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1  ÚVOD  

 

 Lidský kapitál je v dnešní době pro organizaci tím nejcennějším faktorem. A není  

se čemu divit, společnosti mohou mít závratnou produkci výrobků, nespočet spokojených 

zákazníků, vysoké postavení v porovnání s konkurencí. Dokázaly by tyto podniky dosáhnout 

tak skvělých výsledků bez kvalitních zaměstnanců? Samozřejmě, že ne, proto je třeba  

se o zaměstnance náležitě starat. Dát jim důvod, proč svou práci odvádět svědomitě, kvalitně 

a včas. K tomuto chování je možné pracovníky přimět především motivací. Ať už jim budou 

nabídnuty různé benefity, či budou zainteresováni ve věci podniku, budou více motivováni 

podávat vyšší výkon, či rozvíjet společnost svými nápady. Tímto způsobem se může stát 

organizace úspěšnou. Protože jen silně motivovaný a odhodlaný pracovník dokáže 

pro organizaci odvést maximum, a maximum je přesně to, co by každá organizace od svých 

zaměstnanců měla požadovat k jejímu trvalému rozvoji. 

 Pro vypracování bakalářské práce byla vybrána společnost SPEDOS, s.r.o. se sídlem 

ve Valašském Meziříčí. Tato společnost byla vybrána z toho důvodu, že autor považuje 

společnost za nadprůměrného (platovými podmínkami, péčí o zaměstnance) zaměstnavatele 

v kraji, pro jeho rozhodnutí byly podstatné názory zaměstnanců společnosti z autorova okolí.  

 Cílem této práce je zanalyzovat úroveň motivace zaměstnanců společnosti  

SPEDOS, s.r.o. pomocí dotazníkového šetření a za druhotný cíl mohou být označeny návrhy  

a doporučení vedoucí ke zlepšení aktuálního stavu motivace zaměstnanců společnosti. 

 Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části 

jsou vysvětleny pojmy jako motiv, stimul ad., a jsou zde také uvedeny vybrané motivační 

teorie. Stěžejní částí bakalářské práce je část praktická, ve které je pomocí dotazníkového 

šetření zjišťován aktuální stav motivace zaměstnanců společnosti SPEDOS, s.r.o. Dále je 

v této části dotazníkové šetření vyhodnoceno a podle výsledků šetření jsou navržena 

doporučení vedoucí ke zlepšení současného stavu. 

  Pomocí klasifikační a kauzální analýzy byl v praktické části práce zjišťován současný 

stav motivace zaměstnanců a jevy, které na zaměstnance působí. Další metodou použitou jak 

v praktické, tak teoretické části bakalářské práce je metoda komparace.  
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2  HLAVNÍ MOTIVAČNÍ POJETÍ 

Motivace je nejdůležitější činnost personálního oddělení každého podniku, proto je 

tato kapitola věnována teoretickému pojetí motivace, ze kterého by měl každý personální 

manažer vycházet, aby své „svěřence“ dobře připravil na výkon práce. Proces motivace není 

jednoduchý a nelze jej přesně určit tak, aby byl použitelný pro všechny zaměstnance stejně. Je 

zapotřebí ke každému pracovníkovi přistupovat individuálně a přijít na způsob, jak ho co 

nejlépe vybudit k maximálnímu výkonu. Kapitola obsahuje základní teorie, které všichni 

manažeři musí správně zkombinovat. 

 

2.1  MOTIVACE  

Motivovaní lidé jsou ti, kteří počítají s tím, že jejich aktivita povede pravděpodobně 

k dosažení cíle – nějaké odměny, jež uspokojí jejich konkrétní potřebu. Dobře motivovaní lidé 

jsou ti, kteří mají jasně definovány své cíle a podnikají kroky k tomu, aby svých cílů dosáhli. 

[1] 

U studia motivace je zajímavé zejména to, jak určuje způsob chování lidí. Většinou je 

motivace popsána jako směr a trvání činnosti. 

Čtyři charakteristiky, na kterých definice motivace stojí: 

 Motivace je individuální věc. Všichni lidé jsou osobnosti a skoro každá teorie 

motivace počítá s tím, že se každý jedinec nějakým určitým způsobem projeví. 

 Motivace nikdy není bezúčelná. Vždy je pod kontrolou určitého pracovníka a jeho 

chování (například vynaložené úsilí nebo výběr činnosti) se jejím vlivem mění. 

 Motivace má dva nejdůležitější faktory, a to za a) to, co lidi povzbuzuje a za b) síla 

člověka zapojit se do určité činnosti. 

 Motivační teorie byly vypracovány, aby mohlo být předpovídáno chování. Motivace 

zahrnuje činnosti a vnější a vnitřní síly, které ovlivňují výběr jednání člověka. 

Motivace určuje chování lidí. Jejich výkon je potom výsledkem znásobení schopností  

a motivace. Pokud manažer chce zlepšit výkon společnosti, musí se zaměřit na stupeň 

motivace pracovníků a musí je také podporovat v tom, aby své síly efektivně využili  

ke splnění cílů a úkolů organizace. [4] 
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 Motivace je samozřejmě důležitým faktorem výkonnosti a efektivnosti a všechny 

podniky a hlavně manažeři jí věnují velkou pozornost, velké množství času a hlavně peněz. 

Důvodů, proč je motivace neustále v hledáčku vedoucích pracovníků, je nespočet – mezi 

nejčastější patří: 

 narůstající konkurence, 

 nové technologie, 

 zrychlený vývoj podnikání. 

Stále vyšší tlak konkurence nutí firmy k tomu, aby investovaly do mechanismů zvyšujících 

výkon a efektivitu ve všech aktivitách. Podnik, jenž je schopen směřovat výkon pracovníků 

směrem k dosahování stanovených cílů, se stane úspěšným a v konkurenci přežije. Pokud 

firma investuje do schopností, znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, má bezpochyby 

zájem nejen na tom, přilákat nové schopné a produktivní spolupracovníky a jejich začlenění, 

ale také na jejich udržení. Udržet si v oboru své místo, či se snažit si své místo vylepšit 

vyžaduje trvalý a nepolevující proces učení se. [8] 

 Jak bylo uvedeno v každé z citací, motivace vyplývá z jakéhosi vnitřního nedostatku, 

se kterým se jedinec více či méně snaží něco udělat. Snaží se tento nedostatek uspokojit, 

pokud však před sebou nevidí jasný cíl, jak tuto potřebu uspokojit, začínají být demotivovaní  

a dříve či později se smíří s tím, že tuto potřebu neuspokojí. Naopak pokud jsou přesvědčeni, 

že po vykonání určitých kroků, které jej postupně budou posouvat blíž a blíž k onomu cíli, 

jejich motivace a dravost na cestě za svým cílem poroste a s největší pravděpodobností tohoto 

cíle dosáhnou. Z toho také vyplývá, proč by se manažeři a podniky vůbec měli snažit svým 

zaměstnancům nastínit jejich možnosti jak se k cíli dostat, pomáhat jim na jejich cestě 

k vysněnému cíli, tedy k uspokojení té či oné specifické potřeby. 

 

2.2  MOTIV  

 Důvody, jež tlačí člověka k jistému jednání, lze vyjádřit pojmy motiv a potřeba. Motiv 

vyjadřuje, co zaměstnance přimělo ke změně či odchodu ze zaměstnání, proč někteří 

pracovníci podávají na jejich možnosti maximální výkon a jiní se snaží práci pouze odbýt, 

nebo proč se dva lidé mezi sebou nesnesou. Motiv potom představuje duševní pohnutku, 

příčinu nebo důvod jistého pracovníkova chování či prožívání, dává mu psychologický smysl. 

S výrazem motiv je přímo spojen výraz cíle. Určitým zobecnělým cílem všech motivů je 

dosažení jistého duševního stavu nasycení, ten povětšinou nese podobu vnitřního uspokojení 
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z dosažení cíle motivu. Z toho vyplývá, že pociťování motivu trvá tak dlouho, dokud člověk 

nedosáhne jeho cíle. Motiv jako duševní příčina aktivity určí pouze směr oné aktivity, jeji 

intenzitu a vytrvalost. Pojem potřeba je ve svém obsahu velmi podobný. Potřeba je lidmi 

obvykle prožívaný, ne vždy úplně vědomý nedostatek něčeho subjektivně významného, 

 jako základní zdroj motivovanosti celého lidského jednání. [4] 

 Týmový vedoucí musí nejdříve zjistit motivy, které zaměstnance správně motivují,  

a až potom na ně cíleně apelovat. Je známa celá řada rozmanitých motivů. Výzkumem bylo 

zjištěno, že kromě primárních potřeb jako žízeň, hlad, únava existují další 4 základní  

motivy – motivátory, které uvádějí do pohybu lidské chování. Na tyto motivátory by mělo být 

především nahlíženo ve vztahu k motivaci k práci, přičemž teoretické vědomosti o motivaci 

jsou zde záměrně prezentovány poměrně zjednodušeně.  

Existují tyto motivátory: 

 jistota (stálé pracovní místo, jistá a neklesající výše platu), 

 uznání (uznání od kolegů a ocenění od nadřízených), 

 prestiž a status (pracovní postup, rostoucí mzda). [11] 

 

2.3  STIMULACE A STIMUL  

 Rozdíl mezi motivací a stimulací spočívá v tom, že stimulace působí na mysl člověka 

zvnějšku, a jejím úkolem je změnit motivaci. Pracovní stimulace je používána k ovlivňování 

pracovní ochoty lidí. Pozitivní výsledek má pouze taková stimulace, která obsahuje stimuly 

(podněty, pobídky) slučitelné s vnitřní motivací jedince. Ve shodě s vnější a vnitřní motivací 

jsou známy také tzv. vnitřní a vnější odměny. Většinou odborníků jsou finanční odměny 

zahrnovány bez rozdílu mezi vnější motivy. Samozřejmě v tomto případě je možno uvažovat 

o tom, zda nejsou finance vnitřním motivem některých pracovníků. Ohodnocení penězi potom 

může ukojit jejich potřebu uznání a sebeúcty, výše odměn za práci je pro ně skutečností,  

kdy si zvednou sebevědomí a je vnitřně propojena s potřebou dobře odvedeného výkonu  

a moci. [10] 

 Stimulus – slovo pocházející z latiny, jež vyjadřovalo původně pobídnutí  

nebo bodec – tzn. hůl s kovovým hrotem na konci, kterou používali naší předci při ovládání 

tažných zvířat. Například osel může být přinucen k pohybu tím, že ho budeme bít oním 

bodcem nebo ho budeme švihat bičem. K tomu samému účelu však můžeme zvolit i mírnější 
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a za jistých podmínek i účinnější způsob, a to dát mu před nos mrkev – „cukr“. Stejně  

jako cukr, tak i bič nutí osla k rozhodnutí. Pokud je tento osel najedený, mrkev na něj 

samozřejmě nebude fungovat a jediným způsobem jak ho donutit k pohybu, je švihnutí bičem. 

S největší pravděpodobností se pohne, než aby riskoval bolest z dalšího švihu. Někdy postačí 

mu bičem jen zamávat před očima a on si rychle uvědomí, co by mohlo následovat.  

 Tyto dva primární vnější stimuly mohou být rozšířeny na cokoliv, co vyvolává, 

zvyšuje nebo urychluje činnost, co dodává vzpruhu, co nutí k činu, co zaměřuje zájem, 

podněcuje. Stimuly mohou být rozděleny na pozitivní (nabídka odměny) nebo negativní, 

hmotné (hmatatelné) nebo nehmotné (pochvala, povzbuzení, kritika, výtka). 

 Výše uvedené benefity v podnicích často připomínají situaci onoho osla, který nemá 

hlad a manažeři se ho snaží nutit pouze dalším cukrem. [8] 

 

2.4  TEORIE MOTIVACE  

 Teorií, které popisují chování lidí, při určitém působení různých druhů motivace, je 

nespočet. V této kapitole jsou uvedeny ty nejzákladnější, jejich význam v personalistice je 

nepostradatelný. Opět by mělo být bráno na zřetel, že neexistuje žádná přesná metoda,  

jak pracovníky motivovat, vždy je třeba vycházet z individuálních potřeb zaměstnance  

a kombinovat různé prvky motivace tak, aby byl motivován správně a co nejsilněji. 

2.4.1  MASLOWOVA HIERARCHIE POTŘEB  

 Zřejmě nejznámější teorií motivace je Hierarchie potřeb, teorie, kterou ve čtyřicátých 

letech minulého století formuloval Abraham Maslow. Chování jednotlivce je podle ní pořád 

diktováno podmínkami, které určuje okolní svět. Potřeby zespod pyramidy musí být vždy 

uspokojeny dřív, než je pracovník motivován k vyšším výkonům. Potřeby jsou rozděleny  

do pěti kategorií, při čemž v samotných základech pyramidy jsou fyziologické potřeby  

a naopak na samotném vrcholu se nachází potřeba seberealizace viz. Obr. 2.1.  
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Obr. 2.1 - Maslowova pyramida potřeb (vlastní zpracování dle [2, str. 224]) 

 Fyziologické potřeby – základní potřeby člověka (vzduch, voda, jídlo, sex, spánek  

a přístřeší). 

 Potřeby bezpečí – když jsou naplněny základní potřeby, člověk chce víc, chce pocit 

bezpečí. Člověk zakládá rodinu, vytváří domov, aby tuto potřebu ukojil. Lidé  

se potřebují cítit psychicky i fyzicky v bezpečí. 

