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1 Úvod 

 V dnešní hektické době přesycených trhů a neutuchajících bojů o každého zákazníka 

je někdy velice obtížné pro firmu udržet si své postavení na trhu, zákazníky a stát se 

úspěšnou. Manažeři či majitelé takových firem vynakládají vysoké úsilí na vymýšlení 

dlouhodobých strategií, plánování, mapování konkurence a podobně a při tom mnohdy 

zapomínají na to nejdůležitější,  na své zaměstnance. Správné využívání zdrojů, a to 

především těch lidských, patří v dnešní době ke klíčovým schopnostem, které odlišují úspěšné 

firmy od těch méně úspěšných.  

 Tvrzení, že úspěšnou firmu tvoří spokojení zaměstnanci je pořád aktuální a nejspíše 

ještě nějakou dobu bude, a proto by se měl každý zaměstnavatel snažit dosáhnout co největší 

motivovanosti svých zaměstnanců a vytvářet pro ně vhodné pracovní podmínky. Vhodně 

motivovaný a spokojený pracovník totiž dokáže podávat stálý vysoký výkon, kterým 

napomáhá organizaci v dosažení stanovených cílů. Zaměstnavatel má v rukou celou řadu 

stimulačních nástrojů, za pomocí kterých může vhodně své pracovníky stimulovat. Patří mezi 

ně různé hmotné či nehmotné odměny, zaměstnanecké benefity apod. Samozřejmostí by také 

měly být neustále se zlepšující pracovní podmínky v podobě jak příjemného pracovního 

prostředí, tak práce samotné. 

 Cílem této bakalářské práce je zjistit spokojenost či nespokojenost zaměstnanců s 

vybranými stimulačními prostředky, které považuje vedení společnosti Templin CZ s.r.o. jako 

problematické, a to prostřednictvím kvantitativního dotazníkové šetření a poté 

polostrukturovaných rozhovorů. Jedná se konkrétně o komunikaci a zpětnou vazbu 

zaměstnanců, mezilidské vztahy na pracovišti, systém odměňování a odměnu samotnou. Dále 

se pokusit odhalit příčiny případné nespokojenosti s těmito stimuly a doporučit konkrétní 

opatření.  

 Práce se bude skládat ze dvou částí. V první části budou popsány teoretické přístupy k 

motivaci, pracovní spokojenosti, komunikaci, mezilidským vztahům, problematice 

odměňování a metodologii výzkumu. V druhé části bude následovat charakteristika firmy 

Templin CZ s.r.o., dále pak analýza získaných dat, vyhodnocení a závěrečná doporučení.   
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2 Teoretické přístupy k motivaci a spokojenosti 

 V této kapitole jsou popsány obecné teoretické přístupy k problematice motivace a 

spokojenosti. 

2.1 Motivace lidské činnosti 

 Podle Bedrnové a Nového (2007) je možno chápat motivaci lidské činnosti jako jednu 

ze základních osobnostních substruktur, zároveň ovšem také jako součást dynamiky 

osobnosti. Za pomoci pojmu motivace je vyjádřena skutečnost, že v lidské psychice působí 

specifické vnitřní hybné síly, tzv. motivy, které nemusí být zcela vždy vědomé či 

uvědomované. Pomocí těchto sil je činnost člověka orientována, aktivizována a po určitou 

dobu tato aktivita udržována. Navenek je pak působení těchto sil promítnuto v podobě 

motivovaného jednání.  

2.1.1 Vymezení motivace 

Motivace působí současně ve třech dimenzích: 

 Jako první je označována dimenze směru, která motivaci a činnost člověka buď 

zaměřuje určitým směrem  a nebo naopak odvrací od jiných směrů. 

 Následující dimenzí je dimenze intenzity, kde je řešena závislost mezi intenzitou 

motivace a úsilím jedince o dosažení cíle, určeného směrovou dimenzí. Se zvětšující se 

motivací, roste i úsilí a vynaložená energie jedince, a naopak. 

 Jako poslední je řazena dimenze stálosti, která se projevuje jako vytrvalost jedince 

pokračovat v motivované činnosti i přes překážky, které se mohou objevit. Vysoká vytrvalost 

je pak charakterizovaná stálostí směru a intenzity motivované činnosti.   

 

2.1.2 Motiv 

 Provazník a Komárková (2004) tvrdí, že motiv představuje vnitřní psychickou sílu, 

která orientuje činnost jedince, dále ji v daném směru aktivizuje a následně udržuje. Motiv 

tedy představuje příčinu určitého lidského jednání a dává mu jistý psychologický smysl. 

Motiv je úzce spjat s cíli, kdy za obecný cíl každého motivu se dá považovat dosažení 

psychického stavu, tzv. nasycení. Motivy lze rozdělit podle možnosti dosažení cílového stavu 
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na motivy terminální, jejichž cíle lze dosáhnout a motivy instrumentální, kterým nelze přiřadit 

určitý cílový stav. 

2.1.3 Zdroje motivace 

 Podle Bedrnové a Nového (2007) označujeme jako zdroje motivace skutečnosti, které 

motivaci vytvářejí, čili skutečnosti zakládající dynamické tendence a zaměření lidské činnosti. 

Existuje celá řada skutečností podílejících se na utváření motivace lidské činnosti. 

K nejčastějším motivům patří: 

 Potřeby, 

 Návyky, 

 Zájmy, 

 Hodnoty a hodnotové orientace, 

 Ideály. 

