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1. ÚVOD 

 V posledních letech podstatně roste význam personalistiky a do popředí manažerských 

dovedností se dostává motivace. V dnešní době nestačí, aby firma disponovala pracovníky, 

ale management se musí o své zaměstnance starat a umět je motivovat, neboť pouze 

motivovaný pracovník je schopný dosáhnout těch nejlepších výsledků. Když budeme 

motivaci chápat jako motor našeho jednání a úsilí, je zřejmé, že zajištění motivace pracovníků 

bude jedním z hlavních úkolů firem.  

 Mnoho lidí vidí pracovní motivaci velmi zjednodušeně, domnívají se, že peníze jsou 

jedinou a naprosto dostačující formou motivace. Právě proto je velmi důležité, motivací se 

hlouběji zabývat a pochopit souvislosti, jak dané nástroje motivace působí na jedince. Stejně 

důležitým prvkem při výkonu práce je demotivace zaměstnanců, která se často stává bariérou 

a zdrojem frustrací zaměstnanců, kterou je třeba odstranit. 

 Přesné téma této bakalářské práce je „Motivace zaměstnanců ve firmě zaměřené na 

prodej oděvů“. Motivace by měla být důležitým prvkem personální politiky v každé firmě, 

nevyjímaje oděvní průmysl. Právě na některých prodejnách s oblečením se můžeme setkat s 

příkladem nedostatečné motivace a na základě toho dochází k vysoké fluktuaci zaměstnanců, 

protože management nedokáže zajistit spokojenost a loajalitu svých zaměstnanců. 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké nástroje a metody motivace zaměstnanců 

jsou používány ve firmě zaměřené na prodej oděvů, zhodnotit je a v případě možného 

zlepšení navrhnout efektivnější způsob jejich uplatňování, který povede ke zvýšení motivace 

zaměstnanců této firmy. 

Praktická část práce byla zpracována ve společnosti Camaïeu. Firma Camaïeu je 

francouzská oděvní společnost, která se zabývá prodejem dámského oblečení a doplňků. 

Značka Camaïeu působí ve více než tisíci butiků rozmístěných v osmnácti zemích světa. Za 

účelem zjištění úrovně motivace ve společnosti  Camaïeu byla zvolena metoda dotazníkového 

šetření. Cílem dotazníku bylo potvrdit nebo vyvrátit tři stanovené výzkumné hypotézy:  

1. Pořadí prvních třech očekávaných potřeb mají stejnou důležitost v hodnocení 

respondentů jako tři nejčastěji uváděné potřeby pro výkon práce. 

2. Většina respondentů uvádí, že existuje přímý vztah mezi provizním systémem a jejich 

výkonem práce. 

3. Nejvíce demotivujícím faktorem jsou nereálné cíle. 
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Dotazník byl předán na vyplnění dvanácti moravským prodejnám a vyplněné 

dotazníky byly zpracovány ve statistickém programu SPSS. Vyhodnocené dotazníky se staly 

podkladem pro návrhy a doporučení, které mohou vést ke zvýšení motivace zaměstnanců 

společnosti Camaïeu. 

 Bakalářská práce se skládá z úvodu, první části bakalářské práce, a následujících pěti 

kapitol. Druhá kapitola se zabývá teorií motivace, cílem je problematiku motivace pojmově 

vymezit a popsat ji. V teoretické části jsou zmíněny zdroje motivace, motivace a demotivace 

zaměstnanců, okrajově problematika odměňování, dále jsou popsány jednotlivé teorie 

pracovní motivace a současné motivační strategie a nástroje zvyšování pracovního výkonu. 

Třetí oddíl je zaměřen na představení společnosti Camaïeu. Následující kapitola je pak 

samotnou analýzou motivace ve společnosti, součástí kapitoly je bližší popsání metodiky a 

detailní vyhodnocení dotazníků. Pátá část obsahuje konkrétní návrhy a doporučení pro 

motivační systém společnosti Camaïeu. A poslední část je závěr bakalářské práce. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PROBLEMATIKY MOTIVACE 

ZAMĚSTNANCŮ 

 V části teoretických východisek je vysvětlen pojem motivace a další pojmy, které s 

oblastí motivace úzce souvisí. Následuje výčet základních zdrojů motivace a jejich 

podrobnější charakteristika. Dále je zde rozebrána motivace a demotivace zaměstnanců. Do 

teoretické části této bakalářské práce je zahrnuta stručně i problematika odměňování, která se 

s oblastí motivace prolíná. Pouze odměna, a to jakéhokoliv charakteru, může motivovat 

jedince k jednání. Důležitou částí teoretických východisek tvoří vybrané teorie motivace 

pracovního jednání. Na závěr kapitoly jsou uvedeny současné motivační strategie a nástroje 

zvyšování pracovního výkonu.  

2.1.  MOTIVACE 

V dnešní době je slovo motivace velmi skloňovaným výrazem, neboť každou činnost 

je nutné vykonávat s jistým drivem, aby měla vůbec smysl. Pojem motivace vychází 

z latinského slova „movere“, které znamená pohybovat, hýbat. V různých publikacích existuje 

několik definic motivace, které se navzájem prolínají a doplňují. Tento pojem si můžeme 

vysvětlit jako intrapsychický proces jedince, který ho směřuje k tomu, aby něco udělal nebo 

se určitým způsobem choval. Člověk je motivovaný za účelem dosažení určitého cíle, určité 

odměny. 

Motivaci lze také vysvětlit pomocí obrázku č. 2.1.1. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2.1.1. Proces motivace
1
 

 

 Obrázek č. 2.1.1. znázorňuje, že motivace je iniciována zjištěním neuspokojených 

potřeb. Neuspokojené potřeby mají za následek vytvoření touhy něco získat. Je tedy stanoven 

                                                 
1
 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 8. vyd. Praha: Grada, 2002. 160 s. ISBN 80-247-0469-2. 

 

Potřeba 

Stanovení cíle 

Podniknutí kroků 

 

Dosažení cíle 
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cíl a postupy k jeho dosažení, tak aby jedinec dosáhl uspokojení svých potřeb. Pokud dojde 

k dosažení cíle a následně uspokojení potřeb, pravděpodobně chování, které vedlo 

k uspokojení potřeby, se zopakuje znovu v případě znovuobjevení dané potřeby. Pokud cíle 

není dosaženo, je méně očekávané, že bude zvoleno stejného postupu pro dosažení 

satisfakce.
2
 

Za významnou vlastnost motivace je považován fakt, že probíhá ve třech rovinách, ve 

třech tzv. dimenzích: 

 dimenze směru – ta motivaci člověka a následně jeho činnost určitým směrem 

zaměřuje a orientuje nebo jej na druhou stranu od jiných směrů odvrací, 

 dimenze intenzity – která vyjadřuje úsilí jedince o dosažení cíle, 

 dimenze stálosti – míra schopnosti jedince překonávat vnitřní i vnější bariéry, tedy jak 

dlouho se jedinec o dosažení cíle pokouší.
3
 

Existují dva základní typy motivace, které se rozlišují podle toho, jestli motivace na 

jedince působí z nitra jedince nebo z vnějšího okolí. Motivaci tedy můžeme rozdělit na 

motivaci vnitřní a motivaci vnější. 

Motivace vnitřní – jedná se o aspekty, které si lidé samy vytvářejí a které je podněcují, 

aby určitým způsobem jednali a na základě tohoto jednání dosáhli požadovaného cíle.  Mezi 

vnitřní motivaci patří na příklad odpovědnost, autonomie, možnost funkčního postupu, 

zajímavost práce, příležitost využívat a rozvíjet schopnosti a dovednosti apod. 

Motivace vnější – faktory a nástroje, které se využívají k dosažení motivace jedince. 

To, co se dělá pro lidi, abychom je motivovali. Tvoří ji především odměny, jako jsou: prémie, 

povýšení a pochvaly, nebo na druhou stranu tresty ve formě kritiky, disciplinárního řízení a 

odepření platu. 

2.2.  VYBRANÉ POJMY 

 Mezi základní skloňované pojmy v oblasti motivace patří výrazy motiv, stimul a 

stimulace. Vysvětlení těchto pojmů napomůže přesnějšímu porozumění problematiky 

motivace. 

                                                 
2
 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 8. vyd. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0469-2. 

3
 BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management press, 1998. ISBN 80-

85943-57-3. 
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2.2.1. MOTIV 

 Jedná se o určitou vnitřní psychickou sílu, nějaký popud či pohnutku. Dále se 

vysvětluje jako psychologická příčina chování či jednání jedince. Motiv dává smysl člověku 

pro jeho jednání a chování.
4
 Jednoduše lze motiv definovat jako vnitřní podnět k aktivitě. 

Může jimi být například potřeby, zájmy, postoje, hodnotová orientace apod.  

 Motivy se skládají ze dvou složek. První složka je energizující, která poskytuje energii 

a sílu při jednání jedinců. Druhá složka je řídící, která udává směr jednání, lidé si vybírají 

určitý cíl a postup, jak ho dosáhnout.
5
 

 Ve stejnou chvíli může člověka ovlivňovat několik motivů zároveň. Motivy mohou 

působit ve stejném nebo protichůdném směru. Stejný směr motivů motivaci jedince zpravidla 

zesílí a jde tedy o pozitivní účinek. Naopak protichůdné působení motivů motivaci narušují a 

v jistých případech ji mohou dokonce znemožnit.
6
 

2.2.2. STIMULACE, STIMUL 

 Stimulaci chápeme jako cílevědomé ovlivňování a usměrňování jednání lidí. Jedná se 

o vnější působení na motivaci člověka. Stimulace představuje soubor vnějších podnětů, 

pobídek, či tzv. incentiv (odměny, pochvaly, atd.), které mají určitým způsobem usměrňovat 

jednání člověka a tedy působit na jeho motivaci.
7
 Se stimulací je spojen pojem stimul, který 

chápeme jako vnější podnět k aktivitě jedince. Stimuly mohou nabývat hmotné podoby, jako 

jsou peníze, majetek nebo naopak se jedná o nehmotné hodnoty, které mohou být například 

pochvala, kariéra apod. 

2.3.  ZDROJE MOTIVACE 

 Pro pochopení procesu motivace a její efektivní aplikaci je nutné identifikovat 

jednotlivé zdroje motivace. Zdroje motivace se dají charakterizovat jako veškeré jevy a 

skutečnosti, které mají za následek samotné vytvoření motivace. Mezi základní zdroje 

motivace se řadí: 

 potřeby 

                                                 
4
 BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management press, 1998. ISBN 80-

85943-57-3. 
5
 BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést a motivovat lidi. 5.vyd. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-

2235-8. 
6
 BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management press, 1998. ISBN 80-

85943-57-3. 
7
 PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace: Jak zařídit, aby pro Vás lidé rádi pracovali. Praha: Grada, 2007. ISBN 

978-80-247-1991-7. 
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 návyky 

 zájmy 

 hodnoty a hodnotové orientace 

 ideály.
8
 

V následující části jsou jednotlivé zdroje motivace blíže popsány. 

2.3.1. POTŘEBY 

Potřeba je psychology chápána jako stav organismu, který se vychýlil z rovnováhy, 

protože mu něco chybí nebo přebývá. Potřeby jsou za základní zdroj motivace považovány i 

z důvodu, že tyto emoční stavy jsou vlastní jak lidskému jedinci, tak i nižším živočichům. 

Potřebu lze také charakterizovat jako nelibě prožívaný stav napětí, který vyvolává tendence 

k odstranění tohoto nepříjemného pocitu.
9
 Vztah mezi nedostatkem, potřebou a motivací lze 

znázornit obrázkem č. 2.3.1.1. 

 

 
 

Obr. č. 2.3.1.1 Schematické znázornění vztahu nedostatku, potřeb, motivace a činností
10

 

 

 Potřeby lze klasifikovat do dvou základních kategorií, a to na potřeby primární a 

potřeby sekundární. Primární potřeby reprezentují především potřeby biologické a 

fyziologické, jedná se například o potřeby vzduchu, jídla, spánku a podobně. Primární potřeby 

mají spojitost s funkcemi lidského těla jakožto biologického organizmu. Druhá skupina 

potřeb, potřeby sekundární, zahrnuje potřeby sociální, společenské a psychogenní, jedná se 

například o potřebu lásky, seberealizace, důvěry a podobně. Další dělení potřeb může být na 

potřeby vědomé a nevědomé, kde za nevědomé potřeby považujeme ty, u nichž si jedinec 

neuvědomuje motivační souvislosti.
11

 

                                                 
8
 BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management press, 1998. ISBN 80-

85943-57-3. 
9
 BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management press, 1998. ISBN 80-

85943-57-3. 
10

 BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management press, 1998. 225 s. 

ISBN 80-85943-57-3. 
11

 BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management press, 1998. ISBN 80-

85943-57-3. 

Nedostatek    Potřeba    Motivace    Na cíl zaměřená činnost    Odstranění nedostatku 

(nadbytek)             ( nadbytku) 
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2.3.2. NÁVYKY 

 Každý jedinec si osvojuje tzv. návyky, je to způsobeno tím, že člověk v určitých 

situacích používá přístupy a postupy, které se mu zafixovaly. Návyk je tedy výsledkem 

opakujícího se chování v určité situaci, a někdy bývá označován jako naučený vzorec 

chování. Návyk lze tedy definovat jako opakovaný, fixovaný a zautomatizovaný způsob 

činnosti člověka v určité situaci.
12

 Jedinec si může vytvořit jak návyk žádoucí a tedy 

pozitivní, tak i návyk negativní, tzv. zlozvyk. Návyky žádoucí jsou často předmětem výchovy 

a sebevýchovy a jedná se například o udržování pořádku na stole či zdravení sousedů. 

Zlozvyky jsou tedy nežádoucí nebo až škodlivé návyky a mohou jimi být například různé 

závislosti na drogách nebo například záliba ve lhaní. 