 Sociální (afiliační) potřeby – poté, co se člověku podaří uspokojit první dvě skupiny 

potřeb, začne pomýšlet na lásku a sounáležitost. Potřebuje totiž, aby ho jeho sociální 

prostředí přijalo mezi sebe, potřebuje přijímat a dávat city a chce mít pocit 

sounáležitosti a přijetí druhými.  

 Hrdost a ego – jsou známy dva typy hrdosti. První z nich zahrnuje sebedůvěru  

a sebeúctu. Ty vycházejí ze schopností člověka a jeho ovládnutí práce. A druhý 

zahrnuje potřeby uznání, respektu a pozornosti okolí. 

 Seberealizace – jakmile jsou ukojeny všechny předešlé skupiny potřeb, objeví  

se na vrcholu touha stát se vším, čím je jen člověk schopen se stát, touha co nejvíce 

rozvinout svou osobnost a zanechat za sebou něco trvalého a významného. [7] 

Jestliže je potřeba s vyšší prioritou, respektive na nižším stupni hierarchie potřeb 

uspokojena, přestává být pro člověka motivující, ten je pak nejvíce motivován následující 

potřebou v pyramidě. Stoupání po schůdcích pyramidy zabere valné většině lidí celý život,  

a bohužel se najdou i takoví, kteří posledního schůdku (seberealizace) nikdy nedosáhnou. 

Závažným problémem se jeví fakt, že někteří lidé za honbou za vyššími příčkami přestávají 

uspokojovat potřeby nižší, tím pádem potom dochází k regresi. „Např. pokud člověk,  
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který byl motivován sociálními potřebami, ztratí práci, může se stát jeho nejvýraznější 

potřebou bezpečnost. Pokud trvá nezaměstnanost dlouho, mohou se stát převládajícími 

fyziologické faktory.“ [5, str. 268] 

 Existují i takové skupiny lidí, které ignorují nižší úrovně z toho důvodu, že jsou 

vázány na potřeby vyšších úrovní. Mučedníci nezohledňují potřebu bezpečí. Kantoři, 

zdravotní sestry, policisté, hasiči a jiní mívají špatné ohodnocení za jejich práci, avšak jelikož 

je jejich povolání pro společnost důležité a nepostradatelné, mnohdy upřednostňují potřeby 

vyšší před nižšími.  

 Maslowova hierarchie není použitelná pro všechny případy. Rozdíly mohou nastat 

v různých kulturách, ekonomických skupinách apod. Například v tradiční čínské kultuře je 

potřeba sounáležitosti postavena výše než fyziologické potřeby.  

 Maslowova teorie má stále značný vliv, ale nikdy nebyla ověřena empirickým 

výzkumem a je zpochybňována za svou nepružnost a nekompromisnost – různí lidé mohou 

mít rozdílné priority a potřeby, které se mohou stále měnit a vyvíjet. Často může být velice 

složité je striktně hierarchicky řadit, v podstatně i sám Maslow vyjádřil jisté pochybnosti  

o platnosti přesně seřazené hierarchie. [5] 

2.4.2  HERZBERGOVA TEORIE DVOU DIMENZÍ MOTIVACE K  PRÁCI  

 Herzbergova teorie dvou skupin faktorů motivace k práci je druhou nejznámější teorií 

motivace k práci. Herzberg rozdělil faktory motivace do dvou skupin s rozdílným postavením 

a rozdílnou funkcí v procesu motivace.  

1. Hygienické faktory (dissatisfaktory). Do této skupiny zahrnuje peníze (mzdu), 

politiku a řízení organizace, personální řízení, vztahy mezi spolupracovníky, fyzikální 

pracovní podmínky a jistotu pracovního místa. Pokud jsou ve špatném stavu či dokonce 

v pracovním procesu úplně chybí, může dojít k nespokojenosti zaměstnanců. Naopak pokud  

u nich panuje dobrý stav, neobjevují se aktivně v procesu motivace a nezpůsobují pracovní 

nespokojenost, ovšem nejsou přímým podnětem k aktivitě zaměstnance. Jejich nedostatky 

zapříčiňující pracovní nespokojenost mohou být vynahrazovány intenzivnějším působením 

motivátorů (dobré vztahy, vedení). Podle Herzberga je však situace opačná – snížit negativní 

vlivy působení hygienických faktorů za pomoci působení motivátorů tak, aby se projevila 

pracovní spokojenost. Stav a účinnost hygienických faktorů jsou řízeny v rozhodující míře 

vedením (organizační klima).  
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2. Motivátory vnitřních pracovních potřeb (satisfaktory) jsou tvořeny výkonem 

(dosažení úspěchu na základě ocenění pracovního výkonu), uznání, obsah práce, odpovědnost 

(delegovaná v systému řízení), kariérní růst, možnost rozvoje. Pokud jsou motivátory kladně 

laděny a jsou-li funkční, jsou podnětem k pracovnímu výkonu a aktivitám zaměstnance  

a zastávají funkci nejúčinnější složky motivace k práci. Rozhodujícím faktorem pro ně je 

vnitřní uspořádání potřeb zaměstnance a jeho osobní vlastnosti, na které lze dále motivačně 

působit. Kromě pracovní spokojenosti, kterou samozřejmě ovlivňují také, však přímo vedou 

k růstu pracovního výkonu pracovníka, jsou tedy v systému podnětů „odpovědné“ za výkon.  

Praktické uplatnění Herzbergova členění faktorů motivace je často řešeno v odborné 

literatuře. Objevují se stanoviska od jednoznačného přijetí až po odmítavé výhrady. 

Bezpochyby je nutné uvést, že hranice mezi vymezením hygienických faktorů a motivátory 

není striktní a neporušitelná. Z praxe vyplývá, že jisté konkrétní motivační situace mohou být 

obdobným způsobem ovlivněny jak hygienickými faktory, tak motivátory. V tomto kontextu 

je možné uvést vliv mzdy. Herzbergem je sice zařazena do hygienických faktorů (podle něj 

jde o satisfaktor), avšak v empirických výzkumech bylo prokázáno, že mzda mnohdy působí 

jako motivátor. Ve zdravém mzdovém systému musí být obsažena vazba mezi mzdou  

a ohodnocením pracovního výkonu. Pokud je ohodnocení pracovního výkonu a výše uznání 

spojeno s odpovídající mzdou, působí tato mzda zprostředkovaně jako podnět k výkonu,  

proto je často uváděno, že mzda má v tomto smyslu částečně funkci motivátoru. To platí 

pouze tehdy, kdy dodatečná mzdová ohodnocení jsou vedením interpretována jako formy 

pochvaly, ohodnocení a uznání pracovního výkonu a kvality pracovníka.  

 Z empirického výzkumu Herzberga vyplývá, že motivační vliv dílčích faktorů nelze 

vymezit absolutně, u některých faktorů prostě není rozdělení na póly jednoznačné a závisí  

na konkrétní motivační situaci, individuální struktuře motivů a jejich současné intenzitě. [6] 

 „Pro zařazení do příslušné kategorie je rozhodující převažující vliv prokazatelný 

v širších souborech. To ovšem platí prakticky pro všechny koncepce pracovní motivace,  

kde je nepřípustná jednoduchá mechanická představa působení jednotlivých podnětů a vlivů 

působících stejně v každé motivační situaci. Výjimku v tomto směru tvořila pouze Taylorova 

koncepce ovlivňování zaměstnanců z počátku 20. století, která chápala mzdu  

jako jednoznačný a univerzální podnět k pracovnímu výkonu a která vycházela z cíle,  

jež přikládal jiným aspektům práce a okolnostem pracovního procesu podřízený význam.“ 

[6, str. 173]  
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2.4.3  TEORIE X Y  

 Podstatný význam pro vývoj a zefektivnění řízení personálních vztahů měla 

McGregorova teorie XY. V souladu s teorií X, má člověk vrozenou antipatii k práci,  

tím pádem se snaží před ní utéci nebo se jí cíleně vyhýbá. Takový to člověk nechce nést 

žádnou zodpovědnost, a proto potřebuje neustálou a systematickou kontrolu a neustálý tlak. 

Z tohoto důvodu je nutné zaměstnance přinutit k práci a v případě úniku zavést přísnou 

kontrolu a odpovídající sankce. Podle této teorie se člověk snaží zbavit odpovědnosti za své 

chování a preferuje, aby byl řízený. 

 Podle teorie Y je vztah k práci rozvíjen pod vlivem zkušeností. Člověk je de facto 

připravený rozvíjet své schopnosti, být zodpovědný a dosahovat stanovených cílů. V tomto 

případě není zapotřebí neustálá kontrola, člověk svou sebekontrolu rozvíjí sám, spontánně  

se ztotožňuje s cíli organizace. Jedinec za těchto podmínek nejen souhlasí s doporučeními 

manažera, ale zároveň je ochotný sám přebírat určitou míru odpovědnosti. Manažeři proto 

musí podstatně změnit svou taktiku. Jen za předpokladu, že člověk jedná jen na základě svého 

vlastního úsilí, mohou být uspokojeny vyšší potřeby z Maslowovy hierarchie. Za těchto 

okolností je zapotřebí vytvořit takové pracovní podmínky, jež umožní seberealizaci běžných 

zaměstnanců. To znamená, že na místo řízení za využití kontroly je třeba přejít k řízení 

pomocí zadávání náročných úkolů. U nich si může pracovník jak sám před sebou, tak před 

svým okolím ověřit své vlastnosti a dovednosti. [13] 

2.4.4  HACKMANŮV A OLDHAMŮV MODEL  

 Richard Hackman a Greg Oldham vyvinuli model, v němž jsou určovány vztahy mezi 

povahou práce, zkušenostmi jednotlivce a výsledky a spojují je s motivací, spokojeností  

a výkonem. Někdy je tento model označován také jako model míry potřeby růstu. Mírou 

potřeby růstu je vyjádřena vůle člověka k osobnímu rozvoji pomocí obohacení práce. 

Základním kamenem modelu je předpoklad, že pracovní výkon může být analyzován pomocí 

pěti dimenzí: 

 pestrost práce – míra požadavků všelikých schopností a dovedností, 

 ucelenost práce – míra komplexního průběhu, 

 význam práce – míra, s jakou práce ovlivňuje ostatní, 

 autonomie – míra nezávislosti při výkonu práce, 

 zpětná vazba. 
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Hackman a Oldham zkonstruovali dotazník Job Diagnostik Survey, pomocí něhož 

bylo určeno pět výše zmíněných dimenzí ke každé práci. Na základě tohoto průzkumu potom 

provedli výpočet potenciálního motivačního skóre MPS ze zprůměrovaných odpovědí 

pracovníků vykonávajících stejnou práci. [12] 

2.4.5  TEORIE INSTRUMENTALITY  

 „Instrumentalita“ je přesvědčení, že pokud je uskutečněna jedna věc, jistě to povede 

k věci jiné. V nejhrubší podobě teorie instrumentality se tvrdí, že lidé jsou ochotni pracovat 

pouze za peníze. Teorie byla prezentována ve druhé polovině 19. století v souvislosti 

s důrazem na potřebu zracionalizovat práci a zaměřit se na ekonomické výsledky. Tato teorie 

tvrdí, že lidé budou řádně motivováni k práci, pokud odměny a tresty budou přímo provázány 

s jejich pracovním výkonem. Teorie instrumentality je zakotvena v Taylorových metodách 

vědeckého řízení. „Je nemožné přimět během jakkoliv dlouhé doby pracovníky, aby pracovali 

pilněji než průměrný člověk v jeho okolí, pokud jim to nezajistí značné a permanentní zvýšení 

jejich peněžní odměny.“ Takováto přesvědčení bývají mnohdy označována za Taylorismus. 

[1, str.111] 

 Teorie instrumentality má své základy na principu upevňování přesvědčení lidí,  

který tvrdí, že lidé, kteří získávají své zkušenosti s podnikáním kroků za účelem uspokojení 

potřeb vidí, že určité kroky napomáhají k dosahování jejich cílů, zatímco jiné jsou méně 

úspěšné. Pozitivní výsledek při dosahování cílů a odměny tedy působí jako kladné podněty  

a upevňují chování přinášející úspěch, takže napříště, když se objeví obdobné potřeby,  

se takové chování opakuje. A naopak, neúspěch nebo trest znamenají záporné upevňování 

přesvědčení, které značí, že je zapotřebí najít alternativní nástroje dosahování cíle. Tento 

princip je také označován jako zákon příčiny a účinku.  

 Tento přístup motivování pracovníků byl a ještě je, ve velké míře používán  

a v některých případech může být i úspěšný. Ale je založen především na systému vnější 

kontroly a nezohledňuje řadu dalších lidských potřeb. Také nerespektuje skutečnost,  

že formální systém řízení a kontroly může být velice ovlivněn neformálními vztahy mezi 

spolupracovníky. [1] 

2.4.6  TEORIE CÍLE   

 Teorie, jež byla zformulována Lathamem a Lockem tvrdí, že motivace a výkon jsou 

výraznější, pokud jsou pracovníkům individuálně stanoveny specifické, konkrétní cíle, jsou-li 

tyto cíle náročné, ale přijatelné, a pokud existuje zpětná vazba na výkon. Podstatná je 
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spolupráce jednotlivců na stanovování cílů, protože je to nástroj, kterým lze získat souhlas  

pro vytyčení vyšších cílů. Složité cíle by měly být prodiskutovány a odsouhlaseny a jejich 

plnění musí být podporováno pomocí vedení a poskytování rad. A samozřejmě nesmí být 

opomenuta také pro udržení motivace a zejména pro dosahování vyšších cílů důležitá zpětná 

vazba.  

