
 

 

 

 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA MANAGAMENTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivace zaměstnanců prodeje ve vybrané organizaci 

Motivation of Sales Staff in the Selected Company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                   Ondřej Oborný 

Vedoucí bakalářské práce:      Mgr. Věra Válková, MBA 

 

 

 

 

Ostrava 2013 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prohlašuji, že jsem celou práci, včetně všech příloh, vypracoval samostatně. Přílohu č. 1, 

danou mi k dispozici, jsem samostatně doplnil.“ 

 

 

V Ostravě dne 10. 5. 2013    

     

                                    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád využil příležitosti k poděkování vedoucí bakalářské práce 

Mgr. Věře Válkové, MBA za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla 

k vypracování této bakalářské práce. 

 



3 

 

OBSAH 

1 Úvod …………………………………………………………………………….……   5 

2 Teoretická východiska motivace …………….…………………………….............. 7 

2.1  Pojem motivace a motiv .………..………………………………………………... 7 

2.2  Pojem stimulace a stimul ………………………..………………………………..  9 

2.2.1 Srovnání motivace a stimulace ……………………..……………………. 9 

2.3  Proces motivace ………………………..…………………………………………  10 

2.4  Teorie motivace ………………………..…………………………………………  11 

2.4.1 Teorie instrumentality ……………………..…………………………….. 11 

2.4.2 Teorie zaměřené na obsah ……………………..………………………… 11 

a) Maslowova hierarchie potřeb ……………………..…………………. 12 

b) Herzbergova dvoufaktorová teorie ………………………………….... 14 

c) McGregorova teorie X a Y …………………………………...............  15 

2.4.3 Teorie zaměřené na proces ……………………..………………………… 15 

a) Expektační teorie ……………………..………………………………. 16 

b) Teorie cíle ……………………..……………………………………… 16 

c) Teorie spravedlnosti ……………………..…………………………… 16 

2.5  Zdroje motivace ………………………..…………………………………………  16 

2.5.1 Potřeby ……………………..……………………………......................... 17 

2.5.2 Návyky ……………………..……………………………......................... 18 

2.5.3 Zájmy ……………………..……………………………........................... 18 

2.5.4 Hodnoty ……………………..……………………………........................ 18 

2.5.5 Ideály ……………………..……………………………............................ 18 

2.6  Stimulace pracovního výkonu ………………………..…………………………..  19 

2.6.1 Hmotná odměna ……………………..……………………………........... 19 

2.6.2 Obsah práce ……………………..…………………………….................. 20 

2.6.3 Povzbuzování ……………………..……………………………............... 20 

2.6.4 Atmosféra pracovní skupiny ……………………..………………………. 20 

2.6.5 Pracovní podmínky ……………………..……………………………...... 21 

2.6.6 Identifikace s prací ……………………..……………………………....... 21 

2.6.7 Externí stimulační faktory ……………………..………………………… 21 

2.7  Hodnocení a odměňování pracovního výkonu ………………………..………….  21 

2.7.1 Hodnocení pracovního výkonu ……………………..……………………. 22 



4 

 

2.7.2 Odměňování pracovního výkonu ……………………..………………….. 24 

2.8  Metody sběru dat ………………………..…………………………......................  25 

2.8.1 Pozorování ……………………..………………………………………… 25 

2.8.2 Dotazování ……………………..………………………………………… 26 

2.8.3 Experiment ……………………..………………………………………... 27 

3 Charakteristika organizace …………….……………………………...................... 28 

3.1  Základní údaje ………..………………………………………………................... 28 

3.2  Společnost AMTPO a.s. ………..……………………………………………….... 28 

3.2.1 Předmět podnikání ……………………..………………………………… 29 

3.3  Historie společnosti ………………………..……………………………………..  29 

3.4  Kolektivní smlouva ………………………..……………………………………...  30 

3.4.1 Mzdy zaměstnanců ……………………..………………………………... 31 

3.4.2 Sociální péče o zaměstnance ……………………..………………………. 32 

4 Analýza současného stavu motivace zaměstnanců …………….…………………. 34 

4.1  Vyhodnocení dotazníku ………..……………………………………………….... 34 

4.1.1 Firemní kultura ……………………..……………………………………. 34 

4.1.2 Řízení a organizace práce ……………………..…………………………. 37 

4.1.3 Hodnocení a odměňování práce, kariéra ……………………..………….. 43 

4.1.4 Pracovní podmínky ……………………..………………………………… 48 

4.1.5 Informace o respondentovi ……………………..………………………... 53 

5 Návrhy a doporučení …………….…………………………………………………. 56 

6 Závěr …………….…………………………………………………………………... 60 

Seznam použité literatury ……………………………………………………………... 62 

Seznam zkratek …………………………………………………………………………. 64 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

Seznam příloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1.  Úvod 

Oblast řízení lidských zdrojů se stala jádrem řízení organizace teprve až v 80. letech 

20. století. Od té doby však téma motivace lidského chování a zvláště motivace pracovního 

jednání nabývá v rámci fungování každé z firem stále většího významu. V zájmu každé 

organizace je maximalizace vlastního hospodářského výsledku a ekonomického růstu, kterého 

lze však jen stěží dosáhnout, aniž by výkony zaměstnanců dané organizace dosahovaly 

patřičné úrovně. Jednou z hlavních úloh podnikových manažerů je tak správně motivovat 

pracovní výkon svých podřízených, k čemuž vedoucím pracovníkům slouží jako návod 

nejrůznější motivační teorie. Proces motivace ovšem ve své podstatě bývá zpravidla velmi 

složitý, neboť se nedá vztáhnout na všechny pracovníky současně, nýbrž vyžaduje 

individuální přístup a zjištění konkrétních motivačních faktorů pro každého zaměstnance 

zvlášť. 

Motivace je založena na nutnosti pochopení druhých lidí, a tak krom svého zásadního 

ekonomického efektu pro podnik má také výrazný psychologický a sociální dopad. Motivace 

v sobě skýtá značný pozitivní potenciál, neboť nás doslova nutí zajímat se o druhé, čehož 

samotného je potřeba si v dnešním přetechnizovaném světě vážit. V případě citlivého užívání 

může být motivace zdrojem důvěry v mezilidských vztazích na pracovišti i mimo něj. 

Podstatou motivace je nabídka zisku na obou stranách vztahu. Jedná se o proces, při kterém 

nabízíme člověku, od kterého něco potřebujeme, uspokojení jeho vlastních zájmů. 

 

Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu současného stavu motivace 

zaměstnanců ve vybrané organizaci prostřednictvím dotazníkového šetření a navrhnout pro 

danou firmu svá doporučení, která povedou ke zlepšení motivace její zaměstnanců. 

Dotazníkové šetření a analýza stavu motivace zaměstnanců bude v rámci této 

bakalářské práce prováděna v oddělení prodeje společnosti ArcelorMittal Tubular Products 

Ostrava a.s., která je dceřinou společností ArcelorMittal Ostrava a.s. a jež zaujímá prioritní 

postavení ve výrobě trubek na území České republiky.  

 

Bakalářské práce se sestává ze dvou částí, a to teoreticko-metodické části a praktické 

části. V první části bakalářské práce budou nastíněna základní teoretická východiska 

motivace, zmíněny nejvlivnější motivační teorie a bude učiněna krátká charakteristika 

společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. V praktické části bude na základě 

výsledků dotazníkového šetření provedena analýza stavu motivace zaměstnanců a v její rámci 
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bude cíleno na nalezení zásadních nedostatků a problémů motivace zaměstnanců dané 

organizace. V odkazu na zjištěné poznatky a teoretická východiska budou v závěru bakalářské 

práce učiněny konkrétní návrhy a doporučení, které by měly zabezpečit zlepšení stavu 

motivace zaměstnanců této firmy. 
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2.  Teoretická východiska motivace  

Úvod této kapitoly teoreticko-metodické části bakalářské práce je zaměřen na 

vymezení základních pojmů motivace a stimulace. Dále je blíže popsán proces motivace a 

jsou zmíněny nejvlivnější motivační teorie. Taktéž jsou vyjmenovány hlavní zdroje lidské 

motivace a je proveden výčet základních principů a faktorů v rámci stimulace, hodnocení a 

odměňování pracovního výkonu. V závěru této kapitoly jsou definovány nejčastější metody 

sběru primárních dat. 

2.1 Pojem motivace a motiv 

 Původ slova motivace vychází dle Steerse, Portera a Bigleyho (1996) z latinského 

„movere“, což v překladu znamená hýbati, pohybovati. Provazník a Komárková (2004) 

definují pojem motivace jakožto skutečnost, že v lidské psychice působí vnitřní hybné síly tj. 

pohnutky neboli motivy, které aktivizují a zaměřují lidskou činnost, chování a jednání 

člověka určitým směrem.  

 Pojem motiv pak představuje jednotlivou vnitřní psychickou sílu, která vyvolává a 

usměrňuje činnost člověka a jež dává psychologický smysl důvodům a příčinám určitého 

lidskému chování a prožívání. 

 Jako důvody a pohnutky lidského jednání definuje motivy taktéž Bělohlávek (2008), 

který uvádí dvě složky motivů, a sice: 

 Energizující – dodává energii a sílu lidskému jednání 

 Řídící – udává směřování lidského jednání 

  „Motiv je důvod pro to, abychom něco udělali. Motivace se týká faktorů, které 

ovlivňují lidi, aby se určitým způsobem chovali“, definuje Armstrong (2007, s. 219) a dále 

cituje Arnolda a kol. (1991), když jmenuje 3 složky motivace, kterými jsou: 

 směr – co se nějaká osoba pokouší dělat 

 úsilí – s jakou pílí se o to pokouší 

 vytrvalost – jak dlouho se o to pokouší 
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Motivace je „ochota vynaložit značné úsilí pro dosažení cílů organizace, za 

předpokladu uspokojení potřeb jednotlivce“ (Robbins, Coulter, 2004, s. 390) 

Dle Donnellyho, Gibsona a Ivanceviche (1997) je motivace proces odrážející přání 

člověka realizovat výkon a který vyžaduje úsilí, vytrvalost a definici cílů. Neuspokojivé 

vykonávání pracovního výkonu může mít za příčinu nízká motivace, avšak pouze jako jeden 

z mnoha faktorů. 

 Donnelly a kol. (1997) dále definují člověka motivovaného jako osobu, která: 

 Pracuje pilně  

 Její píle nemá výkyvy 

 Je automaticky orientovaná na důležité věci 

Clegg (2005) považuje za nejtěžší úkol motivace jednání s jednotlivci, čímž začíná 

každý proces, při kterém potřebujeme daného člověka motivovat. Potřebujeme-li z lidí dostat 

to nejlepší, je nutné přistupovat ke každému jednotlivci individuálně.  

Značnou výhodu motivace spatřuje Plamínek (2010) v případě, že se nám podaří 

správně odhadnout stěžejní motivy člověka, který je pověřen splněním dané úlohy. Docílit 

stavu, kdy práce člověku přináší radost a kdy daná osoba považuje svěřenou důležitou, je však 

poměrně složité. 

Hagemannová (1995) upozorňuje na skutečnost, že je možné k výkonu činnosti 

daného člověka přinutit, avšak nikdy nelze přinutit člověka, aby danou činnost vskutku 

vykonat chtěl. Motivace je vnitřní hnací silou způsobující radost z práce a touha něco chtít 

vždy vychází z daného člověka.   

Armstrong (2007) popisuje dobře motivované lidi jako osoby realizující kroky, na 

základě kterých lze dospět k dosažení stanovených cílů. Tito lidé mohou být motivováni sami 

od sebe, což v případě správného směřování za vytyčenými cíli je vůbec nejlepší forma 

motivace. Povětšinou je však nutná větší či menší míra motivace lidí zvnějšku, což je hlavním 

úkolem stimulace. 
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2.2 Pojem stimulace a stimul 

 Významově velice blízkým motivaci je pojem stimulace, avšak přesto je nutné oba 

pojmy rozlišit. Zásadní rozdíl mezi motivací a stimulací shledávají Provazník a Komárková 

(2004) ve skutečnosti, že stimulace představuje působení na psychiku jedince zvnějšku. 

Stimulace vyjadřuje vnější působení na lidskou psychiku, při kterém dochází ke 

změnám činnosti člověka prostřednictvím změny psychických procesů a změny jeho 

motivace. 

