, ale zase na úkor především 

kvality. Tento problém, ale daná společnost vyřešila za pomoci IS, kdy každý výrobek má 

svůj kod, a tak lze zpětně dohledat, kdo pracoval na daném výrobku a pokutovat jej.  

Za pomoci otázky, zda díky úkolové mzdě pracují rychleji, ale jejich výdělek je 

stejný nebo nižší, bylo potvrzeno, že je dobrým motivačním faktorem pro 37 %, pro které 

je, ale i přes vyšší výkon vnímáno, že to nemá zásadní vliv na jejich výdělek. 

 

Protože 3 faktory měly shodný výsledek a pouze jeden se lišil, byla provedena 

hlubší analýza filtrační otázkou číslo 13 (zda jsou respondenti hodnoceni hodinovou, 

úkolovou mzdou anebo jejich kombinací). U odpovědí, které měli stejné procentuální 

ohodnocení, díky filtrační otázce bylo poukázáno na přednosti i negativita úkolové mzdy, 

které v kombinované formě mohou být potlačeny anebo naopak vyzdvihnuty.  

U respondentů jež jsou hodnoceni pouze úkolovou mzdou, není úkolová mzda, až 

tak motivující (12,5 %) jako spíše u její kombinované formy (27,5 %). Zaměstnanci 

mající část pevné složky odměňování, jsou daleko více motivování úkolově, kdy ví, že 

pokud budou pracovat rychleji (výkonněji) budou mít poté i vyšší mzdu. Zatímco 

zaměstnanci s pohyblivou složkou mzdy nejsou tak mnoho motivování. 

Pokud zaměstnanci pracují rychleji na úkor kvality, tak není rozdíl mezi těmi, co 

jsou odměňování jen úkolově anebo kombinovaně. U úkolové mzdy 37,5 % respondentů 

pracuje rychleji na úkor kvality u kombinované formy 36,5 %. Záleží tedy na individualitě 

každého jedince a jeho pocitu odpovědnosti nikoli pouze na způsobu odměňování. 

Třetí faktor dopadl rozdílně. Úkolová mzda je procentuálně více stresující než její 

kombinovaná forma. Úkolová mzda spíše stresuje 25 % zaměstnanců, jež jsou 

odměňování úkolově, u kombinované formy je stresující jen pro 18 % zaměstnanců. 

Důvodem, proč některé zaměstnance stresuje a jiné ne, může být opět odpovědí vnitřní 

nastavení člověka, jeho vlastnosti, zkušenosti a vnímání. Daleko více, ale stresuje čistě 

úkolová mzda, kdy zaměstnanci nemají tzv. jistotu výdělku, ale naopak se vše odvíjí od 

jejich výkonu. 
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Graf č. 4.3.16 Analýza motiva

Pramen: Zpracováno autorkou
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Analýza motivačního rozhovoru 
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Graf č. 4.3.17 Analýza věku respondent

Pramen: Zpracováno autorkou
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5 Návrhy a doporučení  

Na základě analýzy jednotlivých otázek a použití Paretova pravidla jsou navrhnuta 

následující doporučení, která by měla sloužit ke zkvalitnění motivačního systému dělníků 

v podniku.  Návrhy a doporučení by měly být aplikovány na oblast zaměstnaneckých 

výhod, odměňování a zkvalitnění komunikace.  

 

  Mzda 

 

Řešení nadprůměrnosti 

Na základě analýzy týkající se nezaujatosti a objektivnosti úkolové mzdy by měla 

společnost začít řešit problém s nadprůměrně výkonným člověkem. Podprůměrnost mají 

vyřešenou za pomocí IS systému, kdy je zaměstnanec pokutován. Ale zaměstnanec, který 

šetří náklady a čas je limitován normou, kdy může maximálně vyrobit určitý počet 

výrobků a již dále není odměňován. Naopak by se, ale měla společnost snažit tyto lidi 

motivovat k nadprůměrným výkonům a to za pomoci odměn za úsporu času. Existují tři 

typy odměny Halseyho prémiový systém, Rowanův systém a Bedauxův systém, který by 

společnost mohla využít k odměňování dělníků. 

Určení výše hodinové sazby pouze jen na základě „Branného dne“ není moc 

objektivní způsob, protože někteří zaměstnanci nemají rádi práci pod tlakem, nebo v daný 

den jejich výkon není odpovídající ať už z důvodu fyzických nebo psychických. Naopak 

by se mělo přihlížet k celoročnímu způsobu práce a podávaným výkonům a snažit se o 

každodenní motivaci, kterou mohou dělníci ovlivnit svou pílí. 