 Teorie cíle zastává pozici teoretické základny pro procesy, stejně tak jako je koncepcí 

pro řízení podle cílů, kde se klade důraz na stanovování cílů a měření či posuzování výkonu. 

Řízení podle cílů už není tak oblíbené a moderní, protože tyto systémy se přikláněly 

k byrokracii a až příliš vyzdvihovaly kvantitativní cíle. I přes to všechno je stále základnou 

pro tradiční systémy odměňování podle výkonu, kde je pozornost zaměřována na cíle  

a zjišťování míry jejich dosažení jako nástroje poskytování peněžních odměn v podobě 

odměny podle výkonu. [1] 

2.4.7  TEORIE SPRAVEDLNOSTI  

 Teorie spravedlnosti (ekvity) byla užitečná u problematiky srovnávání se s druhými  

a spravedlností. V této teorii je řešen problém lidského vnímání toho, jak se s jedincem 

zachází v porovnání s jinými lidmi, s referenční skupinou nebo podobnou osobou. Teorie 

spravedlnosti předpokládá, že pracovníci budou více motivováni, bude-li s nimi zacházeno 

spravedlivě, a naopak budou demotivováni, když s nimi bude zacházeno nespravedlivě. Jsou 

známy dva druhy spravedlnosti 

 Distributivní spravedlnost – popisuje to, jak lidé vnímají způsob jejich odměňování, 

jak podle výkonu, tak podle porovnání s ostatními. 

 Procedurální spravedlnost – ta se týká toho, jak zaměstnanci pohlížejí  

na spravedlnost postupů v organizaci v oblastech, jako jsou – hodnocení pracovníků, 

povyšování a disciplinární záležitosti.  

 

Vnímání procedurální spravedlnosti je spjato s interpersonálními faktory řízení. Pět faktorů 

přispívajících k vnímání procedurální spravedlnosti: 

 zvažování pracovníkova stanoviska, 

 potlačení osobní předpojatosti vůči pracovníkovi, 

 uplatňování stejných kritérií u všech pracovníků, 

 poskytování včasné zpětné vazby pracovníkům, týkající se důsledků rozhodnutí, 
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 poskytování přiměřeného vysvětlení učiněných rozhodnutí“ . 

[10, str. 33] 

2.4.8  EXPEKTAČNÍ TEORIE  

 Výraz očekávání byl původně částí teorie valence – instrumentalista – expektace 

(VIE), kterou formuloval Vroom. Valence je vnímána jako hodnota, instrumentalista  

jako přesvědčení, že jedna věc vyvolá věc další, a expektace (očekávání)  

jako pravděpodobnost, že činnost povede k určitému výsledku či cíli.  

 Síla, kterou očekávání může mít, může být založena na prozatimních zkušenostech 

(upevňování přesvědčení), ale lidé se mnohdy dostávají do neznámých situací – změna 

zaměstnání, systém odměňování nebo hodnocení  vedením – v nichž zatím získané zkušenosti 

nejsou vodítkem pro situaci s novými změnami. V tomto případě může dojít k poklesu 

motivace.  

 Motivace je možná jen tehdy, pokud je mezi výkonem a výsledkem definovaný jasně 

vnímaný a použitelný vztah a pokud je výsledek považován za prostředek uspokojování 

potřeb. To objasňuje fakt, proč vnější finanční motivace – například nějaká pobídková složka 

mzdy nebo prémie – je účinná pouze tehdy, když propojení mezi úsilím a odměnou je zřetelné 

– hodnota odměny stojí za vynaložené úsilí. Tím pádem vnitřní motivace vyplývající z práce 

může být silnější než vnější motivace. Výhody plynoucí z vnitřní motivace jsou více  

pod kontrolou jedinců, kteří mohou více spoléhat na své zatím získané zkušenosti  

při odhadování toho, jak mohou pomocí svého chování získat kladné výsledky. [2] 

 

 

 

 

2.5  MOTIVAČNÍ PROCES  

 Motivační proces může být rozdělen do tří kroků, z nichž ani jeden by neměl být 

opomenut, aby bylo dosaženo požadované efektivity. Těmi kroky jsou – postup od motivace 

k výkonu, utužování motivace, motivace a tvorba práce.  
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Postup od motivace k výkonu 

 Motivační proces zahrnuje tři složky motivace: směr – kam se chce člověk dostat,  

o co usiluje, úsilí – jak moc to chce a jak intenzivně se o to snaží, vytrvalost – jak dlouho  

se o to snaží. 

 Vedoucího pracovníka v podniku nezajímá jen motivace. Musí se postarat o to,  

aby motivované jednání vedlo k výkonu, tedy k naplňování cílů. Musí se tedy postarat,  

aby všichni pracovníci znali cíle, jichž mají dosáhnout, aby věděli to, co mají dělat, své úkoly, 

a aby měli nástroje, schopnosti a prostředky ke splnění oněch cílů. Pro manažera se proces 

stanovení cílů skládá z pěti částí: 

 diagnostika připravenosti k určení cílů, 

 příprava k určení cílů, 

 realizace činností k dosažení cílů – cíl by měl jasný a kvantifikovatelný, 

 kontrola dosažení cílů, 

 konečná kontrola. 

Jasně popsané cíle, jako „zajistit 15% zlepšení“, zajišťují vyšší výkon než strohé 

formulace „udělejte co nejvíce“. Zainteresovaný jedinec dosáhne vyššího výkonu, jen pokud 

budou cíle složité a obtížné. 

 V současnosti stále více používané systémy řízení podle cílu (MBO) se zaměřují  

na proces určování cílů jako na možnost ovlivnění motivace. Jestliže pracovník není 

zainteresován pro dosažení cíle, je skoro nemožné, aby ho splnil. Míra zainteresovanosti může 

být silně ovlivněna vedoucím pracovníkem. Pokud jsou lidé silně motivováni a mají  vhodné 

podmínky, pak podají patřičný výkon. Výkon je popisován ve většině organizací i v různých 

situacích odlišně. Výkon lidí je ovlivněn všemožnými faktory, jako – soutěživost, podpora 

organizace, spolupráce ad.  
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Posilování motivace 

 Odměněné chování bude s největší pravděpodobností opakované, kdežto chování, 

které nebylo odměněno, ba dokonce bylo potrestáno, se opakovat nebude. Tato teorie se týká 

toho, co se stane po nějaké akci. Následující akce je pak závislá na tom, zda ta předešlá měla 

žádoucí či nežádoucí, pozitivní či negativní výsledky.  

 Jsou známy čtyři druhy posilování: pozitivní, negativní, potrestání a ignorování. 

Pozitivní a negativní posilování zapříčiňuje, že se posiluje způsob chování jedince, kdežto  

u potrestání nebo ignorování se naopak snižuje. Je více než jasné, co zahrnují pozitivní  

a negativní posilování, jsou to – zvýšení platu, pochvala – když je člověk úspěšný nemusí 

snášet tresty z neúspěchu. Potrestání vyplývá z toho, že výsledky jsou negativní a někdo za ně 

musí nést následky. V poslední době je upřednostňována praxe, kdy manažer požádá 

podřízeného o pomoc při řešení problému, i když se problém týká právě podřízeného. 

Pochopitelně má tato praxe přednost před klasickými tresty, které mohou mít negativní 

účinky. A u problému ignorování je jasné, že pokud je chování (nějaký výsledek) ignorováno, 

pracovníci jej považují za zbytečné. 

Motivace a tvorba práce 

 Jelikož se v podnicích vyskytují různé práce, leží na manažerovi tíha rozhodnutí,  

kdo bude tu či onu práci zastávat. Musí to však udělat tak, aby práce podněcovala výkon. 

Proto musí efektivně rozdělit motivující práce i práce s možností nemotivovat tak, aby zajistil 

co nejvyšší výkonnost. [5] 

2.6  DYNAMIKA MOTIVACE  

 Motivovaná činnost je ta, která směřuje k určitému cíli. Dosažení stanoveného cíle 

může být charakterizováno jako uspokojení vzbuzených motivů, většinou bývá spojeno 

s prožitky vnitřního naplnění a příjemnými pocity, utváří také prostor pro vznik možných 

nových motivů. Toto však neprobíhá tak jednoduše. V souvislosti s motivací či motivovaným 

chováním mohou nastat okolnosti, jež brání těmto činnostem nebo je dokonce neumožňují. 

Mohou být definovány dva pojmy, které představují „retardéry“ v motivované činnosti  

a zároveň důsledky dopadu těchto překážek na jedince – jsou to frustrace a deprivace. 

 Frustrace představuje jistou zábranu v realizaci motivované činnosti. Za frustraci 

nejsou označovány pouze specifické frustrační situace, kdy někdo nebo něco nedovoluje 

realizaci motivované činnosti či uspokojení potřeby, ale i jistý vnitřní prožitek, který je 
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vyvolán frustrační situací. Tento psychický stav se projevuje těmito rysy: prožitek nezdaru, 

neúspěchu, nelibostí, neuspokojením, zklamáním, rozčilením, vztekem, agresivitou, apod. 

 V podstatě jsou známy dva základní typy frustračních situací: 

 situace, kdy chybí „předmět“, jenž by umožňoval uspokojení potřeby, motivu.  

Za předmět je zde považována jakákoliv skutečnost, která je cílem motivované 

činnosti, 

 situace, které sice připouštějí existenci „předmětu“, jenž umožňuje uskutečnění 

motivované činnosti, ale zároveň se u nich objevují „překážky“, které motivovaným 

činnostem brání. Překážky mohou být buď vnější nebo vnitřní (nejčastěji se jedná  

o pohodlnost, lenost, nedostatek schopností podmiňujících dosažení cíle, ad.). 

Frustrace ve všech případech působí negativně na veškerou činnost a chování jedince. 

Člověk na frustraci reaguje třemi typickými způsoby: 

 agresí, útokem, 

 regresí, 

 stereotypií. 

Společně s pojmem frustrace je možné se setkat také s frustrační tolerancí,  

která představuje jakousi míru odolnosti člověka proti frustračním situacím. Čím vyšší je míra 

odolnosti, tím lépe člověk snáší frustraci, změny jeho psychiky, chování a jednání jsou daleko 

mírnější.  

Deprivace má vážnější dopad a projevy, na vývoj osobnosti člověka, než frustrace,  

za jejíž projevy jsou považovány nežádoucí změny v psychice a činnosti jedince, aniž by 

nějak zásadněji ovlivňovala jeho osobnost. Aby byl lépe rozeznatelný rozdíl mezi deprivací  

a frustrací, je nutné podotknout, že pro deprivaci je typické dlouhodobé neuspokojování  

pro jedince důležitých (základních) potřeb. Bývají rozlišovány 4 druhy deprivací: 

 deprivace senzorická – je důsledkem omezení smyslových vjemů, 

 deprivace emocionální – spočívá v omezení citového kontaktu, 

 deprivace sociální – projevuje se, když je člověk odříznut od společnosti, 

 deprivace základních biologických potřeb. [3] 
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2.7  NÁSTROJE MOTIVACE  

 Aby byli zaměstnanci dobře motivováni, měl by manažer vzít v úvahu všechna známá 

učení o teorii motivace. Většina známých metod, jak se postarat o vysokou motivovanost 

pracovníků, je zmíněna výše. Žádná z těchto metod však není „mustrem“, který by byl 

použitelný bez výjimky na každého jedince. Jen poznáním a celkovým porozuměním těchto 

teoretických zásad se může vedoucí pracovník přiblížit k dalšímu nelehkému úkolu, kterým je 

zjištění individuálních potřeb člověka. Pokud jsou všechny kroky provedeny a jsou známy 

potřeby člověka, je následujícím krokem výběr vhodných nástrojů (odměn), jimiž v prvé řadě 

bude člověk motivován, a tudíž podá adekvátní výkon, a v druhé řadě uspokojí jeho potřeby. 

Samozřejmě, každý pracovník počítá s tím, že za jeho úsilí a podaný výkon je poskytována 

jakási cena, tedy mzda. Mzda je však samozřejmostí, se kterou všichni pracující počítají – bez 

ní by přece nikdo nepracoval – avšak k tomu, aby byl jedinec silně motivován, požaduje další 

plnění, které mohou mít formu: 

 dodatečné peněžní odměny, 

 zaměstnanecké výhody, 

 nepeněžní odměny. 

Dodatečné peněžní odměny je možno charakterizovat jako nadstandardní odměnu, 

kterou pracovníci dostanou navíc ke své mzdě. Tato dodatečná odměna ovšem závisí  

na podaném výkonu, proto ji nedostávají všichni zaměstnanci. Za dodatečné peněžní odměny 

jsou chápány: 

 prémie, 

 osobní ohodnocení, 

 odměňování zlepšovacích návrhů, 

 podíly na výsledcích, 

 zaměstnanecké akcie, 

 odměny za úspory nákladů, 

 příplatky (povinné i nepovinné), 

 ostatní výplaty (např. příplatek k životnímu výročí). [10] 

Zaměstnanecké výhody nohou být chápány ze tří hledisek. Prvním hlediskem je 

bezpochyby vnímání zaměstnaneckých výhod jako materiálního prostředí potřebného k práci 

– tím se rozumí notebook, PC, kancelář nebo jen stůl, služební telefon, služební automobil  

a jiné. Dále může být o zaměstnaneckých výhodách uvažováno jako o prostředcích zlepšení 
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pracovních podmínek, zde může být zmíněno například závodní stravování nebo prodloužená 

dovolená. A v neposlední řade také jako osobní výhody, které jsou individuální (příspěvek  

na kulturu a další). [9] 

 Nepeněžní odměny jsou zvláštní skupinou v odměnách. Jejich hodnotu lze vyjádřit 

jako dobrý a povznášející pocit, který člověk získá za dobře odvedenou práci. Nepeněžní 

odměny jsou schopny lidi maximálně motivovat a není divu, taková pochvala, uznání kolegů  

i vedoucích, osobní růst, a mnoho dalších dokážou v člověku vyvolat takové pocity,  

které budou chtít zažívat stále častěji, a proto se budou také víc snažit uspět. [10] 
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3  CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE  

 Praktická část bakalářské práce je řešena ve společnosti SPEDOS s.r.o., která je 

členem obchodní skupiny SPEDOS. Do skupiny SPEDOS dále patří SPEDOS Vrata a.s., 

SPEDOS ADS a.s. a SPEDOS Slovensko s.r.o..  