2.3.3. ZÁJMY 

 Zájem je charakterizován jako určitý druh motivu, který má za výsledek dlouhodobější 

zaměření činnosti jedince určitými směry. Směry mohou být různé, říká se, že kolik existuje 

činností, tolik může být zájmů. Zájem iniciuje k vynaložení energie za účelem něco se 

dozvědět nebo něco prožít. Zájem jedince může mít různou šíři a hloubku a právě zjištěním 

rozsahu zájmu může vést k efektivnímu podnícení sebe-motivace jedince. 

2.3.4. HODNOTY A HODNOTOVÁ ORIENTACE 

 Hodnota je soubor vjemů určující vztah k předmětům, lidem i činnostem. Dále 

hodnota může být chápána jako něco žádoucího, čeho si jedinec váží a co ovlivňuje výběr 

postupů a cílů jeho chování. Hodnotová orientace je velmi individuální, pro někoho může být 

důležité přátelství, pro jiného pocit moci a peníze. V průběhu života si jedinci vytváří tzv. 

hodnotové mapy na základě vlastní hodnotové orientace. Jak i názory, hodnoty jedinců se 

mohou s časem měnit. 

2.3.5. IDEÁLY 

 Stručně lze ideál vysvětlit jako vzor nebo jako dokonalého představitele. „Ideálem 

rozumíme určitou ideovou nebo názorovou představu něčeho subjektivně žádoucího, pozitivně 

hodnoceného, co pro daného jedince představuje významný cíl jeho snažení, skutečnost, o 

kterou usiluje.“
13

 Ideál je tedy nejlepší, jinými slovy ideální, stav, kterého by jedinec chtěl 
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 BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management press, 1998. ISBN 80-
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dosáhnout. Stejně tak jako hodnoty, ideály jsou velmi individuální záležitostí, a tedy pro 

různé jedince mohou být ideály velmi rozličné. 

2.4.  MOTIVACE ZAMĚSTNANCE 

Každá firma, která chce efektivně dosahovat kvalitních produktů či poskytování 

služeb, potřebuje motivované zaměstnance. Pouze motivovaný jedinec je schopný a 

především ochotný vynaložit jisté úsilí, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Cíle se mohou 

lišit a jsou stanoveny na základě plánování firmy. Cílem může být jak dosažení určité obratu, 

objemu výroby, získání certifikátu kvality, tak i posílení týmové ducha nebo získání nové 

kvalifikace zaměstnance. 

Získat motivovaného pracovníka není jednoduchým úkolem, proto existuje řada teorií 

a nástrojů, jak zajistit motivaci zaměstnanců. V první řadě by motivace vždy měla být 

odpovědí na dvě nejzákladnější motivační otázky, a to na otázky: „Proč já?“ a „Co z toho 

budu mít?“. Pokud zaměstnanci bude odpovězeno právě na tyhle dvě základní otázky, je 

pravděpodobné, že své jednání a své síly nasměruje požadovaným směrem s požadovanou 

intenzitou a nutnou vytrvalostí. Můžeme tedy mluvit o motivaci zaměstnance. 

„Podstatou pracovní motivace z manažerského hlediska je cílevědomé vytváření 

takových „podmínek“, které umožní rozvoj lidského potenciálu, maximální využití lidských 

schopností a energie lidí potřebných pro dosažení požadovaného výkonu.“
14

 

Model procesu pracovní motivace lze znázornit obrázkem č. 2.4.1. 

  

 

 

 

 
 

 

 

Obr. č. 2.4.1: Základní model procesu motivace
15

 

 

Obrázek č. 2.4.1 vyjadřuje, že motivování jedinců je především o možnostech 

uspokojovat jejich potřeby. Zaměstnanci se na základě svých potřeb a očekávání aktivují tzv. 

hybné síly, které dosahují požadovaných cílů a volí způsoby jejich dosažení. Právě dosažení 
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 KOVÁCS, Jan. Manažerské dovednosti. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2007. 134 s. ISBN 978-80-248-1423-0. 
15
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či nedosažení požitku vede buď k naplnění, nebo frustraci jedince. A následně dochází k 

vymizení potřeby nebo naopak k jejímu opětovnému vzniknutí. 

Zaměstnavatel může zvolit různé motivační postupy, strategie a jednotlivé nástroje. 

Následující výčet představuje deset kroků pro dosažení vysoké úrovně motivovanosti: 

1. Dohodnout se na náročných, ale dosažitelných cílech. 

2. Vyjasnit očekávání toho, jak by se lidé při vykonávání své práce měli chovat. 

3. Poskytnout zpětnou vazbu týkající se výkonu. 

4. Nabízet za dosahování výsledků vhodné peněžní odměny. 

5. Nabízet také vhodné nepeněžní odměny (uznání, pochvala) za úspěšné výsledky. 

6. Upozorňovat na vazbu mezi výkonem a odměnami. 

7. Vytvářet pracovní role poskytující lidem pocit úspěšnosti a příležitost k využívání 

jejich dovedností a schopností a k samostatnému rozhodování. 

8. Vybírat a rozvíjet vedoucí týmů, kteří budou schopni efektivně vést lidi a budou je 

umět motivovat. 

9. Poskytovat lidem zkušenosti a vzdělávání, které budou rozvíjet znalosti a dovednosti 

potřebné ke zlepšování výkonu. 

10. Ukazovat lidem, co musejí dělat, aby rozvíjeli svou kariéru.
16

  

2.5.  DEMOTIVACE ZAMĚSTNANCE 

Zaměstnavatel své pracovníky motivuje, aby vykonávali dobře svoji práci. Ale stává 

se, že zaměstnanec v pracovním procesu naráží na řadu překážek a bariér, které se stávají 

zdrojem jeho frustrace a demotivace. Práce je pro většinu zaměstnanců podstatnou součástí 

jejich života, a proto by pro ně neměla být stresující součást jejich existence. 

Demotivací chápeme snížení nebo úplnou ztrátu zájmu, ztrátu motivu. V člověku jsou 

tedy hnací síly směřující k odměně oslabovány a ztrácí se efekt žádoucí motivace. 

Demotivaci a frustraci zaměstnanců může způsobit mnoho faktorů, mezi ty 

nejfrekventovanější patří: 

 nevšímavost vedoucího k dobrým pracovním výsledkům nebo naopak nevšímavost 

k chybám a nedostatkům, 

 chaos a špatná organizace práce, 

                                                 
16
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 nespravedlivé odměňování, či nezasloužená pochvala jiného pracovníka, 

 nezasloužená kritika, 

 hrubé jednání nebo zesměšňování, 

 pokažení dobré práce na dalším pracovišti, 

 nezájem o nápady podřízených, 

 neochota vedoucího zabývat se pracovními problémy podřízených, 

 přílišné zasahování vedoucího do pravomoci podřízených, 

 nepotrestaný podvod nebo krádež ze strany jiných pracovníků, 

 nedostatek práce, materiálu, nástrojů apod.
17

 

U zaměstnance, který při výkonu své práce narazí na jisté bariéry a negativní vlivy, se 

nahromadí motivační energie, která je nevybita a vzniká frustrace. Na frustraci jednotliví 

pracovníci mohou reagovat různě. Jedinou pozitivní reakcí je tzv. energizace, kdy zesilují své 

úsilí, aby překážku překonali. Dále frustraci řeší negativním postojem: 

 únikem – vzdávají se svého záměru, 

 agresí – vybíjejí potlačenou energii násilím, 

 sublimací – hledají náhradní cíl, 

 racionalizací – samy se přesvědčují, že cíl, o který usilovali, nestojí za to, 

 regresí – vracejí se k vývojově nižším způsobům uspokojení potřeb.
18

 

Většina vedoucích pracovníků se zaměřuje především na motivaci zaměstnanců a 

neuvědomují si, že demotivace má stejný ne-li větší vliv na výkon jejich zaměstnanců jako 

motivace. Každý pracovník musí dodržovat pracovní dobu, postupy, výkonové a jiné normy. 

Zvedneme-li plat zaměstnance, práce je zpravidla vykonávána stejně, neboť i předtím 

pracovník musel odvádět kvalitní práci. Větší nasazení do práce z důvodu větší motivace, 

například zvednutím platu, trvá většinou určitou dobu a jedná se tedy o motivaci 

krátkodobého charakteru, neboť zvýšená mzda po určitém čase bude brána automaticky. 

Naopak odstranění demotivace, určitých bariér při výkonu práce, může mít dlouhodobější 

charakter. Eliminace negativních jevů umožňuje hladší průběh práce a má za následek 

spokojenost zaměstnanců. A právě spokojenost zaměstnanců může být jejich motivem a tedy 

motorem k efektivnímu plnění pracovních povinností.  
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2.6.  PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ DOTÝKAJÍCÍ SE MOTIVACE 

 Problematika motivace a odměňování spolu úzce souvisí, jedná se o dvě významné 

činnosti personálního řízení, které se v pracovním procesu navzájem doplňují. Odměňování 

lze považovat za způsob motivace pracovníků. Odměňování tvoří pevnou základnu pro 

vytvoření a udržení pracovní motivace a považuje se tedy za nejsilnější motivační nástroj pro 

pracovníka. 

2.6.1. SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ 

 Systém odměňování je vysvětlován jako způsob stanovování platů a mezd, 

zaměstnaneckých výhod a jiných forem peněžního a nepeněžního odměňování. Systém, který 

je efektivní a bezkonfliktní musí plnit tři cíle: být motivační, spravedlivý a transparentní.
19

 

Nejjednodušší dělení odměn je klasické členění na peněžní a nepeněžní odměny, avšak 

pro přesnější přehled lze použít i dělení na vnitřní a vnější odměny. Vnitřní odměny, které se 

týkají odpovědnosti, pravomocí a práce samé, mívají zpravidla na motivaci dlouhodobější a 

hlubší dopad. Vnější odměny, zpravidla peněžitého charakteru, přilákají a drží pracovníky a 

na určitou dobu mohou zvýšit úsilí a minimalizovat nespokojenost zaměstnanců.
20

 Pro 

znázornění systému odměňování můžeme využít tabulku č. 2.6.1.1. 

ODMĚNY peněžní nepeněžní 

vnitřní  

- Vytváření pracovních míst a rolí (odpovědnost, autonomie, 

smysluplná práce, prostor pro využívání a rozvoj dovedností) 

- Příležitost dosahovat úspěchu a rozvíjet se 

- Kvalita pracovního života 

- Rovnováha mezi pracovním a mimopracovním životem 

vnější 

Mzda/plat a 

zaměstnanecké 

výhody 

- Uznání 

- Ocenění (pochvala) 

- Zpětná vazba 

Tab. č. 2.6.1.1 Systém odměňování
21

 

2.6.2. OSM ZÁSAD ÚČINNÉHO ODMĚŇOVÁNÍ 

 Aby odměna byla opravdu motivujícím nástrojem pro zaměstnance, musí být 

dodrženy následující principy: 

                                                 
19

 HORVÁTHOVÁ, Petra a Andrea ČOPÍKOVÁ. Systémy odměňování v organizacích. Ostrava: VŠB – TU 

Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1629-6. 
20

 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků.  Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2890-2. 
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1. Výkonnost je motivována zejména pohyblivou složkou mzdy. Je nutné vymezit vysoký 

výkon od nízkého a stanovit, jaké chování bude odměňováno. 

2. Stejná nebo skoro stejná odměna snižuje motivaci. Aby nedošlo k demotivaci, je 

vhodné rozlišovat pracovníky na základě jejich výkon. V opačném případě by mohli 

mít zaměstnanci pocit, že je jedno, zda pracují nebo nikoliv. 

3. Pevná složka mzdy motivuje k setrvání i k náboru. Na rozdíl od pohyblivé složky, 

která je především nástrojem pro zvýšení produktivity, pevná složka zajišťuje stabilitu 

pracovníků, neboť opěrným a jistým bodem pro zaměstnance v systému odměňování. 

4. Zaměstnanci by měli být zainteresováni na výsledcích celku. Především proto, aby 

nedocházelo k soupeření mezi útvary nebo ke snaze dosáhnout úspěchu na úkor 

ostatních. Tento princip navíc podporuje týmového ducha. 

5. Čím jednodušší systém, tím silnější bude motivace. Aby pracovník byl motivovaný, 

musí porozumět pravidlům a nástrojům, které slouží k jeho motivaci. V případě 

nejasnosti motivačního systému hybné síly na zaměstnance nepůsobí v požadované 

míře. 

6. Včasnost odměny posiluje motivaci. Odměna následující těsně po splnění úkolu má 

větší motivační sílu, než odměna odložená. 

7. Manažer má vysvětlit výši odměny pracovníkovi. Je důležité, aby vedoucí pracovník 

vysvětlil svému zaměstnanci, za jaké výsledky mu byla stanovena výše odměny. 

Nemůže pak docházet k nedorozuměním a pocitům nespravedlivosti. 

8. Výše odměny má být adekvátní zásluze pracovníka. V opačném případě by celý systém 

odměňování nebyl efektivní a spravedlivý.
22

 

2.7.  VYBRANÉ TEORIE MOTIVACE PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ 

 Existuje několik teorií motivace, které se od sebe navzájem liší. Jednoznačná 

odpověď, jak motivovat zaměstnance neexistuje. Avšak známé teorie mohou sloužit jako 

východisko pro úspěšné motivování podřízených. Motivaci bychom mohli přirovnat k umění, 

není to pouze logika, ale i otázka citu. 

Pro větší přehlednost můžeme teorie motivace rozdělit do tří kategorií, které se 

zaměřují na různé podněty. První skupinu představuje teorie instrumentality, následují teorie 

zaměřené na obsah a třetí kategorii tvoří teorie zaměřené na proces.  
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2.7.1. TEORIE INSTRUMENTALITY 

 Teorie isntrumentality vychází z předpokladu, že lidské jednání lze ovlivnit pomocí 

odměn a trestů. Pojem instrumentalita je vysvětlován jako předsvědčení, že vykonání jedné 

věci, povede k věci druhé. Jedinec bude motivován k práci, jestliže odměny a tresty budou 

vyvážené s jeho výkonem. Tedy odměna nebo trest bude přímo a úměrně odpovídat vykonané 

práci. Základním principem, na kterém tato teorie staví své základy, je upevňování 

přesvědčení člověka a na tzv. zákonu příčiny a účinku. 
23

 

Tato teorie, která se objevila v polovině 19. století, se v současnosti ještě široce 

využívá a může být i do jisté míry úspěšná. Teorie má ale i řadu nevýhod. Její největší 

nevýhodou je, že působí pouze z vnějšku a vnitřní motivace zcela chybí. Je založena z hlavní 

části na systému kontroly, což může být pro některé jedince dokonce demotivujícím prvkem. 