 

Řešení odměny za délku zaměstnání v podniku 

Zaměstnancům nevyhovuje odměna za délku zaměstnání ve formě dárku. Raději 

by přivítali spíše formu finanční, kdy by se daná odměna odvíjela od výše odpracovaných 

let. Návrh na odměnu je uveden v tabulce číslo 5.11. Jsou zde porovnány dvě možnosti 

vyplácení finančního daru v případě, že by byl zaveden systém osobního účtu. 

Tabulka č. 5.11 Porovnání vyplácení odměny 

 Výše odměny Vložení daru na 
osobní účet 

Vyplacení daru 
v hotovosti (13,5 
%) 

20 let 3 000 Kč 3 000 Kč 2 595 Kč 
25 let 5 000 Kč 5 000 Kč 4 325 Kč 
Pramen: Zpracováno autorkou 
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V následujících návrzích je pro motivační systém navrhnuto i vytvoření osobního 

účtu zaměstnance, kde by bylo možno právě finanční dar za odpracované roky uložit a tím 

by nedošlo ke zdanění daru. Naopak pokud by byl vyplacen dar v hotovosti, byl by 

následně snížen o zdanění. Pro zaměstnance je tudíž výhodnější si dané peníze nechat 

vložit na osobní účet, kde mohou peníze následně čerpat.  

 

Životní náklady 

Mzda bohužel neodpovídá zvyšujícím se životním nákladům, kdy si to myslí 

většina odpovídajících respondentů. Každoročně narůstají náklady týkající se bydlení, 

potravin, oblečení a volnočasových aktivit, ale mzda bohužel neroste tímto kontinuálním 

způsobem také. Proto by měla být každoročně ošetřena o inflaci, kdy se mzda navýší 

například o 3 % z celkové sumy. Popřípadě zvyšovat mzdu vzhledem k výši skutečné 

inflace k danému roku. Pro rok 2013 je předpokládaná míra inflace v intervalu 2,0 – 2,5 

%. Přinese to sice náklady společnosti, ale zase naopak podpoří loajalitu zaměstnanců a 

zvýši jejich spokojenost. Podnik bude znám, proto jako velmi solidní zaměstnavatel, který 

má zájem a stará se o své zaměstnance více než konkurence.  

 

Zaměstnanecké výhody 

Nespokojenost se zaměstnaneckými výhodami 

Nulová spokojenost a absence propracovanějšího systému zaměstnaneckých výhod 

mě vedla k doporučení vytvoření cafeteria systému anebo osobního zaměstnaneckého 

účtu. Oba způsoby mají své výhody, ale také i nevýhody, kdy už záleží na uvážení, který 

systém bude daleko více vyhovovat podmínkám podniku.  Systém lišící se od plošného 

nabízení benefitů je vhodný pro společnosti, které mají více jak cca 100 zaměstnanců, což 

daný podnik splňuje. Oba systémy přispívají k výkonnějším a maximálně loajálním 

zaměstnancům. V tabulce 5.12 jsou porovnány oba systémy. 

 

Cafeteria  systém 

Opět, zde může být využit IS společnosti, kdy by byl přidán modul týkající se 

právě benefitů. Cafeteria systém je výhodný z důvodu finančně levnější investice oproti 

zvyšování mezd. Díky cafeteria systému mohou být odměněni právě nadprůměrní 

zaměstnanci, kteří budou mít buď širší rozsah nabídky benefitů nebo větší počet bodů 
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k čerpání. V rámci daného bodového systému mohou zaměstnanci optimalizovat čerpání 

benefitů dle vlastního uvážení a preferencí.  

 

Osobní zaměstnanecký účet 

Další variantu s nabídkou zaměstnaneckých benefitů je osobní zaměstnanecký 

účet, na němž by měli zaměstnanci ročně k dispozici určitou částku, kde by si na základě 

vlastního uvážení mohli čerpat peníze. Tento systém zároveň slouží k vychovávání 

zaměstnanců, aby využívání účtu bylo uvážené a cílené. Dle prosperity společnosti by 

byla stanovována výše osobního konta, také by se odvíjelo od výkonu samotných 

zaměstnanců, což by sloužilo k zvýšené motivaci zaměstnanců na podávání výkonů. 

Výhodou tohoto systému je to, že mohou v plné výši využít vložených peněz ve formě, 

která jim v danou dobu nejvíce vyhovuje (použít částku pouze na zdravotní účely, na 

sebevzdělání, rekreaci a jiné). 