Obr. 3.1 Logo společnosti SPEDOS, s.r.o. 

 

Zdroj: interní materiály společnosti SPEDOS, s.r.o. 

3.1  SEZNÁMENÍ SE SPOLEČNOSTÍ  SPEDOS  S .R .O .  

Společnost SPEDOS (speciální dodávky staveb) vznikla 17. 7. 1991 a od počátku byla 

orientována na dálkově ovládaná garážová vrata a automatické dveře. Původně obchodní 

společnost, zabývající se dovozem různorodé škály výrobků pro stavebnictví, se postupně 

stala významnou výrobní společností s jasnou orientací a specializací, která již několik let 

zaujímá jednu z nejvyšších příček ve svém oboru na domácím trhu a stále více směřuje její 

produkci také na trhy zahraniční. 

Dnes sídlí ve vlastním výrobním a administrativním komplexu na okraji  

Valašského Meziříčí, přesněji na adrese Hranická 771, investuje do špičkových výrobních 

zařízení, vlastního výzkumu a vývoje, a díky kvalitě a dynamické obchodní politice  

se úspěšně prosazuje v souboji s tuzemskými i zahraničními konkurenty. 

V současné době je možné v nabídce společnosti SPEDOS s.r.o. najít nejširší 

sortiment automatických dveřních a vratových systémů v České i Slovenské republice. 

SPEDOS s.r.o. také nabízí svým odběratelům všechny výhody, vyplývající z kompletní 

dodávky od jednoho dodavatele. 

 Jak už bylo předesláno, společnost vznikla roku 1991, postupem času rozšiřovala své 

pole působnosti. Roku 1995 byl zahájen vývoj vlastních automatických dveří a také vznikla 
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dceřiná společnost SPEDOS Slovensko. V roce 1998 byla zahájena vlastní výroba vrat  

a můstků pro průmysl a o rok později byly dobudována obchodní a servisní síť a zřízena 

„zelená“ servisní linka v ČR. Společnost také po vstupu do nového tisíciletí dokončila 

certifikaci ISO 9001.  

Komplexní nabídka společnosti zahrnuje: 

 konzultace – představují základ pro technicky, technologicky, ale i cenově variabilní 

návrhy variant budoucí dodávky, 

 projekty – zaměstnanci se je snaží optimalizovat přesně podle potřeb zákazníků, 

 vývoj – zde se společnost opírá o vlastní vývojové oddělení, které začleňuje do svého 

programu zejména požadavky a připomínky tuzemských uživatelů, 

 vlastní výroba – umožňuje flexibilitu dodacích lhůt i rychlé řešení konstrukčně  

a termínově velmi náročných projektů, 

 montáže – jsou prováděny výhradně kvalifikovanými školenými pracovníky 

s dlouholetými zkušenostmi. Tak je zajištěna rychlost i kvalita montáží, 

 garance – společnost nese plnou odpovědnost za bezvadné fungování jejího výrobku, 

nabízí péči o zákazníka po celou dobu životnosti výrobku. Zákazníkům jsou 

zaměstnanci k dispozici 24 hodin denně, 

 prevence – je odrazem firemního zájmu o zachování co nejvyšší životnosti jejích 

výrobků, společnost nabízí pravidelné preventivní prohlídky v rámci záručního  

i pozáručního servisu včetně několika variant preventivní péče, 

 servis – je zákazníkům k dispozici kdykoli a kdekoli po 24 hodin denně. Společnost 

totiž disponuje vlastními servisními pracovníky, vlastní výrobou a prostřednictvím 

rychle dostupných náhradních dílů je schopna zajistit rychlý a hospodárný servis  

po celé ČR i na Slovensku. 

  

3.2  ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOS TI SPEDOS  S .R .O .  

 Společnost SPEDOS s.r.o. zaměstnává celkem 73 zaměstnanců, z toho je  

29 technicko-hospodářských pracovníků a 44 dělníků, kteří mohou být ještě rozděleni  

na dělníky – montážní dělníky, dělníky - servisní techniky a dělníky jiných profesí, kteří jsou 

lokalizováni ve VM. Celkový počet zaměstnanců však není každý rok stejný. Tak jako 

v každé jiné společnosti i tady probíhá fluktuace zaměstnanců. I když počty zaměstnanců 

nejsou každý rok stejné, ve společnosti SPEDOS jsou výkyvy v počtu zaměstnanců 
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minimální, viz. graf 3.1. Jak je vidět z tabulky 3.1 největší rozšíření řad zaměstnanců proběhlo 

v roce 2008, kdy bylo přijato 27 nových spolupracovníků, tento nábor nových lidí byl 

zapříčiněn rozšířením obchodní skupiny SPEDOS, čímž vznikla potřeba nových pracovních 

sil. V průběhu posledních pěti let společnost zaměstnance spíše přijímala nebo byl poměr 

přijatých/propuštěných vyrovnaný, jinak tomu bylo pouze v roce 2009, kdy společnost 

propustila 9 pracovníků a pouze 4 přijala. Do propouštění se většinou promítala přirozená 

fluktuace zaměstnanců, tedy odchody do důchodu. 

Graf 3.1: Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2008 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab 3.1: Počty přijatých a propuštěných zaměstnanců v letech 2008 – 2012 

rok přijato propuštěno 

2008 27 14 

2009 4 9 

2010 7 7 

2011 8 8 

2012 9 5 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rozdělení je užitečné zvláště pro objasnění odměňování zaměstnanců ve společnosti. 

Neměl by být opomenut také fakt, že s novými zaměstnanci je uzavírána pracovní smlouva  

na dobu určitou, po uplynutí jednoho roku se s nimi uzavírá nová pracovní smlouva, tentokrát 

už na dobu neurčitou. 
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Tak jako ve většině společností je odměna zaměstnanců společnosti SPEDOS s.r.o. tvořena 

pevnou a pohyblivou složkou mzdy:  

 Pevnou složku představuje tarifní mzda. Každý zaměstnanec je zařazen do jedné z 12 

tarifních tříd. Každá pracovní pozice ve společnosti má určeno rozmezí tříd,  

ve kterém se může pracovník na dané pozici pohybovat. Zpravidla platí, že noví 

zaměstnanci jsou zařazeni do nejnižší tarifní třídy z rozmezí, které je pro tuto pozici 

stanoveno. Může se však také stát, že je přijat nový zaměstnanec, který je na tolik 

kvalifikovaný, že je hned zařazen do třídy vyšší. Časem se zaměstnanci z nižších tříd 

přesouvají do vyšších tříd. Tyto posuny jsou závislé na době odpracované  

ve společnosti a jejich výkonu, který na konci každého měsíce posuzují přímí 

nadřízení, a pokud zaměstnanec ve společnosti pracuje alespoň rok, mohou podat 

návrh na postup do vyšší tarifní třídy, 

 Podmínky pro udělení pohyblivé složky mzdy (procentní prémie) už však nejsou 

stejné pro všechny zaměstnance. Proto je třeba rozlišovat odměny pro THP, dělníky 

– montážní dělníky, dělníky – servisní techniky a dělníky – jiných profesí. Prémie 

všech tří skupin se pohybují v rozmezí 0 % – 60 % z pevné složky mzdy.  

Technicko-hospodářským pracovníkům a dělníkům – jiných profesí je výše prémie 

stanovena vedoucím pracovníkem, který hodnotí jejich úsilí a výkon. Hodnocení 

probíhá na konci každého měsíce. Montážní dělníci jsou odměňováni navíc procentní 

prémií ze zakázek, to znamená, že jim náleží 25 % z normohodin stanovených  

na provedení montáže, společnost jim také kompenzuje čas strávený na cestách,  

a to 0,30 Kč za ujetý kilometr. Podobně je tomu, také u servisních techniků,  

kteří jsou za svou práci odměněni prémií z cen náhradních dílů spotřebovaných  

při opravách (10 %), prémií z cen preventivních prohlídek (10 %), a tak jako 

montérům jsou jim kompenzovány cesty 0,30 Kč za ujetý kilometr. 

Zaměstnancům jsou k dispozici také mzdové příplatky: 

 mzda nebo náhradní volno za práci přesčas, 

 mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek, 

 příplatek za noční práci, 

 mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, 

 příplatek za práci v sobotu a neděli, 

 příplatek za ošetřování vozidla, 
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 odměna za pracovní pohotovost. 

V neposlední řadě je také třeba zmínit, že jsou pro pracovníky k dispozici benefity. 

Společnost je využívá k motivaci zaměstnanců, tedy zvýšení jejich výkonu. Všichni 

zaměstnanci mohou využívat těchto benefitů: 

 sick days – zaměstnanci mají možnost požádat ředitele společnosti o tzv. SICK 

DAYS, které lze využít k překlenutí akutního nachlazení či lehčího onemocnění  

bez nutnosti doložit tuto krátkodobou nemoc potvrzením od lékaře. Tyto dny jsou 

určeny výhradně k řešení nenadálé zdravotní situace zaměstnance, případně 

nejbližšího rodinného příslušníka. Za kalendářní rok mohou být zaměstnanci 

ředitelem společnosti poskytnuty maximálně 3 dny. Najednou mohou být čerpány 

maximálně 2 dny vcelku, 

 příspěvek na penzijní připojištění – společnost SPEDOS s.r.o. poskytuje svým 

zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem  

podle platného zákona o penzijním pojištění ve výši 2,5 % vyměřovacího základu 

zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti. Tohoto benefitu mohou využít pouze zaměstnanci, kteří mají 

uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou, 

 nabídka zvýhodněných služeb T-mobile – nabídka je určena zaměstnancům 

společnosti SPEDOS a rodinným příslušníkům zaměstnanců a týká se vlastního 

využívání soukromých telefonů a služeb mobilního operátora T-mobile. Tohoto 

benefitu mohou využít pouze zaměstnanci, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu 

na dobu neurčitou nebo pokud jim byla udělena zvláštní výjimka, 

 stravenky – stravenky jsou poskytovány všem zaměstnancům bez jakéhokoliv 

omezení. Jsou poskytovány do zákonné výše, společnost tedy přispívá 55 %  

(30,25 Kč) na stravenku, zbylých 45 % (24,75 Kč) si doplácí zaměstnanec, 

 školení, kurzy – jsou poskytovány dobrovolně pouze THP pracovníkům,  

kteří si mohou vybrat, v jaké dovednosti se budou zdokonalovat, ale musí se týkat 

dané profese, kterou zaměstnanec zastává. Zaměstnanec má přidělený určitý 

rozpočet, ze kterého může čerpat peníze na svá školení a kurzy. Samozřejmě 

společnost poskytuje zaměstnancům zákonná školení potřebná k výkonu jejich práce 

(svářečské průkazy, školení řidičů, apod.), 
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3.3  ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  

 Jako u většiny společností je i ve společnosti SPEDOS nejvyšší orgánem ředitel 

společnosti. Ředitel je přímo nadřízený všem zaměstnancům z oddělení finance, 

personalistika, účtárna, marketing, IT a obslužná činnost. Divize servis, montáž, logistika mají 

divizního ředitele, který je přímým nadřízeným všem zaměstnancům této divize. Servis je 

nejpočetnější skupinou tohoto oddělení, pracuje v něm 5 dispečerů, kteří zadávají úkoly 

servisním technikům, kterých je ve společnosti 24. Druhou podstatnou složkou této divize je 

montáž, ta se dělí na montáž lokalizovanou v Praze a montáž v sídle společnosti tedy  

ve Valašském Meziříčí, montážních dělníků je ve společnosti 14. Zbylé dvě skupiny 

podléhající řízení divizního ředitele jsou logistika a obchod, marketing. V marketingu pracují 

pouze THP a v logistice je zaměstnáno 5 THP a 6 dělníků, kteří většinou pracují ve skladu. 

Celou organizační strukturu je možné shlédnout v příloze 1. 
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4  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A NÁVRHY ŘEŠENÍ  

 Analýza současného stavu ve vybrané organizaci byla provedena pomocí 

dotazníkového šetření. Tazatel, tedy autor, byl přítomen u vyplňování dotazníků, tudíž může 

být tento výzkum označen za osobní. Společnost SPEDOS sice sídlí ve Valašském Meziříčí, 

ale podstatná část jejich zaměstnanců (servisní technici a montážní dělníci) působí po celé 

ČR. Z tohoto důvodu byl pro výzkum vybrán termín každoročního sjezdu zaměstnanců v sídle 

společnosti. Ve dvou dnech, kdy jsou všichni pracovníci ve Valašském Meziříčí, probíhají 

různá školení a další aktivity k rozvíjení schopností pracovních sil. Na konci těchto školení 

dostal autor prostor k rozdání dotazníků a pečlivému vysvětlení postupu jejich vyplnění. Jen 

díky tomuto faktu byly všechny dotazníky vyplněny správně, je totiž nutné podotknout,  

že si pár zaměstnanců potřebovalo instrukce upřesnit. Aby byl dodržen požadavek  

na anonymitu, byli respondenti požádáni, aby vyplněné dotazníky vhazovali do předem 

připravené urny. Tímto by se měla zvýšit věrohodnost a vypovídací hodnota výzkumu. 