  Stimulem je ve své podstatě každý podnět, který aktivuje určité změny lidské 

motivace. Provazník a Komárková (2004) třídí stimuly na dva druhy, kterými jsou impulsy a 

incentivy. Zatímco impulsy představují vnitřní podněty, kdy je motivace člověka ovlivněna 

zejména stavy těla a mysli daného jedince, incentivy zastupují z vnějšku působící podněty 

vyvolávající změny motivace jako např. zvýšení platu či pochvala za dobrý výkon.  

Plamínek (2010) shledává podstatnou výhodu stimulace ve své poměrné 

jednoduchosti. Průběh práce lze očekávat, pakliže na výkon lidí touto prací pověřených 

budeme působit pomocí atraktivních hodnot. Práce se však zastaví ve chvíli, kdy tyto hodnoty 

poskytovat přestaneme, a tak nevýhodou stimulace je zejména její časová omezenost.  

2.2.1 Srovnání motivace a stimulace 

Plamínek (2010) uvádí, že kladný vztah a postoj člověka k dané úloze je zpravidla 

tvořen na základě dvou odlišných příčin. Splnění dané úlohy může vycházet buďto z vnitřního 

přesvědčení samotného člověka a působí zde tedy vliv vnitřních pohnutek (motivů), v druhém 

případě je splnění úlohy spjato se ziskem jistých zvenčí přicházejících hodnot a tedy 

ovlivněno souborem vnějších podnětů (stimulů).  

Je-li ochota člověka danou úlohu vykonat vyvolána prostřednictvím vnitřních 

pohnutek, hovoříme o motivaci, pakliže ochotu člověka usměrňujeme pomocí podnětů 

vnějších, jedná se o proces stimulace. Působení motivace a stimulace může probíhat současně 

a do jisté míry se i vzájemně posilovat.  
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Obr. 2.1 Rozdíl mezi motivací a stimulací 

 

Zdroj: PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace: Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 

Praha: Grada, 2010. 2. dopl. vyd. str. 14 

2.3 Proces motivace 

Model procesu motivace dle Armstronga (2007) znázorňuje, že hlavní příčinou lidské 

motivace je neuspokojená potřeba. Na základě těchto potřeb jsou stanoveny cíle vedoucí 

k uspokojení daných potřeb a realizovány kroky k dosažení těchto cílů. V případě úspěšného 

dosažení cíle je zároveň uspokojená daná potřeba a existuje zde pravděpodobnost opakování 

chování, které vedlo k dosažení stanoveného cíle, v případě budoucího výskytu podobné 

neuspokojené potřeby.  

Taktéž Donnelly a kol. (1997) považují za podstatu procesu motivace neuspokojenou 

potřebu. Chování člověka je v prvé řadě motivováno pocitem nedostatku, s kterým je spjata i 

jistá míra fyzického či psychického napětí. Definice cílů a realizace aktivit směrem 

k uspokojení dané potřeby napětí snižuje. Dosažením cíle je proces motivace kompletní. 

Obr. 2.2  Proces motivace 

      

   Zdroj:  ROBBINS, S.P.; COULTER, M. Management. Praha: Grada, 2004. str. 391. 
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2.4 Teorie motivace 

Dle Armstronga (2007) se teorie motivace zabývá zkoumáním procesu motivování, 

procesu utváření motivací. Teorie motivace zdůvodňuje příčiny určitého způsobu lidského 

chování při práci a vysvětluje, proč lidé vyvíjejí určité úsilí v daném konkrétním směru.  

 Nejvlivnějšími teoriemi motivace dle Armstronga (2007) jsou: 

 Teorie instrumentality 

 Teorie zaměřené na obsah 

 Teorie zaměřené na proces 

Dle Donnellyho a kol. (1997) slouží velký počet teorií motivace manažerům zejména 

k pochopení příčin lidského chování. Obecně správné vysvětlení podstaty chování lidí však 

není schopna poskytnout žádná z nich, neboť osobnost jedince je zpravidla velmi složitá. 

Jedná se tak především o myšlenky, které mohou být manažery využity k rozvoji vlastních 

motivačních přístupů. 

2.4.1 Teorie instrumentality 

Základním tvrzením této teorie je stanovisko, že hlavním prostředkem k zabezpečení 

chování a konání lidí žádoucím způsobem jsou odměny nebo tresty. Počátky této teorie 

spadají do období 2. poloviny 19. st., kdy byl kladen důraz na racionalizaci práce a 

ekonomické výsledky.  

Samotná instrumentalita je pak chápána jako přesvědčení a vztah, kdy realizace jedné 

věci vede k uskutečnění věci jiné. Armstrong (2007, s. 162) dále cituje Taylora (1911), který 

uvádí: „Je nemožné přimět během jakkoliv dlouhé doby dělníky, aby pracovali pilněji než 

průměrný člověk v jejich okolí, pokud jim to nezajistí značné a permanentní zvýšení jejich 

peněžní odměny“. 

2.4.2 Teorie zaměřené na obsah 

V rámci těchto teorií jsou specifikovány hlavní potřeby ovlivňující lidské chování a je 

zastáván názor, že podstata motivace tkví v realizaci kroků za účelem uspokojení potřeb. 

Teorie zaměřené na obsah vychází z přesvědčení, že obsah motivace formují potřeby a ty, 

pakliže jsou neuspokojené, působí jako stěžejní motivátor každého chování.  
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Napětí a stav nerovnováhy vycházející z neuspokojených potřeb je možné urovnat 

rozpoznáním a definicí cílů, které povedou k uspokojení daných potřeb. Míra důležitosti 

potřeb se u každé osoby liší a je závislá na výchově daného jedince, jeho současné situaci a 

prostředí, ze kterého vzešel. 

Dle Donnellyho a kol. (1997) je podstatou těchto teorií postihnout veškeré jednotlivé 

skutečnosti, které vedou k motivaci lidí. Snaží se zmapovat osobnost jedince, pracovní 

prostředí a další faktory, které usměrňují a stabilizují určité chování člověka. 

Mezi nejznámější teorie zaměřené na obsah patří Maslowova hierarchie potřeb, 

Herzbergův dvoufaktorový model či McGregorova teorie X a Y. 

a)  Maslowova hierarchie potřeb 

 Formulace vůbec nejznámější klasifikace potřeb je autorským dílem amerického 

psychologa Abrahama Harolda Maslowa (1908-1970). Donnelly a kol. (1997) připomínají 

dva základní předpoklady Maslowovy hierarchie potřeb, kterými jsou neuspokojené lidské 

potřeby a hierarchické uspořádání těchto potřeb.  

Lidé jsou živočichové trpící neustálým nedostatkem, který má zásadní vliv na lidské 

chování. V případě uspokojení jedné nižší potřeby vzniká jiná potřeba vyšší úrovně, která 

taktéž vyžaduje uspokojení. Potřeby, jež jsou společné všem lidem, roztřídil Maslow do pěti 

hlavních kategorií, které tvoří následující hierarchii: 

1. Fyziologické potřeby: Jedná se o potřeby pokrývající základní potřeby lidského těla, tj. 

potřeby potravy, spánku, sexu apod. V případě neuspokojení těchto primárních potřeb 

nemají žádné další potřeby vyšší úrovně pro člověka motivační hodnotu.  

2. Potřeby jistoty a bezpečí: V pořadí druhou kategorií potřeb Maslowovy hierarchie jsou 

po potřebách fyziologických, potřeby jistoty a bezpečí, mezi něž se řadí zejména 

potřeby ochrany před nemocemi, tělesným poškození a ekonomickým strádáním. 

Z pohledu manažera pak zde v případě zaměstnanců mohou být řazeny potřeby jistoty 

zaměstnání či zajištění zaměstnaneckých výhod. 

3. Sociální potřeby: Potřeby přátelství a sdružování jsou stěžejními představiteli potřeb 

sociálních tvořících střed Maslowovy hierarchie. Na rozdíl od předešlých kategorií se 
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tyto potřeby neodráží na fyzickém stavu jedince, zato jejich neuspokojení může mít 

vliv na duševní zdraví člověka. 

4. Potřeby uznání: Podstata těchto potřeb tkví v nutnosti uvědomování si daného člověka 

vlastní důležitosti, významu pro okolí a pocitu reálného uznání od ostatních lidí. 

Neuspokojení těchto potřeb má neblahý vliv na sebeúctu, sebedůvěru a prestiž jedince. 

5. Potřeby seberealizace: Nejvyšší úrovní Maslowovy hierarchie tvoří potřeby 

seberealizace, které je možno uspokojit pouze za předpokladu dřívějšího uspokojení 

potřeb nižší kategorie. Plné uplatnění vlastních schopností, zdatnost a úspěch při 

výkonu své životní/profesní role tvoří základní principy seberealizace. 

Obr. 2.3   Maslowova hierarchie potřeb 
 

 

Zdroj: DONNELLY, J.; GIBSON, J.; IVANCEVICH, J. Management. Praha: Grada, 

1997. str. 374. 
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 Robbins a Coulter (2004) dále uvádí, že fyziologické potřeby a potřeby bezpečí se řadí 

mezi potřeby nižšího řádu a k jejich uspokojení dochází zejména externě. Zbylé tři kategorie 

potřeb jsou chápany jako potřeby vyššího řádu a jsou uspokojovány zpravidla interním 

způsobem.  

Jedním ze základních tvrzení Maslowovy teorie je výrok, že pozornost jedince se 

soustředí na uspokojení v hierarchii výše postavené potřeby, avšak pouze za podmínky již 

dřívějšího uspokojení potřeby nižší. Pohybem vzhůru hierarchií potřeb pak dochází 

k psychologickému rozvoji daného jedince. 

Kritika Maslowovy hierarchie potřeb 

Přestože se Maslowova hierarchie potřeb takřka od samotného vzniku setkává s 

všeobecným souhlasem a je považována za jednu z nejpřesnějších motivačních teorií, 

Donnelly a kol. (1997) uvádí i pár názorů, které k dané teorii promlouvají kriticky. Zatímco 

jedna z výtek nedostatků Maslowovy hierarchie upozorňuje na funkční a geografickou různost 

vnímání lidských potřeb, jiná kritika uvádí možnost zařazení jistých potřeb do více kategorií a 

s tím související překrývání jednotlivých úrovní hierarchie. Za problematickou mnozí 

považují taktéž převážně statickou působnost hierarchie a nerespektování změn v průběhu 

času. 

b) Herzbergova dvoufaktorová teorie 

Tvůrcem této teorie je americký psycholog Frederick Irving Herzberg (1923-2000) a 

její podstata je založena na existenci motivačních a hygienických faktorů. Zatímco motivační 

(vnitřní) faktory mají vztah k pracovní spokojenosti a působí motivačně, faktory hygienické 

(vnější) jsou spjaty s nespokojeností v práci. Na základě výzkumu rozlišuje Herzbergova 

dvoufaktorová teorie dvě skupiny vlivů, které vyvolávají pracovní nespokojenost a naopak 

motivují k vyššímu výkonu (Robbins, Coulter, 2004). Armstrong (2007) dále uvádí, že 

dissatisfaktory zpravidla popisují pracovní prostředí a prvotně slouží k prevenci 

zaměstnanecké nespokojenosti. 
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Kritika Herzbergovy teorie 

 Základním zdrojem kritiky Herzbergovy dvoufaktorové teorie je samotná metoda 

výzkumu prováděná na malém vzorku respondentů, která nezohledňuje míru vztahu mezi 

spokojeností a výkonem. Přestože dle kritiků není možné dokázat skutečné zlepšování 

produktivity prostřednictvím satisfaktorů, těší se Herzbergova teorie, zejména pro svou 

snadnou srozumitelnost a soulad s uznávanými myšlenkami Maslowa a McGregora, stálému 

úspěchu.  

c) McGregorova teorie X a Y 

 Dva základní soubory předpokladů o lidské podstatě rozlišuje teorie, kterou vytvořil 

americký psycholog Douglas McGregor (1906-1964). Teorie X předpokládá lidskou neochotu 

k práci, nutnou kontrolu pracovníků pro dosažení efektivního pracovního výkonu a nabízí 

negativní pohled na lidi. Pravý opak pak vyjadřuje teorie Y, která vychází z předpokladu 

přirozeného postoje lidí k práci, vlastního řízení pracovního výkonu samotnými pracovníky a 

vyobrazuje tedy pozitivní pohled. Dle autora této teorie mají ve smyslu maximalizace 

motivace zaměstnanců větší účinek a platnost předpoklady teorie Y než předpoklady teorie X. 

(Robbins, Coulter, 2004) 

2.4.3 Teorie zaměřené na proces 

Donnelly a kol. (1997) charakterizují tyto teorie snahou objasnit a definovat procesy, 

které mají za příčinu vyvolání, řízení, udržování a ukončení určitého způsobu chování daného 

jedince. Pokouší se vysvětlit podstatu úsilí, vytrvalosti a volby cílů člověka v rámci 

pracovního výkonu. 