Tabulka 5.12 porovnává systém cafeteria a systém osobního účtu. Oba systémy 

jsou porovnány za pomocí slovního ohodnocení, které je následně doplněno o bodové 

ohodnocení. Bodová škála je od -4 až po 4., kdy každé slovní ohodnocení má své body 

(nulová=0, minimální=1, střední=2, vysoké=3, maximální=4). Následně jsou body buď 

přičítány anebo odečítány, kdy výhody jsou bodově přičítány a nevýhody odečteny. Jako 

výhodnější se jeví systém osobního účtu zaměstnance, který ale bude administrativně 

náročný pro personalistu. Přesto by nad daným návrhem měla společnost uvažovat. 

Zaměstnanci jsou nespokojeni s benefity a také se mzdou. Takže se osobní účet jeví jako 

ideální, kdy zaměstnanci mají k dispozici určitou částku odvíjející se od výkonu a 

profitability podniku.  

Tabulka č. 5.12 Porovnání systému benefitů 

 Cafeteria systém Osobní zaměstnanecký 
účet 

Administrativní zatížení Vysoké (-3) Vysoké (-3) 

Náročnost na komunikace Vysoké (-3) Minimální (-1) 
Možnost výběru Vysoké (3) Maximální (4) 
Možnost volby Vysoké (3) Maximální (4) 
Obavy z nesprávného 
nastavení (investování) 

Minimální (-1) Nulová (0) 

Složitost zavedení Vysoká (-3) Střední (-2) 
Efektivnost a spravedlnost Maximální (4) Maximální (4) 
Hodnota pro zaměstnance Vysoká (3) Vysoká (3) 
Suma 3 body 9 bodů 
Pramen: Zpracováno autorkou 
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Přidání nových benefitů 

Na základě dotazníku, zda vyvstává nutnost vytvoření nových benefitů, protože 

stávající nabídka je velmi omezená a ne všichni zaměstnanci si v daném rozsahu vyberou. 

Zaměstnanci si mohli v dotazníku zvolit, které benefity by nejraději uvítali. Za pomoci 

Paretovy analýzy a přímo kritéria 80 % byly zvoleny 2 benefity, které přinesou podniku 

nejvyšší účinnost, ostatní by už vedly k zbytečnému plýtvání s minimálním užitkem. 

Benefity jsou pro zaměstnavatele nedaňovým nákladem a pro zaměstnance osvobozeným 

příjmem. 

 

Penzijní připojištění 

O penzijní připojištění mělo nejvíce zaměstnanců zájem. Téměř každý podnik již 

dnes tento benefit poskytuje svým zaměstnancům, proto by i podnik ELKO EP měl svým 

zaměstnancům nabídnout možnost volby ke zřízení penzijního připojištění se státním 

příspěvkem. V odpovědích se často vyskytoval požadavek na zvýšení mzdy, kdy stávající 

mzda je příliš nízká. Myslím, že dobrou volbou by bylo poskytování příspěvku na penzijní 

připojištění, které poskytuje pro zaměstnance účinnou motivaci a zároveň je i výhodnější 

než prosté zvýšení mzdy. V tabulce č. 5.13 je porovnání nákladů, kdy dojde ke zvýšení 

mezd o 1000 kč anebo poskytnutí příspěvku 1000 Kč na penzijní připojištění. 

Dříve podnik nabízel možnost penzijního připojištění, ale na základě negativní 

zkušenosti spojené s rušením penzijního připojištění a jeho komplikacím tento benefit 

zrušil.  

Od roku 2009 je zakázáno zaměstnavateli, aby omezoval své zaměstnance ve 

výběru penzijního fondu. Takže zaměstnanec si může zvolit jakýkoli penzijní fond, který 

mu vyhovuje a není vázán pouze na výběr fondu zaměstnavatelem (tudíž si pro sebe může 

vybrat nejvíce vyhovující fond). 

Tabulka číslo 5.14 slouží k porovnání nákladů, které souvisejí ať už se zvýšením 

mzdy anebo s příspěvkem na penzijní připojištění. Pokud se zaměstnavatel rozhodne 

využit právě příspěvku na penzijní připojištění, ušetří na každém zaměstnanci 340 Kč 

oproti navýšení mzdy o stejnou částku. Pokud by byl aplikován příspěvek při stávajících 

180 zaměstnancích o stanovené mzdě ve výši 10 000 Kč, tak by oproti zvýšení mzdy 

ušetřil 61 200 Kč. Mzda ve výši 10 000 Kč byla zvolena pouze orientačně a proto také 

celkové náklady, které může podnik ušetřit, budou zcela jiné. 
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Tabulka č. 5.13 Porovnání nákladů  

 Náklady u zaměstnavatele – 
zvýšení mzdy o 

Náklady u zaměstnavatele – 
příspěvek na penzijní připojišt. 