 Potřeby jsou považovány za základní zdroj motivace. Z psychologického hlediska 

jsou potřeby chápany jako člověkem prožívaný, vždy ne zcela uvědomovaný nedostatek 

něčeho, co je pro daného jedince subjektivně důležité. V rovině prožívání se projevuje jako 

nepříjemný stav napětí, který vyvolává tendence k odstranění takového napětí. Následuje tedy 

zpravidla činnost vedoucí k odstranění nedostatku, respektive k uspokojení dané potřeby. Je 

zde ovšem kladen předpoklad, že subjekt nalezne určitý cíl, který umožní uspokojení dané 

potřeby.   

 

 

Zdroj: Bedrnová, Nový (2007, s. 366) 

Potřeby jsou obvykle členěny na: 

 Primární, což jsou potřeby, které jsou spojeny s funkcemi a činností lidského těla. 

Jedná se zejména o potřebu vzduchu, tekutin, potravy a podobně. Primární potřeby bývají 

také označovány jako biologické nebo fyziologické, 

Obrázek 2.1 Schematické znázornění vztahu nedostatku, potřeb, motivace a činnosti člověka 
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 Sekundární, někdy označovány jako potřeby sociální nebo společenské. Existence 

těchto potřeb je spjata s člověkem jako s tvorem sociálním, kulturním a ne již jako 

s biologickou entitou. K sekundárním potřebám jsou řazeny například potřeby lásky, 

seberealizace a podobně. 

 Jako návyk je označován opakovaný, fixovaný a zautomatizovaný způsob činnosti 

nebo jednání člověka v určité situaci. Dá se tedy říct, že dostane-li se člověk do situace, která 

svými charakteristikami odpovídá podmínkám, s nimiž má již člověk spjat určité činnosti a 

postupy, „probouzejí se“ u něj automaticky tendence k realizování fixovaných stereotypů 

z dřívějška. Jedná tedy v souladu se svým návykem. Jinak lze také návyk definovat jako 

naučený vzorec chování, vnitřní tlak, či pohnutku učinit něco konkrétního v dané situaci. 

Návyky se mohou objevovat ve všech sférách lidské činnosti a dle původu mohou být 

výsledkem nejen výchovy, ale i sebeutvářecích aktivit každého člověka. 

 Za zájem je považováno trvalejší zaměření člověka na určitou oblast, která jej v 

daném směru aktivizuje. Lze tedy zájem chápat jako jistý druh motivu. 

 Hodnoty vyjadřují subjektivní pohled člověka na skutečnosti, se kterými se během 

svého života setkává. Těmto skutečnostem přikládá určitou hodnotu nebo význam a vytváří si 

tak hodnotový systém, který ovlivňuje jeho jednání i prožívání. 

 Ideálem se rozumí určitá představa něčeho subjektivně žádoucího, co pro daného 

člověka představuje cíl, o který usiluje (Bedrnová, Nový, 2007). 

Motivace a výkon 

 Podle Provazníka a Komárkové (2004) všude tam, kde jde o výkon, hraje téma 

motivace významnou roli. Schopnosti spolu s motivací tvoří základní skupiny výkonnosti 

člověka. Tuto skutečnost je možné vyjádřit za pomocí vzorce:  

     V = f (M . S) 

kde V = úroveň výkonu 

 M = úroveň motivace 

 S = úroveň schopností 
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 Z tohoto vzorce lze jednoduše nabýt dojmu, že vztah motivace a výkonu je prostý. 

Čím je motiv silnější, tím lepší bude i výkon a naopak. Bohužel tento názor není zcela 

správný. Pouze v případě, že je motivace nízká, či vůbec žádná platí, že výkon nebo výsledek 

jeho činnosti je neuspokojivý. Ovšem v případě, kdy je naopak motivace velmi vysoká a 

podle vzorce se očekává velmi vysoký výkon, nebývá výsledek činnosti často tak uspokojivý. 

Příčinnou tohoto jevu je, že přílišná motivovanost s sebou nese i vysokou míru psychického 

napětí, které narušuje normální fungování psychiky jedince a oslabuje tak jeho subjektivní 

předpoklady a následně celkový výkon. Tento vztah popisuje Dodsonův zákon, také 

označován jako "obrácená U-křivka". Průběh této křivky znázorňuje, že úroveň výkonu v 

případě nízké motivace je taktéž nízká a s růstem motivace se zvětšuje, ovšem jen do určité 

úrovně. Je-li tato úroveň přesažena, začíná se paradoxně úroveň výkonu, i přes stále se 

zvětšující motivaci, snižovat. Existuje tedy optimální úroveň motivace, při které je 

dosahováno nejvyššího výkonu. Tato optimální úroveň se ale s obtížností úkolu liší. V 

případě náročnějších úkolů se jeví jako optimální relativně nižší úroveň motivovanosti, a 

naopak pro úkoly snazší je optimální vysoká motivovanost. 

2.1.4 Teorie motivace zaměřené na obsah 

 Podle Armstronga (2007) tvoří základ těchto teorií mínění, že obsah motivace je 

tvořen potřebami. Každá neuspokojená potřeba způsobuje vznik nerovnováhy a napětí. K 

opětovnému dosažení rovnováhy je zapotřebí takovou potřebu uspokojit, a to prostřednictvím  

určitého cíle, pro jehož dosažení je nutné zvolit určitý způsob chování. Z tohoto tvrzení je 

patrné, že každé chování je motivováno neuspokojenými potřebami.  