Hlavním předmětem zájmu těchto teorií jsou psychologické procesy, které mají vliv na 

motivaci a jsou spjaty taktéž s očekáváními, cíli a vnímáním spravedlnosti. Teorie zaměřené 

na proces jsou známy taktéž pod pojmem kognitivní (poznávací), neboť se zabývají vnímáním 

a způsoby interpretace lidí svého pracovního prostředí.  
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Mezi psychologické procesy s největším vlivem na motivaci Armstrong (2007) řadí: 

 očekávání (expektační teorie) 

 dosahování cílů (teorie cíle) 

 pocity spravedlnosti (teorie spravedlnosti) 

 a) Expektační teorie 

 Základ této teorie položil kanadský profesor Victor Vroom prostřednictvím své 

původní teorie valence-instrumentality-expektace (VIE), ve které definoval pojem očekávání 

jako pravděpodobnost, že čin nebo úsilí povedou k určitému výsledku. Dle Armstronga 

(2007) pak dochází k motivaci pouze v případě, že mezi úsilím a výsledkem nastává zřejmý 

vzájemný vztah a je-li daný výsledek zároveň vnímán jako nástroj uspokojení potřeb.  

 b) Teorie cíle 

 Z poznatku, že stanovení specifických, náročných ale zároveň přijatelných cílů 

jednotlivcům zvyšuje výkon a motivaci těchto lidí, vychází teorie cíle. Autoři této teorie, 

američtí psychologové Latham a Locke, zároveň upozorňují na důležitost spoluúčasti daných 

jedinců na formulaci cílů a přisuzují stěžejní význam zpětné vazbě na výkon, která je 

nezbytná pro udržení motivace a dosahování stále vyšších cílů.  

 c) Teorie spravedlnosti 

 Hlavním předmětem zájmu této teorie je lidské vnímání skutečnosti, jak je s nimi 

zacházeno ve srovnání s jinými lidmi nebo skupinou lidí. Spravedlnost není dle této teorie 

chápána jako rovnost, nýbrž vyžaduje stejné jednání s daným člověkem i jinou osobou 

odpovídajícího statusu. Pakliže je s lidmi zacházeno spravedlivě, motivace těchto lidí bude 

dosahovat vyšší úrovně. V opačném případě nastává demotivace daných jednotlivců.  

2.5 Zdroje motivace 

 Základní vysvětlení vzniku lidské motivace nám nabízí definice zdrojů motivace. 

Krom objasnění, z čeho motivace lidské činnosti pramení a vychází, nám zdroje motivace 
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poskytují taktéž odpověď na otázky, proč dané skutečnosti působí různým způsobem na 

intenzitu a persistenci motivace jedince.  

 Bedrnová a Nový (2007) pak označují za zdroje motivace ty skutečnosti, které 

motivaci vytvářejí, tím že zakládají dynamické tendence i zaměření lidské činnosti a jež mají 

zásadní vliv na stálost těchto tendencí. 

 Z velkého množství skutečností, které jsou součástí utváření motivace lidské činnosti, 

zmiňují Provazník a Komárková (2004) základní zdroje motivace, kterými jsou: 

 Potřeby 

 Návyky 

 Zájmy 

 Hodnoty 

 Ideály 

2.5.1 Potřeby 

 Primární zdroj motivace veškeré lidské činnosti představují vnitřní stavy vlastní 

člověku, ale i řádově nižším živočichů, které jsou známy jako potřeby. Dle psychologického 

hlediska se jedná o prožívaný nedostatek člověka po něčem, co pro daného jedince má 

subjektivní význam a důležitost.  

 V rámci prožívání se potřeby obvykle projevují jako vnitřní stav napětí daného jedince 

a motivují člověka k činnostem směřujícím k uspokojení příslušné potřeby.  

 Početnou škálu potřeb, které mohou být pro konkrétního člověka různě významné, 

rozdělují Bedrnová a Nový (2007) do dvou hlavních skupin. První kategorii tvoří potřeby 

biologické (primární), mezi něž se řadí např. potřeba kyslíku, potravy apod. a které jsou 

obecně spjaty se základními činnostmi a funkcemi lidského těla. Druhou skupinu představují 

potřeby sociální (sekundární), které nahlíží na člověka ze společensko-kulturního hlediska a 

v jejichž rámci se daný jedinec snaží uspokojit např. potřebu lásky, dominance apod. 
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2.5.2 Návyky 

 Na základě výchovy, ale i prostřednictvím vlastního formování osobnosti mohou 

vznikat zdroje motivace, kterým se říká návyky. Dle Bedrnové a Nového (2007) je stěžejním 

předpokladem pro vznik návyku pravidelná realizace a opakovaní daných činností 

v konkrétních situacích. Chování jedince daným způsobem se tímto fixuje, stává se 

stereotypním a taktéž do budoucna převládá tendence tohoto člověka jednat v dané situaci 

v souladu se svým návykem. Navenek tak lze návyky chápat jako naučené vzorce chování, 

z hlediska lidského prožívání představují návyky niterní pohnutky člověka jednat v určité 

situaci jednat konkrétním způsobem.  

2.5.3 Zájmy 

 Specifickou formu orientace člověka na danou oblast jevů, které s určitou stálostí 

vyvolávají činnost jedince v daném směru a dalšími ze základních zdrojů lidské motivace, 

jsou zájmy. Obecně lze nahlížet na zájmy jakožto na motivy, které jsou zdrojem a zároveň i 

produktem poznávací činnosti. Jiný výklad charakterizuje zájmy jako odvozené potřeby 

uspokojovány realizací určité zájmové činnosti. Bedrnová a Nový (2007) vymezují zájmy 

jako cosi, co je daným jedincem považováno za zajímavé, upřednostňováno v případě volby, 

případně nač člověk upíná svou pozornost v experimentální situaci.   

2.5.4 Hodnoty 

 Důležitým zdrojem motivace lidské činnosti mohou být také hodnoty, tj. skutečnosti, 

které člověk v průběhu svého života poznává, hodnotí a přisuzuje jim určitý význam. 

Provazník a Komárková (2004) uvádí, že tzv. hodnotový systém, vzniklý přiřazením vyšších 

či nižších hodnot daným skutečnostem, výrazně ovlivňuje chování i prožívání konkrétního 

člověka. Hodnotu může představovat takřka cokoliv a hodnotový systém do značné míry 

závisí na specifických podmínkách a okolnostech tvorby osobnosti daného jedince. Mezi 

nejčastěji se vyskytující lidské hodnoty obecně patří zdraví, láska, přátelství, svoboda, apod.  

2.5.5 Ideály 

 Podstatou vzniku ideálů, jakožto základních zdrojů motivace, je lidská schopnost 

zaměřit se na budoucí cílené směřování a tendence posuzovat jevy, které se vyskytují v okolí 
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daného jedince. Dle Bedrnové a Nového (2007) lze ideály chápat jako určité myšlenkové 

představy něčeho, co je daným člověkem subjektivně hodnoceno pozitivně a považováno za 

žádoucí. V případě neshody mezi aktuálně skutečným stavem a subjektivně vnímanými 

ideály je daný jedinec motivován k vyvíjení úsilí a snaze této shody dosáhnout nebo se jí 

alespoň přiblížit. 

2.6 Stimulace pracovního výkonu 

Provazník a Komárková (2004) uvádějí 7 hlavních kategorií stimulačních prostředků, 

kterými jsou: 

 Hmotná odměna 

 Obsah práce 

 Povzbuzování 

 Atmosféra pracovní skupiny 

 Pracovní podmínky 

 Identifikace s prací 

 Externí stimulační faktory 

2.6.1 Hmotná odměna 

Mnoha podob může nabývat hmotná odměna, která je základním prostředkem 

stimulace pracovního výkonu. Nejčastěji je hmotná odměna vyplácená v peněžní formě 

(mzda, plat, prémie atd.), ale existuje také mnoho specifických podob hmotné odměny. 

Specifické hmotné odměny, mezi které patří např. slevy na podnikovém zboží, příspěvky na 

dopravu či zaměstnanecké akcie, mohou mnohdy působit větším stimulačním efektem než 

peníze. Pro zvyšování stimulační účinnosti veškerých forem hmotné odměny je dle Bedrnové 

a Nového (2007) nutné dodržovat jistá pravidla, kterými jsou zejména spravedlnost 

v přidělování hmotných odměn a existence přímého vnímaného vztahu hmotné odměny 

k pracovnímu výkonu.  
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2.6.2 Obsah práce 

Ve výčtu motivačních profilů lze, mimo jiné, taktéž dohledat jedince orientovaného na 

obsah činnosti, pro kterého je typická a prioritní radost z výsledků a samotného výkonu dané 

činnosti. Na základě této skutečnosti lze charakterizovat prvky obsažené v pracovní činnosti, 

které stimulují pracovní výkon. Bedrnová a Nový (2007) uvádí, že stimulující aspekty vlastní 

činnosti jsou pro každého jedince různě účinné, a tak snahou každého vedoucího pracovníka 

je nalézt účinný stimulační apel daného pracovníka. Stimulačních apelů, kterými působí na 

pracovníka samotná vlastní pracovní činnosti, je velké množství a jsou jimi např. apel na 

tvořivé myšlení, samostatnost, prestiž či společenský apel. 

2.6.3 Povzbuzování 

Jedná se o neformální hodnocení realizované vedoucími pracovníky za účelem pomoci 

nalézt pracovníkům stimulační hodnotu v obsahu práce. Povzbuzování zdůrazňuje pozitivní 

prvky pracovní činnosti a má kladný vliv na emociální cítění daného pracovníka. V obsahové 

rovině působí neformální hodnocení jako zpětná vazba, kdy jsou očekávané výkony 

pracovníka srovnávány se stanovenými cíli. Provazník a Komárková (2004) zmiňují, že 

vyjádření uznání práce zaměstnanců a zdůraznění jejich důležitosti pro podnik má zpravidla 

pro dané pracovníky výrazný stimulační účinek.  

Dle Adaira (2004) by síla uznání, jakožto stimulačního prostředku, neměla být 

podceňována, neboť vyhlídka uznání může řadu lidí více podněcovat k úsilí než hmotná 

odměna. V případě, že se pracovníkům uznání od nadřízených nebo od kolegů nedostává, 

daní jedinci mají sklon cítit se nepovšimnutí, neocenění a jejich motivace se zhorší. 

2.6.4 Atmosféra pracovní skupiny 

Dle Provazníka a Komárkové (2004) v sobě zahrnují značné stimulační účinky taktéž 

sociální faktory působící v organizaci a mezilidské vztahy pracovníků dané organizace. 

Ovlivňovat atmosféru pracovní skupiny mají možnost zejména vedoucí pracovníci, a to 

prostřednictvím své autority, výběru členů pracovní skupiny či řešení možných patologických 

jevů v dané skupině. V rámci snahy o vytvoření pracovní skupiny, která stimuluje pracovní 

výkon jejich členů, by měly být manažery respektovány jisté zásady, kterými jsou např. 

spravedlivé jednání se všemi členy skupiny, bezprostřední řešení problémů v dané skupině či 

všem srozumitelná definice skupinových cílů. 
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2.6.5 Pracovní podmínky 

Již z Herzbergovy dvoufaktorové teorie vyplývá, že pracovní podmínky, spadající do 

kategorie hygienických faktorů, nemohou být samy o sobě zdrojem pracovní spokojenosti 

(Armstrong, 2007). Zabezpečení příznivých pracovních podmínek se však zpravidla projeví 

ve zlepšení pracovních výkonů i vztahů mezi zaměstnanci a podnikem. Zájem organizace o 

pracovní podmínky tak může mít podíl na stimulaci pracovních výkonů, zatímco dlouhodobě 

nepříznivé podmínky pro práci působí vždy destimulačně. 

2.6.6 Identifikace s prací 

  V případě, že člověk příjme svou práci jako nedílnou životní součást, hovoříme o 

identifikaci s prací, která vyjadřuje optimální postoj daného jedince k práci. Přijetím cílů 

organizace dochází dle Bedrnové a Nového (2007) zároveň k identifikaci pracovníka 

s podnikem i vlastní profesí, což vede k dlouhodobé stimulaci pracovního výkonu daného 

člověka. Z hlediska daného pracovníka se podnik stává komplexem pozitivních stimulů a 

tehdy je práce tohoto člověka pro podnik nejvíce efektivní. 