Hrubá mzda 11 000 kč 10 000 kč 
Příspěvek na penzijní 
připojištění 

0 kč 1 000 kč 

Náklady na pojistné 3 740 kč 3 400 kč 
Osobní náklady celkem 14 740 kč 14 400 kč 
úspora  340 kč 
Pramen: Zpracováno autorkou 

 

Příspěvek na sport, zdraví, kulturu a rekreaci  

I přesto, že oficiálně daný benefit existuje, byl zvolen jako druhý nejvíce 

požadovaný. Je poskytován zaměstnancům pouze jako odměna za „Branný den“, kdy 

splní určitý počet bodů k jeho získání. Tudíž není poskytován všem plošně, ale musí si jej 

takzvaně zasloužit. Je nabízen ve formě poukázek firmy Sodexho Pass. Poskytování 

tohoto benefitu je již standardem, který má sloužit ke snížení nákladů vyvolaných absencí 

zaměstnanců, protože zaměstnanci po jejich využití by měli být zdravější a mělo by to 

snižovat nemocnost a absentérství zaměstnanců. Proto by měl být poskytován všem 

zaměstnancům bez výjimek, k silnější motivaci by byla volena různá výše jejich 

poskytování.  

Ideální variantou je propojení obou benefitů buď s cafeteria systémem anebo 

osobním účtem. Kdy je všem zaměstnancům nabídnuta nepeněžní výhoda a už záleží jen 

na nich v jaké výši a jakým způsobem ji využijí, oba benefity slouží k motivaci vedoucí 

k loajalitě a pracovnímu nadšení. 

Další návrh související s benefity je samotné zviditelnění nabídky 

zaměstnaneckých benefitů z důvodu absolutní absence povědomí dělníků o 

zaměstnaneckých výhodách. Je potřeba seznámit dělníky s tím, co mohou uplatňovat a na 

co mají nárok. U „Branného dne“ bych zaměstnance upozornila na jejich benefity, taktéž 

jejich vizuální zviditelnění za pomoci nástěnek a možnosti jejich využití, rozdání 

informačních letáků apod. 

S tím i dále souvisí pravidelná kontrola zájmu o zaměstnanecké výhody v rámci 

„Branného dne“, zda jsou stávající benefity využívány, co by si sami zaměstnanci přáli 

přidat a co jim naopak přijde v nabídce zbytečné. Pokud by byl zaveden cafeteria systém 

nebo osobní účet zaměstnance docházelo by díky tomu k pravidelné zpětné vazbě a jeho 

přijetí mezi zaměstnanci. 
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Zlepšení komunikace  

Je nutné zavést i pravidelnou komunikaci mezi zaměstnanci a přímými 

nadřízenými, nikoli pouze jedenkrát za rok motivační rozhovor s personalistou, který 

s nimi nemá každodenní kontakt a nemá tak přehled o každodenních problémech, ale 

pravidelné sezení s mistrovou/mistrem týkající se výkonnosti, zlepšení, řešení 

jednotlivých problémů a také akceptace návrhů na zlepšení od samotných zaměstnanců.  

Zároveň by i u rozhovoru mistrová/mistr – dělník, byl aplikován systém pochval, 

které budou přímo cílené a nebudou veřejnou formou, kterou většina zaměstnanců 

nepreferuje. Dojde i ke zlepšení vztahu s takzvaným vrchem, kdy zaměstnanci budou mít 

pocit, že je s nimi jednáno na rovinu a jejich názory a potřeby jsou akceptovány. 

Z analýzy otázky týkající se motivačního rozhovoru je pro spousty dělníků 

naprosto zbytečný a neúčelný s nulovými výsledky.  Proto by měl být v rámci „Branného 

dne“ vysvětlen a měli by mít povědomí o jeho důvodech a přínosech. Aby zaměstnanci 

neměli pocity zmaru, když jejich návrhy na zlepšení nejsou vyslyšeny, tak by mohl být 

opět využitý „Branný den“, kdy by bylo v rámci možností vysvětleno, proč dané návrhy 

nelze uskutečnit. Zaměstnanci uvidí, že se nadřízení jejich návrhy zabývali a přemýšleli 

nad jejich zavedením, a také se dozví důvody, proč nakonec nemohou být aplikovány. Je 

důležité pěstovat u dělníků pocit, že jsou potřební a jejich názory mají určitou váhu. 

Potlačovat v nich naopak pocity zbytečnosti, nezájmu nadřízených a nereagování na výtky 

a připomínky.  
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat motivační systém zaměstnanců v podniku 

ELKO EP. Jedná se o středně velký podnik na výrobu a vývoj modulových elektronických 

přístrojů. 