 Dotazník obsahoval 22 otázek a byl koncipován tak, že 5 otázek bylo identifikačních  

a zbylých 17 už bylo zaměřeno na motivaci a spokojenost zaměstnanců. U identifikačních 

otázek bylo zjišťováno pohlaví, věk, doba odpracovaná ve společnosti, o jaký druh 

pracovníka jde a nejvyšší dosažené vzdělání. Většina stěžejních otázek byla uzavřená,  

2 otázky byly polootevřené a jedna zcela otevřená, kde měli zaměstnanci vyjádřit, co by 

změnili na motivačním systému.  

 

4.1  VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ  

 Sesbíraná data byla zpracována ve statistickém programu PASW Statistics 18 a grafy 

poté pro větší přehlednost zpracovány v programu MS Excel, v této podkapitole budou 

výsledky analýzy rozebrány a vysvětleny. Níže uvedené grafy a tabulky se týkají pouze 

třídění 1. stupně, avšak v textu jsou dále zmiňovány i výstupy z třídění 2. stupně, které je 

možné najít v příloze 2. 

 

 

 

 



28 
 

Otázka č. 1: Jak byste hodnotili vztahy na pracovišti mezi kolegy? 

 První otázka se týkala vztahů na pracovišti mezi kolegy. Jak je vidět z grafu 4.1, 

vztahy hodnotí kladně 91 % všech dotázaných, z toho dokonce 50 % zaměstnanců si myslí,  

že jejich vztahy s kolegy jsou velmi dobré. Pouze 9 % dotázaných zhodnotilo své vztahy 

s kolegy jako spíše špatné. Zajímavé je, že nejlepší vztahy mezi kolegy panují mezi dělníky, 

z nichž ani jeden na tuto otázku neodpověděl záporně. Podobné výsledky jsou u věkové 

skupiny nad 46 let, kde se také nevyskytovalo žádné negativní hodnocení. Pro společnost je 

toto určitě zajímavá a hlavně kladná zpráva, ovšem neměla by spoléhat, že tento stav bude 

trvat navěky, ale dále se snažit toto podnikové „mikroklima“ udržovat. 

Graf 4.1: Vztahy mezi kolegy 

 
 

 

Otázka č. 2: Jaké jsou Vaše vztahy s nadřízenými? 

 Další otázka se také týkala vztahů, tentokrát však vztahů s nadřízenými. Z grafu 4.2 je 

možné vyčíst, že celých 79 % zaměstnanců uvedlo, že jejich vztahy s nadřízenými jsou dobré, 

z toho 20 % je označilo za velmi dobré. Ne všichni zaměstnanci byli spokojeni, 21 % 

respondentů uvedlo, že vztahy s nadřízenými považují za spíše špatné. Paradoxně všichni 

respondenti, kteří označili tyto vztahy za spíše špatné, byli muži. Zajímavostí může být také 

fakt, že mezi dělníky navzájem sice panují ty nejlepší kolegiální vztahy, ale s nadřízenými  

si už tolik nerozumí. Jejich hodnocení z pohledu pozice ve společnosti bylo nejhorší. 
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Graf 4.2: Vztahy s nadřízenými 

 

 

Otázka č. 3: Dostane se Vám při dobře odvedené práci pochvaly od vedoucího 

pracovníka? 

Touto otázkou mělo být zjištěno, jak zaměstnanci vnímají zájem nadřízených, 

v případě že pracují dobře a mají pocit uspokojení z dobře odvedené práce. Ideální stav by byl 

ten, kdyby většina respondentů odpověděla kladně. To se bohužel nestalo, jak je možné vidět 

z grafu 4.3. Celých 44 % dotázaných totiž tvrdí, že se jim při úspěchu pochvaly nedostane. 

Zde je potřeba připomenout, že skoro každý druhý zaměstnanec není, byť jen ústní 

pochvalou, motivován k tomu dosahovat lepších výsledků. Nad tímto problémem by se měl 

management společnosti vážně zamyslet, snad každá společnost chce, aby se zaměstnanci 

sžili se společností a snažili se ji svým úsilím rozvíjet. Bez ohodnocení, byť i banálních 

úspěchů to ovšem nejde. 

Graf 4.3: Používání pochval při dobře odvedené práci 
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Otázka č. 4: A naopak, postihuje Vás nadřízený, když pracujete špatně? 

 Další otázkou se mělo ověřit, jak je to ve společnosti SPEDOS s řešením špatného 

výkonu zaměstnanců. Kupodivu je tento poměr naprosto jiný, viz graf 4.4. Zatímco pochvaly, 

při dobře odvedené práci, se dostane nadpoloviční většině pracovníků, postihu za špatnou 

práci se nevyhne téměř 88 % všech zaměstnanců. Tento nepoměr může být silně demotivující, 

pokud bude brán v úvahu fakt, že ačkoliv se zaměstnanec snaží odvézt lepší výkon, jeho 

snaha odměněna není, ale jakmile se dopustí nějakého prohřešku, je ve většině případů 

potrestán. Společnost by tedy měla usilovat o to, aby se všichni vedoucí pracovníci snažili 

hodnotit maximálně objektivně. 

Graf 4.4: Používání postihů při špatně odvedené práci 

 

 

Otázka č. 5: Jaký postih, při Vašem pochybení, nadřízený používá nejčastěji? 

 Jak je vidět z grafu 4.5, ve většině případů vedoucí pracovníci používají k potrestání 

svých podřízených ústní napomenutí, což uvedlo necelých 73 % dotázaných. Je možné  

se domnívat, že toto napomenutí mohou zaměstnanci vnímat jako přínosné a rozhodně pro ně 

není tolik „bolestivé“ jako druhé v pořadí, a to snížení odměn. Více než čtvrtina respondentů 

se už setkala s trestem v podobě snížení odměn, které zajisté vnímají velice negativně,  

protože většina zaměstnanců je silně orientována na peněžní odměnu, jak dokazují grafy níže. 

Poslední možností postihu za špatnou práci je písemné upozornění na porušování pracovních 

povinností, je samozřejmé, že tato možnost se využívá jen v mimořádných případech. Tuto 

možnost vybral jediný zaměstnanec.  
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Graf 4.5: Nejčastěji používané druhy postihu 

 

Otázka č. 6: Dle Vašeho názoru je hodnocení Vašeho výkonu nadřízeným objektivní  

a spravedlivé? 

 Touto otázkou mělo být ověřeno, jak zaměstnanci vnímají hodnocení jejich výkonu. 

Výsledky jsou přinejmenším znepokojivé, více než 40 % zaměstnanců si totiž myslí,  

že hodnocení jejich práce je neobjektivní, viz graf 4.6. Necelých 60 % kladných reakcí je 

poměrně málo, na to o jak podstatný aspekt vedení pracovníků se jedná, z toho pouze 9 % 

dotázaných si je jistých tím, že jsou hodnoceni opravdu spravedlivě. Zajímavé je srovnání 

mezi pozicemi, kdy jsou dle jejich názoru nejobjektivněji hodnoceni technicko-hospodářští 

pracovníci. U servisních techniků je to zhruba půl na půl, nejhůře objektivitu a spravedlivost 

hodnocení výkonu vnímají dělníci a montážní dělníci, kteří se domnívají, že objektivita je 

nejvíce opomíjena právě u nich. 
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Graf 4.6: Objektivita a spravedlivost hodnocení pracovního výkonu vedoucími pracovníky 

 

Otázka č. 7: Víte co od Vás nadřízený očekává při plnění pracovních úkolů? 

 Hodnocení této otázky by mělo být pro společnost velmi důležité. V podstatě je                 

z grafu 4.7 možné vyčíst jediné, a to že pracovní úkoly jsou ve společnosti nad míru dobře 

komunikovány. Pouze 8 % dotázaných uvádí, že přesně neví, co od nich nadřízený očekává. 

47 % zaměstnanců si je jistých tím, že ví, co mají dělat, co od nich vedoucí pracovník 

očekává. Dalších 45 % uvedlo, že spíše ví, co se od nich očekává. Tyto dvě skupiny 

pracovníků dávají dohromady více než 92 % respondentů, kteří vědí, co mají dělat a tudíž by 

jejich výsledky měly splňovat všechna kritéria vedení. 

Graf 4.7: Znalost očekávání nadřízeného při plnění pracovních úkolů 
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Otázka č. 8: Jste spokojen/a s výší Vaší mzdy? 

Pokud byla předchozí problematika vyhodnocena jako pozitivně vnímána, v této problematice 

se jedná o naprostý opak. Společnost by neměla tuto situaci ohledně spokojenosti 

zaměstnanců se mzdou podcenit. Jak je totiž patrné z grafu 4.8, 56 % respondentů uvedlo,  

že se mzdou, kterou za svou práci dostávají, nejsou spokojeni. Jen 44 % dotázaných je s výší 

peněžní odměny poměrně spokojeno. Zarážející je toto zjištění zvláště, když většina 

zaměstnanců u otázky č. 11 uvádí, že právě mzda je nejvíce motivuje k většímu výkonu. 

Tento problém může být zapříčiněn špatným nastavením pohyblivé složky mzdy, aby se však 

toto tvrzení potvrdilo, je potřeba uskutečnit další výzkum tentokrát zaměřený přímo  

na odměňování. Nejlépe spokojenost s výší mzdy hodnotili, pokud se to tak vůbec dá říci, 

technicko-hospodářští pracovníci, naprosto nespokojeni jsou však skoro všichni zaměstnanci 

v dělnických profesích, ať už jsou to přímo dělníci, montážní dělníci nebo servisní technici. 

Z pohledu věku jsou se mzdou nejvíce spokojeni pracovníci v kategorii nad 46 let, z nich je 

nespokojených zhruba jen pětina. 

Graf 4.8: Spokojenost s výší mzdy  

 

Otázka č. 9: Roste s Vaším výkonem také Vaše mzda? 

 Ještě horší je snad hodnocení u otázky č. 9, kdy měli zaměstnanci ohodnotit,  

zda s jejich výkonem stoupá také jejich mzda. Bohužel více než 62 % dotázaných tvrdí,  

že ačkoliv se snaží, jejich mzda je v podstatě pořád stejná. Toto zjištění má nepochybně větší 

váhu než fakt, že jsou zaměstnanci nespokojeni s výší mzdy. Problémem zde může být špatné 

používání či nastavení variabilní složky mzdy, nebo špatná informovanost zaměstnanců v této 

oblasti. Toto rozložení odpovědí je v podstatě stejné u všech firemních profesí, výjimkou jsou 
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jen dělníci. Nadpoloviční většina dělníků dokonce označuje vztah výkon-mzda  

za neexistující. Stav, kdy pohyblivá složka mzdy neplní svůj účel, by společnost neměla 

přehlížet. Zvlášť absurdní je fakt, že servisní technici a montážní dělníci mají v pohyblivé 

složce mzdy zahrnuto daleko více motivačních prostředků než THP a dělníci. 

Graf 4.9: Vztah výkon - mzda 

 

Otázka č. 10: Vyhovuje Vám systém odměňování ve společnosti? 

 I u další otázky ze série týkající se spokojenosti s odměňováním je trend stejný. 

Zaměstnanci na otázku, jak jsou spokojeni se systémem odměňování v organizaci, odpovídali 

převážně negativně. Zhruba 59 % dotázaných je se systémem nespokojena, z těchto 59 % je 

15 % silně nespokojených. Spokojených pracovníků v tomto směru je pouze necelých 41 %. 

Se systémem odměňování jsou nejvíce spokojeni vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci. Tento 

fakt však není příliš vypovídající, protože se dá předpokládat, že vysokoškolsky vzdělaní lidé 

budou ve společnosti zastávat vyšší pozice, k nimž náleží také vyšší finanční ohodnocení. Jak 

se dalo předpokládat, problematiku systému odměňování nejhůře vnímají dělnické profese. 
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Graf 4.10: Spokojenost se systémem odměňování 

 

Otázka č. 11: Co Vás nejvíce motivuje podat vyšší výkon? 

 Jak už bylo zmíněno výše, zaměstnanci považují za nejvíce motivující prvek mzdu, 

tedy svůj výdělek, uvedlo tak více než 62 % dotázaných. Toto zjištění není nijak překvapující, 

je známo, že peníze na člověka působí nejsilněji. Druhým nejsilnějším motivátorem je uznání, 

jak bylo také uvedeno výše ohledně pochval, i v tomto směru má vedení společnosti co 

dohánět. Ačkoliv měli zaměstnanci možnost dopsat i jiné faktory, které je motivují k vyššímu 

výkonu, žádný z nich tak neučinil. Proto trojici motivačních faktorů doplňuje ještě pocit 

z dobře vykonané práce, jak uvedlo necelých 17 % respondentů. Zajímavé je srovnání 

odpovědí podle pozice, kterou zaměstnanci zastávají. Mzda nejvíce motivuje pracovníky 

v dělnických profesích a u technicko-hospodářských pracovníků je nejsilnějším motivátorem 

uznání. 