2.6.7 Externí stimulační faktory 

Vliv na stimulaci pracovního výkonu mohou mít taktéž faktory přesahující rámec 

daného podniku. Takovými ukazateli, které stimulačně působí na danou organizaci z vnějšku, 

mohou být dle Provazníka a Komárkové (2004) např. image podniku, makroekonomická či 

politická situace. Všeobecně společensky uznávaná prestiž podniku, očekávaný ekonomický 

růst a příznivý politický vývoj zpravidla stimulují pracovní výkony zaměstnanců dané 

organizace. Naopak společenský despekt k podniku, předpokládaná recese či neblahý vývoj 

politické situace vyvolává pracovní neochotu.  

2.7 Hodnocení a odměňování pracovního výkonu 

Důležitou součást v rámci řízení pracovního výkonu tvoří hodnocení a odměňování 

práce. Řízení pracovního výkonu vychází z ústně uzavřených dohod či písemných smluv mezi 

manažerem a pracovníkem a jeho podstatou je sjednocení rozvoje pracovních schopností 

pracovníků, přizpůsobení se pracovníků firemním hodnotám a celkové zlepšení 
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individuálního pracovního výkonu i výkonu celé organizace. Smluvním či dohodnutým 

závazkům pracovníka však musí náležitě odpovídat i závazky organizace a manažerů, kterými 

jsou právě především pravidelná hodnocení a odměňování pracovního výkonu.  

2.7.1 Hodnocení pracovního výkonu 

 „Moderní hodnocení pracovníků představuje jednotu zjišťování, posuzování, úsilí o 

nápravu a stanovování úkolů (cílů) týkajících se pracovního výkonu. Je považováno za velice 

účinný nástroj kontroly, usměrňování a motivace pracovníků.“ Koubek (2007; s. 208). 

Taktéž Bělohlávek (2008) chápe hodnocení pracovního výkonu jako jeden 

z nejsilnějších manažerských motivačních nástrojů. Pakliže je vedoucími pracovníky 

věnováno patřičné úsilí na přípravu a propagaci systému hodnocení, může být hodnocení 

velmi efektivní metodou řízení pracovního výkonu. V opačném případě systém hodnocení 

takřka postrádá smysl. 

Význam hodnocení 

Hodnocení pracovního výkonu má svou nespornou důležitost nejen pro samotného 

hodnoceného pracovníka, ale také pro samotný podnik a jeho vedoucí pracovníky. Zatímco 

daná organizace se hodnocení snaží využít zejména ke zlepšení osobních výkonů jednotlivců, 

rozvoje jejich potenciálu a tvorbě lepších komunikačních spojení ve firmě, manažerům je 

hodnocení zpravidla východiskem pro zvyšování motivace, plánování osobního rozvoje či 

poskytování zpětné vazby a spravedlivých odměn pracovníkům. Pro hodnoceného pracovníka 

má hodnocení přínos hlavně v ocenění vlastní práce a podnícení k dalšímu pracovnímu úsilí. 

(Bělohlávek, 2008). 

Formy hodnocení 

Koubek (2007) upozorňuje na skutečnost, že účelem hodnocení pracovního výkonu 

není vyhodnocovat pouze dosažené pracovní výsledky, nýbrž se také zaměřit na schopnosti, 

pracovní i sociální chování a rozvojový potenciál daného pracovníka. Hodnocení tak může 

být primárně orientováno buď na pracovní výsledky, nebo chování pracovníka. 
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Ve své podstatě lze v rámci hodnocení pracovního výkonu rozlišit dvě různé formy 

hodnocení, a sice hodnocení formální a neformální. Zatímco formální hodnocení je racionálně 

plánováno a prováděno systematicky v pravidelných časových intervalech, neformální 

hodnocení je příležitostné a vyplývá z aktuálních dojmů a nálad daného okamžiku v rámci 

každodenních vertikálních pracovních vztahů.  

Systematické hodnocení a každodenní styk vedoucího s pracovníky zmiňuje 

Bělohlávek (2008) v souvislosti se čtyřmi úrovněmi hodnocení výkonu. Vedle pravidelně 

realizovaných posuzování pracovního výkonu a příležitostných reakcí vedoucích na úroveň 

práce podřízených tvoří zbylé dvě úrovně finanční hodnocení a hodnocení při dosažení 

výsledku práce. V rámci zachování motivačního účinku finančního hodnocení je nutné 

vnímání podřízených přímé vazby mezi pracovním výkonem a stanovou výší odměny. 

Hodnocení v 360° 

 Jedním z cílů moderního hodnocení  by měla být snaha hodnotit pracovníky nanejvýš 

všestranně a objektivně. Dle Koubka (2007) je tato snaha odrážena prostřednictvím koncepce 

třistašedesátistupňového hodnocení pracovníků. Tato koncepce zohledňuje v rámci hodnocení 

širokou škálu ukazatelů tj. dovednosti, znalosti, pracovní výsledky, ale také chování 

pracovníka, které bývá často problematické ve smyslu zachování objektivity a měřitelnosti.  

 Bělohlávek (2008) uvádí další z charakteristických rysů hodnocení v 360°, a sice že 

tato koncepce zahrnuje názory nadřízených, kolegů stejné úrovně i v hierarchii společnosti 

podřízených pracovníků. Hlavním smyslem tohoto hodnocení je pak zpětná vazba vyvozená 

na základě mínění spolupracovníků, jejichž poznatky jsou zcela anonymní. 

Hodnotící rozhovor 

  Sdělení výsledků hodnocení pracovníkům bývá zpravidla realizováno prostřednictvím 

hodnotícího rozhovoru vedeného vedoucím pracovníkem. Jedná se o formální setkání, při 

kterém se pracovníci mají možnost vyjádřit k projednávaným výsledkům hodnocení. Úlohou 

nadřízeného i hodnoceného pracovníka je vzájemně shledat možné nedostatky samotného 

pracovního výkonu či hodnocení a sjednat jejich nápravu. Dle Koubka (2007) je 

nejefektivnějším typem hodnotícího rozhovoru ten, na němž se hodnotitel a hodnocený podílí 

jako rovnocenní partneři společně hledající řešení.  
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2.7.2 Odměňování pracovního výkonu 

Ve své definici odměňování zmiňuje Koubek (2007, s. 283) důležitou skutečnost, a 

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

popřípadě jiné formy peněžní odměny, které poskytuje organizace pracovníkovi jako 

kompenzaci za vykonávanou práci.“ 

Dle Armstronga (2007) se systém odměňování skládá z peněžních odměn a 

zaměstnaneckých výhod, které vzájemně vytváří celkovou odměnu. Mezi složky systému 

odměňování se pak dále řadí také nepeněžní odměny, které se nejčastěji vyskytují ve formě 

povýšení, pochvaly či uznání ze strany vedoucího.  

Cíle odměňování 

 Z hlediska organizace je obecným cílem řízení systému odměňování podpora 

úspěšného dosažení firemních cílů prostřednictvím zajištění vzdělané, schopné a dobře 

motivované pracovní síly. Vedle toho má však řízení odměňování v rámci dané organizace i 

své specifické cíle. Mezi tyto patří např. podpora realizace základních hodnot firmy ve 

vybraných oblastech, podpora programů organizačních změn či podpora chování pracovníků 

přispívající k dosažení cílů organizace. Velký význam pro firmu může mít řízení odměňování 

také při sdělování představ o pracovním výkonu a očekávání organizace. 

 Z pohledu pracovníka by mělo řízení odměňování cílit zejména na transparentnost, tj. 

seznamování pracovníků s odměňovacím systémem, všech jeho pravidel a dopadů. Systém 

odměňování by měl být pro každého pracovníka nanejvýš spravedlivý a pracovníci by měli 

mít možnost se spolupodílet na tvorbě politiky odměňování. (Armstrong, 2007) 

Prvky řízení odměňování 

 V rámci řízení odměňování rozlišuje Armstrong (2007) šest různých prvků 

odměňování, mezi které patří základní peněžní odměna, dodatečné odměny, celkové výdělky, 

zaměstnanecké výhody, celková odměna a nepeněžní odměny. 

 Základní peněžní odměna je vyplácena buďto ve formě pevného platu nebo mzdy a je 

tvořena určitou sazbou odpovídající dané práci nebo pracovní pozici. Vyjádření základní 

mzdy nebo platu se provádí prostřednictvím sazby roční, měsíční, týdenní nebo hodinové. 
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Základní peněžní odměna může být určující pro penzijní nároky i životní pojištění a 

v závislosti na pracovním výkonu může tvořit základnu pro vyčíslení dodatečných odměn.  

 Dodatečné odměny představují odměny pohyblivé, které jsou poskytovány navíc 

k základní peněžní odměně. Tyto odměny se zpravidla vztahují k výkonu, dovednostem nebo 

zkušenostem daného pracovníka a mohou nabývat nejrůznějších forem, jako např. bonusy za 

mimořádný výkon, prémie za dosažení stanovených cílů či příplatky zohledňující konkrétní 

aspekty zaměstnání. 

 Celkové výdělky následně představují hodnotu vzniklou součtem základní peněžní 

odměny a veškerých dodatečných odměn. Jedná se o částku, která je pracovníkovi vyplácena 

na bankovní účet nebo vkládána do výplatního sáčku. V případě připočtení zaměstnaneckých 

výhod k celkovému výdělku hovoříme o celkové odměně.  

 Zaměstnanecké výhody jsou poskytovány navíc k vypláceným formám odměn, 

přičemž nejsou nikterak závislé na pracovním výkonu, ale vyplývají pouze z titulu pracovního 

vztahu. Koubek (2007) uvádí, že cílem organizace by mělo být zejména zjistit zaměstnanci 

preferované zaměstnanecké výhody, neboť ty mohou příznivě ovlivnit spokojenost a motivaci 

pracovníků. Jednotlivých druhů zaměstnaneckých výhod existuje celá řada (např. příspěvky 

na stravu, slevy na služby) a nezřídka si pracovníci mohou z nabízených výhod sami vybrat, 

které hodlají využít – tzv. kafetéria systém. 

 Nepeněžní odměny jsou odměny vztahující se k dosažení jistého uznání, vlivu, 

osobního růstu a určitého stupně pracovních výsledků. Koubek (2007) nazývá tyto odměny 

odměnami vnitřními a přisuzuje jim individuální povahu a závislost na hodnotách uznávaných 

pracovníkem, jeho osobnosti a potřebách.  

2.8 Metody sběru dat 

 Kozel (2006) rozlišuje tři základní metody sběru primárních údajů / dat, jedná se o 

pozorování, dotazování a experiment. 

2.8.1 Pozorování 

Jedná se o metodu sběru dat, která není podmíněna přímým kontaktem pozorovatele 

s pozorovaným. V rámci pozorování jsou zejména sledovány způsoby chování a pocity 

pozorovaného jedince. Nezávislost na ochotě spolupracovat a možnost aktivní neúčasti 
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pozorovaného na samotném sběru dat patří k největším výhodám této metody. Hlavními 

nevýhodami pozorování pak může být vyšší časová náročnost a možná nepřesnost při 

interpretaci výsledků, které mohou být zkresleny. Pozorování tak bývá zpravidla 

kombinováno s jinými dat sběrnými metodami.  

2.8.2 Dotazování 

Tato metoda sběru dat je založená na získávání potřebných primárních údajů 

prostřednictvím odpovědí vybraného vzorku respondentů. Dle charakteru zjišťovaných 

informací, skupiny respondentů případně finančních a časových omezení rozlišuje Kozel 

(2006) dotazování: 

 osobní 

 písemné 

 telefonické  

 elektronické 

a) Osobní dotazování 

Podstatou této nejtradičnější formy dotazování je osobní kontakt a přímá komunikace 

tazatele s respondentem. Existence přímé zpětné vazby, možnost působení na respondenta ve 

smyslu správného pochopení otázky a vysoké procento návratnosti odpovědí patří k hlavním 

výhodám sběru dat prostřednictvím osobního dotazování. Závislost na schopnosti a ochotě 

spolupráce respondenta společně s časovou a finanční náročností se naopak řadí mezi hlavní 

negativa této formy dotazování. Osobní dotazování je nejčastěji realizováno prostřednictvím 

rozhovoru. 

b) Písemné dotazování 

Mezi časté typy dotazování se řadí taktéž sběr dat prostřednictvím doručení/zaslání 

dotazníku respondentovi v psané podobě. Ztráta osobního kontaktu tazatele s respondentem je 

kompenzována možností oslovení širšího vzorku dotazovaných. Největší nevýhodu nízké 

návratnosti pak vyvažují nižší náklady na realizaci sběru dat formou písemného dotazování. 
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c) Telefonické dotazování 

Vysoké nároky na schopnosti tazatele vyžaduje sběr dat prostřednictvím dotazování 

telefonického, které je v jistém smyslu podobné dotazování osobnímu, avšak nedochází při 

něm k osobnímu kontaktu s respondentem. Hlavním úkolem tazatele je udržet soustředění 

respondentů a co nejvíce eliminovat riziko nepochopení dotazu respondentem. V ideálním 

případě lze telefonickým dotazováním poměrně rychle získat požadované informace od 

dotazovaných osob. 

d) Elektronické dotazování 

Jedná se o nejmladším typ dotazování, jehož realizace probíhá na základě využití 

internetu. Veškerá data, včetně odpovědí dotazovaných, jsou přijímána v elektronické podobě. 