Maslowova hierarchie potřeb 

 Teorie Abrahama Harolda Maslowa patří k nejznámějším. Definoval pět hlavních 

kategorií potřeb a tvrdil, že jsou pro všechny lidi společné. Jeho teorie vychází z předpokladu, 

že v případě uspokojení nižší potřeby se člověk bude automaticky snažit o uspokojení další 

vyšší potřeby s tím, že nejvyšší z potřeb, potřeba seberealizace, nemůže být nikdy uspokojena. 

Tento pohyb vzhůru v hierarchii potřeb pomáhá k psychologickému rozvoji jedince.  
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   Zdroj: Vlastní zpracování 

Herzbergův dvoufaktorový model 

 Tato teorie je postavena na působení dvou faktorů na motivaci a spokojenost 

zaměstnanců. Jedná se o: 

 Satisfaktory, někdy označovány také jako motivační faktory či motivátory, jsou 

považovány za činitele, motivující člověka k vyššímu výkonu, 

 Dissatisfaktory, které mají pouze malý vliv na motivaci člověka k vyššímu výkonu. 

Jejich hlavní smysl spočívá v prevenci nespokojenosti zaměstnanců. Bývají 

označovány jako hygienické faktory - je zapotřebí je dodržovat, jejich absence se 

projeví jako nespokojenost, ovšem jejich přítomnost nepřináší už nic navíc. 

 

2.2 Stimulace  

 Bedrnová a Nový (2007) tvrdí, že pojmy "stimul" a "stimulace" jsou velice blízké, 

nikoliv však totožné s pojmy "motiv" a "motivace", a proto je vhodné je odlišovat, jelikož 

bývají mnohdy nesprávně zaměňovány. 

2.2.1 Vymezení stimulace  

 Stimulací se rozumí vnější působení na psychiku člověka, v jehož důsledku dochází k 

určitým změnám jeho jednání skrz změny psychických procesů, především pak 

prostřednictvím změny jeho motivace. Na rozdíl od motivace, představuje stimulace působení 

na psychiku jedince zvnějšku. Může mít různé formy a podoby. Jejich společným rysem však 

Obrázek 2.2 Maslowova pyramida potřeb 
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bývá skutečnost, že se jedná o ovlivňování činnosti člověka aktivními vnějšími zásahy, které 

vyvolají změnu jeho psychických procesů, především však jeho motivace.  

2.2.2 Stimul  

 Stimul  je charakterizován jako jakýkoliv podnět, který vyvolá určité změny v 

motivaci člověka. V rámci stimulů můžeme rozlišovat impulsy, což jsou vnitřní  podněty, 

signalizující určitou změnu v těle nebo mysli člověka a incentivy, které pak představují z 

vnějšku přicházející podněty vztahující se naučně nebo vrozeně k impulsům. Incentivem či 

impulsem v podstatě může být cokoliv, ale právě jen může, čili nemusí. To, co bude 

vystupovat jako impuls nebo incentiv, záleží na podobě motivační struktury člověka a jeho 

motivačním profilu (Bedrnová, Nový, 2007). 

2.2.3 Stimulační prostředky: 

Bedrnová a Nový (2007) seřadili stimulační prostředky dle podnikové a psychologické 

závažnosti. 

Hmotná odměna 

 Často je hmotná odměna označována jako hlavní stimulační prostředek, protože je 

zdrojem existenčních zdrojů pro život pracovníka i jeho rodiny. Hmotná odměna může mít 

několik podob. Nejčastější je podoba peněžní, ostatní jsou již méně univerzální, ale zato 

mohou pracovníky stimulovat účinněji, neboť mohou nabývat osobitějších charakteristik. 

Základní podmínkou v přidělování hmotných odměn je spravedlnost, nejen pro vlastní proces 

stimulace, ale také z důvodu bezproblémových mezilidských vztahů na pracovišti. 

Existují pravidla pro zvýšení stimulační účinnosti odměn, jedná se zejména o: 

 Přímý vztah odměny k výkonu, 

 Brzké doručení odměny po dokončení úkolu, ovšem nikdy ne předem, 

 Jasně vymezená pravidla, která podmiňují získání dané odměny. 

Obsah práce 

 Dalším významným faktorem stimulace je obsah práce. Jedná se o ty prvky v pracovní 

činnosti člověka, které mají stimulační charakter. Je ovšem nutné brát v potaz, že tento 

stimulační aspekt vlastní činnosti není u všech pracovníků stejně účinný. 
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Povzbuzování pracovníků 

 V rukou manažerů se stává povzbuzování významným nástrojem stimulování. Jedná 

se především o neformální hodnocení s důrazem kladeným na pozitivní prvky. Toto 

hodnocení pak ovlivňuje jak racionální obsahovou rovinu, tak rovinu emocionální. 

 V případě, že manažer dává informace pracovníkovi o jeho výkonu a o tom, zda 

odpovídá nebo neodpovídá očekávání vzhledem ke stanovenému cíli, pohybujeme se 

v racionální rovině a jedná se o tzv. zpětnou vazbu. Zpětná vazba je nejúčinnější, když je 

podávána konkrétně, a to buď v průběhu činnosti, nebo ihned po jejím skončení. 

 V rovině prožitkové pak pracovník nabývá pocitu, že on i jeho práce jsou důležití pro 

organizaci, což mu přináší uspokojení, zvyšuje se jeho sebedůvěra a celkově se povzbuzuje 

jeho motivace a ochota pracovat. 