A nerespektuje řadu lidských potřeb.
24

 

2.7.2. TEORIE ZAMĚŘENÉ NA OBSAH 

 Teorie obsahu se zaměřují na specifické faktory, které aktuálně v daném momentu 

motivují jedince v jejich práci, jedná se především o neuspokojené potřeby. Teorie zaměřené 

na obsah vycházejí tedy z myšlenky, že zdrojem motivace je neuspokojená potřeba. 

Základním principem těchto teorií je identifikace potřeb a jejich následná klasifikace do 

příslušné skupiny. Obsahově zaměřené teorie hledají odpověď na otázku „Proč?“. 

Mezi hlavní představitele toho směru motivačních teorií patří v první řadě Abraham 

Maslow, Clayton Alderfer a Frederick Herzberg. 

2.7.2.1. TEORIE HIERARCHIE POTŘEB ABRAHAMA MASLOWA 

 Teorie motivace, kterou formuloval Abraham Maslow ve čtyřicátých a padesátých 

letech dvacátého století, je bezesporu jednou z nejznámějších. Teorie hierarchie potřeb je 

založena na rozvoji a motivaci jedince. Vychází z předpokladu, že jedince motivují jeho 

neuspokojené potřeby, které můžeme rozčlenit do několika skupin. Skupiny potřeb jsou 

hierarchicky uspořádány do tzv. pyramidy potřeb, jako první se objevují potřeby nižšího 

stupně a pak následují potřeby vyššího stupně. Názorně lze Maslowovu pyramidu potřeb 

znázornit obrázkem č. 2.7.2.1.1. 
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Obr. č. 2.7.2.1.1 Hierarchie potřeb podle Maslowa
25

 

 

 Uspořádání potřeb je hierarchické: 

1. Fyziologické potřeby – jedná se o potřeby základní, jedinec je musí uspokojit pro 

vlastní přežití. Můžeme mezi ně zařadit potřebu dýchání, potravy, odpočinku, tepla, 

sexu apod. 

2. Potřeba bezpečí – někdy se uvádí jako potřeba jistoty. Zajišťují přežití jedince do 

budoucna. Tvoří je především potřeba ochrany, bezbolestnosti, zdraví, stability 

materiálního prostředí jedince apod. 

3. Společenské potřeby, potřeba sounáležitosti – představují potřebu někam patřit, být 

pozitivně přijímán. Jedná se například o potřebu přátelství, citu, blízkosti, intimnosti, 

potřebu být milován apod. 

4. Potřeba uznání – zahrnují sebe-ocenění, spokojenost s vlastní profesionalitou a 

pravomocemi, respekt a uznání ze strany ostatních. 

5. Potřeba seberealizace – představuje samotný vrchol pyramidy potřeb. Potřeba 

formovat sama sebe, realizovat všechny své schopnosti a talent. Maslowovými slovy 

„být více a více sám sebou, stát se vším, čím je člověk schopen se stát“.
26

 

Skupiny potřeb lze dále kategorizovat do dvou větších kategorií, a to na nižší a vyšší 

potřeby. Do nižších potřeb spadají potřeby fyziologické a potřeba jistoty a bezpečí. Další tři 

skupiny tvoří kategorii potřeb vyšších. Nižší potřeby se zaměřují na kvantitu života – zajišťují 
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délku života jedince. Naopak uspokojování vyšších potřeb zlepšuje kvalitu života. Nejdříve 

jsou uspokojovány potřeby nižší úrovně a po jejich uspokojení se objevují potřeby vyššího 

stupně. Protože člověk nejdříve musí zajistit fyziologické funkce těla a poté se může zajímat o 

kvalitu života. Než se tedy objeví určitá potřeba, musí být uspokojeny všechny potřeby, které 

v hierarchii předcházejí. Podle teorie potřeba seberealizace nemůže být plně uspokojená 

nikdy. Jedinec je tak neustále motivován.
27

  

Další souvislosti mezi nižšími a vyššími potřebami můžeme nalézt v složitosti 

rozpoznání a uspokojování potřeb, kdy nižší potřeby jsou jednodušeji rozpoznány a také 

snadněji uspokojovány. Dále v intenzitě vnímání – nižší potřeby jsou silněji vnímány, protože 

například nemožnost dýchat pociťuje jedinec silněji než respekt od ostatních. A nakonec, 

uspokojení vyšší potřeby těší více, neboť jedinec k jejich dosažení musel vynaložit větší úsilí. 

Je nutné využít jednotlivých úrovní Maslowova systému, aby firma umožnila 

uspokojení potřeb svých zaměstnanců. Stručný přehled lze znázornit tabulkou č. 2.7.2.1.1. 

Fyziologické potřeby ochranné pomůcky, ochrana zdraví, odstraňování rizika a škodlivých vlivů na 

pracovišti 

Potřeba bezpečí dobrá perspektiva firmy, která zajistí zaměstnání pracovníkům do budoucnosti 

Potřeba sounáležitosti vytváření dobrých vztahů na pracovišti 

Potřeba uznání peníze, pochvala, povýšení 

Potřeba seberealizace dobře organizovaná práce, která pracovníka těší a která mu umožní ukázat své 

schopnosti 

 

Tab. č. 2.7.2.1.1 Uspokojení potřeb pracovníků
28

 

 

 Abraham Maslow vycházel z přesvědčení, že výkon pracovníků je možné zvyšovat až 

k přirozeným fyziologickým hranicím pokud budou uspokojovány nejen materiální, ale i 

potřeby seberealizace, sociální sounáležitosti k někomu nebo k něčemu, tvořivosti, bezpečí, 

jistoty, postavení apod. K naplnění většiny potřeb dochází právě v pracovním procesu. 

 I přesto, že teorie hierarchie potřeb Abrahama Maslowa je jednou z nejznámějších a 

nejčastěji citovaných motivačních teorií, nevyhnula se kritice. Především se jedná o teorii 
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příliš všeobecnou a neuvažuje o jednotlivci v souvislosti s jeho individualitou. Pro různé 

jedince mohou mít stejné neuspokojené potřeby rozdílný motivační charakter. Kritika dále 

spočívá v klasifikaci potřeb, neboť některé potřeby lze zařadit do více, nebo dokonce do 

všech skupin. Hranice mezi jednotlivými skupinami mohou být nejasné a překrývat se. 

Například plat, může uspokojovat všechny výše zmíněné skupiny potřeb. Kritici rovněž 

poukazují na statiku modelu. V průběhu času a v závislosti na situaci se potřeby mění a 

hierarchie potřeb průběh času nezachycuje.
29

 Taktéž se za nevýhodu může považovat fakt, že 

teorie nebyla ověřena empirickým výzkumem. 

2.7.2.2. ALDERFEROVA TEORIE MOTIVAČNÍCH POTŘEB ERG  

 Teorii motivačních potřeb ERG zveřejnil  Clayton Paul Alderfer jako modifikaci 

Maslowovy pyramidy potřeb. Někdy se také nazývá jako teorie tří motivačních faktorů nebo 

zkráceně ERG teorie, kdy ERG jsou zkratky pro první písmena anglických výrazů Existence, 

Relatedness a Growth.  Potřeby jsou uspořádány od konkrétních po abstraktní do tří 

základních stupňů: 

1. Potřeby existenční – představují fyziologické a materiální potřeby. 

2. Potřeby vztahové – jedná se o vztahy k lidem z okolí jedince (lásku, přátelství, 

nenávist apod.). 

3. Potřeby růstové – spočívají v tvořivé práci jedince.
30

 

Kromě rozdílné klasifikace potřeb se Maslow a Alderfer rozcházeli v názoru na ztrátu 

významu uspokojené potřeby. Zatímco Maslow vycházel z myšlenky, že s uspokojením 

potřeby její význam zcela pomine. Alderfer zastával názor, že uspokojením potřeb 

existenčních nebo vztahových se jejich význam neztratí úplně, pouze klesá. A naopak při 

uspokojování potřeb růstových se jejich význam ještě zvyšuje.
31

 

2.7.2.3. HERTZBERGOVA TEORIE DVOU FAKTORŮ 

 Spolu s Maslowovou hierarchií potřeb patří Hertzbergova teorie dvou faktorů 

k nejznámějším teoriím motivace pracovního jednání. Autorem teorie dvou faktorů je 

Frederick Hertzberg, který ji prezentoval poprvé v roce 1959. Teorie vzniká na základě 

zkoumání zdrojů spokojenosti či nespokojenosti s prací u dvou set techniků a účetních. 
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 Principem teorie dvou faktorů je rozdělení faktorů motivace na dvě kategorie s 

rozdílnou funkcí v procesu motivace. Tyto kategorie jsou stejnou měrou důležité pro 

spokojenost pracovníků, ale fungují odlišnými způsoby. První skupinu tvoří hygienické 

faktory, tzv. dissatisfaktory, druhá skupina je představována motivačními faktory, tzv. 

satisfaktory.  

 Faktory hygieny nejsou motivující složkou, ale jsou považovány za velmi důležité, 

protože mohou mít za následek demotivaci zaměstnance. Jedná se především o faktory 

charakterizující pracovní prostředí. V případě jejich nepřítomnosti mají za následek 

nespokojenost zaměstnance, která vede k demotivaci. Ale na druhou stranu jsou-li přítomny, 

nebudou výrazným zdrojem motivace jedince. K faktorům hygieny patří: plat, pracovní 

vztahy, pracovní podmínky, jistota zaměstnání, styl řízení, typ práce a pracovní doba.
32

 

Motivující faktory motivují zaměstnance k nejlepším výkonům. Jejich nepřítomnost 

nevyvolá nespokojenost pracovníků, bude však chybět nějaký podnět k efektivnímu a 

cílevědomému vykonávání práce zaměstnance. Mezi satisfaktory můžeme řadit úspěch, 

odpovědnost, uznání, postup, výzvu a práci samotnou.
33

 

Působení satisfaktorů a dissatisfaktorů lze vymezit pomocí tabulky č. 2.7.2.3.1. 

Stav faktorů Faktory hygieny Motivátory 

Absence nebo negativní 

působení 
Nespokojenost z práce 

Žádné uspokojení (nikoli 

spokojenost) 

Aktivní přítomnost a pozitivní 

působení 

Žádná nespokojenost s prací 

(nikoli nespokojenost) 

Spokojenost s prací 

Vyšší pracovní výkon 

 
Tab. č. 2.7.2.3.1 Stavy charakterizující postoj k práci

34
 

 

 Teorie dvou faktorů je bezesporu přínosem v problematice motivace zaměstnanců. 

Napomáhá identifikovat základní potřeby, orientuje pozornost jak na vnější, tak na vnitřní 

motivaci a dále je argumentem pro peněžní i nepeněžní formu odměňování.
35

 Avšak 

neubránila se ani kritice. Kritizována je metodologie výzkumu, především forma dotazování, 

která nemá zpětnou vazbu na výkon, dále je zpochybňován i malý a nereprezentativní vzorek. 

Kritizuje se přílišné zjednodušení skutečného vztahu mezi motivací a nespokojeností. A 
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v neposlední řadě je zmiňována i nejasná hranice mezi motivujícími faktory a faktory 

hygieny.  

2.7.3. TEORIE ZAMĚŘENÉ NA PROCES 

Teorie zaměřené na proces, někdy také označovány jako teorie průběhu, nebo 

kognitivní – poznávací teorie, se snaží najít a vysvětlit vztahy mezi dynamickými 

proměnnými, které ovlivňují motivaci jedince. Soustřeďují se na to, jak je chování 

podněcováno a řízeno a jak vůbec dochází k motivaci. Teorie zaměřené na proces se snaží 

najít mechanismus, který vede k motivaci zaměstnanců. Procesní teorie hledají odpověď na 

otázku „Jak?“. 

Mezi významné představitele tohoto proudu motivačních teorií patří například Victor 

Vroom, J. Stacey Adams a B. F. Skinner.  

2.7.3.1. TEORIE EXPEKTACE 

 Teorie expektace známá také jako teorie očekávání je motivačním modelem Victora 

Vrooma, který ji formuloval v roce 1964. Teorie staví na principu, že jedinec má možnost 

volby ve způsobu jednání a vynaloží tedy takové úsilí k dosažení určitého výkonu, které bude 

mít za následek očekávanou a požadovanou odměnu.  

 Teorii expektace představují tři primární proměnné: expektace, instrumentalita a 

valence.  

1. Expektace – je chápána jako pravděpodobnost, že činnost přinese odpovídající 

výsledek, jinými slovy očekávání. Práce musí zajistit předpoklad příslušného efektu. 

Práce, která nemá smysl a je zbytečná nepřináší výsledek – výkon. 

2. Instrumentalita – zachycuje vztah mezi výsledkem a odměnou, jedná se o 

pravděpodobnost odměny za vykonání práce. Když pracovník bude vykonávat práci 

velmi úspěšně, ale za jeho výkon nebude adekvátně odměněn, povede takovéhle 

jednání k demotivaci zaměstnance. 