Oslovení respondentů a žádost o jejich účast na sběru dat probíhá nejčastěji zasláním 

dotazníku prostřednictvím elektronické pošty, případně uveřejněním dotazníku na webových 

stránkách. Největší výhodou této formy dotazování je vysoká adresnost a minimální časová a 

finanční náročnost. 

2.8.3 Experiment 

Pod pojmem experiment se skrývá metoda sběru dat provozována zpravidla 

testováním za uměle vytvořených podmínek. Pomocí experimentu hodnotíme chování a 

vztahy na základě předem stanovených parametrů, dle kterých je test realizován.  
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3. Charakteristika organizace  

Tato kapitola je zaměřena na charakteristiku společnosti ArcelorMittal Tubular 

Products Ostrava a.s., v rámci které byla, prostřednictvím dotazníkového šetření, prováděna 

analýza stavu motivace zaměstnanců prodejního oddělení a pro kterou jsou navrhována touto 

bakalářskou prací má doporučení. V této kapitole jsou obsaženy základní údaje o dané 

společnosti, včetně náhledu do historie této organizace. Na závěr této kapitoly jsou citovány 

vybrané údaje, které tvoří součást kolektivní smlouvy společnosti ArcelorMittal Tubular 

Products Ostrava a.s. V příloze č. 1 je nastíněno organizační schéma firmy. 

3.1 Základní údaje 

Název: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

Sídlo: Ostrava-Kunčice, Vratimovská 689, PSČ: 707 02, Česká republika 

Právní forma: Akciová společnost 

IČO: 27796051 

DIČ: CZ27796051 

Datum vzniku: 1. května 2007 

Spisová značka: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 3209 

3.2 Společnost AMTPO a.s. 

 Společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. je 100% dceřinou společností 

ArcelorMittal Ostrava a.s., která je součástí skupiny ArcelorMittal představující největší 

světovou ocelářskou společnost. V rámci České republiky je ArcelorMittal Ostrava a.s. 

největším výrobcem oceli a s takřka 6000 zaměstnanci jedním z největších zaměstnavatelů. 

Výrobní činnost společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. je zaměřena především na výrobu a 

zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. 

 Dceřiná společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. je největším 

výrobcem trubek v České republice. Nosným výrobním programem závodu jsou bezešvé 

trubky válcované na dvou tratích Stiefel v provedení trubek hladkých, závitových, 

přírubových a olejářských. Trubky na tratích St 4-10" a St 140 jsou vyráběny pouze z plynule 

odlévaných předlitků. Oprávnění označovat olejářské trubky monogramem Amerického 

Petrolejářského Institutu (API) vlastní společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 
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již od roku 1957. Kromě běžných API závitů dodává společnost AMTPO a.s. i pažnicové a 

čerpací trubky s plynotěsným závitovým spojem. [Dostupné 9. 1. 2013 z 

http://www.arcelormittal.com/ostrava/AMP.html]. 

 K hlavním prioritám této společnosti patří bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců, 

kvalita výrobků a služeb, ochrana životního prostředí a prevence závažných havárií. Ve 

společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. funguje certifikovaný systém řízení 

dle norem EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001 a zákona č.59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií. V rámci zabezpečování tohoto systému řízení se společnost mimo jiné 

zavazuje zvyšovat úroveň ochrany zdraví a pracovního prostředí či motivovat zaměstnance a 

zvyšovat jejich povědomí, odborné znalosti a dovednosti v oblasti zajištění kvality, ochrany 

životního prostředí, bezpečnosti práce a prevence závažných havárií.  

Společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. k dnešnímu dni zaměstnává 

zhruba 1200 zaměstnanců. 

3.2.1 Předmět podnikání 

 Dle obchodního rejstříku [Dostupné 14. 1. 2013 z http://rejstrik.penize.cz/27796051-

arcelormittal-tubular-products-ostrava-a-s] tvoří předmět podnikání společnosti ArcelorMittal 

Tubular Products Ostrava a.s. celá řada činností, avšak mezi hlavní oblasti činnosti této 

společnosti patří zejména:  

 výroba a hutní zpracování železa a oceli 

 výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 

 povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 

 zprostředkování obchodu a služeb 

 velkoobchod 

 specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 

 skladování zboží a manipulace s nákladem 

3.3 Historie společnosti 

 Založení rouroven se datuje do období 2. světové války, kdy byla v roce 1942 

zahájena stavba závodu na výrobu trubek jako součást společnosti Vítkovice. Po válce byl 

závod na základě rozhodnutí vlády ČSR dostavěn a koncem roku 1949 byla na trati Stiefel 4-

http://www.arcelormittal.com/ostrava/AMP.html
http://rejstrik.penize.cz/27796051-arcelormittal-tubular-products-ostrava-a-s
http://rejstrik.penize.cz/27796051-arcelormittal-tubular-products-ostrava-a-s
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10" vyválcována první trubka. Roku 1952 se závod 15 – Rourovny stal součástí nově 

založeného hutního podniku Nová huť Klementa Gottwalda (NHKG). Již zmíněné oprávnění 

označovat olejářské trubky monogramem Amerického Petrolejářského Institutu (API) bylo 

společností získáno v roce 1957.  

 Období 60. let 20. století je v rámci závodu 15 – Rourovny charakterizováno realizací 

nových investic, v rámci kterých byla vybudována např. válcovací trať Stiefel 140, svařovna 

pro výrobu spirálně svařovaných trub či linka pro bitumenovou izolaci. V roce 1965 bylo 

instalováno zařízení pro RTG – TV kontrolu svárů od firmy Müller a o tři roky později byl 

taktéž zahájen provoz první defektoskopické linky pro zjišťování vad bezešvých trubek.  

 Rozvoj defektoskopie pokračoval dále v 70. letech, kdy zároveň byla zahájena výroba 

zušlechtěných olejářských trubek a výroba nátrubků v nové vzniklé nátrubkárně. Roku 1977 

byla na úpravně Stiefelu 4-10" nahrazena magnetická prášková metoda zařízením Rotomat 2, 

které zkouší pomocí magnetických rozptylových toků.  

 Výrazné rozšíření sortimentu výrobků proběhlo v rámci závodu 15 – Rourovny 

v 80.letech, kdy byla zahájena výroba pažnicových a čerpacích trubek jakosti C a taktéž 

trubek s plynotěsným spojem. V tomto desetiletí byla na adjustáži Stiefelu 4-10" uvedena do 

provozu linka na měření délek trubek a v rámci zušlechťovny vybudovány linky Rotomat 3 a 

Transomat pro zjišťování podélně a příčně orientovaných vad.  

 V období počátku 90. let, charakteristickém na našem území procesem přechodu na 

tržní ekonomiku, získal v roce 1992 závod 15 – Rourovny, jako vůbec první v republice, 

certifikát systému managementu jakosti ISO 9001 – RW TÜV. Roku 1997 pak byl rourovnám 

udělen taktéž certifikát systému environmentálního managementu ISO 14001 – RW TÜV. 

 Významnou událostí první dekády 21. století byla v roce 2003 privatizace společnosti 

Nová Huť. Vznik samostatné společnosti se uskutečnil 1. května 2007, kdy nejprve vznikla 

společnost s názvem Mittal Steel Ostrava Pipes & Tubes, která byla v prosinci téhož roku 

přejmenována na ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

3.4 Kolektivní smlouva 

Z kolektivní smlouvy, jíž obsahem je určení a úprava individuálních a kolektivních 

vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci společnosti ArcelorMittal Tubular Products 

Ostrava a.s., jsou níže uvedeny vybrané údaje týkající pracovní motivace. 
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3.4.1 Mzdy zaměstnanců 

 V návaznosti na Zákoník práce a v souladu se závěry kolektivního vyjednávání 

zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům, s výjimkou těch, s nimiž je uzavřena individuální 

manažerská smlouva, mzdu podle následujících ustanovení kolektivní smlouvy. 

Základní mzda 

 Zaměstnancům se poskytne základní mzda ve výši měsíčního tarifního stupně 

přiděleného pracovního místa a diferenciačního tarifu přiděleného pracovního místa. V rámci 

jednotné stupnice mzdových tarifů jsou všechna pracovní místa zařazena podle vykonávané 

práce do 1. až 12. tarifního stupně. 

Smluvní mzda 

 Smluvní mzda je individuálně stanovená mzda. Uplatňuje se u zaměstnanců ve 

funkcích vedoucí provozu a vedoucí oddělení. Lze ji taktéž uplatnit u zaměstnanců, kteří jsou 

vynikajícími odborníky ve svém oboru nebo plní nadprůměrně standard práce. 

Mzdové příplatky 

 Příplatky jsou mzdovou složkou určenou k ohodnocení těchto pracovních podmínek a 

vlivů, které nebyly zohledněny v tarifním systému hodnocení pracovních činností.  

 Příplatek za práci přesčas  

Za každou odpracovanou hodinu práce přesčas se poskytuje zaměstnancům 

příplatek k dosažené mzdě ve výši 25% průměrného výdělku. 

 Příplatek za práci ve svátek 

Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno 

v rozsahu práce konané ve svátek, případně příplatek k dosažené mzdě ve výši 100% 

průměrného výdělku místo náhradního volna. 

 Příplatek za práci o sobotách a nedělích 

Za práci konanou o sobotách a nedělích se poskytuje zaměstnancům příplatek 

ve výši 10% průměrného výdělku. 
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Prémie 

 Prémie je variabilní složkou mzdy, jejíž vyplácení je podmíněno splněním 

stanovených kritérií prémiového řádu společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

Výše prémie činí minimálně 5,5% ze skutečné základní mzdy zaměstnance.  

Odměna za praktické dovednosti a znalosti 

 Odměna za praktické dovednosti a znalosti se čtvrtletně vyplácí zaměstnancům 

diferencovaně v závislosti na délce odborné praxe u zaměstnavatele. Odměna činí 100 Kč za 

každý odpracovaný rok do dovršení 5 let. Každým dalším odpracovaným rokem se odměna 

zvyšuje o 40 Kč. 

Odměna za životní jubileum  

 Při dovršení životního jubilea 50 let věku se za pracovní výsledky poskytne 

zaměstnancům, jejichž pracovní poměr u zaměstnavatele trvá nepřetržitě nejméně 5 let, 

odměna ve výši 5000 Kč. 

3.4.2 Sociální péče o zaměstnance 

Rekondiční a ozdravné akce  

 Zaměstnavatel poskytuje 8 denní a 15 denní rekondiční pobyty zaměstnancům dle 

splňujících kritérií, která zahrnují délku zaměstnání u zaměstnavatele a druh vykonávané 

práce. Zaměstnavatel zajišťuje tyto pobyty na své vlastní náklady včetně dopravy. 

 Zaměstnavatel navíc poskytne příspěvek na ozdravné a rekreační pobyty dětí 

zaměstnanců, dle zásad uvedených v kolektivní smlouvě. 

Závodní stravování zaměstnanců 

 Zaměstnavatel umožňuje zaměstnancům stravování prostřednictvím prodeje hlavních 

jídel v závodních kantýnách a jídelnách. Zaměstnanec má právo na jedno hlavní jídlo s dotací 

zaměstnavatele v průběhu pracovní směny. 
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Sociální výpomoci 

 Zaměstnavatel poskytne nenávratnou jednorázovou sociální výpomoc určenou 

k výjimečnému poskytnutí finanční podpory zaměstnancům, a to ve výši 10 000 Kč v případě 

nezrušitelného osvojení dítěte a až do výše 100 000 Kč, vznikla-li zaměstnanci rozsáhlá škoda 

na majetku v místě bydliště vlivem živelné pohromy. 

Půjčky 

 Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům návratné bezúročné půjčky pro podporu 

řešení bytové situace, koupi, modernizaci nebo rekonstrukci rodinného domu či bytu. 