Atmosféra pracovní skupiny 

 Všechny sociální faktory obsahují výrazné stimulační účinky. V rámci pracovní 

skupiny se vytvářejí vztahy a lidé si zde porovnávají své pracovní výkony. Zda bude vliv na 

výkon člena skupiny pozitivní nebo negativní závisí na dané pracovní skupině. V dobré 

pracovní skupině posilují pozitivní výsledky porovnávání sebevědomí člověka. Negativní 

srovnání pak povzbuzuje ochotu zlepšit se. Naopak ve špatných pracovních skupinách je 

působeno negativně na individuální pracovní výkony. Dobrý výkon člena skupiny je 

považován za šplhounství nebo neloajálnost k ostatním.  Nepřátelské podmínky ve skupině 

pak vyvolávají tvorbu umělých překážek a problému v práci.  

Režim práce a pracovní podmínky 

 Dobré pracovní podmínky a zájem organizace na dalším zlepšování těchto podmínek 

má dvojí efekt. Zaprvé se lepší podmínky pro práci projeví ve zlepšení výkonu jako důsledek 

lepší pracovní pohody a menší únavy. Druhotně se pak zlepšuje vztah mezi organizací a 

zaměstnanci. Ne ve všech případech zlepšení pracovních podmínek podmíní okamžitý růst 

výkonnosti, neboť ne všichni pracovníci jsou stejně citliví na určité změny. Ovšem nezájem 

organizace o pracovní podmínky vždy působí negativně. 
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Identifikace s prací, profesí a organizací 

Člověk se může identifikovat s: 

 prací, v případě, že ji přijme jako nedílnou součást svého života, 

 profesí, když ji člověk považuje za součást své osobní charakteristiky, 

 organizací, a to tehdy, přijme-li cíle organizace. 

Externí stimulační faktory 

 Stimulovat pracovní ochotu mohou i faktory, které mají širší než organizační rámec. 

Jedná se zejména o image organizace a makroekonomickou situaci. U image organizace platí 

přímá závislost. Čím je organizace prestižnější a uznávanější, tím více stimuluje tento fakt k 

práci. Opačně se pak promítá negativní image do neochoty se nechat zaměstnat v takové 

organizaci, či pro ni intenzivně pracovat. Makroekonomická situace působí zvnějšku na 

organizaci tak, že období očekávání ekonomického růstu je stimulující a naopak očekávání 

stagnace a recese se projevuje jako demotivující. 

2.3 Pracovní spokojenost 

 "Pracovní spokojenost či nespokojenost lze chápat jako komplexní jev - je reakcí 

člověka na subjektivně vnímané a prožívané souvislosti jeho pracovního působení, je 

výsledkem hodnocení podmínek a okolností práce, je ovlivněna osobnostními 

charakteristikami člověka, jeho individuálními preferencemi a má vliv na utváření jeho 

pracovních postojů" (Kociánová, 2010, s.35). 

 Provazník a Komárková (2004) nahlíží na spokojenost ze tří stran. V prvé řadě 

charakterizují pracovní spokojenost jako kritérium hodnocení personální politiky podniku. Za 

druhé hovoří o spokojenosti jako o podmínce pro efektivní využívání pracovní síly, a z toho 

hlediska spokojenost rozdělují na dva typy a to spokojenost ve smyslu uspokojení 

zaměstnance ze smysluplné práce, pocitu naplnění apod. a na spokojenost ve významu 

sebeuspokojení, kdy zaměstnanci pracovní podmínky vyhovují a nemá proto potřebu vyvíjet 

při své práci větší námahu. 
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Zdroj: Provazník a Komárková (2004, s. 84) 

 Podle Armstronga (2007) se pracovní spokojenost týká pocitů lidí ve vztahu k jejich 

práci. Pracovní spokojenost je vyjadřována pozitivními postoji k práci a ty negativní naopak 

signalizují pracovní nespokojenost.   

2.3.1 Faktory ovlivňující pracovní spokojenost 

 Kociánová (2010) rozdělila faktory ovlivňující pracovní spokojenost na: 

 Faktory posilující pracovní spokojenost, kde zahrnuje například průhlednou 

organizační a personální politiku, různorodou práci, dobré finanční ohodnocení, 

možnost vlastní kontroly nad svojí prací, optimální spolupráce a mezilidské vztahy 

apod. 

 Faktory zeslabující pracovní spokojenost kam zařadila například převahu 

nepředvídatelných vlivů na práci, časový stres, pracovní zátěž nereálné pracovní 

nároky, špatné vztahy na pracovišti apod. 

 

 

Obrázek 2.3 Různá pojetí obsahu pojmu "pracovní spokojenost" 



15 

 

2.4 Odměňování pracovníků 

 Odměňování je podle Kociánové (2010) významnou oblastí jak pro pracovníka, tak 

pro samotnou organizaci. Odměňování vyjadřuje určitou kompenzaci pracovníkům za jejich 

odvedenou práci a může být realizováno několika způsoby a to zejména za pomocí platu nebo 

mzdy, či jiné peněžní nebo nepeněžní odměny. Jelikož odměna ovlivňuje do jisté míry kvalitu 

a množství budoucí odvedené práce, je odměňování považováno za jeden z nejefektivnějších 

nástrojů motivace pracovníků. Odměňování obsahuje tyto složky: 

 základní a dodatečnou peněžní odměnu v podobě pevných a pohyblivých mezd a 

platů, 

 zaměstnanecké výhody, 

 odměny nepeněžního charakteru, do kterých řadíme například ocenění, uznání, 

pochvaly, odpovědnost a podobně. 