Graf 4.11: Nejsilnější motivátory 
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Otázka č. 12 Děláte svou práci rádi? 

 Kupodivu i přes veškerou nespokojenost s odměňováním, kterou respondenti 

vykazovali, je jejich vztah k práci nad míru dobrý. Dokazuje to graf 4.12, ze kterého je možné 

vyčíst, že naprostá většina (94 %) dotázaných vykonává svou práci ráda. Dokonce 36 % 

dotázaných uvedlo, že mají svou práci rozhodně rádi. Negativní odpověď zvolili jen  

4 zaměstnanci, z třídění druhého stupně je jasné, že se jednalo o 3 dělníky a jednoho 

servisního technika.  

Graf 4.12: Kladný vztah k práci 

 

 

Otázka č. 13: Jaká školení či kurzy v rámci společnosti navštěvujete? 

 Touto otázkou mělo být zjištěno, jak zaměstnanci vnímají různá školení či kurzy 

v rámci společnosti. Jak bylo nastíněno ve třetí kapitole, všichni zaměstnanci se v rámci své 

práce musí vzdělávat. Toto vzdělání však řídí ředitel společnosti a možnost se rozvíjet sami 

podle sebe mají jen THP, a to ještě jen omezeně. Zhruba 29 % respondentů tedy uvedlo,  

že se mohou vzdělávat i nad rámec jim určených školení, jak bylo předesláno, jedná  

se o technicko-hospodářské pracovníky. Zbylých 71 % zaměstnanců je však nuceno 

navštěvovat předem určená školení a přichází o možnost si sami zvolit, v jakém směru  

se budou rozvíjet. Necelých 41 % pracovníků by uvítalo možnost, včetně určených školení 

navštěvovat také školení, která by si mohli sami vybírat. 
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Graf 4.13: Možnosti školení ve společnosti 

/  

 

Otázka č. 14: Je vedení společnosti nakloněno Vašim názorům a nápadům? 

 Jak je možno vidět z grafu 4.14 dalším značným problémem ve společnosti SPEDOS 

je jakési nevnímáni názorů a nápadů zaměstnanců. Více než tři čtvrtiny všech dotázaných 

tvrdí, že jejich názory nikoho nezajímají, dokonce téměř polovina je o tom přesvědčena. Opět 

je možné domnívat se, že v úvahu jsou brány názory pouze vedoucích pracovníků. V podstatě 

to potvrzuje třídění 2. stupně podle zastávané pozice, kdy na tuto otázku kladně odpovídali 

pouze THP a hrstka servisních techniků. Podobně je tomu i u rozdělení podle vzdělání,  

kdy vysokoškolsky vzdělaní pracovníci uvedli, že o jejich názory se většinou nadřízení 

zajímají. 
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Graf 4.14: Náklonnost vedení k názorům a nápadům zaměstnanců 

 

Otázka č. 15: Jak hodnotíte péči společnosti o zaměstnance? 

 Paradoxem se zdá být hodnocení péče společnosti o zaměstnance. Jak je vidět z grafu 

4.15, více než tři čtvrtiny zaměstnanců hodnotí tuto péči jako dobrou. Jen 23 % pracovníků  

si myslí, že je v rámci péče o zaměstnance na čem pracovat a co zlepšovat. Pokud by mělo být 

zahrnuto také třídění 2. stupně, zajímavé jsou výsledky u třídění podle pozice, kdy byla péče 

společnosti o zaměstnance nejhůře hodnocena montážními dělníky a dělníky jiných profesí. 

Naopak nejvíce spokojeni jsou v tomto směru THP pracovníci. 

Graf 4.15: Péče společnosti o zaměstnance 

 

Otázka č. 16: Uveďte prosím podněty na zlepšení motivačního systému? 

 U této otevřené otázky byl očekáván velký počet různorodých požadavků, opak je 

však pravdou. Nadpoloviční většina dotázaných si totiž přeje na motivačním systému změnit 
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jediné, a to výši mzdy. Tento fakt můžeme vidět z grafu 4.16, ve kterém je také možné vidět 

další podíly odpovědí. Celých 23 % pracovníků si přeje rozšířit portfolio benefitů,  

které popravdě není příliš rozsáhlé, jak je možné se dočíst v kapitole 3. Týden dovolené navíc 

by uvítalo 18 % respondentů. Nejnižší zastoupení měla připomínka 3 zaměstnanců, kteří touží 

po větším zájmu svých nadřízených. Pouze jeden z dotázaných uvedl požadavky dva. V grafu 

je však promítnut pouze jeden, druhý požadavek se týkal větších služebních automobilů  

pro servisní techniky. 

Graf 4.16: Návrhy na zlepšení motivačního systému 

 

Otázka č. 17: Opustil/a byste své místo v případě jiné pracovní nabídky? 

 Touto otázkou měla být ověřena loajalita zaměstnanců vůči společnosti. Jak je vidět 

z grafu 4.17, výsledky nejsou pro společnost zcela nepříznivé, ale je třeba upozornit na fakt,  

že 33 % zaměstnanců uvažuje o odchodu ze společnosti, dokonce 7 % z toho je rozhodnuto 

odejít. Dalších téměř 47 % pracovníků si svou loajalitou není příliš jistá, uvádí totiž, že by  

ze společnosti spíše neodešli. V tomto směru jsou nejvěrnějšími zaměstnanci THP pracovníci 

a servisní technici, pokud by mělo být bráno v úvahu také dělení podle vzdělání, nejjistější 

jsou lidé s vysokoškolským titulem. 
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Graf 4.17: Opuštění pracovního místa při jiné pracovní nabídce 

 

 

Otázka č. 18: Pohlaví 

 Graf 4.18 udává počty mužů a žen, kteří se zúčastnili výzkumu. Je pochopitelné,  

že jsou muži ve společnosti SPEDOS většinou, když se jedná o výrobní podnik technického 

zaměření. 

Graf 4.18: Složení zaměstnanců dle pohlaví 
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Otázka č. 19: Váš věk? 

 Věková struktura společnosti vypadá následovně, 6 % zaměstnanců je ve věku  

do 25 let, největší zastoupení má věková skupina 26 – 35 let (45 %), druhou nejpočetnější 

skupinou jsou zaměstnanci ve věku 36 – 45 let (35 %), zaměstnanců v kategorii nad 46 let je 

14 %. 

Graf 4.19: Složení zaměstnanců dle věku 

 

 

Otázka č. 20: Ve společnosti jste zaměstnán/a : 

 Poměrně zajímavé je také srovnání respondentů podle doby odpracované  

ve společnosti. Celých 59 % zaměstnanců totiž ve společnosti působí už 6 a více let. To  

do jisté míry svědčí o loajalitě vůči podniku. 

Graf 4.20: Složení zaměstnanců dle doby odpracované ve společnosti 
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Otázka č. 21: Ve společnosti pracujete jako? 

 Nejpočetnější skupinou pracovníků společnosti jsou THP, kteří představují 36 % 

všech zaměstnanců. Druhou nejpočetnější skupinou jsou servisní technici, i oni představují 

více než třetinu. Montážních dělníků pracuje ve společnosti 18 %. Poslední kategorií 

zaměstnanců jsou dělníci jiných profesí, kterých společnost zaměstnává 11 %. 

Graf 4.21: Složení zaměstnanců dle vykonávané pozice 

 

 

 

Otázka č. 22: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 Jak je vidět v grafu 4.22, pouze vyučených zaměstnanců je ve společnosti 26 %.  

Ve společnosti pracuje pouze jeden zaměstnanec, který jako své nejvyšší dosažené vzdělání 

uvádí úplné střední všeobecné tedy gymnaziální vzdělání. 32 % zaměstnanců má úplné střední 

odborné vzdělání s výučním listem a maturitou, stejný podíl pracovníků má úplné střední 

odborné vzdělání s maturitou. Vysokoškolsky vzdělaných je pouze 9% zaměstnanců. 
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Graf 4.22: Složení zaměstnanců dle vzdělání 

 

 

4.2  NÁVRHY A DOPORUČENÍ  
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dotazníku, jsou vztahy. Vztahy jednak mezi zaměstnanci navzájem a jednak vztahy 
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hodnocení musí být objektivní. Disharmonie v tomto směru vede k silné demotivaci 

pracovníků a většinou také ke snižování jak výkonu, tak i kvality odváděné práce. Citlivě 

vnímáno je i používání trestu snížení odměn, proto bude tento způsob trestu velice účinný, 

avšak jeho použití by mělo být opodstatněné, aby tento postih nebyl pro zaměstnance 

demotivující. Velkým „plusem“ pro společnost je také zjištění, že naprostá většina 

zaměstnanců od svých vedoucích dostává maximum potřebných informací k výkonu své 

práce. Avšak autor doporučuje se informovanosti i nadále věnovat a nic neponechat náhodě. 

 Problematika vnímání mzdy bude asi vždy nějak zkreslená, zaměstnanci budou vždy 

požadovat vyšší mzdu, jelikož vyšší mzda jim zaručí uspokojení jak fyziologických potřeb, 

tak i potřeb výše postavených (potřeby bezpečnosti, společenské potřeby, potřeba uznání, 

potřeba seberealizace). Avšak společnost by měla dbát o celkovou spokojenost svých 

zaměstnanců, proto spokojenost se mzdou nemůže být opomíjena. Společnosti SPEDOS  

se příliš nedaří pracovníky motivovat právě mzdou. Většina respondentů uvedla, že nejvíce je 

k vyššímu výkonu žene vidina výdělku. Proto by se společnost měla primárně zaměřit  

na zlepšení finančně-motivačního systému, tzn. zhodnotit nastavení systému  

a na základě další studie, tentokrát zaměřené přímo na mzdové podmínky, navrhnout 

opatření. Zdá se, že zásadní problém bude u nastavení pohyblivé složky mzdy, kdy sice 

v interních materiálech je tato složka poměrně důkladně popsána, ale nadpoloviční většina 

zaměstnanců hodnotila vztah výkon – mzda negativně. Problém může být také v používání 

variabilní složky mzdy vedoucími pracovníky, pokud dávali pracovníkům delší dobu 

procentní odměnu ve stejné výši, mohli ji zaměstnanci přestat vnímat jako prostředky,  

které si opravdu musí zasloužit svým výkonem, a při snížení této odměny z důvodů špatně 

odvedené práce, ji určitě začnou vnímat velmi negativně.  

 Nezcela ve všech oblastech výsledky výzkumu dopadly neuspokojivě. Například 

v oblasti péče společnosti o zaměstnance společnost SPEDOS obstála na výbornou. Je to 

poněkud paradoxní zjištění, ale pracovní síla to takto cítí. Společnost by tedy dále měla 

usilovat o udržení tohoto stavu. 

Jak bylo zjištěno dotazníkovým šetřením velice špatně je vnímán postoj vedení vůči 

názorům a nápadům svých podřízených. Společnost by měla usilovat o to, aby její 

zaměstnanci byli vtaženi do dění ve společnosti, aby se snažili ji svým vlastním úsilím 

posunout zase o krok dál. Pracovníci však nemohou projevovat iniciativu v nápadech  

a různých zlepšujících řešeních, když ví, že je stejně nikdo poslouchat nebude. Vedoucí 

pracovníci by měli věnovat pozornost nápadům svých podřízených, protože tyto nápady 



45 
 

mohou přispívat k inovaci, efektivitě práce, ad. Proto by mezi vedením a řadovými 

pracovníky měl probíhat dialog o možnostech řešení jak běžných, tak i mimořádných situací. 

Značná část všech zaměstnanců (41 %) by uvítala možnost se dále vzdělávat. Jistě, 

mají ředitelem společnosti předepsána školení, kterých se musí účastnit, aby vůbec svou práci 

mohli vykonávat. Ale to jim nestačí, vidí v sobě potenciál, a jelikož je většina pracovníků  

ve věku 26 – 45 let, chtějí si dále rozšiřovat obzory a své profesní znalosti. Proto by 

společnost měla zaměstnancům poskytnout možnost dále se vzdělávat, přidělit každému 

zaměstnanci rozpočet s limitem tak, jak je to nastaveno pro THP, do jehož výše si budou 

moci zaměstnanci vybírat ty okruhy, ve kterých se chtějí dále rozvíjet. 

Velice zajímavé výsledky vyplynuly z otázky, zda by zaměstnanci opustili své 

stávající místo v případě jiné pracovní nabídky. Zhruba třetina dotázaných uvedla, že by své 

místo opustila, tento výsledek by však měl být vnímán s rezervou s ohledem na současnou 

situaci na trhu práce. Společnost by však neměla tuto situaci ignorovat, neboť fluktuační 

náklady způsobené odchodem více zaměstnanců mohou být velmi vysoké. 
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5  ZÁVĚR  

 Práce byla zaměřena na motivaci zaměstnanců a jejich celkovou spokojenost  

ve společnosti SPEDOS, s.r.o., zabývající se výrobou, montáží a následným servisem 

dveřních a vratových systémů a vyrovnávacích průmyslových můstků.  

Za cíl bylo stanoveno, provést analýzu současného stavu motivace a z výsledků 

průzkumu vyvodit závěry a doporučení pro společnost, která povedou ke zlepšení nebo 

udržení současného stavu. Autor se domnívá, že cíl bakalářské práce byl splněn. Primární data 

potřebná k vypracování analýzy, byla získána prostřednictvím dotazníkového šetření.  

Ke sběru dat bylo využito sjezdu pracovníků v sídle společnosti ve VM, kdy byly dotazníky 

rozdány všem přítomným. Takto bylo osloveno 66 zaměstnanců.  