3. Valence – představuje individuální hodnotu odměny a její význam pro pracovníka. 

Valence je ve Vroomově teorii velmi důležitou proměnnou, neboť vyjadřuje rozdílnost 

preferencí jednotlivých zaměstnanců. Jeden zaměstnanec může upřednostňovat 
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povýšení a veřejné uznání, jiný zase materiální hodnoty. Valence může být i záporná, 

a to v případě, kdy o odměnu jedinec nestojí, taková valence působí proti úsilí.
36

 

Vroom zastává názor, že úroveň motivace lze přesně vypočítat pro danou situaci podle 

následujícího vzorce: 

                                 , 

kde:  Ú … výsledné úsilí, 

E … expektace (nabývá hodnot <0;1>, a platí pravidlo: čím víc práce, tím lepší 

výsledky – expektace se blíží 1 a naopak, čím víc práce a žádné výsledky – expektace 

se blíží 0), 

V … valence pro jednotlivé odměny (nabývá hodnot <-10;10>, vysoká je tehdy, když 

pracovník o odměnu velmi stojí, nulová v případě nezájmu a záporná, když si ji 

nepřeje) 

I … instrumentalita jednotlivých odměn (nabývá hodnot <0,1;1>, v případě, že za 

výkon následuje odměna, bude se instrumentalita blížit 1 a naopak).
37

 

 Vroomova expekační teorie je poměrně složitá, avšak podává vysvětlení průběhu 

motivačního procesu. Představuje rozhodující teorii pro přístupy k odměňování. Musí 

existovat vazba mezi výkonem a odměnou, kdy odměna musí být dosažitelná a stát za 

vynaložené úsilí. 
38

 

2.7.3.2. TEORIE SPRAVEDLNOSTI 

 Autorem teorie spravedlnosti, která je také známá pod názvem teorie spravedlivé 

odměny, je J. Stacy Adams, který ji zveřejnil v roce 1965. Základem teorie je srovnání, jak se 

zachází s jinými lidmi z referenční skupiny v pracovním procesu. Referenční skupinou jsou 

lidé na stejné pracovní úrovni a se stejnými požadavky na výkon. Srovnání lze provést 

oceněním poměru vstupů a výstupů, kdy za vstupy považujeme zkušenost, schopnost a úsilí. 

A výstupy zahrnují plat, zaměstnanecké výhody, povýšení a uznání.  
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Jeden pohled na teorii míní, že uvědomění nespravedlnosti povede k jednání, které 

bude mít za cíl odstranění nespravedlnosti a bude tedy motivační silou. Redukce 

nespravedlnosti může několika způsoby: odchod ze zaměstnání, změna vkladu vloženého do 

zaměstnání, změna vnímání již obdržených výnosů apod.
39

 

Dalším výkladem teorie spravedlnosti může být skutečnost, že lidé budou více 

motivovaní, zachází se s nimi spravedlivě a naopak demotivování, jestliže se s nimi bude 

zacházet nespravedlivě.
40

 

Teorie spravedlnosti, která patří mezi známé motivační teorie pracovního jednání, 

poukazuje na důležitost spravedlnosti především v odměňování. Avšak neposkytuje žádné 

vodítko jak spravedlnost nastolit, navíc se mohou vyskytnout problémy v případě srovnávání, 

kdy vnímání může být neobjektivní a zavádějící. 

2.7.3.3. TEORIE CÍLE 

 Teorie cíle zformulována v roce 1979 Lathamem a Lockem je stanovena na základě 

myšlenky, že stanovení specifických a náročných cílů, které budou dosažitelné a v přímé 

vazbě na odměnu, budou zdrojem motivace a lepšího výkonu zaměstnanců. Velmi důležitá je 

participace pracovníků na stanovení cílů. Právě podílení zaměstnanců na stanovení cílů je 

nástrojem pro dosahování stále lepších výsledků. Podstatnou součástí teorie cíle je zpětná 

vazba, která zajišťuje udržení motivace.
41

 

 Podle Lockeho a Lathama ovlivňují cíle výkon ve čtyřech směrech: 

 cíle slouží k zaměření pozornosti na relevantní činnosti, 

 cíle vedou k většímu úsilí, 

 cíle mají pozitivní dopad na vytrvalost, 

 cíle nenutí spoléhat se na již naučené schopnosti a dovednosti, ale motivují k osvojení 

nových strategií, které vedou k dosažení cíle.
42
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Teorie cíle představuje základ pro koncepční řízení, kde se klade důraz na stanovení 

cíle a měření výkonu. Tyto motivační systémy příliš zdůrazňují kvantitativní cíle a mají sklon 

k byrokracii, právě díky těmto nedostatkům je teorie cíle na ústupu.
43

 

 

2.8.  SOUČASNÉ MOTIVAČNÍ STRATEGIE A NÁSTROJE ZVYŠOVÁNÍ 

PRACOVNÍHO VÝKONU 

 Motivační strategie a nástroje mají za úkol vytvořit pracovní prostředí a postupy, které 

povedou k vyšší výkonnosti zaměstnanců. Zaměřují se především na tyto oblasti: 

 nové formy práce, 

 modifikace chování, 

 koncepce pružné pracovní doby, 

 rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, 

 participace, 

 energetizační strategie E1 – E3.
44

 

2.8.1. NOVÉ FORMY PRÁCE 

 Nové formy práce jsou především nástrojem pro boj se stereotypní prací. Představují 

reakci na problémy s upadající motivací zaměstnanců v důsledku rutiny a neangažovanosti 

v celém procesu. Mezi nejfrekventovanější nové formy práce patří: 

 Job Enrichment (obohacení práce) – podstatou je delegování stále vyšší odpovědnosti 

a pravomoci a vytváření tak prostoru pro samostatné myšlení a jednání zaměstnanců. 

Zaměstnanec je více angažovaný a to má vliv na posílení motivace pracovníka. 

 Job Enlargement  (horizontální rozšíření činností) – představuje rozšiřování činností 

pracovníků v horizontální linii, a tedy rozšiřování náplně práce jednotlivých 

pracovníků za účelem pochopení a zdokonalení výsledku práce jako celku. 

2.8.2. MODIFIKACE CHOVÁNÍ 

 Modifikace chování jako nástroj motivace vychází z principu, že chování člověka je 

závislé na jeho důsledcích. Na základě této myšlenky organizace může ovlivňovat chování 

svých zaměstnanců s důsledky tohoto chování. Stěžejním bodem této teorie je operační 

podmiňování, které vychází z principu, že pracovník opakuje chování spojené s odměnou a 
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vynaloží snahu vyhnout se chování spojené s postihem. Tímto způsobem lze tedy 

s pracovníkem manipulovat a ovlivňovat jeho chování. Firmy převážně upřednostňují termín 

formovat si svého člověka.
45

 

2.8.3. KONCEPCE PRUŽNÉ PRACOVNÍ DOBY 

 Pružnou pracovní dobou tvoří kombinace základních a volitelných úseků pracovní 

doby. Je to režim pracovních směn, kdy si zaměstnanec volí sám začátek, popřípadě i konec 

pracovní doby v jednotlivých dnech.
46

 Zaměstnanec se však musí dohodnout se svým 

zaměstnavatelem na podmínkách určování své pracovní doby. Pružná pracovní doba může 

nabývat několika forem, například pružný pracovní den, týden nebo měsíc. 

 Koncepce pružné doby je bezesporu motivujícím nástrojem, neboť flexibilita pracovní 

doby, kterou může pracovník využít ve svůj prospěch, vede ke spokojenosti zaměstnanců. 

Nevýhodou může být riziko zneužití ze strany zaměstnanců, především u profesí, které nelze 

z hlediska výkonu kontrolovat. 

2.8.4. ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

 Vzdělávání a rozvoj pracovníků je personální činnost, která zahrnuje následující 

aktivity: 

 přizpůsobování pracovních schopností pracovníků měnícím se požadavkům 

pracovního místa, 

 zvyšování použitelnosti pracovníků, tak aby aspoň zčásti mohli být použitelní na 

jiném pracovním místě, 

 rekvalifikační procesy, 

 přizpůsobovat pracovní schopnosti nových pracovníků specifickým požadavkům 

daného pracovního místa, technice, technologii apod., 

 formování osobnosti pracovníka.
47

 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je velmi důležitý bod v motivačním systému. Díky 

flexibilitě, kterou pracovník získá prostřednictvím vzdělávání a rozvoje, má širší možnost, jak 

se uplatnit v konkrétní firmě, nebo dokonce větší možnosti, jak se uplatnit na trhu práce. Pro 
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firmu je kvalifikovanější pracovník lépe a snadněji využitelný. Jedná se tedy o přínos na 

straně pracovníka i na straně firmy.  

2.8.5. PARTICIPACE 

 Participaci lze definovat jak pocit účasti na dění ve firmě. Zaměstnance motivuje, když 

má pocit, že jeho práce je užitečná, že se podílí na důležitých rozhodnutích a je dobře 

informovaný. Proto je velmi důležité věnovat čas každému zaměstnanci ve firmě. Participace 

může být i velkým přínosem pro firmu, neboť někteří zaměstnanci mohou mít efektivní 

nápady. Pro zajištění účasti zaměstnanců na dění ve firmě, je vhodné dodržovat několik bodů: 

 pracovníci navštěvují schůze, 

 pracovníkům jsou poskytovány všechny potřebné informace, 

 pracovníci jsou tázáni na jejich názory, 

 referuje se o jejich zpětných vazbách.
48

 

2.8.6. ENERGETIZAČNÍ STRATEGIE 

 Energetizační strategie představují manažerský nástroj, který vede jak k stimulaci, tak 

k motivaci pracovníků. Na pracovníka tedy působí jak stimuly z venku, tak „hnací síly“ 

z vlastního nitra. Jsou známé tři energatizační strategie. 

2.8.6.1. ES1 – Ořezávání entropie 

 Tato teorie je založena na myšlence, že manažer musí firmu zbavovat tzv. entropické 

zátěže, tou může být například zastaralé technologie, zastaralé znalosti managementu nebo 

zaměstnanců apod. Jedná se o nežádoucí faktory, které jsou překážkou firmy, aby rostl její 

potenciál úspěšnosti, zvyšoval se zisk, konkurence schopnost a firma byla dlouhodobě 

úspěšná.
49

 

2.8.6.2. ES2 – Peněžní stimulace 

 Úkolem manažera je najít takovou formu odměňování, která bude mít pro firmu 

největší přínos. Firma od svých zaměstnanců může „koupit“ dvě formy přínosů. V první řadě 

je to vytvoření produktu. Produktové odměňování má lineární charakter – čím víc pracovník 

vyrobí, tím větší bude jeho odměna. V druhé řadě je zvýšení firemního potenciálu. 
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Potenciálové odměňování má za cíl zapojit tvořivost pracovníka při hledání idejí zlepšení a 

jejich realizace.
50

 

2.8.6.3. ES3 – Motivační vedení 

Úkolem motivačního vedení je směřovat ctižádost lidí tak, aby svou tvořivost zaměřili 

na vytváření idejí a nápadů, které povedou k úspěchu firmy. Podmínkou této strategie je 

důvěra zaměstnanců v management a strategické cíle firmy.
51
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2.9.  SHRNUTÍ TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

 Motivace je vnitřní stav člověka, který aktivuje jeho úsilí, vytrvalost a cíle. Být 

motivovaný znamená mít chuť k práci, realizovat změny a být pro-aktivní. Existuje řada 

nástrojů a teorií, jak motivovat pracovníky, ale žádné z nich nejsou jednoznačným řešením. 

Motivace se velmi těžko měří, a právě proto se mnohé podniky soustřeďují pouze na 

stimulační programy, které však působí pouze z vnějšku. 

 Pro praktickou aplikaci motivace je potřeba nejdříve definování jednotlivých pojmů, 

seznámení se a pochopení jejích zdrojů. Praktická část této práce vychází z modelu procesu 

pracovní motivace, který se stal podkladem pro dotazníkové šetření. Demotivace zaměstnanců 

má významný vliv na jejich výkon, proto je součástí šetření zjistit demotivující faktory a 

navrhnout řešení pro jejich odstranění. Uvedené teorie motivace poskytují pohledy z různých 

úhlů a umožňují tak potřebnou flexibilitu pro samotné chápání procesu motivace. Praktická 

část této práce se opírá zejména o Maslowovu teorii potřeb, Hertzbergovu teorii dvou faktorů 

a teorii expektace formulovanou Victorem Vroomem. Problematika odměňování a kapitola 

současných motivačních strategií a nástrojů zvyšování pracovního výkonu se staly podklady 

pro návrhy a doporučení. 

 Problematika motivace není jednoduchou záležitostí. Aby firma získala motivované 

pracovníky, musí nástroje motivace a motivační systémy využívat s citem. Jak už je zmíněno 

výše, motivace není pouze vědou, je to i otázka umění. 
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3. MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ VE FIRMĚ ZAMĚŘENÉ NA PRODEJ 

OBLEČENÍ 

Následující kapitola se skládá ze dvou oddílů. První část je zaměřena na představení 

analyzované společnosti, její historii a hlavní rysy, kterými se společnost vyznačuje. Druhý 

oddíl je popisem stávajících nástrojů motivace, které společnost využívá pro zajištění výkonu 

svých pracovníků. 

3.1. CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÉ SPOLEČNOSTI 

Camaïeu je francouzská oděvní společnost zabývající se prodejem dámského oblečení 

a doplňků. Společnost je zaměřena především na ženy ve věku dvaceti až padesáti let. Značka 

Camaïeu se prezentuje jako symbol nápadité, přátelské a ženské módy, jež se dobře nosí. Vizí 

společnosti, je se stát přední evropskou značkou dámské kolekce, která bude přinášet potěšení 

svým zákaznicím, ale také spolupracovníkům, partnerům a akcionářům.  

3.1.1. HISTORIE 

Společnost Camaïeu byla založena roku 1984 ve Francii Jeanem Pierrem Torckem a 

Jeanem Duforestem. Ženy si značku oblíbily a již v roce 1991 měla v rodné Francii více jak 

sto butiků. V důsledku prvních úspěchů se zakladatelé rozhodli společnost rozšířit i za hranice 

Francie – konkrétně do Belgie, Nizozemí, Španělska a Švýcarska. Spolu s mezinárodní 

expanzí byla představena i nová pod-značka jménem Camaïeu Homme, která zastupovala 

řadu módního oblečení pro muže. V následujícím období se značka dále rozšiřovala a 

rozvíjela. Otvíraly se nové butiky a formovaly se zcela nové řady oblečení, např. oblečení pro 

děti pod značkou Camaïeu Enfant. Za přelom pro značku Camaïeu můžeme označit rok 1995 

– na základě poklesu módního odvětví se společnost musela uchýlit k celé řadě krizových 

opatření, jejichž výsledkem bylo ukončení několika módních řad nebo zavření butiků v 

zahraničí. Oživení následovalo až o pár let později, v roce 1997.  