 Organizace by měla jak vzhledem ke svým individuálním potřebám, tak k potřebám 

pracovníků zvolit vhodný systém odměňování, který bude spravedlivý, dostatečně motivující 

a bude plnit následující požadavky : 

 umožní zajistit potřebnou kvalitu a počet uchazečů o zaměstnání a dovede udržet 

současné žádoucí pracovníky, 

 napomůže k dosažení konkurenceschopného postavení na trhu, 

 bude odpovídat možnostem organizace a bude akceptován pracovníky, 

 bude v souladu s právními normami, 

 zajistí požadovanou úroveň motivovanosti zaměstnanců a bude sloužit jako stimul pro 

zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 

 Má-li podle Donnellyho, Gibsona a Ivanceviche (1997) systém odměňování 

motivovat, měl by v důsledku dobrý výkon vést k vyšší peněžní odměně a měl by vytvářet 

takové podmínky, aby byla také zjevná závislost dobrého výkonu i na žádoucích nepeněžních 

odměnách. Je důležité zdůraznit, že peněžní odměna je  pro některé lidi velmi důležitá a 

vysoce ceněná, jelikož může sloužit k uspokojování celé řady potřeb. A v případě, že je 

zaměstnanec nespokojen se svou současnou výší odměny a nemá možnost, jak už zvýšením 

svého výkonu, či jinou aktivitou, tuto odměnu zvýšit, může se to projevit v jeho sníženém 

pracovním výkonu, ochotě stávkovat a v některých případech dokonce v rozhodnutí opustit 

danou organizaci.  
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 Na druhou stranu ovšem Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005) uvádějí, že otázka peněz 

nemusí být jediným důvodem pro setrvání či nesetrvání pracovníka v organizaci. Existují totiž 

i jiné hodnoty, které mohou mít pro zaměstnance stejnou a v některých případech i větší 

důležitost než peníze. Jedná se například o dobré mezilidské vztahy, kariérní růst, dostatek 

volného času, vzdělávání a podobně. Je proto důležité brát v potaz také nehmotnou formu 

odměňování, chceme-li si udržet zaměstnance a maximalizovat jejich přínos organizaci. 

2.4.1 Struktura a forma mezd 

 V praxi často bývají někdy nesprávně zaměňovány pojmy plat a mzda. Hlavní rozdíl 

mezi těmito dvěma pojmy je, že plat platí zejména pro nepodnikatelskou sféru, zatímco mzda 

pro podnikatelskou. Podle Bláhy, Mateicuca a Kaňákové (2005) je mzda zhruba tvořena 

dvěma složkami a to pevnou a pohyblivou. Poměr pevné k pohyblivé by pak měl ideálně být 

70% : 30%, ovšem vždy záleží na konkrétní organizaci, jaký poměr těchto složek uzná za 

vhodný.  Mezi nejběžnější podle nich patři : 

Časová mzda 

 U této formy mzdového ohodnocení je výše mzdy stanovena částkou za určitý časový 

interval. Lidé jsou tedy placeni ne podle výkonu, který podají, ale podle času, který stráví v 

práci. Většinou také dochází ke zvyšování této sazby v důsledku odpracovaných let.  Mezi 

výhody této formy zejména patří, že vede ke stabilizaci zaměstnanců a dále pak její 

jednoduchost a srozumitelnost. Jako nevýhody se pak uvádějí nízká motivace zaměstnanců 

podávat vyšší výkon, nevhodnost pro lidi, kteří prochází častou změnou zaměstnaní a ztráta 

motivace v případě, že zaměstnanec dosáhl maximální možné sazby.  

Úkolová mzda 

 V případě, že je relativně snadné kvantifikovat produkt práce vykonaný určitým 

zaměstnancem, bývá často úkolová forma mzdy využívána. Zaměstnanec je tedy placen podle 

množství jednotek práce, které odvede. Úkolovou práci pak můžeme rozdělit na individuální, 

kdy se počítá odváděna práce jednotlivých zaměstnanců a skupinovou, kde je hodnocen 

výsledek práce celé skupiny. Mezi individuální úkolové mzdy patří motivace zaměstnanců 

podávat vyšší výkon a s tím spojená menší potřeba kontrol. Na druhou stranu je zavedení a 

udržování této formy nákladné, může dojít ke zvyšování produkce na úkor kvality a důraz 

kladený na výkon může vyvolat neshody mezi zaměstnanci. Mezi výhody u skupinové 

úkolové práce patří například její levnější zavádění a udržování oproti individuální formě a 
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zainteresovanost zaměstnanců na vedení firmy. Mezi negativa pak patří například 

komplikovanost systému a jejich malá srozumitelnost nebo problém s odměňováním režijních 

zaměstnanců. 

Měřená denní práce 

 Zaměstnanec je v tomto případě dohodnut se zaměstnavatelem, že se jeho odměna 

nebude krátkodobě měnit vzhledem k jeho výkonu, musí ovšem svůj výkon udržovat na určité 

úrovni. Vzhledem k tomu, že nedochází k prudkému kolísání mzdy, přispívá tato forma ke 

stabilitě, ovšem nedává zaměstnanci možnost volby jak intenzivně bude pracovat. 