Příspěvky dárcům krve 

 Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci odměnu za bezplatné dárcovství krve, a to ve 

výši 1500 – 3500 Kč při obdržení bronzové, stříbrné či zlaté Janského plakety. 

Příspěvek na penzijní připojištění 

 Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům se sjednaným penzijním připojištěním 

příspěvek ve výši 200 – 900 Kč, dle míry měsíční úložky zaměstnance.  
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4. Analýza současného stavu motivace zaměstnanců  

Tato část bakalářské práce je zaměřena na analýzu současného stavu motivace 

zaměstnanců oddělení prodeje firmy ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

prostřednictvím zpracování a vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření. 

Sběr dat byl prováděn metodou dotazníkové šetření, konkrétně formou písemného 

dotazování. Výsledný dotazník obsahuje celkem 29 otázek, které v rámci této kapitoly 

bakalářské práce budou jednotlivě zhodnoceny a jejich výsledky slovně i graficky popsány.  

4.1. Vyhodnocení dotazníku 

V rámci dotazníkového šetření pro účely této bakalářské práce bylo prostřednictvím 

písemného dotazování osloveno celkem 31 respondentů, s tím že návratnost dotazníků byla 

vyčíslena na 97%. Ve výsledku tak bylo úspěšně navráceno 30 dotazníků, které respondenti 

v rámci zachování vlastní anonymity odevzdávali zapečetěné v přiložených papírových 

obálkách. Správnost vyplnění jednotlivých dotazníků byla důkladně zkontrolována a výsledky 

dotazníkového šetření byly zapsány do datové matice a zpracovány v programu MS Excel. 

Dotazník o celkovém počtu 29 otázek byl pro větší přehlednost rozdělen do pěti 

kategorií, a sice A: Firemní kultura; B: Řízení a organizace práce; C: Hodnocení a 

odměňování práce, kariéra; D: Pracovní podmínky; E: Informace o respondentovi.  

Kompletní podoba dotazníku je uvedena v Příloze č. 2.  

4.1.1 Firemní kultura 

1. Jak jste celkově spokojen/a se svým zaměstnáním? 

 V první otázce dotazníku byli respondenti dotazování na vnímání vlastní celkové 

spokojenosti se svým zaměstnáním. Na tuto otázku odpověděla většina dotazovaných kladně, 

a to konkrétně variantou „velmi spokojen/a“ 13% respondentů, „spíše spokojen/a“ 74% 

respondentů. 10% dotazovaných je se svým zaměstnáním „spíše nespokojen/a“ a pouze jeden 

respondent, z celkového počtu třiceti, uvedl, že je „velmi nespokojen/a“. (viz. Graf 4.1) 
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Graf 4.1   Otázka č.1 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2. Jak jste spokojeni s následující okolnostmi Vašeho zaměstnání? Ohodnoťte, prosím, 

každý faktor body 1-5 (1 = nejméně spokojen/a; 5 = nejvíce spokojen/a). Zakřížkujte 

vždy jen jednu hodnotu v řádku, čísla se mohou opakovat. 

Graf 4.2   Otázka č.2 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 V otázce č. 2 dotazníku je dále rozvedena otázka první a prostřednictvím baterie je 

zjišťována spokojenost zaměstnanců s konkrétními faktory zaměstnání. Respondenti měli za 

úkol ohodnotit body 1-5 (1 = nejméně spokojen/a; 5 = nejvíce spokojen/a) dané faktory 

zaměstnání, které následně tvoří jednotlivé kategorie struktury celého dotazníku. Krom těchto 

faktorů byli v této otázce respondenti dotazování taktéž na spokojenost s jistotou práce, kdy 

33% dotazovaných uvedlo vysokou spokojenost a zajímavost práce, která ze všech vybraných 

faktorů byla respondenty ohodnocena nejlépe, když ji největším stupněm spokojenosti ocenilo 

37% dotazovaných. Druhým nejlépe hodnoceným faktorem byly pracovní podmínky, které 

nadpoloviční většina respondentů, tj. 53%, ohodnotila vysokou a největší spokojeností. 

Faktory řízení a organizace práce, hodnocení práce a odměňování práce respondenti hodnotili 

povětšinou středním stupněm spokojenosti, s tím že dle průměrných hodnot vyslovili 

respondenti nejmenší spokojenost ze všech uvedených faktorů s odměňováním práce 2,93b. 

(viz. Tab. 4.1). 

Tab. 4.1   Faktory zaměstnání 

Faktor zaměstnání Průměrné bodové 

hodnocení (1-5) 

Zajímavost práce 3,73 

Jistota práce 3,03 

Řízení a org. práce 3,10 

Hodnocení práce 3,13 

Odměňování práce 2,93 

Pracovní podmínky 3,43 

         Zdroj: Vlastní zpracování 

3. Jste seznámen/a s cíli firmy ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.? 

 V rámci otázky č. 3 bylo zjišťováno, do jaké míry jsou zaměstnanci seznámeni 

s firemními cíly AMTPO a.s. Na tuto otázku drtivá většina respondentů odpověděla kladně, a 

to ve shodném procentuelním zastoupením zvolením varianty „určitě ano“ a „spíše ano“, kdy 

obě uvedené možnosti upřednostnilo 43% respondentů. Možnost odpovědi „spíše ne“ zvolilo 

7% dotazovaných a stejný počet respondentů uvedlo, že určitě není seznámeno s firemními 

cíli AMTPO a.s. (viz. Graf 4.3) 
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Graf 4.3   Otázka č.3 

  

   Zdroj: Vlastní zpracování 

4. V případě, že jste na otázku č. 3 odpověděl/a „ne“, uveďte, prosím, důvod (možno 
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4.1.2 Řízení a organizace práce 
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   Graf 4.4   Otázka č.5 

       

                 Zdroj: Vlastní zpracování 

6. Je preferován vedoucím osobní/individuální přístup k Vaší osobě? 

   Graf 4.5   Otázka č.6 

  

                 Zdroj: Vlastní zpracování 
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AMTPO a.s. uvedlo, že individuální přístup „určitě není“ vedoucím preferován a nejvíce 40% 

respondentů zvolilo variantu „spíše ne“. Plný souhlas s touto otázkou vyslovilo pouhých 13% 

dotazovaných a dalších 30% se přiklonilo k variantě „spíše ano“. 

7. Je přistupováno vedoucím ke každému zaměstnanci spravedlivě? 

 Otázka č. 7 dotazníku zjišťovala vnímání spravedlivosti přístupu vedoucího 

k zaměstnancům. Také v této otázce lehce převládly záporné odpovědi respondentů nad 

kladnými, když nejvíce 40% dotazovaných zvolilo variantu „spíše ne“ a 13% si myslí, že 

vedoucím „určitě není“ přistupováno k zaměstnancům spravedlivě. Za „určitě spravedlivý“ 

považuje přístup vedoucího k zaměstnancům pětina respondentů a 27% dotazovaných si 

osvojilo možnost „spíše ano“. (viz. Graf 4.6) 

   Graf 4.6   Otázka č.7 

 

  

                 Zdroj: Vlastní zpracování 
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respondenty uvedeno, že vedoucí upřednostňuje zaměstnance dle pohlaví a dvěma hlasy bylo 

dotazovanými zmíněno upřednostňování vedoucího pracovně schopnějších zaměstnanců.  

    Graf 4.7   Otázka č.8 

 

                            Zdroj: Vlastní zpracování 

9. Působí vedoucí pravidelně zpětnou vazbou na Váš pracovní výkon? 

 Reakce vedoucích na pracovní výkony zaměstnanců ve formě zpětné vazby alias 

„feedback“ v sobě ukrývá značný motivační potenciál, a proto jí byla v dotazníkovém šetření 

vyhrazena otázka č. 9. Na tuto otázku nejvíce, tj. 37%, respondentů odpovědělo možností 

„spíše ne“ a dalších 13% dotazovaných svůj zápor ještě zesílilo výběrem varianty „určitě ne“. 

Naopak odpověď „určitě ano“ uvedlo 23% respondentů a 27% vyslovilo s danou otázkou 

částečný souhlas v podobě odpovědi „spíše ano“. (viz. Graf 4.8) 

    Graf 4.8   Otázka č.9 
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10. Ohodnoťte, prosím, Vašeho nadřízeného body 1-5 (1 = nejhorší; 5 = nejlepší). 

Zakřížkujte vždy jen jednu hodnotu v řádku, čísla se mohou opakovat. 

   Graf 4.9   Otázka č.10 

 

                    Zdroj: Vlastní zpracování 
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schopnost vedoucího je na nejhorší úrovni.  
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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11. Jaký význam pro Vás mají následující motivační faktory? Ohodnoťte, prosím, 

každý faktor body 1-5 (1 = bez významu; 5 = největší význam). Zakřížkujte vždy jen 

jednu hodnotu v řádku, čísla se mohou opakovat. 

V rámci otázky č. 11 byli respondenti vyzváni k vyplnění další z baterií, která byla 

tentokrát zaměřena na ohodnocení body 1-5 (1 = bez významu; 5 = největší význam) 

konkrétních motivačních faktorů v zaměstnání. Plných 70% respondentů uvedlo, že největší 

motivační význam přikládají finanční odměně. Hned za finanční odměnou se, coby druhý 

nejvýznamnější motivační faktor, umístila u dotazovaných jistota zaměstnání, kterou nejvýše 

bodovalo 50% respondentů. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že velký význam pro 

respondenty mají také pracovní vztahy a pracovní podmínky. Naopak nejhůře ze všech 

faktorů byla ohodnocena možnost kariérního růstu, která má pro 17% respondentů pouze 

malý, nebo vůbec žádný význam v souvislosti s pracovní motivací. (viz. Graf 4.10) 

  Graf 4.10   Otázka č.11 

 

                   Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 4.3   Motivační faktory 

Motivační faktor  Průměrné bodové 

hodnocení (1-5) 

Finanční odměna 4,33 

Zaměstnanecké výhody 3,70 

Jistota zaměstnání 4,30 

Samostatnost při práci 4,10 

Možnost seberozvoje 3,90 

Možnost kariérního růstu 3,63 

Pochvala a uznání 3,90 

Pracovní vztahy 4,20 

Pracovní podmínky 4,17 

      Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1.3 Hodnocení a odměňování práce, kariéra 

12.  Jste za svůj pracovní výkon spravedlivě ohodnocen/a? 

V otázce č. 12 respondenti vybírali pouze ze dvou variant odpovědí, když se měli 

souhlasně či nesouhlasně vyjádřit ke spravedlivému ohodnocení vlastního pracovního 

výkonu. Tato otázka respondenty rozčlenila takřka přesně na polovinu, avšak mírná většina 

dotazovaných, tj. 53%, se přece jen přiklonila k možnosti „Ne“. (viz. Graf 4.11)  

    Graf 4.11   Otázka č.12 

          

Zdroj: Vlastní zpracování 
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13. Vnímáte přímý vztah mezi Vašimi výkony a odměňováním Vaší práce? 

 Základním předpokladem pro to, aby odměňování v organizaci mělo správný 

motivační účinek, je vnímání zaměstnanců přímé vazby mezi vlastním výkonem a jemu 

příslušnou odměnou. Dle otázky č. 14 dotazníku tento vztah vnímá pouze 30% respondentů 

z řad zaměstnanců oddělení prodeje AMTPO a.s., zatímco stejný počet dotazovaných 

vyslovilo s touto otázkou plný nesouhlas výběrem varianty „určitě ne“. Nejvíce, tj. 40% 

respondentů, se přiklonilo k možnosti odpovědi „spíše ne“. (viz. Graf 4.12) 

  Graf 4.12   Otázka č.13 

         

 

 

  

 

       

Zdroj: Vlastní zpracování 

14. Jste seznámen/a se systémem odměňování ve společnosti? 

 Na rozdíl od otázky předchozí, v rámci otázky č. 14 výrazně převládly kladné 

odpovědi respondentů. Při zjišťování seznámení zaměstnanců se systémem odměňování 

odpovědělo nejvíce, tj. 53%, dotazovaných výběrem možnosti „spíše ano“. (viz. Graf 4.13) 

   Graf 4.13   Otázka č.14 

         

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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15. Jak intenzivně využíváte následující zaměstnanecké výhody? Ohodnoťte, prosím, 

každý benefit body 1-5 (1 = nejméně využívám; 5 = nejvíce využívám). Zakřížkujte 

vždy jen jednu hodnotu v řádku, čísla se mohou opakovat. 