Za více jak dvacet pět let se značka Camaïeu stala symbolem moderní, atraktivní a 

cenově dostupné francouzské módy. Dnes se prezentuje jako dynamická společnost a má více 

než tisíc butiků rozmístěných v osmnácti zemích světa, většinu z nich přímo vlastní, některé 

fungují na základě franšízy. Společnost zaměstnává více než šest tisíc zaměstnanců, kteří 

uspokojují potřeby a požadavky třiceti sedmi miliónům zákazníků.
52
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3.1.2. HLAVNÍ RYSY SPOLEČNOSTI 

Následující část práce popisuje hlavní rysy a základní charakteristiky společnosti 

Camaïeu. Cílem této kapitoly je přiblížení společnosti a představení primárních principů, 

které jsou pro ni důležité. 

3.1.2.1. HODNOTY CAMAïEU 

Camaïeu staví své principy na základě sedmi hodnot, které se uplatňují stejně jak při 

jednání se zákaznicemi, tak při jednání se zaměstnanci. Hodnotami jsou: snaha uspět, radost, 

důvěra, solidarita, jednoduchost, hrdost a otevřenost. Uvedené hodnoty se dále dodržují ve 

vrcholovém managementu společnosti i ve výrobě. Právě dodržování zmíněných hodnot 

napomáhá hladšímu průběhu všech činností v rámci organizace. Snaha uspět představuje 

výzvu dosáhnout všech cílů společnosti. Radost, důvěra, solidarita a otevřenost jsou 

hodnotami, které vytváří příjemné klima v organizaci a spokojenost všech zúčastněných. 

Otevřenost a hrdost zaručuje možnost vyjádřit názor, podílet se na činnostech. 

3.1.2.2. PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI 

Klíčovým rysem Camaïeu  je především přístup k zákazníkovi, právě tímto přístupem 

se liší od ostatních značek. Cílem Camaïeu je v první řadě uspokojení potřeb svých zákaznic a 

umožnit jim tak vyjádřit jejich ženskost a přitažlivost. V Camaïeu jsou zákaznice vždy na 

prvním místě před všemi ostatními úkoly, zákaznice tedy dostane neprodleně servis, který 

potřebuje.  

Na každé prodejně je k dispozici tým prodavaček, které jsou schopny stoprocentně se 

věnovat zákazníkům a jejich požadavkům. Každý zákazník, který vchází do prodejny, je 

neprodleně příjemně přivítán a v případě právě probíhající akce na podporu prodeje, je navíc 

upozorněn na možnost využití dané akce a její pravidla. Zákazník si sám prochází prodejnu a 

v okamžiku naznačení koupě k němu přistupuje prodavačka, která je povinna zákazníkovi 

poskytnout požadované služby. Náznaky koupě jsou vysvětlovány pracovníkům od začátku 

pracovního poměru a následně na různých školeních, jako příklad můžeme uvést přikládání 

oděvů k postavě nebo hledání velikosti. Prodavačky pomáhají zákazníkům v nákupu, pokud si 

daný zákazník nepřeje být obsloužen, respektují jeho přání. Prodavačky jsou vyškolené na 

pokládání vhodných otevřených otázek za účelem zjištění potřeb zákazníků. Jsou tak 

nabídnuty minimálně dvě varianty hledaného zboží, prodavačka nechá zákazníkovi produkt 

prohlédnout a vyčká na jeho názor, vždy podpoří svůj návrh argumenty k prodeji, tedy 

poukáže na výhody výrobku. Jako příklad argumentů k prodeji můžeme uvést, že daný střih 



33 

 

opticky prodlužuje postavu, že se jedná o lehce kombinovatelný produkt apod. V případě 

nevyhovujícího zboží prodavačka hledá další alternativy a odpovídá na námitky. Obsluha je 

k dispozici také při zkoušení v kabinkách, kde prodavačky ochotně vyměňují zkoušené 

velikosti, barvy i střihy a pomáhají při výběru. Když je zákazník rozhodnut pro daný produkt, 

prodavačka nabízí další vhodné zboží ke kombinaci. Na pokladně je navíc nabídnut vhodný 

doplněk, pro který se zákazník může bez zkoušení rozhodnout. Ukončení prodeje na pokladně 

je doprovázeno zdvořilostními frázemi, prodavačky chválí vybrané zboží a ujišťují v nákupu, 

nakonec se prodavačka se zákazníky příjemně rozloučí. 

3.1.2.3. SORTIMENT 

Sortiment patří mezi nejdůležitější charakteristiky každé firmy, neboť představuje 

souhrn produktů i služeb, které daná firmy nabízí. Právě sortiment je lákadlem pro zákazníky. 

Společnost Camaïeu nabízí následující produkty: trička, halenky, kalhoty, jeansy, šaty, 

sukně, pletené zboží, bundy, kabáty a doplňky, pod které spadají boty, kabelky, pásky, 

punčocháče, šátky, šály, čepice, plavky, bižuterie, sluneční brýle, čelenky a sponky do 

vlasů.
53

 Současná kolekce společnosti ke dni 3. 4. 2013 nabízí sortiment zboží, který je 

zachycen v následující tabulce. Tabulka 3.1.2.3.1 zachycuje počet provedení jednotlivých 

produktů, daný produkt je dále nabízen ve všech velikostech. 

PRODUKT trika halenky kalhoty jeansy šaty sukně 
pletené 

zboží 

bundy a 

kabáty 
doplňky 

POČET 91 48 44 22 50 45 113 34 253 

 

Tab. č. 3.1.2.3.1  Sortiment zboží
54

 

 

Díky úzké součinnosti stylistů, technických návrhářů a pracovníků nákupu Camaïeu 

do svých obchodů dodává každý týden sto novinek, sortiment zboží je tak neustále doplňován 

a obměňován. Zákaznice si tedy mohou vybírat z široké nabídky zboží. 

Výrobky Camaïeu  se interně dělí do tří skupin, které se od sebe navzájem liší různými 

parametry, například cenou, počtem kusů na prodejně, barevnou škálou apod. 

 „Esenciály“ – jedná se o základní výrobky, které musí být na prodejně vždy přítomné, 

jsou snadno kombinovatelné. Prodávány jsou ve více velikostech než ostatní zboží 
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(esenciální zboží je ve velikostech XS – XXL, ostatní zboží pouze ve velikostech S - XL) 

a ve větší barevné škále, až dvanáct barevných provedení. Cena je nižší než u jiných 

výrobků, například u triček se pohybuje v rozmezí od 199 Kč do 499 Kč, u kalhot od 499 

Kč do 799 Kč. 

 „Bezoány“ – představují střední kategorii výrobků, hranici mezi „Esenciály“ a 

„Tématikou“. Cena výrobků roste a počet barevných provedení klesá. 

 „Tématika“ – je skupina nejpropracovanějších produktů z kvalitních materiálů. Cena je 

zde vyšší než u předešlých skupin výrobků, například u halenek se pohybuje od 1000 Kč a 

výše, patří sem bundy z pravé kůže v cenách od 2999 Kč apod. Výrobky této skupiny jsou 

vždy na prodejně pouze po jediném kuse od každé velikosti 

3.1.2.4. KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKY 

Strategií Camaïeu je nabídnutí trochu odlišné módy, která je elegantní i za vyšší cenu. 

Právě cenová politika a zároveň komunikace se zákazníky je velmi promyšlená. Jak už bylo 

uvedeno výše, výrobky se dělí do tří specifických skupin. Výrobky „Bezoanů“ a „Tématiky“ 

za původní cenu, která je vyšší než u jiných konfekčních značek, působí na zákazníka skoro 

až luxusně, protože ne každý si je může dovolit. Firma však dává svým zákazníkům šanci tyto 

výrobky koupit výhodněji, a to především prostřednictvím akcí, které společnost pořádá téměř 

každý měsíc a které jsou pro zákazníky atraktivní. Právě níže uvedené akce využívá 

společnost Camaïeu pro svoji komunikaci se zákazníkem a jeho udržení si. 

Nejznámější akcí, tzv. svátek Camaïeu, se nazývá „10 dní Camaïeu“ a probíhá čtyři 

krát ročně na všech prodejnách řetězce současně. Deset dní je akce slev na novou kolekci, 

nejedná se tedy o žádný výprodej. Zákazník má možnost koupit výrobky nové kolekce až o 

šedesát procent levněji. Zákaznice, které „10 dní Camaïeu“ zažily, odchází zpravidla 

spokojené, neboť nakoupily současnou módu a výrazně ušetřily a těší se na další etapu slev.  

Po skončení akce se zboží vždy zpátky přeceňuje na původní výši ceny. 

Společnost Camaïeu poskytuje svým zákazníkům i jiné slevové akce, ať už se jedná o 

tzv. comebacky, které představují slevové kartičky, které poskytují slevu 200 Kč na nákup 

z nové kolekce při nákupu nad 700 Kč. Výprodeje, při kterých dochází k největšímu zlevnění 

sortimentu, až po slevy sedmdesát pět procent. Nebo jiné akce na podporu prodeje, kdy je 

sleva podmíněna buď nákupem nad určitou částku, nebo počtem kusů.  
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3.1.2.5. ANALÝZA VÝSLEDKŮ 

Společnost Camaïeu má vysoké cíle a snahu a ctižádost jich dosáhnout, dokazuje to 

detailní zaměřenost na výsledky. Jako v každé jiné prodejní společnosti analyzují se roční, 

čtvrtletní, měsíční, týdenní a denní výsledky. Ve firmě Camaïeu se navíc analyzují výsledky 

každou hodinu pracovní doby, aby v případě nepříznivého vývoje byla přijatá potřebná 

opatření a nedošlo tak k nesplnění plánu. Analýza výsledků se provádí především 

prostřednictvím statistické knihy, kde se zjišťují hodnoty jednotlivých ukazatelů. 

Kromě ukazatele tržba, který představuje veškeré výnosy z prodeje, počítají se i další 

neméně důležité ukazatele jako je tzv. transformák, který vyjadřuje poměr všech návštěvníků, 

kteří do obchodu vešli a z nich získaných klientů, kteří v Camaïeu nakoupili. Dále se sledují 

tzv. koše v kusech, tedy průměrný počet kusů na jeden uskutečněný nákup, a koše v korunách 

(nebo jiné finanční měně), tedy průměrná částka v korunách na jeden uskutečněný nákup. 

Dalším důležitým ukazatelem je tzv. omega, která vyjadřuje průměrnou částku v korunách na 

každého návštěvníka obchodu. 

3.2.  VLASTNÍ NÁSTROJE MOTIVACE SPOLEČNOSTI CAMAïEU PRO ČESKOU 

REPUBLIKU, KONKRÉTNĚ MORAVU 

  Společnost Camaïeu nemá žádný ucelený dokument o systému motivace 

zaměstnanců. Avšak jednotlivých nástrojů motivace a stimulací pro zajištění motivovanosti 

svých pracovníků využívá. Pro jejich správu a využití jsou uplatňovány dané vnitřní předpisy 

firmy. Jednotlivé prvky motivačního systému společnosti Camaïeu jsou v následujícím textu 

blíže popsány. 

3.2.1. FINANČNÍ ODMĚNA 

 Pevná složka finanční odměny je dána mzdovým výměrem. Fixní částka se pohybuje 

dle jednotlivých kategorií prodejen a úrovni kompetence zaměstnance. Ve společnosti 

Camaïeu existuje platová mřížka, tedy pro každou pozici, kategorii a úroveň zaměstnance 

náleží dané finanční rozpětí. V rámci pevné složky finanční odměny se uplatňuje hodinová 

časová mzda. Za určitý počet odpracovaných hodin zaměstnanci přísluší předem stanovená 

odměna. Průměrná měsíční mzda pro prodavačku v České republice v roce 2011 činí 15 393 

Kč.
55
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 Pohyblivá složka finanční odměny je poskytována zaměstnancům v případě splnění 

předem stanoveného obratu. Bonusový program funguje na týdenní bázi. Plán pro týdenní 

obrat je vytvářen na základě obratu předešlého roku. Při splnění týdenního obratu je 

zaměstnanci poskytnuta prémie. Výše prémie je každý týden pro jednotlivého zaměstnance 

stejná. Prémie jsou odstupňovány na základě pracovního úvazku, hlavní pracovní poměr má 

nejvyšší prémii a se snižováním úvazku se i hodnota prémie snižuje. Nezávisí tedy na výši 

stanoveného obratu či částce přeplnění. Jedná se o fixní prémii, která je poskytována 

v případě splnění týdenního obratu. V období od dubna 2012 do března 2013 získaly všechny 

prodejny dohromady bonusy za šest set týdnů, tedy v průměru 18,75 týdnů za rok připadá na 

jednu prodejnu. Částka vyplácená na prémie v daném období odpovídala 3,4% z celkových 

mzdových nákladů. (Více konkrétních informací mi společností nebylo povoleno zveřejnit.) 

 Zaměstnancům jsou přidělovány různé druhy příplatků, které jsou stanoveny zákonem. 

Jedná se především o příplatek za práci v sobotu a neděli, za práci v noci a za práci ve svátek. 

Mzda je splatná jednou měsíčně, a to vždy zpětně za předcházející kalendářní měsíc. 

Je sjednán bezhotovostní způsob vyplácení mzdy na dohodnutý bankovní účet. 