Podíl na výsledcích hospodaření organizace 

 U této formy se předpokládá, že dojde ke zvýšení spoluzodpovědnosti zaměstnanců za 

dobré fungování firmy. Využívání této formy je spíše typičtější u skupin než jednotlivců a je 

vyplácena v podobě prémie, která je závislá buď na výši zisku vytvořeném organizací za rok, 

nebo podílu na výnosu firmy, či na výkonu v podobě úspory nákladů a podobně.  

Odměňování podle výkonu 

 Tato forma vychází z tvrzení, že peníze jsou nejdůležitější stimul pro zaměstnance. Je 

vytvořeno několik forem odměňování a zaměstnanec si sám vybere, která je pro něj 

nejpřijatelnější a předpokládá se, že poté zaměstnanec udělá vše pro splnění požadovaných 

výkonů. Výhodou této formy je například spravedlivost, objektivnost a motivace 

zaměstnanců, ovšem na druhou stranu může této metody být zneužito, pokud nebudou dána 

jasná objektivní kritéria výkonu. 

2.5 Komunikace 

 "Komunikace je přenos vzájemného porozumění pomocí symbolů, jinými slovy, není-

li porozumění výsledkem přenosu pomocí verbálních nebo neverbálních symbolů, nejde o 

komunikaci" (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997, s. 507).  

 Bláha (2005) definuje komunikaci jako sociální proces, s jehož pomocí se v 

organizaci, ale i mimo ni, dorozumívají jak skupiny, tak i jednotlivci. Při tomto procesu 

dochází k přenosu různých obsahů a jejich zpětnému pochopení či nepochopení příjemcem. Z 

tohoto důvodu hraje komunikace v organizacích klíčovou roli při dosahování jejich cílů. 

Existuje několik způsobů, pomocí kterých lze komunikovat: 
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 verbální komunikace, kdy dochází ke sdělování informací pomocí slov ať už v 

mluvené nebo psané podobě, 

 nonverbální komunikace, někdy označována jako řeč těla, 

 komunikace jednáním, činy a aktivitami, jimž je přidělován různý význam na 

základě jejich provedení, 

 komunikace produkty činnosti.  

 Jednotlivé způsoby komunikace probíhají v komunikačních procesech většinou 

současně a navzájem se doplňují. Sdělení slovní komunikace je například doplňováno 

různými mimoslovními gesty či posunky, které toto sdělení pouze dokreslují, ovšem často 

můžeme mimoslovně lépe vyjádřit například náladu nebo jiná emotivní sdělení. 

 Předpoklad úspěšné činnosti managementu je tzv. efektivní komunikace, jejíž cílem je 

dobrá informovanost zaměstnanců, kteří mohou bez problémů vyjádřit své názory, postoje a 

připomínky, je jim tedy umožněna zpětná vazba. Tímto způsobem mají zaměstnanci možnost 

se částečně podílet na životě a chodu organizace, což na jednu stranu může být motivující pro 

zaměstnance, a na druhou stranu to může organizaci přinést nové návrhy a názory, a přispět 

tak k celkovému zlepšení situace. Od této iniciativy je ovšem možno lehce zaměstnance 

odradit a to zejména následujícími nežádoucími postupy: 

 management postupně přestává reagovat na návrhy a připomínky zaměstnanců 

 nové přínosy zaměstnanců nejsou patřičně ohodnocovány 

 dochází k podceňování rozvoje a vzdělávání zaměstnanců 

 zaměstnanci mají zkreslené vnímání svého přínosu pro firmu 

2.6 Mezilidské vztahy a sociální klima 

 Podle Pauknerové et al. (2012) dochází k uspokojování sociálních potřeb člověka 

především prostřednictvím mezilidských vztahů na pracovišti. Tyto vztahy lze z tohoto 

hlediska rozdělit na: 

 formální, které vyplývají z organizační struktury společnosti. Jsou tedy předem dány 

a vymezeny organizačními pravidly a normami, 

 neformální, což jsou vztahy utvářené na základě potřeb a preferencí každého 

jednotlivce. 
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 Vztahy na pracovišti lze ovšem také rozdělit na vztahy vertikální, což jsou vztahy 

mezi vedoucími a vedenými pracovníky, a na vztahy horizontální, kde se jedná o vztahy 

spolupracovníků v rámci stejných, či různých pracovních skupin. Horizontální vztahy 

ovlivňují soudržnost celé skupiny, tzv. skupinovou kohezi. Dobré vztahy tuto soudržnost 

zvyšují, což se následně projevuje na vysokém výkonu a nízké fluktuaci pracovníků dané 

skupiny. 

 Charakter převládajících vztahů mezi členy skupin je pak označován jako sociální 

klima, které má vliv na pracovní jednání, průběh pracovní činnosti i její výsledky. Na utváření 

sociálního klimatu působí několik faktorů, a to např. míra úspěšnosti skupiny v plnění 

zadaných úkolů a její postavení v systému celé organizace, způsob vedení lidí v organizaci 

atd. Důsledkem nepříznivého sociálního klimatu je pak výskyt interpersonálních konfliktů na 

pracovišti. Mezi nejčastější příčiny vzniku konfliktů patří: 

 technicko-organizační faktory, kam řadíme špatnou organizaci práce, nepřesně 

vymezenou odpovědnost a podobně, 

 faktory sociální povahy, kde lze zařadit např. rozdílnost zájmů, 

 psychologické faktory, jako jsou osobnostní rysy, temperament a podobně. 