Dle Koubka (2007) mohou zaměstnanecké výhody, jakožto nepeněžité odměny 

poskytované navíc k vypláceným formám odměn, velmi příznivě ovlivnit spokojenost a 

pracovní motivaci zaměstnanců. Cílem organizace by pak mělo být zejména zjištění 

zaměstnanci preferovaných zaměstnaneckých výhod, čehož bylo snaženo se dopátrat 

prostřednictvím otázky č. 15 dotazníku. Z odpovědí respondentů vyplynulo, že k nejčastěji 

využívaným benefitům zaměstnanců oddělení prodeje AMTPO a.s. patří penzijní připojištění, 

které maximálně využívá 81% dotázaných, firemní telefon (63%), příspěvek na stravu (40%) 

a zaměstnanecký mobilní tarif O2 (37%). Naopak za nejméně využívané zaměstnanecké 

výhody respondenti zvolili příspěvky na dětskou rekreaci (84%), příspěvky dárcům krve 

(74%) a bezúročné půjčky (70%). (viz. Graf 4.14) 

  Graf 4.14   Otázka č.15 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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16. Postrádáte nějaké zaměstnanecké výhody, které Vám zaměstnavatel neposkytuje? 

V případě odpovědi „ANO“, uveďte, prosím, který: ............ 

V návaznosti na předchozí otázku byli respondenti vyzváni k odpovědi, zdali 

postrádají nějakou zaměstnaneckou výhodu, kterou by rádi uvítali, a doposavad není 

zaměstnavatelem poskytována. Z celkového počtu 30 respondentů uvedlo 14, tj. 47%, 

dotazovaných, že takový benefit existuje (viz. Graf 4.15). V rámci konkrétních návrhů na 

nové požadované zaměstnanecké výhody tito respondenti uvedli, že by si přáli, aby 

zaměstnavatel poskytoval příspěvek na dopravu (2hlasy) a služební automobil (2hlasy). 

Jednohlasně pak byly zmíněny benefity jako např. příspěvek na dovolenou, stravenky, volno 

na krátkodobou nemoc, služební notebook či možnost volit si zaměstnanecké výhody formou 

kafetéria systému.  

  Graf 4.15   Otázka č.16 

        

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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   Graf 4.16   Otázka č.17 

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

18. Máte možnost osobního růstu ve Vašem zaměstnání? 

 Na motivaci zaměstnanců může mít velký vliv také možnost osobního růstu v rámci 

zaměstnání formou seberozvoje a vzdělávání. Na tuto otázku nejvíce respondentů, tj. 40%, 

odpovědělo, že tuto možnost „spíše nemají“, naopak variantu „spíše ano“ zvolilo 34% 

dotazovaných. Plný souhlas i nesouhlas vyslovilo s touto otázkou shodně 13% respondentů. 

(viz. Graf 4.17) 

   Graf 4.17   Otázka č.18 

         

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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19. V případě, že jste na otázku č. 18 odpověděl/a „ne“, uveďte, prosím, důvod 

(možno označit i více odpovědí), jinak pokračujte na otázku č. 20 

 Na předchozí otázku odpovědělo záporně 16 respondentů z celkového počtu třiceti. 

Tito byli v otázce č. 19 vyzváni, aby uvedli důvod toho, proč nemají možnost osobního růstu 

v rámci svého zaměstnání. Nejčastějším zmiňovaným důvodem byla „absence poskytování 

vhodných školení“ (6 hlasů). Stejným počtem 5 hlasů byly zmíněny varianty „poskytovaná 

školení nejsou přínosná“ a „pracovní náplň je stereotypní a neumožňuje osobní růst“. Čtyři 

respondenti uvedli své vlastní jiné důvody, mezi kterými nejvíce zazníval apel na „umožnění 

lepších školení cizího jazyka zaměstnavatelem“. (viz. Graf 4.18) 

   Graf 4.18   Otázka č.19 

  

  Zdroj: Vlastní zpracování 
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   Graf 4.19   Otázka č.20 

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

21. Dochází mezi zaměstnanci Vašeho pracoviště k osobním/pracovním konfliktům? 

   Graf 4.20   Otázka č.21 

          

  Zdroj: Vlastní zpracování 
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respondentů uvedlo, že ke konfliktům mezi zaměstnanci na pracovišti dochází „někdy“.  Za 

„časté“ označilo konflikty 10% dotázaných a pouze 1 respondent zmínil, že se doposavad se 

zaměstnaneckými konflikty na svém pracovišti „nikdy“ nesetkal. 

22. Jak jste spokojeni s následujícími faktory Vašeho prac. prostředí? Ohodnoťte, 

prosím, každý faktor body 1-5 (1 = nejméně spokojen/a; 5 = nejvíce spokojen/a). 

Zakřížkujte vždy jen jednu hodnotu v řádku, čísla se mohou opakovat. 

Spokojenost s konkrétními faktory pracovního prostředí byli respondenti vyzvání 

vyjádřit v rámci baterie otázky č. 22 dotazníku. Největší spokojenost dotazovaní vyslovili 

s bezpečností na pracovišti (47%), pracovním nábytkem (30%) a velikostí pracovního 

prostoru (26%). Naopak nejmenší spokojenost respondenti vnímají v souvislosti 

s mikroklimatickými podmínkami (20%), hlukem na pracovišti (17%) a jisté výhrady 

dotazovaní naznačili taktéž k úrovni technického vybavení pracoviště. (viz. Graf 4.21) 

  Graf 4.21   Otázka č.22 
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23. Existuje něco, co byste osobně v rámci Vašeho pracovního prostředí vylepšil/a? 

V případě odpovědi „ANO“, uveďte, prosím, konkrétně: ............ 

  Pro vylepšení některého z faktorů vlastního pracovního prostředí se vyslovilo 53% 

respondentů, neboli 16 z celkového počtu 30 dotazovaných (viz. Graf 4.22). Z mnoha různých 

návrhů na zlepšení pracovního prostředí vykrystalizovalo pět nejčastěji uváděných faktorů, a 

sice zavedení klimatizace na pracovišti, lepší vytápění pracoviště v zimním období, zvýšení 

úrovně kancelářského nábytku – konkrétně židlí, vybavení pracoviště novými PC zařízeními 

či notebooky a zlepšení kvality pitné vody na pracovišti. 

  Graf 4.22   Otázka č.23 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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nejvíce 53% formou odpovědi „spíše ano“. Přílišný stres spjatý s vlastním výkonem práce 

popřelo pouze 13% respondentů. (viz. Graf 4.23) 
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   Graf 4.23   Otázka č.24 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

25. V případě, že jste na otázku č. 24 odpověděl/a „Ano“, uveďte, prosím, důvod 

(možno označit i více odpovědí), jinak pokračujte na otázku č. 26 

 Graf 4.24   Otázka č.25 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

34% 

53% 

10% 

3% 

Stres při práci 

určitě ano 

spíše ano 

spíše ne 

určitě ne 

0,00 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,00 

12,00 

14,00 

16,00 

Narůstající 
požadavky na 
prac. výkon 

Vysoká míra 
pracovní 

zodpovědnosti 

Časová 
náročnost 

práce 

Časté změny 
zadání prac. 

úkolů 

Nepřesné prac. 
informace 

Jiný důvod 

Stres v zaměstnání - DŮVODY 



53 

 

V návaznosti na předchozí otázku byla respondentům položena otázka č. 25 dotazníku, 

jíž účelem bylo zjistit hlavní stresující faktory v zaměstnání. Na tuto otázku odpovídalo 

celkem 26 respondentů, kteří vyslovili souhlas s prožíváním stresu v souvislosti s vlastním 

výkonem práce. Nejčastějšími příčinami pracovního stresu byly respondenty uvedeny 

„narůstající požadavky na pracovní výkon“ (15 hlasů) a „časová náročnost práce s důrazem 

na dodržování termínů zadaných úkolů“ (14 hlasů). Celkem 12 dotazovaných pak zmínilo, 

že je při práci stresuje „vysoká míra vlastní zodpovědnosti“ a 10 respondentů označilo jako 

stresující faktor v zaměstnání „časté změny zadání pracovních úkolů“. Nepřesné pracovní 

informace vinou špatné komunikace stresuje 6 dotazovaných a jeden respondent shledal 

stresujícím „nízký počet zaměstnanců" a problematickou zastupitelnost jakožto jiný důvod. 

4.1.5 Informace o respondentovi 

26. Jak dlouho pracujete u této firmy? 

Mezi dotazovanými respondenty byli nejvíce zastoupeni ti, kteří ve společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. pracují déle než 20 let (67%). Shodně 13% 

dotazovaných uvedlo, že pracuje v tomto podniku mezi 6-10 a 10-20 lety. Pouze dva ze třiceti 

respondentů zmínili, že jsou v AMTPO a.s. zaměstnání teprve 1-5 let. (viz. Graf 4.25) 

 Graf 4.25   Otázka č.26 

 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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27. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Spektrum respondentů tvořili absolventi vysokoškolského studia (43%) a studia 

středoškolského s maturitou (57%). (viz. Graf 4.26) 

Graf 4.26   Otázka č.27 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

28. Do které z následujících věkových skupin patříte? 

Graf 4.27   Otázka č.28 
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Dotazníkového šetření se zúčastnilo nejvíce, tj. 57%, respondentů ve věkové kategorii 

41-50 let. Druhou nejpočetnější skupinou byli dotazovaní ve věku 51-60 let (27%). 

V rozmezí 31-40 let bylo dotazováno 13% respondentů a 1 respondent patřil do věkové 

skupiny 18-30 let. 

29. Pohlaví 

Dle pohlaví, jakožto třídícího znaku, se dotazníkového šetření mapujícího stav 

pracovní motivace zaměstnanců oddělení prodeje AMTPO a.s. zúčastnilo 67% žen a 33% 

mužů. (viz. Graf 4.28) 

 Graf 4.28   Otázka č.29 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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5. Návrhy a doporučení 

V této části bakalářské práce jsou na základě výsledků realizovaného dotazníkového 

šetření definovány stěžejní návrhy a doporučení vedoucí ke zlepšení současného stavu 

pracovní motivace zaměstnanců oddělení prodeje ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.  

Otázky dotazníku byly rozčleněny do pěti kategorií, z nichž první „A: Firemní 

kultura“ přinesla prostřednictvím odpovědí respondentů vesměs pozitivní poznatky s ohledem 

na stav pracovní motivace zaměstnanců. V otázce č. 1 vyjádřilo spokojenost s vlastním 

zaměstnáním celkem 87% dotazovaných a v otázce následující 37% dotazovaných uvedlo, že 

je velmi spokojeno se zajímavostí vlastní práce. V rámci teorie cíle uvádí Armstrong (2007), 

že specifikace náročných přijatelných cílů jednotlivcům zvyšuje výkon a motivaci těchto lidí. 

V tomto směru velmi dobře dopadlo vyhodnocení otázky č. 3, kdy ve výsledku 87% 

respondentů uvedlo, že je seznámeno s firemními cíli AMTPO a.s. 

Prvotní problematické prvky s možným negativním vlivem na pracovní motivaci 

zaměstnanců byly zjištěny na základě odpovědí respondentů v rámci otázek druhé kategorie 

„B: Řízení a organizace práce“ dotazníku, a to hned v otázce č. 5 zaměřené na poskytování 

pochvaly vedoucím za dobře vykonanou práci. 

Provazník a Komárková (2004) zmiňují povzbuzování jako jeden ze sedmi hlavních 

stimulačních prostředků. Povzbuzování má kladný vliv na emociální cítění daného 

pracovníka, výrazný stimulační účinek a jeho účelem je zdůraznění pozitivních prvků 

pracovní činnosti. Jelikož v otázce č. 5 dotazníku odpověděla přesná polovina, tj. 50%, 

respondentů, že se jim nedostává od vedoucího pochvaly za dobře vykonanou práci, autorem 

této bakalářské práce je navrhováno realizovat častější slovní pochvaly, vyjadřovat uznání 

práce zaměstnanců a zdůrazňovat zaměstnancům osobní důležitost pro podnik ze strany 

vedoucího. 

Clegg (2005) ve své definici motivace uvádí, že každý proces, při kterém potřebujeme 

daného člověka motivovat, začíná jednáním s danými jednotlivci. V případě, že potřebujeme 

z lidí dostat to nejlepší, je nutné ke každému jednotlivci přistupovat individuálně. V otázce č.6 

dotazníkového šetření bylo zjištěno, že 57% respondentů není ztotožněno s preferováním 

individuálního přístupu vedoucím k vlastní osobě. Z toho důvodu autor této práce doporučuje 

vedoucím pracovníkům věnovat větší pozornost jednotlivým zaměstnancům, snažit se 
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pochopit individualitu každého pracovníka, více naslouchat názorům a problémům svých 

podřízených a snažit se rozeznat motivační profil a s ním spjaté preferované motivující 

faktory náležející zvlášť každému zaměstnanci.  