 Z výsledků výzkumu vyplynuly následující závěry. Co se týče vztahů na pracovišti jak 

mezi kolegy navzájem, tak i s nadřízenými, byli respondenti spokojeni. Zvláště v oblasti 

kolegiálních vztahů byla spokojenost velice vysoká. Ohledně hodnocení pracovního výkonu 

výsledky již nebyly tak pozitivní. Výzkum odhalil poměrně velké nedostatky vedoucích 

pracovníků zvláště v hodnocení dobrého výkonu či vlastní iniciativy dotázaných. Vedení 

společnosti by mělo vzít na zřetel, že objektivita musí být u hodnocení výkonu zaměstnanců 

stoprocentně zachována. Pozitivním bodem této oblasti bylo zjištění dobré komunikace 

ohledně zadávání pracovních úkolů. Okruhem otázek s nejhoršími výsledky, byl ten zaměřený 

na finančně-motivační prostředky. V tomto směru by společnost měla určitě podniknout 

kroky k nápravě a zaměřit se hlavně na vztah výkon – mzda, který je reprezentován 

pohyblivou složkou mzdy, která by měla být nejvíce motivující k vyššímu výkonu. 

 Výsledky výzkumu, který byl předmětem bakalářské práce, by měly být  

pro společnost SPEDOS přínosem a realizace zmíněných doporučení by měla mít za následek 

zvýšení motivovanosti zaměstnanců. 
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Příloha č. 2: třídění 2. stupně 

Otázka č.1 Třídění podle pozice 

  

1. Jak byste hodnotili vztahy na 
pracovišti mezi kolegy? 

celkem 
velmi 
dobré 

spíše 
dobré 

spíše 
špatné 

21. Ve 
společnosti 
pracujete 
jako? 

THP absolutní četnost 11 11 2 24 

relativní četnost 33,3% 40,7% 33,3% 36,4% 

dělník absolutní četnost 5 2 0 7 

relativní četnost 15,2% 7,4% 0,0% 10,6% 

servisní 
technik 

absolutní četnost 11 10 2 23 

relativní četnost 33,3% 37,0% 33,3% 34,8% 

montážní 
dělník 

absolutní četnost 6 4 2 12 

relativní četnost 18,2% 14,8% 33,3% 18,2% 

celkem absolutní četnost 33 27 6 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Otázka č.1 Třídění podle věku 

  

1. Jak byste hodnotili vztahy na 
pracovišti mezi kolegy? 

celkem 
velmi 
dobré 

spíše 
dobré 

spíše 
špatné 

19. Váš 
věk 

do 25 let absolutní četnost 2 1 1 4 

relativní četnost 6,1% 3,7% 16,7% 6,1% 

26 - 35 let absolutní četnost 12 15 3 30 

relativní četnost 36,4% 55,6% 50,0% 45,5% 

36 - 45 let absolutní četnost 14 7 2 23 

relativní četnost 42,4% 25,9% 33,3% 34,8% 

nad 46 absolutní četnost 5 4 0 9 

relativní četnost 15,2% 14,8% 0,0% 13,6% 

celkem absolutní četnost 33 27 6 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Otázka č.2 Třídění podle pozice 

  

2. Jaké jsou Vaše vztahy s 
nadřízenými? 

celkem 
velmi 
dobré 

spíše 
dobré 

spíše 
špatné 

21. Ve 
společnosti 
pracujete 
jako? 

THP absolutní četnost 9 13 2 24 

relativní četnost 69,2% 33,3% 14,3% 36,4% 

dělník absolutní četnost 0 4 3 7 

relativní četnost 0,0% 10,3% 21,4% 10,6% 

servisní 
technik 

absolutní četnost 3 14 6 23 

relativní četnost 23,1% 35,9% 42,9% 34,8% 

montážní 
dělník 

absolutní četnost 1 8 3 12 

relativní četnost 7,7% 20,5% 21,4% 18,2% 

celkem absolutní četnost 13 39 14 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Otázka č.3 Třídění podle pozice 

  

3. Dostane se Vám při dobře odvedené práci 
pochvaly od vedoucího pracovníka? 

celkem 
rozhodně 

ano spíše ano spíše ne 
rozhodně 

ne 

 21. Ve 
společnosti 
pracujete 
jako? 

THP absolutní četnost 7 10 6 1 24 

relativní četnost 50,0% 43,5% 26,1% 16,7% 36,4% 

dělník absolutní četnost 0 4 2 1 7 

relativní četnost 0,0% 17,4% 8,7% 16,7% 10,6% 

servisní 
technik 

absolutní četnost 5 5 9 4 23 

relativní četnost 35,7% 21,7% 39,1% 66,7% 34,8% 

montážní 
dělník 

absolutní četnost 2 4 6 0 12 

relativní četnost 14,3% 17,4% 26,1% 0,0% 18,2% 

celkem absolutní četnost 14 23 23 6 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Otázka č.4 Třídění podle pozice 

  

4. A naopak, postihuje Vás nadřízený, 
když pracujete špatně? 

celkem 
rozhodně 

ano spíše ano spíše ne 

 21. Ve 
společnosti 
pracujete 
jako? 

THP absolutní četnost 9 11 4 24 

relativní četnost 26,47% 45,83% 50,00% 36,36% 

dělník absolutní četnost 4 2 1 7 

relativní četnost 11,76% 8,33% 12,50% 10,61% 

servisní technik absolutní četnost 11 9 3 23 

relativní četnost 32,35% 37,50% 37,50% 34,85% 

montážní dělník absolutní četnost 10 2 0 12 

relativní četnost 29,41% 8,33% 0,00% 18,18% 

celkem absolutní četnost 34 24 8 66 

relativní četnost 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Otázka č.5 Třídění podle pozice 

  

5. Jaký postih, při Vašem pochybení, 
nadřízený používá nejčastěji? 

celkem 
ústní 

napomenutí 
snížení 
odměn 

písemné 
upozornění na 

porušování 
povinností 

21. Ve 
společnosti 
pracujete 
jako? 

THP absolutní četnost 20 3 1 24 

relativní četnost 41,7% 17,6% 100,0% 36,4% 

dělník absolutní četnost 5 2 0 7 

relativní četnost 10,4% 11,8% 0,0% 10,6% 

servisní technik absolutní četnost 17 6 0 23 

relativní četnost 35,4% 35,3% 0,0% 34,8% 

montážní dělník absolutní četnost 6 6 0 12 

relativní četnost 12,5% 35,3% 0,0% 18,2% 

celkem absolutní četnost 48 17 1 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Otázka č. 6 Třídění podle pozice 

  

6. Dle Vašeho názoru je hodnocení Vašeho 
výkonu nadřízeným objektivní a spravedlivé. 

celkem 
rozhodně 

ano spíše ano spíše ne 
rozhodně 

ne 

21. Ve 
společnosti 
pracujete 
jako? 

THP absolutní četnost 4 15 5 0 24 

relativní četnost ,7 ,5 ,2 ,0 ,4 

dělník absolutní četnost 0 3 4 0 7 

relativní četnost ,0 ,1 ,2 ,0 ,1 

servisní 
technik 

absolutní četnost 2 10 9 2 23 

relativní četnost ,3 ,3 ,3 1,0 ,3 

montážní 
dělník 

absolutní četnost 0 4 8 0 12 

relativní četnost ,0 ,1 ,3 ,0 ,2 

celkem absolutní četnost 6 32 26 2 66 

relativní četnost 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Otázka č.7 Třídění podle pozice 

  

7. Víte co od Vás nadřízený očekává 
při plnění pracovních úkolů? 

celkem 
rozhodně 

ano spíše ano spíše ne 

21. Ve 
společnosti 
pracujete 
jako? 

THP absolutní četnost 9 13 2 24 

relativní četnost 29,0% 43,3% 40,0% 36,4% 

dělník absolutní četnost 3 3 1 7 

relativní četnost 9,7% 10,0% 20,0% 10,6% 

servisní technik absolutní četnost 11 10 2 23 

relativní četnost 35,5% 33,3% 40,0% 34,8% 

montážní dělník absolutní četnost 8 4 0 12 

relativní četnost 25,8% 13,3% 0,0% 18,2% 

celkem absolutní četnost 31 30 5 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Otázka č. 8 Třídění podle pozice 

  
8. Jste spokojen/a s výší Vaší mzdy? 

celkem 
rozhodně 

ano spíše ano spíše ne 
rozhodně 

ne 

21. Ve 
společnosti 
pracujete 
jako? 

THP absolutní četnost 5 7 10 2 24 

relativní četnost 83,3% 30,4% 37,0% 20,0% 36,4% 

dělník absolutní četnost 0 2 3 2 7 

relativní četnost 0,0% 8,7% 11,1% 20,0% 10,6% 

servisní 
technik 

absolutní četnost 1 9 8 5 23 

relativní četnost 16,7% 39,1% 29,6% 50,0% 34,8% 

montážní 
dělník 

absolutní četnost 0 5 6 1 12 

relativní četnost 0,0% 21,7% 22,2% 10,0% 18,2% 

celkem absolutní četnost 6 23 27 10 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Otázka č. 8 Třídění podle věku 

  
8. Jste spokojen/a s výší Vaší mzdy? 

celkem 
rozhodně 

ano spíše ano spíše ne 
rozhodně 

ne 

19. Váš 
věk 

do 25 let absolutní četnost 0 1 2 1 4 

relativní četnost 0,0% 4,3% 7,4% 10,0% 6,1% 

26 - 35 let absolutní četnost 2 11 13 4 30 

relativní četnost 33,3% 47,8% 48,1% 40,0% 45,5% 

36 - 45 let absolutní četnost 1 7 10 5 23 

relativní četnost 16,7% 30,4% 37,0% 50,0% 34,8% 

nad 46 absolutní četnost 3 4 2 0 9 

relativní četnost 50,0% 17,4% 7,4% 0,0% 13,6% 

celkem absolutní četnost 6 23 27 10 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Otázka č. 9 Třídění podle pozice 

  
9. Roste s Vaším výkonem také Vaše mzda? 

celkem 
rozhodně 

ano spíše ano spíše ne 
rozhodně 

ne 

21. Ve 
společnosti 
pracujete 
jako? 

THP absolutní četnost 3 8 12 1 24 

relativní četnost 60,0% 40,0% 36,4% 12,5% 36,4% 

dělník absolutní četnost 0 0 3 4 7 

relativní četnost 0,0% 0,0% 9,1% 50,0% 10,6% 

servisní 
technik 

absolutní četnost 2 7 12 2 23 

relativní četnost 40,0% 35,0% 36,4% 25,0% 34,8% 

montážní 
dělník 

absolutní četnost 0 5 6 1 12 

relativní četnost 0,0% 25,0% 18,2% 12,5% 18,2% 

celkem absolutní četnost 5 20 33 8 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Otázka č.10 Třídění podle pozice 

  

10. Vyhovuje Vám systém odměňování ve 
společnosti? 

celkem 
rozhodně 

ano spíše ano spíše ne 
rozhodně 

ne 

21. Ve 
společnosti 
pracujete 
jako? 

THP absolutní četnost 5 9 7 3 24 

relativní četnost 83,3% 42,9% 24,1% 30,0% 36,4% 

dělník absolutní četnost 0 2 3 2 7 

relativní četnost 0,0% 9,5% 10,3% 20,0% 10,6% 

servisní technik absolutní četnost 1 7 11 4 23 

relativní četnost 16,7% 33,3% 37,9% 40,0% 34,8% 

montážní dělník absolutní četnost 0 3 8 1 12 

relativní četnost 0,0% 14,3% 27,6% 10,0% 18,2% 

Total absolutní četnost 6 21 29 10 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Otázka č. 10 Třídění podle věku 

  

10. Vyhovuje Vám systém odměňování ve 
společnosti? 

celkem 
rozhodně 

ano spíše ano spíše ne 
rozhodně 

ne 

19. Váš 
věk 

do 25 let absolutní četnost 0 1 2 1 4 

relativní četnost 0,0% 4,8% 6,9% 10,0% 6,1% 

26 - 35 let absolutní četnost 2 9 13 6 30 

relativní četnost 33,3% 42,9% 44,8% 60,0% 45,5% 

36 - 45 let absolutní četnost 1 8 11 3 23 

relativní četnost 16,7% 38,1% 37,9% 30,0% 34,8% 

nad 46 absolutní četnost 3 3 3 0 9 

relativní četnost 50,0% 14,3% 10,3% 0,0% 13,6% 

celkem absolutní četnost 6 21 29 10 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Otázka č. 10 Třídění podle vzdělání 

  

10. Vyhovuje Vám systém odměňování ve 
společnosti? 

celkem 
rozhodně 

ano spíše ano spíše ne 
rozhodně 

ne 

22. Jaké 
je Vaše 
nejvyšší 
dosažené 
vzdělání? 

střední odborné s 
výučním listem 

absolutní četnost 1 6 6 4 17 

relativní četnost 16,7% 28,6% 20,7% 40,0% 25,8% 

úplné střední 
všeobecné 

absolutní četnost 0 1 0 0 1 

relativní četnost 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 1,5% 

úplné střední 
odborné s 
výučním listem a 
maturitou 

absolutní četnost 0 7 13 1 21 

relativní četnost 0,0% 33,3% 44,8% 10,0% 31,8% 

úplné střední 
odborné s 
maturitou 

absolutní četnost 1 6 9 5 21 

relativní četnost 16,7% 28,6% 31,0% 50,0% 31,8% 

vysokoškolské absolutní četnost 4 1 1 0 6 

relativní četnost 66,7% 4,8% 3,4% 0,0% 9,1% 

celkem absolutní četnost 6 21 29 10 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Otázka č. 11 Třídění podle pozice 