3.2.2. PRACOVNÍ DOBA 

 Firma Camaïeu má v České republice dva typy prodejen, první jsou prodejny 

v centrech města, kde je pracovní doba v pracovní dny od 8:30 do 19:30 a v sobotu od 8:30 do 

13:30, v neděli je zavřeno. Druhým typem jsou pobočky, které se nachází v obchodních 

centrech, kde je otvírací a tedy i pracovní doba delší, záleží na konkrétním obchodním centru, 

pracovní doba zde může být od 8:00 (popřípadě 9:00) do 21:00, a to každý den od pondělí do 

neděle. Pracovní doba zpravidla bývá o hodinu delší než doba otvírací, aby personál měl čas 

na úklid a přípravu obchodu.  

 Z důvodů přeceňování zboží před začátkem různých slevových akcí, jako je „10 dní 

Camaïeu“, sezónní výprodeje či roční inventura, je nutná účast prodavaček na pracovišti i 

mimo běžnou pracovní dobu. Přeceňování zboží probíhá většinou po skončení pracovní doby, 

podle prodejny buď po 19:00, nebo po 21:00 formou noční směny. Účast všech prodavaček je 

povinná. V průměru se odpracuje osmnáct hodin za tři měsíce mimo běžnou pracovní dobu. 

Noční směny zpravidla probíhají v rozmezí jedné až šesti hodin. 

Pracovní doba jednotlivých pracovníků závisí především na pozici pracovníka a na 

typu a výši jeho pracovního poměru. Vedoucí prodejny a zástupci vedoucích pracují na hlavní 
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pracovní poměr a mají čtyřiceti hodinový úvazek. V případě těchto dvou pozic existují určitá 

pravidla, která je třeba dodržovat. Každý pracovní den musí být aspoň jeden pracovník 

z vedoucích pozic na pracovišti. Pracuje-li vedoucí na ranní směně, zástupce má odpolední a 

naopak. V době dovolené jednoho nemůže mít dovolenou i druhý. Prodavačky pracují na 

zkrácený úvazek, především na patnáct až dvacet pět hodin týdně. Pracovní doba prodavaček 

je zpravidla nerovnoměrně rozvržena, kdy pracují převážně na odpoledních směnách. V jeden 

pracovní den má pracovník povoleno odpracovat maximálně osm pracovních hodin. Pouze 

v případě mimořádné situace je umožněno pracovníkovi zůstat na pracovišti delší dobu. 

Počet prodavaček na pracovišti je velmi individuální a liší se především na základě 

velikosti prodejny a její obvyklé návštěvnosti. Obecně, větší prodejny, které se nacházejí 

v centrech města, mají k dispozici více pracovníků – obvykle se jedná o tři prodavačky a 

jednoho hlídače, než prodejny v obchodních centrech, kde v současnosti ve všední dny bývá 

jedna prodavačka a od 13:00 bývají na prodejně dvě prodavačky. V průběhu slevových akcí je 

však personál posílen a na prodejně je tak více pracovníků. 

Na některých prodejnách je pracovní doba řešena pomocí tzv. požadavků, kdy si 

každý pracovník vyplňuje tabulku, jak může chodit do práce. Do tabulky se zapisuje pomocí 

zkratek: C – mohu celý den, O/R – mohu odpoledne, mohu ráno, D – dovolená, V – potřebuji 

volno. Důvodem pro nemožnost dojít do práce jsou tolerovány pouze lékařské návštěvy, 

studium a jiné důležité a podstatné jevy. 

Pracovníkům, dle zákona, náleží dvacet dnů dovolené ročně. Čerpání dovolené je však 

ve společnosti Camaïeu podmíněno tím, že nesmí probíhat žádná slevová akce. Dovolená tedy 

nesmí být čerpána v předvánočním období (od 14. prosince) a v lednu, kdy jsou vánoční slevy 

a poté zimní výprodej, od půlky června do cca 20. července, kdy jsou letní výprodeje. Dále 

čtyři krát ročně v průběhu akce „10 dní Camaïeu“. 

V současné době firma Camaïeu v České republice řeší problém se šetřením 

odpracovaných hodin. Je zkrácena doba, kdy je na jednotlivých prodejnách více prodavaček, 

jsou přidávány přestávky. Jednotlivé prodavačky tak mají více práce, na kterou mají méně 

času. 

3.2.3. VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ RŮST 

 Každý zaměstnanec pracující u společnosti Camaïeu prochází na úvod integračním 

školením. Pozice prodavačka absolvuje školení na domovské prodejně, externí zástupkyně a 
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vedoucí prodejny na školící prodejně. Cílem integračního školení je zaučení a osvojení si 

náplně práce dané pozice. Pro každého nového zaměstnance je k dispozici průvodce 

školením, podle kterého je zaškolen.  

 Dalším školením pro všechny zaměstnance jsou tzv. etapy prodeje. Toto školení je 

zaměřeno na zvládnutí technik prodeje a probíhá především formou scének. Cílem školení je, 

aby si absolventi školení osvojili všechny etapy prodeje, argumenty k prodeji a schopnost 

dokončit prodej. Školení probíhá v délce jednoho dne a po jeho absolvování absolvent obdrží 

diplom. Je zpracováváno ve Francii a je pro celé Camaïeu stejné. 

 V průběhu každého roku dále probíhají školení na novou kolekci. Jedná se o krátké 

školení v délce jedné až dvou hodin, které probíhá na domovské prodejně a jeho cílem je 

získání znalostí o aktuálním sortimentu. Smyslem je představení nové kolekce a současných 

trendů ji prezentujících. Prodavačky jsou seznámeny se střihy, materiály, barvami a doplňky, 

které budou v následujícím období žádané. 

Profesní růst je důležitým bodem personální politiky společnosti. V případě uvolnění 

pozice, jde interní komunikace emailem na prodejny. Profesní růst podléhá pravidlům 

interního náboru Camaïeu. Mezi pravidla patří spolupráce se společností více než šest měsíců, 

podílení se na výsledcích obchodu, hodnocení práce regionálním ředitelem velmi pozitivně. 

Dále je žádaná neustálá chuť se rozvíjet, být zodpovědná a jít příkladem celému týmu. 

V případě profesního růstu na pozici vedoucí jsou navíc nutné dobré organizační schopnosti a 

umět určit prioritu dne a v neposlední řadě mít přirozenou autoritu a dokázat motivovat 

kolegy k lepším výsledkům. Za rok 2012 obsadila společnost dvanáct interních zástupkyň a 

čtyři vedoucí prodejny.
56

 

Délka školení je odlišná pro interní růst a pro externí, tedy nové zaměstnance. Externí 

zástupkyně absolvuje školení v délce dvou týdnů, externí vedoucí v délce tří týdnů, než 

nastoupí na svoji prodejnu. V případě interního růstu se jedná o jeden týden na školící 

prodejně a poté jeden týden na své prodejně v doprovodu školitelky. 

Náklady na školení, ubytování apod. jsou hrazeny společností Camaïeu. 

Společnost disponuje v České republice pěti školícími prodejnami. Aby se prodejna 

mohla stát školícím centrem, musí splnit jasně daná kritéria. Jedná se o prodejnu 

s kompletním a stabilním týmem, kde jsou prezentovány hodnoty Camaïeu, s dobrými 
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výsledky a neustálým zlepšováním. Prodejna se vyznačuje  velmi pozitivním postojem, jde 

příkladem všem prodejnám a má pedagogické schopnosti. 

3.2.4. HODNOCENÍ – OKAMŽITÁ ZPĚTNÁ VAZBA A EAP 

 Zaměstnanec dostává okamžitou zpětnou vazbu na svoji práci. Okamžitá zpětná vazba 

je uskutečňována především prostřednictvím pochval nebo pomocí komunikace v týmu či 

hodnotících karet na jednotlivé zóny prodejny. 

 EAP je hodnotící pohovor pro zaměstnance, cílem pohovoru je naplnit plány 

společnosti, které má pro všechny své zaměstnance v rámci svého projektu „Umožnit růst 

každého spolupracovníka znamená umožnit růst Camaïeu“ v souladu s respektováním hodnot 

společnosti. Díky tomuto pohovoru má každý zaměstnanec příležitost zjistit, kde se profesně 

nachází, jak je hodnocena jeho práce a jaké má možnosti ke zlepšení a k profesnímu růstu ve 

společnosti.
57

 Na základě pohovoru dochází k hodnocení uplynulého období a stanovených 

cílů a současně je stanoven rozvoj a cíle na další období pro jednotlivé pracovníky. Hodnotící 

pohovor má být motivační a jeho účelem je, aby zaměstnavatel zjistil, jak se zaměstnanec cítí 

a jaký má postoj vůči práci a společnosti. Předtím než se samotný pohovor uskuteční, 

zaměstnanec a jeho vedoucí pracovník mají za úkol vyplnit dokument EAP o hodnoceném 

pracovníkovi každý zvlášť. Dokument obsahuje jednak slovní hodnocení a popis důležitých 

událostí v období od předešlého pohovoru, dále pak bodové vyhodnocení jednotlivých 

činností, které jsou na pracovišti prováděny. Každá činnost má daný koeficient podle 

důležitosti a je ohodnocena známkou. Body za jednotlivé činnosti jsou dány součinem 

koeficientu a známkou za činnost. Hodnocení musí být prováděno na základě domluvy 

zaměstnance a jeho vedoucího. Po ohodnocení všech činností se získané body sečtou a získá 

se tak celkový počet bodů za všechny činnosti. Na základě výsledného počtu bodů je 

pracovník přiřazen k příslušné úrovni na stupnici rozvoje. Na základě stupňů rozvoje je 

vytvářena platová mřížka pro hodnocení vedoucích a jejich zástupkyň. EAP probíhá jeden 

krát ročně pro vedoucí a zástupkyně vedoucí, pro prodavačky pak jeden krát za šest měsíců, a 

to mimo prodejnu v příjemném prostředí.  

 Hodnocení zpracovává personalista. Na základě EAP může dojít k vytvoření tzv. 

people review, což je novinkou ve společnosti Camaïeu a provádí se prozatím pouze pro 

vedoucí prodejen a jejich zástupkyně s potenciálem. Jedná se o hodnocení kompetencí a 

potenciálu pro rozvoj zaměstnanců na mezinárodní úrovni. 
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3.2.5. SOUTĚŽE POŘÁDANÉ SPOLEČNOSTÍ ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ MOTIVACE 

ZAMĚSTNANCŮ 

Cílem těchto akcí je zvýšit výkon pracovníků prostřednictvím jejich stimulace a 

následného zvýšení motivace. Soutěže pořádané společností mohou být celorepublikové nebo 

se týkají daného kraje republiky. Další soutěže, u kterých jsou iniciátoři především jednotliví 

vedoucí prodejen, jsou akce, kdy mezi sebou soupeří vybrané prodejny. Také může být 

vyhlášena soutěž pouze v rámci jedné pobočky. Soutěže fungují zpravidla na principu 

dosažení největšího růstu stanoveného ukazatele statistiky. Společnost v rámci svých 

celorepublikových soutěží nabízí zaměstnancům atraktivní odměny, v průběhu roku 2012 se 

jednalo například o tyto prvky: wellness víkend pro všechny zaměstnance výherní prodejny, 

dárkové karty Camaïeu v různých hodnotách, výběr produktu a podobně. U menších soutěží, 

především v rámci jedné prodejny, výherce může získat dárkovou kartu v hodnotě 200 Kč 

nebo sladkou odměnu. 

3.2.6. PRÁCE V MLADÉM KOLEKTIVU A PŘÁTELSKÝ PŘÍSTUP 

 Pro společnost Camaïeu je typický přátelský přístup. Všichni zaměstnanci mezi sebou 

udržují mimo jiné i neformální vztahy a všichni pracovníci, a to i nadřízení a podřízení, si 

navzájem tykají. Udržování neformálních vztahů podporují i společné Vánoční večeře či 

večírky a meetingy, na které přispívá zaměstnavatel. Jednotlivé pracovní týmy jsou tvořeny 

převážně mladými slečnami, obzvláště pak vysokoškolačkami. Ze všech šesti set osmdesáti 

šesti zaměstnanců pro Českou republiku (včetně brigádníků) pouze osm pracovníků je starších 

než třicet tři let. Takovéto složení týmu napomáhá udržování vhodných vztahů na pracovišti a 

příjemného pracovního prostředí.  

3.2.7. ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY 

 Za neopomenutelný motivační nástroj považuje společnost zaměstnaneckou slevu, 

kterou mohou zaměstnanci využít na personální nákupy. Zaměstnanec má nárok uplatnit 

zaměstnaneckou slevu ve výši dvaceti procent na každý nákup. V případě, že zaměstnance 

kupuje výrobek v původní plné ceně, má zaměstnanec nárok i na slevu doplňující, která je 

také ve výši dvaceti procent a uplatňuje se na konkrétní výrobek. Pro konkrétní představu 

uvádím údaje personálních nákupů v období od 1.1.2013 do 31.3.2013 vztažené na jednu 

prodejnu. Zaměstnanecká sleva v tomto období vychází na 32,11 % z tržby za personální 

nákupy a byla uplatněna na osmdesát nákupů, které zahrnovaly sto šedesát sedm výrobků. 

Doplňující sleva odpovídá 11,58 % z tržby za personální nákupy a byla uplatněna třicet devět 

krát.  
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Za další benefit lze považovat zajištěný pitný režim na pracovišti, v zázemí každé 

prodejny jsou k dispozici zdarma jak balené vody, tak čaje, káva a různá dochucovadla. Dále 

společnost považuje za motivující meetingy, které nejsou sice v pracovní době a nejsou 

proplacené zaměstnavatelem, ale zaměstnanci díky nim získají potřebné informace k výkonu 

své práce a celkové informace o chodu společnosti. Kromě toho zaměstnanec může na 

meetingu vyjádřit svůj názor a zároveň napomoct společnosti prostřednictvím svých nápadů. 

Meetingy jsou tedy velmi důležitým bodem v komunikaci. Meetingy mohou probíhat jak na 

jednotlivých prodejnách, tak na jiném, neformálnějším místě mimo pracoviště.  
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4. ANALÝZA MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI CAMAïEU 

 Tato kapitola bakalářské práce je zaměřena na analýzu zaměstnanců ve společnosti 

Camaïeu. Skládá se ze dvou částí. V první části je vysvětlena metodika výzkumu, jsou 

představeny výzkumné hypotézy, přiblížen samotný dotazník a způsob jeho vyhodnocování. 