 Tyto konflikty v případě, že jsou dlouhodobějšího charakteru a zůstávají neřešeny, 

působí negativně jak na psychiku jednotlivých pracovníků, tak na soudržnost celé skupiny 

(Pauknerová et al., 2012). 

2.7 Metodologie výzkumu 

 Bedrnová, Nový (2007) dělí metody výzkumu na kvalitativní a kvantitativní a dále je 

člení do čtyř základních kategorií a to na: 

 dotazování, které je považováno za nejčastěji využívanou metodu založenou na 

výpovědích respondentů, 

 pozorování, kdy mapujeme chování lidí v určitých situacích a zkoumáme jejich 

reakce na měnící se podněty, do těchto situací není nijak zasahováno, 

 experiment, kde na rozdíl od pozorování, jsou aktivně jednotlivé situace ovlivňovány 

a jsou zkoumány reakce vůči těmto změnám, 

 analýzu věcných skutečností, kdy sledujeme skutečnosti jak spontánní tak předem 

zadané.    
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 Platí zde pravidlo, že všechny tyto nástroje lze použít jak pro kvalitativní, tak pro 

kvantitativní výzkum. 

2.7.1 Písemné dotazování 

 Při písemném dotazování dostává respondent k dispozici dotazník, který vyplňuje sám, 

bez cizí pomoci, a proto jsou nároky na takovýto dotazník největší. Nejdůležitější je správná 

formulace otázek, aby je respondent správně pochopil a odpovídal skutečně na to, co se po 

něm chce (Kozel, 2006).  

 Mezi výhody písemného dotazování podle Bedrnové a Nového (2007) patří jeho nízká 

nákladnost a nedochází při něm k nežádoucímu ovlivňování respondentů tazatelem. Na 

druhou stranu má písemné dotazovaní i své nevýhody, kam řadíme zejména možnou nižší 

návratnost dotazníků, nemožnost zachycení spontánních odpovědí, kontroly kdo daný 

dotazník skutečně vyplnil a ovlivnění podmínek za kterých byl dotazník vyplňován. 

2.7.2 Dotazník 

 Dotazník lze podle Pavlicy et al. (2000) charakterizovat jako soubor písemně 

položených otázek, na které odpovídají respondenti. Je nutné dbát zvýšené pozornosti tvorbě 

těchto otázek, neboť jejich špatná formulace může znamenat znehodnocení celé techniky. 

Máme na výběr z několika forem otázek: 

 uzavřených, které poskytují respondentovi dvě nebo více předem formulovaných 

odpovědí, ze kterých pak volí jednu pro něj tu nejpříhodnější. Při větším počtu 

nabízených odpovědí platí pravidlo, že by se tyto odpovědi měly pohybovat ve škále 

"od jednoho pólu k druhému" a měly by být stejně "silné". Výhodou uzavřených 

otázek je větší jednotnost měření a to nám umožňuje snazší vyhodnocení získaných 

dat. Jako nevýhoda uzavřených otázek se pak uvádí problém, kdy respondent nenajde 

podle něj vhodnou otázku a je nucen se rozhodnout z předem nastavených. V takovém 

případě dochází ke zkreslení získaných dat, neboť respondent může mít odlišný názor, 

ovšem vzhledem k pevně definovaným odpovědím jej nemůže přesně vyjádřit, 

 otevřených, u kterých nejsou předem pevně formulované odpovědi, a respondent tedy 

není limitován výběrem. Výhodou tedy u této formy otázek je získání podrobnějších a 

hlubších odpovědí, a umožnění respondentovi formulovat svůj názor podle svého 

uvážení a přesvědčení. Tato "volnost" respondenta s sebou ovšem přináší i jistá úskalí 

a to ve formě relativně problematického vyhodnocování takovýchto odpovědí, 
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 polootevřené, kde jsou respondentovi nabídnuty předem definované odpovědi, jako u 

uzavřených otázek, ovšem je možné tyto odpovědi doplnit i o vlastní variantu, 

popřípadě mohou nějakou jinou upřesnit, 

 škálové, které tvoří soubory otázek zaměřené na určité okruhy, kdy za celý soubor pak 

následně počítáme souhrnné hodnocení. 

 Při konstrukci dotazníku je zapotřebí dodržovat určitá pravidla. V úvodu dotazníku 

seznámíme respondenty s účelem výzkumu, způsobem vyplňování a faktem, že získané údaje 

nebudou zneužity. Musíme zvážit také délku dotazníku a provést výběr vhodných forem 

otázek, kdy pro delší dotazníky je doporučeno využívat spíše uzavřených otázek.  Délka 

vyplňování dotazníku by neměla podle Pavlicy et al. (2000) přesahovat 45 minut, protože poté 

respondent může ztrácet pozornost a začít volit odpovědi náhodně či stereotypně.  

2.7.3 Kvalitativní rozhovory 

 Pavlica et al. (2000) definuje výzkumný rozhovor jako proces, jehož cílem je získat 

pro výzkum potřebné informace prostřednictvím interakce mezi tazatelem a respondentem. 