K analyzování stávající situace v podniku byly použity tyto metody: dotazník, 

Paretova analýza, SWOT analýza a párové srovnávání. Dotazníkové šetření bylo 

provedeno na skupině zaměstnanců ve výrobě. Dotazník se skládal z několika částí. 

Jednotlivé části byly zaměřeny na zjištění motivace, spokojenosti s motivačním systémem 

a odměňování. K porovnávání jednotlivých odpovědí bylo použito aritmetických průměrů, 

modusů, absolutních a relativních četností. Vybrané odpovědi jsou graficky zobrazeny ve 

výsečových a sloupcových grafech. Paretova analýza sloužila k určení, které faktory 

motivování a odměňování jsou důležité, a na které by se měl podnik zaměřit. SWOT 

analýza poukázala na silné a slabé stránky podniku, příležitosti a hrozby a za pomoci 

párového srovnání byly porovnány jednotlivé oblasti lidských zdrojů. Na základě 

výsledků jednotlivých metod byla provedena celková analýza motivačního systému 

zkoumaného podniku, vyvozeny závěry a navržena řešení pro zlepšení stávající situace. 

Návrhy a doporučení jsou rozčleněny na tři části. První část se zaměřuje na mzdu. 

Šetřením bylo zjištěno, že celková výše mzdy je pro všechny dělníky nesrovnatelná 

s životními náklady, proto by bylo na místě každoroční upravení mzdy o inflaci. Odměna 

za délku odpracovaných let ve formě dárku pro zaměstnance není atraktivní, zajímavější 

je pro ně odměna formou finanční hotovosti. V kombinaci s vytvořením osobního účtu 

zaměstnance by se jednalo o ideální variantu odměny.  

Šetřením dále bylo zjištěno, že dělníci nejsou téměř vůbec spokojeni s motivačním 

programem v podobě, v jaké v současné době ve zkoumaném podniku funguje. Návrhy 

řešení proto počítají s možností rozšíření stávajících benefitů pro všechny zaměstnance o 

penzijní připojištění, dále pak příspěvku na sport, zdraví a kulturu a popřípadě vytvoření 

zcela nového motivačního systému ve formě cafeteria systému anebo osobního účtu.  

Třetí část návrhů a doporučení se zabývá vylepšením systému vnitropodnikové 

komunikace. Změny by se měly týkat především zlepšení komunikace mezi dělníky a 

jejich přímými nadřízenými. V rámci „ Branného dne “ by mělo docházet k pravidelnému 

informování dělníků, získání zpětné vazby týkající se nově zavedených benefitů popřípadě 

spokojenosti s novým motivačním systémem. Neměl by být opomíjen systém pochval a 

zhodnocení dosavadní práce a ocenění zvyšující se kvality pracovních výkonů. 
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Každoroční motivační rozhovor se zaměstnanci by měl být upraven, popř. prováděn méně 

často, protože jak vyplynulo z šetření, zaměstnanci jej považují za zbytečný a zcela 

neúčelný.  Bylo by vhodné vysvětlit, proč jej absolvují a jaké jsou jeho přínosy, a 

v případě, že vznesou připomínky či návrhy je nezbytné, aby byly nějakým způsobem 

vedením podniku reflektovány.  

 

Motivace zaměstnanců ve výrobě je celkově opomíjenou oblastí, protože je 

podniky považována za nedůležitou, kdy je preferováno spíše motivování manažerů a 

vedoucích zaměstnanců.  Odborná literatura se také orientuje na problematiku motivování 

vedoucích zaměstnanců, senior pracovníků aj., velmi málo autorů řešilo motivování 

dělníků, spíše pouze rozlišovalo odměňování manažerů a zaměstnanců ve výrobě. Za 

hlavní složku motivace pro dělníky je považována úkolová mzda, což je velmi 

zjednodušené a nerespektuje individualitu každého jedince. Dělníci jsou základní stavební 

jednotkou pro podnik a tak by nemělo docházet k jejich přehlížení, ale naopak mělo by 

docházet k harmonizaci, tedy snižování rozdílů mezi mzdovými strukturami a také i 

v ostatních pracovních podmínkách. Měla by být uplatňována stejná kritéria jak u odměn, 

tak i u zaměstnaneckých výhod.  

 

V současné době má podnik ELKO EP spokojené zaměstnance. Problémem se jeví 

absence zaměstnaneckých výhod a nižší mzdy. Pokud dojde ke změně v motivačním 

systému, domnívám se, že podnik bude mít dobře motivované zaměstnance, kteří budou 

daleko více spokojení, loajálnější a budou podávat lepší pracovní výkony. 
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