Druhá část obsahuje již konkrétní vyhodnocení jednotlivých otázek. 

4.1.1. METODIKA VÝZKUMU 

 Metodika výzkumu této bakalářské práce vychází z jejího cíle. Za cíl bylo stanoveno 

zjištění, jaké nástroje a metody motivace zaměstnanců jsou používány ve firmě zaměřené na 

prodej oděvů, zhodnotit je a v případě možného zlepšení navrhnout efektivnější způsob jejich 

uplatňování, který povede ke zvýšení motivace zaměstnanců této firmy. Zanalyzovat motivaci 

není jednoduchým úkolem, neboť se jedná o vnitřní sílu ovlivňující chování a jednání jedince, 

která není měřitelná. Byla zvolena, jak tomu často bývá v případě zjišťování motivace 

zaměstnanců, metoda dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření probíhalo pomocí dotazníku 

v tištěné podobě, jednotliví zaměstnanci měli tedy dostatek prostoru pro jeho vyplnění. 

Největší výhodou této metody je zaručení anonymity a získání dostatečného počtu 

respondentů.  

 Na základě stanoveného cíle této bakalářské práce, byly stanoveny tři výzkumné 

hypotézy: 

1. Pořadí prvních třech očekávaných potřeb mají stejnou důležitost v hodnocení 

respondentů jako tři nejčastěji uváděné potřeby pro výkon práce. 

2. Většina respondentů uvádí, že existuje přímý vztah mezi provizním systémem a jejich 

výkonem práce. 

3. Nejvíce demotivujícím faktorem jsou nereálné cíle. 

Při sestavování dotazníku bylo vycházeno z procesu motivace. Dotazník je tedy 

koncipován tak, aby se dotkl všech kroků v procesu pracovní motivace. Na základě procesu 

motivace otázky dotazníku začínají první fází, kde dotazník zjišťuje potřeby a faktory, které 

zaměstnance motivují nebo naopak demotivují při výkonu práce. Následně jsou analyzovány 

hybné síly, tedy chování nebo akce zaměstnanců. Další otázky jsou zaměřeny na samotný 

výkon pracovníků a stimuly a faktory, které ho ovlivňují. Čtvrtá fáze procesu je 

představována otázkami, které zkoumají požitek, jestli došlo k naplnění nebo naopak 

k frustraci. Dotazník je uzavřen identifikačními otázkami, které slouží pro jeho vyhodnocení.  
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Použitý dotazník se skládá ze šestnácti otázek, z toho jsou čtyři otázky identifikační. 

Všechny otázky jsou položené v ženském rodě, neboť dotazníky byly předány na prodejny, 

kde pracují pouze ženy. Dotazník byl koncipován tak, aby byl srozumitelný a vhodně dlouhý, 

aby bylo dosaženo dostatečné návratnosti.  

Analýza prostřednictvím dotazníku probíhala na pobočkách společnosti Camaïeu, 

které sídlí na Moravě. Do regionu Morava spadá dvanáct prodejen. Aktuální počet 

kmenových zaměstnanců v tomto regionu je osmdesát a dvacet šest brigádníků v případě 

nutnosti na výpomoc. Dotazník byl předán na poradě společnosti Camaïeu jednotlivým 

vedoucím prodejen, kteří ho pak dále předali svým zaměstnancům. Zaměstnanci měli dvacet 

dní na vyplnění a zaslání jednotlivých dotazníků zpět. Vyplněné dotazníky na vyhodnocení 

však poslalo pouze devět prodejen a bylo tedy vyhodnoceno čtyřicet jedna dotazníků. 

Dotazníky byly zpracovány prostřednictvím počítačového programu SPSS, který je používán 

na statistické zpracování dat. Pro konečné údaje a interpretaci dat byl využit program excel.  

4.1.2. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ 

Následující kapitola obsahuje vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku. Pro 

přehlednou interpretaci jsou použity názorné grafy a tabulky. 

Otázka č. 1  V níže uvedené tabulce zakroužkujte u každého faktoru hodnocení, 

jak Vás daný faktor motivuje ke zlepšení Vašeho pracovního výkonu.  

1 – největší motivace, 5 – nejnižší mot ivace 

V Tabulce 4.1.2.1 jsou uvedeny průměrné hodnoty faktorů, které motivují 

zaměstnance ke zlepšení jejich pracovního výkonu. Všechny hodnoty se nacházejí v intervalu 

od jedné do tří, můžeme je tedy hodnotit jako motivující faktory, na které by se měla 

společnost zaměřit. Prioritní faktory, které byly hodnoceny největší motivací, jsou jistota 

výplaty (průměrná hodnota 1,46), ochota kolegů (1,61), podpora vedoucího (1,61), 

rovnocenné zacházení (1,68) a komunikace s vedoucím (1,8). Nejméně motivujícím faktorem 

je zaměstnanecká sleva (2,61). 
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FAKTOR PRŮMĚR FAKTOR PRŮMĚR 

jistota výplaty 1,46 Pracovní prostředí  2,15 

ochota kolegů 1,61 předávání informací 2,15 

podpora vedoucího 1,61 podmínky pro vzdělávání 2,37 

rovnocenné zacházení 1,68 Prodej výrobků 2,41 

komunikace s vedoucím 1,8 organizace prac. doby 2,44 

ochota vedoucího 2 pracovní zátěž 2,44 

spolurozhodování 2,07 zaměstnanecká sleva 2,61 

Tab. č. 4.1.2.1 

Pramen: Autor 

  

Otázka č. 2  Co Vás ve Vašem výkonu práce nejvíce demotivuje? (můžete označit 

maximálně tři odpovědi)  

Graf č. 4.1.2.1 znázorňuje četnosti faktorů, které demotivují zaměstnance při výkonu 

práce. Nejvíce krát zaměstnanci označili za demotivující faktor nereálné cíle (hodnota 

absolutní četnosti 33), hrubé jednání zákazníků (23) a nevšímavost k dobrým výsledkům (21). 

Zbylé faktory se objevovaly s nižší četností, nespravedlivé odměňování a nadměrné množství 

práce (7), kritika (4) a nezájem nadřízeného (0). Pouze v jediném případě byla označena 

odpověď „není nic, co by mě v práci demotivovalo“.  

 
Graf č. 4.1.2.1 

Pramen: Autor 

 

35% 

24% 

22% 

7% 

7% 
4% 

1% 0% 

DEMOTIVACE 

Nereálné cíle 

Hrubé jednání 

Nevšímavost k dobrým výsledkům 

Nespravedlivé odměňování 

Nadměrné množství práce 

Kritika 

Není nic, co by demotivovalo 

Nezájem nadřízeného 



45 

 

Otázka č. 3  Co Vám ve vaší práci brání k  tomu, abyste ji vykonávala lépe? 

Vypište alespoň 3 překážky.  

Graf č. 4.1.2.2 znázorňuje četnosti bariér, které brání pracovníkům při výkonu jejich 

práce. Jako nejčastěji označovanou bariérou bylo šetření hodin (hodnota absolutní četnosti 

22). Zbylé bariéry byly hodnoceny s obdobnou četností (hodnoty četností 13 a 14). 

 
Graf č. 4.1.2.2 

Pramen: Autor 

Otázka č. 4 Zakroužkujte 3 znalosti/dovednosti, které by Vám pomohly zlepšit 

prodej a komunikaci se zákazníky.  

Graf č. 4.1.2.3 zachycuje četnosti dovedností, které zaměstnanci hodnotili jako 

potřebné pro zlepšení prodeje a komunikace se zákazníky. Nejčastěji volili dovednost, jak 

zvládnout protivné zákazníky (hodnota absolutní četnosti 32), argumenty k prodeji (31) a 

znalost sortimentu (30). Nejméně často byly hodnoceny možnosti doplňkový prodej (18) a 

naslouchání potřeb zákazníků (11). 

 
Graf č. 4.1.2.3 

Pramen: Autor 
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Otázka č. 5  Co byste na Vaši prodejně/ve Vaší práci změnila, abyste byla více 

motivována?  

Graf č. 4.1.2.4 znázorňuje četnosti prvků, které by respondenti změnili, aby byli více 

motivováni. Jako neefektivnější změnu respondenti vidí ve vyšším ohodnocení (hodnota 

absolutní četnosti 17), následují splnitelné cíle a lepší systém pro dodávku zásob (oba 9). 

Patnáct procent respondentů uvedlo i jiné, odlišné změny. 

 
Graf č. 4.1.2.4 

Pramen: Autor 

 

Otázka č. 6  Seřaďte následující faktory podle toho, jak ovlivňují kvalitu Vaší 

práce. 1 –  nejvíce ovlivňují, 4 –  nejméně ovlivňují  

 V tabulce č 4.1.2.2 jsou uvedeny průměrné hodnoty faktorů, které ovlivňují kvalitu 

práce respondentů.  Průměrné hodnoty faktorů výše platu, pracovního prostředí a znalosti 

pracovní problematiky se nacházejí v intervalu od 2,20 do 2,41. Dostatek času na úkol je 

hodnocen o trochu hůře a průměrná hodnota toho faktoru nabývá 3,12. Na základě obdobných 

průměrových hodnot můžeme uvažovat, že všechny faktory mají vliv na kvalitu práce a 

rozdíly jsou pouze individuálního charakteru. 

FAKTOR PRŮMĚR 

výše platu 2,20 

pracovní prostředí 2,20 

znalost pracovní problematiky 2,41 

dostatek času na úkol 3,12 

Tab č. 4.1.2.2 

Pramen: Autor 
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Otázka č. 7  V případě možnosti provizí z  počtu provedených prodejů nebo 

procenta z dosaženého obratu pracovaly byste více/lépe?  

Graf č. 4.1.2.5 znázorňuje odpovědi respondentů na sedmou otázku, kdy 25 

zaměstnanců uvedlo, že by pracovalo více/lépe a 16 respondentů odpovědělo záporně. 

 
Graf č. 4.1.2.5 

Pramen: Autor 

 

Otázka č. 8  Provize by ovlivnily spíše kvalitu práce nebo kvantitu práce?  

 Graf č. 4.1.2.6 vyjadřuje odpovědi pracovníků na osmou otázku, kdy 27 respondentů 

uvádí kvantitu a 14 respondentů kvalitu. 

 
Graf č. 4.1.2.6 

Pramen: Autor 

 

Otázka č. 9  Co by se mělo na Vaší prodejně změnit, aby bylo dosaže no 

plánovaných cílů u ukazatelů tržba, transformák a koše.  
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TRŽBA 

 Graf č. 4.1.2.7 zachycuje četnosti faktorů, které by se měli na prodejně změnit, aby 

bylo pracovníkům umožněno dosahovat požadované tržby. Jako přínosnou změnu vidí 

v uspořádání více akcí pro zákazníky a dostatečných zásobách k prodeji (hodnota absolutní 

četnosti 13). Dále se objevil požadavek na větší sortiment (9) a čtrnáct procent respondentů 

měli návrhy na jiné změny. 

 
Graf č. 4.1.2.7  

Pramen:Autor 

 

TRANSFORMÁK 

 Graf č. 4.1.2.8 zachycuje četnosti faktorů, které by se měli na prodejně změnit, aby 

bylo pracovníkům umožněno dosahovat požadované hodnoty „transformáku“. Co se týče 

tohoto ukazatele, měli respondenti více nápadů. Nejčastěji se však vyskytovaly odpovědi na 

dodržování technik prodeje (hodnota absolutní četnosti 9), což je něco, co pracovník musí 

dodržovat a nejedná se o změnu na prodejně, která by mu pomohla.  Proto v případě této 

otázky musíme uvažovat i určité procento pro nepochopení. Další navrhnuté možnosti byly 

nižší ceny, k dispozici na prodejně všechny velikosti esenciálního zboží a dostatečný čas na 

obsluhu zákazníků (všechny 8). Dále více prodavaček (5) a jiné (3). 
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Graf č. 4.1.2.8  

Pramen: Autor 

 

KOŠE 

 Graf č. 4.1.2.9 zachycuje četnosti faktorů, které by se měli na prodejně změnit, aby 

bylo pracovníkům umožněno dosahovat požadované hodnoty koše v korunách a koše 

v kusech. Nejvíc krát byl uveden návrh na akce na kusy (hodnota absolutní četnosti 14), 

následně rozšířit sortiment doplňků (12), zlevnit doplňky (8) a jiné (7). 

 
Graf č. 4.1.2.9  

Pramen: Autor 

 

Otázka č. 10 Které  zaměstnanecké výhody postrádáte?  

 Graf č. 4.1.2.10 zachycuje, o které zaměstnanecké výhody by měli pracovníci zájem. 

Devatenáct respondentů postrádá příspěvek na stravné formou stravenek, dvanáct respondentů 
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by ocenilo různou formu speciálních odměn, především na Vánoce a narozeniny. Deset 

respondentů postrádají jiné zaměstnanecké výhody. 

 
Graf č. 4.1.2.10 

Pramen: Autor 

 

Otázka č. 11  Co se Vám nejvíce líbí na této práci?  

 V Grafu č. 4.1.2.11 jsou uvedeny vlastnosti práce, které se zaměstnancům nejvíce líbí. 

Dvanáct respondentů označilo komunikaci s lidmi jako nejvíce pozitivní prvek a stejný počet 

respondentů tak hodnotí pracovní prostředí. Devět zaměstnanců vybralo práci s módou a osm 

různorodost práce. 

 
Graf č. 4.1.2.11 

Pramen: Autor 

 

 

Otázka č. 12  Co vás nejvíce frustruje na této práci?  

 Graf č. 4.1.2.12 zaznamenává četnosti prvků, které zaměstnanci hodnotí jako 

frustrující. Jako nejvíce frustrující respondenti označili stres ze špatných výsledků (hodnota 
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absolutní četnosti 14), následují nepříjemní zákaznici (13), množství práce (8) a šetření hodin 

(4). Dva respondenti označili jiné problémy.  