  

11. Co Vás nejvíce motivuje k tomu podat 
vyšší výkon? 

celkem mzda uznání 
pocit z dobře 

vykonané práce 

21. Ve 
společnosti 
pracujete 
jako? 

THP absolutní četnost 10 11 3 24 

relativní četnost 24,4% 78,6% 27,3% 36,4% 

dělník absolutní četnost 6 0 1 7 

relativní četnost 14,6% 0,0% 9,1% 10,6% 

servisní technik absolutní četnost 15 3 5 23 

relativní četnost 36,6% 21,4% 45,5% 34,8% 

montážní dělník absolutní četnost 10 0 2 12 

relativní četnost 24,4% 0,0% 18,2% 18,2% 

celkem absolutní četnost 41 14 11 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



6 
 

Otázka č. 12 Třídění podle pozice 

  
12. Děláte svou práci rádi? 

celkem 
rozhodně 

ano spíše ano spíše ne 

21. Ve 
společnosti 
pracujete 
jako? 

THP absolutní četnost 8 16 0 24 

relativní četnost 33,3% 42,1% 0,0% 36,4% 

dělník absolutní četnost 2 2 3 7 

relativní četnost 8,3% 5,3% 75,0% 10,6% 

servisní technik absolutní četnost 10 12 1 23 

relativní četnost 41,7% 31,6% 25,0% 34,8% 

montážní dělník absolutní četnost 4 8 0 12 

relativní četnost 16,7% 21,1% 0,0% 18,2% 

celkem absolutní četnost 24 38 4 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Otázka č.13 Třídění podle pozice 

  

13. Jaká školení v rámci společnosti navštěvujete? 

celkem 

mám určená 
školení, ale 

mohu se 
vzdělávat nad 
jejich rámec 

pouze školení určená 
ředitelem společnosti, 

ale uvítal/a bych 
možnost si vybírat 
doplňková školení 

pouze 
školení 
určená 

ředitelem 
společnosti 

21. Ve 
společnosti 
pracujete 
jako? 

THP absolutní 
četnost 

18 3 3 24 

relativní četnost 94,7% 11,1% 15,0% 36,4% 

dělník absolutní 
četnost 

0 4 3 7 

relativní četnost 0,0% 14,8% 15,0% 10,6% 

servisní 
technik 

absolutní 
četnost 

1 13 9 23 

relativní četnost 5,3% 48,1% 45,0% 34,8% 

montážní 
dělník 

absolutní 
četnost 

0 7 5 12 

relativní četnost 0,0% 25,9% 25,0% 18,2% 

celkem absolutní 
četnost 

19 27 20 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Otázka č. 14 Třídění podle pozice 

  

14. Je vedení společnosti nakloněno Vašim názorům a 
nápadům? 

celkem 
rozhodně 

ano spíše ano spíše ne 
rozhodně 

ne 

21. Ve 
společnosti 
pracujete 
jako? 

THP absolutní četnost 4 8 6 6 24 

relativní četnost 100,0% 66,7% 30,0% 20,0% 36,4% 

dělník absolutní četnost 0 0 1 6 7 

relativní četnost 0,0% 0,0% 5,0% 20,0% 10,6% 

servisní 
technik 

absolutní četnost 0 4 11 8 23 

relativní četnost 0,0% 33,3% 55,0% 26,7% 34,8% 

montážní 
dělník 

absolutní četnost 0 0 2 10 12 

relativní četnost 0,0% 0,0% 10,0% 33,3% 18,2% 

celkem absolutní četnost 4 12 20 30 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Otázka č. 14 Třídění podle vzdělání 

  

14. Je vedení společnosti nakloněno Vašim 
názorům a nápadům? 

celkem 
rozhodně 

ano spíše ano spíše ne 
rozhodně 

ne 

22. Jaké 
je Vaše 
nejvyšší 
dosažené 
vzdělání? 

střední odborné s 
výučním listem 

absolutní četnost 0 3 5 9 17 

relativní četnost 0,0% 25,0% 25,0% 30,0% 25,8% 

úplné střední 
všeobecné 

absolutní četnost 0 0 1 0 1 

relativní četnost 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 1,5% 

úplné střední 
odborné s výučním 
listem a maturitou 

absolutní četnost 0 1 6 14 21 

relativní četnost 0,0% 8,3% 30,0% 46,7% 31,8% 

úplné střední 
odborné s maturitou 

absolutní četnost 0 6 8 7 21 

relativní četnost 0,0% 50,0% 40,0% 23,3% 31,8% 

vysokoškolské absolutní četnost 4 2 0 0 6 

relativní četnost 100,0% 16,7% 0,0% 0,0% 9,1% 

celkem absolutní četnost 4 12 20 30 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Otázka č.15 Třídění podle pozice 

  

15. Jak hodnotíte péči podniku o 
zaměstnance? 

celkem velmi dobrá spíše dobrá 
spíše 

špatná 

21. Ve 
společnosti 
pracujete 
jako? 

THP absolutní četnost 5 15 4 24 

relativní četnost 83,3% 33,3% 26,7% 36,4% 

dělník absolutní četnost 0 4 3 7 

relativní četnost 0,0% 8,9% 20,0% 10,6% 

servisní technik absolutní četnost 1 17 5 23 

relativní četnost 16,7% 37,8% 33,3% 34,8% 

montážní dělník absolutní četnost 0 9 3 12 

relativní četnost 0,0% 20,0% 20,0% 18,2% 

celkem absolutní četnost 6 45 15 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Otázka č. 15 Třídění podle vzdělání 

  

15. Jak hodnotíte péči podniku o 
zaměstnance? 

celkem velmi dobrá spíše dobrá 
spíše 

špatná 

22. Jaké je 
Vaše 
nejvyšší 
dosažené 
vzdělání? 

střední odborné s 
výučním listem 

absolutní četnost 1 12 4 17 

relativní četnost 16,7% 26,7% 26,7% 25,8% 

úplné střední 
všeobecné 

absolutní četnost 0 1 0 1 

relativní četnost 0,0% 2,2% 0,0% 1,5% 

úplné střední odborné 
s výučním listem a 
maturitou 

absolutní četnost 0 15 6 21 

relativní četnost 0,0% 33,3% 40,0% 31,8% 

úplné střední odborné 
s maturitou 

absolutní četnost 1 15 5 21 

relativní četnost 16,7% 33,3% 33,3% 31,8% 

vysokoškolské absolutní četnost 4 2 0 6 

relativní četnost 66,7% 4,4% 0,0% 9,1% 

celkem absolutní četnost 6 45 15 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Otázka č.16 Třídění podle pozice 

  

16. Uveďte prosím podněty na zlepšení motivačního 
systému. 

celkem 
vyšší 
mzda 

rozšířit portfolio 
benefitů 

týden dovolené 
navíc 

větší zájem 
nadřízených 

21. Ve 
společnosti 
pracujete 
jako? 

THP absolutní 
četnost 

11 5 7 1 24 

relativní četnost 30,6% 33,3% 58,3% 33,3% 36,4% 

dělník absolutní 
četnost 

5 2 0 0 7 

relativní četnost 13,9% 13,3% 0,0% 0,0% 10,6% 

servisní 
technik 

absolutní 
četnost 

13 6 2 2 23 

relativní četnost 36,1% 40,0% 16,7% 66,7% 34,8% 

montážní 
dělník 

absolutní 
četnost 

7 2 3 0 12 

relativní četnost 19,4% 13,3% 25,0% 0,0% 18,2% 

celkem absolutní 
četnost 

36 15 12 3 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Otázka č. 17 Třídění podle pozice 

  

17. Opustili byste své místo v případě jiné pracovní 
nabídky? 

celkem 
rozhodně 

ano spíše ano spíše ne 
rozhodně 

ne 

21. Ve 
společnosti 
pracujete 
jako? 

THP absolutní četnost 2 4 13 5 24 

relativní četnost 40,0% 23,5% 41,9% 38,5% 36,4% 

dělník absolutní četnost 1 1 4 1 7 

relativní četnost 20,0% 5,9% 12,9% 7,7% 10,6% 

servisní 
technik 

absolutní četnost 2 7 8 6 23 

relativní četnost 40,0% 41,2% 25,8% 46,2% 34,8% 

montážní 
dělník 

absolutní četnost 0 5 6 1 12 

relativní četnost 0,0% 29,4% 19,4% 7,7% 18,2% 

celkem absolutní četnost 5 17 31 13 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Otázka č. 17 Třídění podle vzdělání 

  

17. Opustili byste své místo v případě jiné 
pracovní nabídky? 

celkem 
rozhodně 

ano spíše ano spíše ne 
rozhodně 

ne 

22. Jaké 
je Vaše 
nejvyšší 
dosažené 
vzdělání? 

střední odborné s 
výučním listem 

absolutní četnost 0 3 10 4 17 

relativní četnost 0,0% 17,6% 32,3% 30,8% 25,8% 

úplné střední 
všeobecné 

absolutní četnost 0 0 0 1 1 

relativní četnost 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 1,5% 

úplné střední 
odborné s výučním 
listem a maturitou 

absolutní četnost 1 7 9 4 21 

relativní četnost 20,0% 41,2% 29,0% 30,8% 31,8% 

úplné střední 
odborné s 
maturitou 

absolutní četnost 4 7 9 1 21 

relativní četnost 80,0% 41,2% 29,0% 7,7% 31,8% 

vysokoškolské absolutní četnost 0 0 3 3 6 

relativní četnost 0,0% 0,0% 9,7% 23,1% 9,1% 

celkem absolutní četnost 5 17 31 13 66 

relativní četnost 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Zdroj: vlastní zpracování
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Příloha č. 3: dotazník 

Dotazník - Motivace zaměstnanců  

Vážení zaměstnanci,  

jsem student 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TUO  a rád bych Vás požádal o vyplnění 

krátkého dotazníku, týkajícího se motivace zaměstnanců ve Vaší společnost. Dotazníky budou 

použity pro praktickou část mé bakalářské práce. Toto šetření je naprosto anonymní, proto se 

nikde nepodepisujte. Výsledky budou uveřejněny na vývěsce personálního oddělení. Svou 

odpověď, prosím, zakroužkujte nebo dopište, pokud je to umožněno. U každé otázky označte 

pouze jednu z možností. 

 

         Tomáš Herman 

1. Jak byste hodnotili vztahy na pracovišti mezi kolegy? 

a) velmi dobré 

b) spíše dobré  

c) spíše špatné 

d) velmi špatné 

2. Jaké jsou Vaše vztahy s nadřízenými? 

a) velmi dobré 

b) spíše dobré  

c) spíše špatné 

d) velmi špatné 

3. Dostane se Vám při dobře odvedené práci pochvaly od vedoucího pracovníka? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

4. A naopak, postihuje Vás nadřízený, když pracujete špatně? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

5. Jaký postih, při Vašem pochybení, nadřízený používá nejčastěji? 

a) ústní napomenutí 

b) snížení odměn  

c) písemné upozornění na porušování povinností 

d) jiný (napište jaký) 

………………………………………………………………………………… 
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6. Dle Vašeho názoru je hodnocení Vašeho výkonu nadřízeným objektivní a spravedlivé. 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

 

 

7. Víte co od Vás nadřízený očekává při plnění pracovních úkolů? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

8. Jste spokojen/a s výší Vaší mzdy? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

9. Roste s Vaším výkonem také Vaše mzda? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

10. Vyhovuje Vám systém odměňování ve společnosti? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne (co byste na něm změnili? napište, prosím) 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

11. Co Vás nejvíce motivuje k tomu podat vyšší výkon? 

a) mzda 

b) uznání 

c) pocit z dobře vykonané práce 

d) jiné (napište 

prosím)……………………………………………………………………… 
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12. Děláte svou práci rádi? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

13. Jaká školení či kurzy v rámci společnosti navštěvujete? 

a) mám určená školení, ale můžu se vzdělávat i nad jejich rámec 

b) pouze školení určená ředitelem společnosti, ale uvítal/a bych možnost si 

vybírat doplňková školení  

c) pouze školení určená ředitelem společnosti 

14. Je vedení společnosti nakloněno Vašim názorům a nápadům? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

 

15. Jak hodnotíte péči společnosti o zaměstnance? 

a) velmi dobrá 

b) spíše dobrá 

c) spíše špatná 

d) velmi špatná 

16. Uveďte prosím podněty na zlepšení motivačního systému.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

17. Opustili byste své místo v případě jiné pracovní nabídky? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne  

d) rozhodně ne   

18. Pohlaví 

a) muž  

b) žena 

19. Váš věk 

a) do 25 let 

b) 26 – 35 let 

c) 36 – 45 let 

d) nad 46 let  
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20. Ve společnosti jste zaměstnán/a : 

a) méně než rok 

b) 1 – 5 let 

c) 6 – 10 let 

d) 10 a více let 

21. Ve společnosti pracujete jako? 

a) THP  

b) dělník – servisní technik 

c) dělník – montážní dělník 

d) dělník – jiná pozice 

22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) základní 

b) střední odborné s výučním listem 

c) úplné střední všeobecné 

d) úplné střední odborné s vyučením listem i maturitou 

e) úplné střední odborné s maturitou 

f) bakalářské 

g) magisterské a vyšší 

 

Děkuji za Váš čas. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 