Armstrong (2007) definoval celkem 3 psychologické procesy s největším vlivem na 

motivaci, jednou z nich je taktéž teorie spravedlnosti. Tato teorie se zabývá tím, jak je lidmi 

vnímána skutečnost zacházení s vlastní osobou ve srovnání s jinými lidmi. Zatímco 

spravedlivé zacházení zvyšuje úroveň lidské motivace, pocit nespravedlnosti je pro dané 

jednotlivce značně demotivující. Na základě vyhodnocení výsledků otázek č. 7 a č. 8 

dotazníku bylo zjištěno, že 53% respondentů z řad zaměstnanců oddělení prodeje AMTPO 

a.s. je toho názoru, že vedoucím není přistupováno ke každému zaměstnanci spravedlivě. 

Z tohoto důvodu autor práce doporučuje vedoucím pracovníkům dbát na rovný přístup a 

jednání se všemi zaměstnanci odpovídajícího statusu, oprostit se od zjevného preferování a 

upřednostňování jednotlivých podřízených či skupin zaměstnanců a snažit se o maximální 

zachování vlastní objektivity ve smyslu spravedlivého přístupu k zaměstnancům. 

Dle Bělohlávka (2008) je hodnocení pracovního výkonu chápáno jako jeden 

z nejsilnějších manažerských motivačních nástrojů. Dotazováním zaměstnanců oddělení 

prodeje AMTPO a.s. ovšem bylo zjištěno, že právě hodnotícím schopnostem vedoucího 

pracovníka respondenti přisuzují, hned za schopností motivovat, druhou nejnižší úroveň ze 

všech nabídnutých schopností vedoucího. Hodnotící schopnosti vedoucího ohodnotilo na 

bodové stupnici 1-5 (1 = nejhorší; 5 = nejlepší) 27% dotazovaných body 1 nebo 2. 

Nedostatky v hodnocení pracovního výkonu byly dále prokázány také v otázce č. 12 

dotazníku, v rámci které 53% respondentů uvedlo, že nejsou za svůj pracovní výkon 

spravedlivě ohodnoceni. Z těchto důvodů autor této bakalářské práce navrhuje příslušným 

manažerům zkvalitnit systém hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců formou 

stanovení výše spravedlivých odměn pracovníkům do té míry, aby hodnocení pracovního 

výkonu bylo patřičným oceněním práce pro zaměstnance a podněcovalo je k dalšímu 

pracovnímu úsilí.  

Finanční odměně, jakožto jednomu ze stimulů pracovního výkonu, bývá často 

přiznávána až zbytečně vysoká míra podílení se na vytváření pracovní motivace. Avšak dle 

výsledků prováděného dotazníkového šetření byla právě finanční odměna dotazovanými 

zvolena jako nejvíce motivující faktor, když jí největší význam určilo 70% respondentů. 
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S ohledem na finanční hodnocení však Bělohlávek (2008) zmiňuje zásadní skutečnost, a sice 

že pokud si má hmotná odměna zachovat motivační účinek, je zcela nutné vnímání 

podřízených přímé vazby mezi odváděným pracovním výkonem a stanovenou výší odměny. 

Vnímáním přímé vazby mezi výkonem a odměňováním zaměstnanců se zabývala otázka č. 13 

dotazníku a její vyhodnocení dopadlo ve smyslu motivačního účinku finanční odměny velmi 

tristně. Jelikož bylo dotazníkovým šetřením zjištěno, že celých 70% respondentů z řad 

zaměstnanců prodeje AMTPO a.s. nevnímá existenci přímého vztahu mezi vlastními výkony 

a odměňováním, autor této práce navrhuje příslušným vedoucím pracovníkům důkladně 

zapracovat na detailním vysvětlení, co přesně je odměňováno a jaká odměna za dané úkony 

zaměstnancům náleží, neboli nastolit přímý vnímaný vztah mezi pracovními výkony a 

odměňováním zaměstnanců. 

Další prvek řízení odměňování představují vedle finančních odměn zaměstnanecké 

výhody. Koubek (2007) zmiňuje, že cílem organizace ve vztahu k zaměstnaneckým výhodám 

by mělo být zejména zjištění zaměstnanci preferovaných benefitů, neboť ty mohou mít 

příznivý vliv na spokojenost a motivaci pracovníků. Prostřednictvím otázek č. 15 a č. 16 

dotazníkového šetření bylo zjištěno, že ze zaměstnancem poskytovaných benefitů respondenti 

nejvíce využívají příspěvek na penzijní připojištění, firemní telefon a příspěvek na stravu. 

Zároveň bylo zaznamenáno, že 47% dotazovaných postrádá jistý benefit, který doposavad 

není zaměstnavatelem poskytován. Na základě vyhodnocení odpovědí respondentů autor této 

bakalářské práce doporučuje dbát na kvalitu a úroveň podnikového stravování, jakožto 

hojně využívané zaměstnanecké výhody a zvážit zavedení nových forem benefitů v podobě 

příspěvků na dopravu či možnosti výběru čerpání zaměstnaneckých výhod z portfolia 

benefitů prostřednictvím kafetéria systému.  

Motivaci zaměstnanců může pozitivně ovlivnit také možnost osobního růstu 

v zaměstnání formou seberozvoje či vzdělávání. V rámci otázek č. 18 a č. 19 dotazníkového 

šetření bylo zjištěno, že 53% dotazovaných vnímá nemožnost osobního růstu ve vlastním 

zaměstnání. Na základě odpovědí těchto respondentů autor práce doporučuje, aby bylo 

realizováno rozšíření skladby vhodných školení poskytovaných zaměstnavatel s důrazem na 

vzdělávání zaměstnanců v oblasti cizích jazyků.  

Provazník a Komárková (2004) uvádějí, že značné stimulační účinky v sobě zahrnují 

taktéž sociální faktory působící v organizaci a vzájemné vztahy pracovníků dané organizace. 
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Dotazováním respondentů z řad zaměstnanců oddělení prodeje AMTPO a.s. bylo zjištěno, že 

drtivá většina, tj. 94%, dotazovaných považuje vzájemné zaměstnanecké vztahy na pracovišti 

za dobré nebo velmi dobré. Přesto v následující otázce č. 21 dotazníku 87% respondentů 

přiznalo, že někdy dochází mezi zaměstnanci ke konfliktům a dalších 10% dotazovaných 

označilo tyto konflikty za časté. Vzhledem k těmto skutečnostem je autorem této práce 

doporučováno, aby veškeré možné patologické jevy byly vedoucími pracovníky v dané 

skupině bezprostředně řešeny.  

V rámci Herzbergovy dvoufaktorové teorie definuje Armstrong (2007) dissatisfaktory 

neboli hygienické faktory tím způsobem, že zpravidla popisují pracovní prostředí a samy o 

sobě nemohou být zdrojem pracovní motivace, nýbrž prvotně slouží k prevenci 

zaměstnanecké nespokojenosti. Poskytnutí příznivých pracovních podmínek se však často 

může projevit ve zlepšení pracovních výkonů i vztahů mezi zaměstnanci a podnikem. 

Prostřednictvím vyhodnocení odpovědí respondentů na otázky č. 22 a č. 23 bylo zjištěno, že 

nejmenší spokojenost dotazovaných ze všech vybraných faktorů pracovního prostředí 

vzbuzují mikroklimatické podmínky, hluk na pracovišti a technické vybavení pracoviště. 

Z tohoto důvodu a dle vyjádřených názorů respondentů na možné formy zkvalitnění vlastního 

pracovního prostředí autor této bakalářské práce navrhuje, aby v zimním období bylo 

pracoviště lépe vytápěno a naopak v letních měsících zajištěna klimatizace pracovních 

prostor. Dle dalších možností firmy autor práce doporučuje vybavit pracovní prostory 

pohodlnějším kancelářským nábytkem (židle) a výkonnějšími PC zařízeními.  

  Součástí běžného života každého člověka bývá určitá míra stresu. V případě, že stres 

vede k vyšším psychickým a fyzickým výkonům, může být takový druh stresu dokonce 

jedním z motivačních prvků lidského chování. Pokud však stres přesáhne určitou mez, bývá 

zpravidla zdrojem demotivace a úzkostného či ústupného chování lidí. Jelikož bylo v rámci 

dotazníkového šetření zjištěno, že 87% respondentů z řad zaměstnanců oddělení prodeje 

AMTPO a.s. se cítí při výkonu své práce příliš stresováno, autor této bakalářské práce 

navrhuje na základě respondenty nejvíce zmiňovaných stresujících faktorů zvýšit počet 

zaměstnanců či alespoň míru jejich zastupitelnosti při plnění úkolů, což povede ke 

snížení narůstajících požadavků na pracovní výkon zaměstnanců a snížení časové náročnosti 

práce s ohledem na dodržování stanovených termínů zadaných úkolů. 
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6. Závěr 

Výkonnost, loajalita a pracovní motivace vlastních zaměstnanců má zásadní vliv na 

celkový hospodářský výsledek dané organizace. Jen stěží by firemní společnost mohla být 

úspěšná, aniž by její zaměstnanci nebyli ochotni a motivováni odvádět patřičné výkony. 

Proces motivace zaměstnanců však bývá zpravidla velmi složitý a vedoucím pracovníkům pro 

tyto účely slouží jako návod nejrůznější motivační teorie. Podstatou a výchozím bodem 

správné pracovní motivace je individuální přístup k daným jednotlivcům a zjištění 

motivačního profilu a příslušných motivačních faktorů zvlášť každého zaměstnance. 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu současného stavu motivace 

zaměstnanců oddělení prodeje společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. a 

následně prostřednictvím primárního sběru dat formou dotazníkového šetření navrhnout pro 

danou organizaci svá doporučení vedoucí ke zlepšení pracovní motivace její zaměstnanců. 

V teoreticko-metodické části bakalářské práce byla na základě nastudované literatury 

uvedena základní definice pojmů motivace a stimulace. Dále byl blíže popsán proces 

motivace a byly vyjmenovány nejvlivnější motivační teorie, základní zdroje motivace a hlavní 

stimulační prostředky. Byly zmíněny taktéž základní principy hodnocení a odměňování 

pracovního výkonu a proveden výčet a rozlišení hlavních metod sběru primárních dat.  

V rámci charakteristiky organizace ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., byly 

zmíněny základní údaje o dané společnosti a nastíněna stručná historie této organizace. Byly 

taktéž citovány vybrané údaje z kolektivní smlouvy a přiloženo organizační schéma firmy.  

Praktická část bakalářské práce byla zaměřena na analýzu současného stavu pracovní 

motivace zaměstnanců oddělení prodeje AMTPO a.s. prostřednictvím dotazníkového šetření 

na vzorku 30 respondentů. Výsledky dotazníkového šetření byly detailně vyhodnoceny a 

konfrontovány se základními poznatky teoreticko-metodické části bakalářské práce, na 

základě čehož byly stanoveny návrhy a doporučení pro zlepšení pracovní motivace 

zaměstnanců v dané organizaci. Hlavní nedostatky s ohledem na pracovní motivaci 

zaměstnanců byly zjištěny zejména v oblasti schopnosti vedoucích motivovat zaměstnance 

prostřednictvím pochval za dobře vykonanou práci a individuálního přístupu k jednotlivým 

zaměstnancům. Konkrétní návrhy a doporučení se týkají taktéž systému hodnocení a 
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odměňování zaměstnanců, zvláště pak nastolení přímého vnímaného vztahu mezi pracovními 

výkony a odměňováním zaměstnanců. 

Vzhledem k přetrvávajícím důsledkům hospodářské krize a omezeným finančním 

možnostem společnosti si autor uvědomuje, že některá jím navrhovaná doporučení mohou být 

v současné době jen stěží realizovatelná. 

Na základě formulovaných návrhů pro zlepšení stavu motivace zaměstnanců v dané 

organizaci považuje autor stanovený cíl své bakalářské práce za splněný. Zároveň autor této 

práce doufá, že jím navrhovaná doporučení budou pro firmu přínosná a pomohou k vyšší 

pracovní motivovanosti její zaměstnanců.  
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121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 

dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-   

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 

odst.3); 

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v 

Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v 

informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

V Ostravě dne 10.5. 2013 

 

 

                              

 

 

 



 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 Organizační schéma AMTPO a.s. 

Příloha č. 2 Dotazník 

 