 
Graf č. 4.1.2.12 

Pramen: Autor 

 

Otázka č. 13  Věkové skupiny  

 V tabulce č. 4.1.2.3 je zachycena věková struktura respondentů. Nejvíce respondentů, 

dvacet devět, se nachází ve skupině 21 – 25 let. Ve skupině 26 – 30 let to je jedenáct 

respondentů, ve skupině méně než 20 je jediný respondent. Žádný z respondentů nepatří do 

skupiny nad 31 let. 

VĚKOVÁ SKUPINA 
POČET 

RESPONDENTŮ 

méně než 20 1 

21 - 25 let 29 

26 - 30 let 11 

31 let a více 0 

Tab. č. 4.1.2.3  

Pramen: Autor 

 

Otázka č. 14  Pracovní úvazek  

 Tabulka č. 4.1.2.4 zachycuje výši pracovního úvazku. Na hlavní pracovní poměr je 

zaměstnáno dvanáct respondentů, na částečný úvazek dvacet čtyři respondentů a brigádníků 

odpovídalo pět. 
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ÚVAZEK POČET 
RESPONDENTŮ 

Hlavní pracovní poměr 12 

Částečný úvazek 24 

Brigádník 5 

Tab. č. 4.1.2.4 

Pramen: Autor 

 

Otázka č. 15  Pozice 

 Tabulka č. 4.1.2.5 uvádí pozice respondentů. Na dotazník odpovídalo jedenáct 

vedoucích pracovníků a třiceti respondentů náleží pozice prodavačka. 

POZICE POČET 
RESPONDENTŮ 

Vedoucí/zástupce vedoucí 11 

Prodavačka 30 

Tab. č. 4.1.2.5 

Pramen: Autor 

 

Otázka č. 16  Doba zaměstnání u firmy  

 V tabulce č. 4.1.2.6 jsou uvedeny údaje, jak dlouho jednotliví respondenti pracují u 

firmy Camaïeu. Devatenáct respondentů pracuje u firmy 1 – 3 roky, patnáct respondentů 

méně než jeden rok. Sedm respondentů je u firmy zaměstnáno 4 – 7 let. Více než sedm let 

nepracuje u firmy žádný respondent. 

DOBA ZAMĚSTNÁNÍ POČET 
RESPONDENTŮ 

Méně než jeden rok 15 

1 - 3 roky 19 

4 - 7 let 7 

více než 7 let 0 

Tab. č. 4.1.2.6 

Pramen: Autor 

 

Na základě vyhodnocení všech dotazníků můžeme dojít k závěru, zda stanovené 

výzkumné hypotézy byly potvrzeny nebo vyvráceny. 
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 První hypotéza: Pořadí prvních třech očekávaných potřeb mají stejnou důležitost 

v hodnocení respondentů jako tři nejčastěji uváděné potřeby pro výkon práce. Hypotéza byla 

ověřována pomocí otázek č. 1, 3, 4, 6 a 9. Odpovědi z komplexní otázky č. 1 byly srovnávány 

s odpověďmi na otázky č. 3, 4, 6 a 9. První tři očekávané potřeby byly zjištěny jako jistota 

výplaty, podpora vedoucího a ochota kolegů vyjít vstříc. Na otázky týkající se výkonu práce 

však respondenti uváděli jiné potřeby, jako je více akcí pro zákazníky, zlevnit ceny, dostatek 

sortimentu a podobně. Na základě dotazníků byla hypotéza č. 1 vyvrácena. 

 Druhá hypotéza: Většina respondentů uvádí, že existuje přímý vztah mezi provizním 

systémem a jejich výkonem práce. Hypotéza byla ověřována pomocí otázek č. 7 a 8. Na 

základě šedesát jedna procent kladných odpovědí na otázku, zda by zaměstnanci v případě 

možnosti provizí pracovaly více/lépe, byla hypotéza č. 2 potvrzena. 

 Třetí hypotéza: Nejvíce demotivujícím faktorem jsou nereálné cíle. Platnost hypotézy 

byla zjišťována pomocí otázek č. 2, 5 a 12. Na konkrétně položenou otázku na nejvíce 

demotivující faktor byla nejvíc krát označena možnost „nereálné cíle“, kterou vybralo třicet 

pět procent respondentů. Dále dvacet dva procent respondentů uvádí, že splnitelné cíle by 

vedly k jejich větší motivovanosti. A při zjišťování frustrace, třicet tři procent respondentů 

uvádí stres ze špatných výsledků. Na základě těchto tří otázek byla hypotéza č. 3 potvrzena. 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na základě informací, které byly firmou poskytnuty, a na základě výsledků 

z dotazníkového šetření, které poukázaly na slabá místa společnosti, jsou v této části práce 

uvedeny návrhy a doporučení, jak by se daly odstranit nedostatky v oblasti motivace 

zaměstnanců. 

5.1.  NEREÁLNÉ CÍLE 

 Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že nejvíce demotivujícím faktorem jsou 

nereálné cíle, které mají za následek až frustraci zaměstnanců. Dále z dotazníků vyplývá, že 

stanovení splnitelných cílů, povede k vyšší motivaci zaměstnanců. Proto je důležité se tomuto 

faktoru hygieny věnovat.  

Na základě teorie cílů, cíl musí být náročný, ale dosažitelný a po dosažení stanoveného 

cíle má následovat odměna. Ve společnosti může být problémem stanovení cílů, které 

vycházejí z loňského roku a nezohledňují aktuální situaci. Proto se společnosti doporučuje 

hlubší plánování cílů, které by sice vycházelo z loňských údajů, ale bylo by propracovanější. 

Návrh se týká ukazatele tržba, který je současným kritériem pro získání prémií. Bylo by 

vhodné, aby za splnění cíle byla považována kladná delta a ne pouze navýšená částka tržby 

z loňského roku. Ukazatel delta vyjadřuje, zda byla tržba v přepočtu na jednoho návštěvníka 

prodejny větší či menší. Delta se vypočítá pomocí následujícího vzorce: 

 = aktuální tržba – (aktuální návštěvnost   loňská omega). 

Prodavačky by tak měly větší šanci na dosažení cíle, neboť by byla zohledňována 

skutečná návštěvnost a ne pouze výsledek z předešlého roku. Výsledkem zreálnění cílů by 

pak bylo snížení stresu a frustrace zaměstnanců ze špatných výsledků a naopak získání 

motivace pro výkon jejich práce. 

5.2.  VYŠŠÍ OHODNOCENÍ 

 Na základě potvrzení hypotézy č. 2 lze předpokládat, že pro společnost bude přínosem 

zavedení provizí z počtu provedených prodejů nebo procenta z dosaženého obratu. Společnost 

si zakládá na servisu, který prodavačky poskytují všem zákazníkům, ale chybí tady přímá 

motivace k oslovení všech zákazníků a věnování jim sto procent času. Systém provizí je 

cestou k vyššímu ohodnocení zaměstnanců, což povede k jejich vyšší motivaci. Šedesát šest 

procent respondentů označilo, že tato možnost odměňování ovlivní kvantitu jejich práce. 



55 

 

Předpokládejme, že by tak bylo obslouženo více zákazníků, dosaženo většího obratu a získání 

větší klientely. Proto se společnosti navrhují následující dvě varianty: 

1. za každý nákup, který bude obsahovat minimálně tři kusy zboží a bude to nákup v 

hodnotě nad 1999 Kč, všechny prodavačky aktuálně na prodejně získají provizi dvě 

procenta z daného nákupu, 

2. v případě kladné delty o 2000 Kč za jeden pracovní den bude prodavačkám pracujícím 

daný den na prodejně přiděleno jedno procento z dosaženého obratu, v poměru kolik 

hodin strávila na prodejně.  

Při součinnosti obou variant je pravděpodobné, že i při horších výsledcích, kdy už 

bude nereálné dosáhnout kladné delty, mohou se prodavačky zaměřit na variantu č. 1 a získat 

alespoň provizi a pro společnost bude přínosem, že prodavačky práci tzv. nevzdají a budou se 

snažit dál. Provize i procenta nemusí dosahovat velkých částek, ale pracovník už zde nalezne 

přímou vazbu na jeho výkony a právě konečná částka záleží pouze na odvedené práci. 

Dále by bylo vhodné, aby firma zavedla odměnu, která nebude udělována na základě 

finančních ukazatelů. Pro zajištění řádného plnění úkolů, zpětné vazby na vykonanou práci a 

následně tak vyšší motivace bylo navrhnuto, aby každý vedoucí prodejny měl k dispozici 

jednu dárkovou kartu v hodnotě 200 Kč na měsíc. Kartu bude moci udělit zaměstnanci za 

mimořádně odvedenou práci, která bude přínosem pro celou prodejnu. Jako příklad pro 

získání odměny můžeme uvést nové uspořádání prodejny nebo nějaký nápad či inovaci, která 

povede ke zlepšení chodu na prodejně. 

5.3.  SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ 

Z odpovědí na otázku, co by se mohlo na prodejně změnit, aby bylo dosaženo 

plánovaných ukazatelů, vyplývá, že by se společnost měla zaměřit na systém zásobování. Na 

základě odpovědí lze uvést, že nejsou na prodejnách dostatečné zásoby. Problémem je, že 

zboží ve výloze není na prodejně, protože v dané velikosti přišel jediný kus. A přitom výloha 

je prvotní lákadlo pro zákazníky, je tedy pravděpodobné, že dané zboží bude chtít zákazník 

vyzkoušet. Proto by bylo vhodné, aby zboží, které se dává do výlohy, přišlo minimálně dva 

krát ve velikosti S, a dále v případě zájmu šlo dané zboží objednat. Bylo uvedeno, že některé 

velikosti esenciálního zboží na prodejnách chybí, což může být problémem pro uskutečnění 

prodeje. Nedostatek zboží na prodejně může být i následkem toho, že nejsou všechny krabice 

se zbožím vybalené. Proto se společnosti navrhuje, aby byl zřízen propracovanější systém 

zásobování a nedocházelo tak k situacím, kdy je na prodejně přebytek jedné velikosti a 
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nedostatek velikosti druhé. V době, kdy je realizován transfer (zaslání většího množství 

oblečení z jedné prodejny na druhou nebo na sklad) nebo podobné aktivity, které jsou 

prioritou, je nutné omezení zasílání nového zboží na nutné minimum, aby nedocházelo k 

hromadění nevybalených krabic. A v případě zjištění nedostatku esenciálního či jiného zboží, 

o které je zájem, by se zasílala tabulka s informacemi na centrální sklad každý druhý den 

v předem stanovenou hodinu. Tabulka č. 5.3.1 může zabránit jak dlouhodobému postrádání 

zboží, tak zbytečnému nadzásobení zboží. 

CHYBÍ PŘEBÝVÁ 

Název zboží Velikost Název zboží Velikost 

    

Tab. 5.3.1 

Pramen: Autor 

 

5.4.  DÍLČÍ NÁVRHY 

Z dotazníků vyplývá, že současným problémem je šetření odpracovaných hodin. Na 

základě toho mají prodavačky méně času a více úkolů. Druhou nejčastější odpovědí na otázku 

frustrace bylo nadměrné množství práce, kde byly zdůrazňovány nereálné požadavky na 

současné posílání transferů, zároveň dosažení vysokých cílů, uskutečňovat probíhající akce a 

vybalovat zboží. Je důležité stanovit prodavačkám priority a v případě možnosti navýšit počet 

odpracovaných hodin a využít možnosti brigádníků v nejvytíženější době a při realizaci více 

úkolů současně. 

Dále bylo společnosti navrhnuto poskytování zaměstnancům příspěvek na stravné 

formou stravenek. Z dotazníků vyplývá, že o ně mají pracovníci velký zájem a současně pro 

firmu je to daňově uznatelný náklad. 

Poslední návrh se týká znalostí a dovedností, které pomáhají zlepšit prodej. Bylo by 

vhodné, aby se společnost při svých školeních zaměřila i na zvládnutí protivných zákazníků. 

Vhodné je zinscenovat scénky, které se staly a stávají na prodejně a osvojit si postup, jak se 

k takovýmto zákazníkům chovat a tím zabránit, aby došlo k demotivaci v případě nevhodného 

chování zákazníka. 

Výsledky dotazníkového šetření a současně návrhy a doporučení budou předány 

vedení firmy a věříme, že mu přinesou řadu užitečných poznatků a budou podkladem pro 

vytvoření účinného motivačního programu. 
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6. ZÁVĚR 

Tato práce na téma Motivace zaměstnanců ve firmě zaměřené na prodej oděvů 

obsahuje, jak teoretická východiska, kde je problematika motivace přiblížena, tak samotné 

šetření úrovně motivace v konkrétní firmě. 

Analyzována byla francouzská oděvní společnost Camaïeu, konkrétně její Moravské 

pobočky. Za účelem zjištění úrovně motivace bylo využito dotazníkového šetření. Praktická 

část začíná všeobecným představením společnosti, následně jsou popsány jednotlivé nástroje 

motivace, které firma využívá. Je zde i přiblížena metodika výzkumu a samotný dotazník. 

Významnou části této kapitoly je vyhodnocení dotazníku v rámci každé otázky a následné 

potvrzení či vyvrácení výzkumných hypotéz. Na závěr praktické části jsou uvedeny návrhy a 

doporučení, které mohou sloužit k efektivnějšímu uplatňování motivačního systému 

společnosti. 

Na základě informací, které byly firmou poskytnuty, a na základě výsledků 

z dotazníkového šetření byly stanoveny návrhy a doporučení. Týkají se především odstranění 

nejsilnějšího demotivujícího faktoru, a to nereálných cílů, zavedení přímé motivace 

prodavaček k oslovení zákaznic formou provizí a zlepšení systému zásobování, který výrazně 

ovlivňuje práci prodavaček. Navíc jsou uvedeny dílčí návrhy, které budou přínosem pro 

zaměstnance. 

Stanovený cíl v úvodu práce je považován za splněný a věříme, že výsledky práce 

v podobě návrhů a doporučení budou pro společnost přínosem. 
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