Kvalitativní rozhovory můžeme rozdělit na nestrukturované a částečně strukturované, kdy u 

nestrukturovaného rozhovoru je kladen důraz na aktivitu samotného respondenta, ovšem tento 

postup může vést k řadě nejasností a nedorozumění, a proto by se ve finální fázi tazatel 

nemusel dozvědět to, co potřeboval. Proto se v praxi spíše osvědčuje částečně strukturovaný 

rozhovor, kdy tazatel předem vytvoří rozhovoru určitou strukturu, která nemusí ovšem být 

striktně dodržována a může být během samotného rozhovoru podle potřeby aktualizována a 

měněna. 

2.7.4 Kombinace výzkumných metod 

 Kombinace výzkumných metod neboli metodologická triangulace, označuje situace, 

kdy jsou k výzkumu využity jak kvalitativní, tak kvantitativní metody. Je vycházeno z 

předpokladu, že nedostatky jedné metody mohou být vykompenzovány metodou druhou. 

Obecně se tedy dá říct, že cílem je maximalizovat sílu metod a zároveň neutralizovat jejich 

nedostatky. Kvalitativní metody mohou například odhalit souvislosti, které by pouze za 

pomocí využití kvantitativních metod mohly zůstat skryty (Pavlica et al., 2000). 
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3 Charakteristika společnosti 

 Společnost Templin CZ s.r.o. je dceřiná společnost koncernu Siegfried Templin 

sídlícím v německém Coppenbrůgge, a jejím hlavním zaměřením je velkoobchod a 

maloobchod s originálními a značkovými náhradními díly a také univerzálním příslušenstvím 

na nákladní a přívěsná vozidla, autobusy a nápravy. Templin CZ působí na českém a 

slovenském trhu od roku 2000. 

 V České republice je Templin CZ zastoupen prostřednictvím svého centrálního skladu 

v Ostravě a dále pak pobočkou v Dašicích u Pardubic. 

 

3.1 Organizační struktura 

 V bakalářské práci je pozornost zaměřena na centrálu se sídlem v Ostravě, proto se 

budou veškeré následující informace týkat zejména této provozovny. Centrála je rozdělena do 

několika úseků. Jedná se zejména o sklad, prodejnu, úsek administrativy a úsek obchodního 

zastupitelství. Každý úsek má svého vedoucího a v čele stojí generální manažer. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2 Systém odměňování 

 Systém odměňování je v provozovně v Ostravě v současné době nastaven fixním 

způsobem. Každý zaměstnanec má individuálně nastavenou fixní mzdu, kterou dostává 

vyplácenu pravidelně každý měsíc, bez ohledu na okolnosti. 

Obrázek 3.1 Organizační struktura centrály v Ostravě společnosti Templin CZ s.r.o. 
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 Pobočka nevyužívá žádných zaměstnaneckých benefitů z důvodu relativně vysokých 

mezd vyplácených zaměstnancům. Výše mzdy se pohybuje přibližně 30% nad průměrem, 

který panuje v daném odvětví. 

 

3.3 Pracovní podmínky 

 Náplň práce zaměstnanců se liší podle jednotlivých úseků. Skladníci mají na starosti 

příjem zboží, kde spadá kontrola stavu a množství podle dokladů, začlenění zboží do skladu a 

jeho výdej, kdy na základě dokladu připravují zboží k expedici zákazníkům. Prodejci mají na 

starost příjem objednávek a komunikaci se zákazníky, kteří přijdou na prodejnu, částečně se 

také starají o objednávku zboží. Pracovníci administrativy se soustřeďují na archivaci 

dokladů, platby faktur, výplatu zaměstnanců a podobně. Úkolem obchodních zástupců je pak 

získávání nových zákazníku a komunikace s těmi stávajícími. 

 Pracovní doba zaměstnanců je klasických 8,5 hodiny. Provozní doba prodejny je od 

pondělí do pátku od 7:00 do 16:30 a v sobotu od 8:00 do 12:00. Minimálně jeden prodejce je 

vždy přítomen na prodejně od 7:00 s tím, že poté končí v práci v 15:30. Provoz v sobotu je 

zajištěn vždy jedním prodejcem a jedním skladníkem s tím, že se všichni prodejci a skladníci 

každý týden střídají. Za tuto službu pak zaměstnancům náleží náhradní volno. Celková 

dovolená bez náhradního volna za služby pak činí u zaměstnanců 4 týdny. 
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4 Analýza zvolené problematiky 

 Cílem bakalářské práce je zjistit prostřednictvím dotazníku a následných rozhovorů 

spokojenost zaměstnanců ve firmě Templin CZ s.r.o. s vybranými stimuly. Na základě 

domluvy s vedením společnosti se otázky v dotazníku a rozhovorech týkaly stimulačních 

prostředků, které považuje vedení jako problematické a to zejména vztahů na pracovišti, 

odměňování, problematiky komunikace a zpětné vazby a to konkrétně na pobočce v Ostravě. 

 

4.1 Průběh průzkumu 

 Samotný průzkum probíhal ve dvou fázích. V týdnu od 1.4. do 5.4 probíhalo 

dotazníkové šetření a po jeho vyhodnocení následovaly rozhovory hned v dalším týdnu, tedy 

od 8.4. do 12.4. Dotazníky byly osobně předány všem zaměstnancům s tím, že jim byl 

ponechán čas na vyplnění v řádu několika dní. Instrukce a struktura otázek rozhovorů byly 

taktéž respondentům předány osobně a byla jim ponechána několikadenní doba na přípravu. 

 

4.1.1 Struktura dotazníku 

 V úvodu dotazníku, viz příloha č. 1, je respondent seznámen s účelem výzkumu, s 

pravidly, týkajícími se vyplnění dotazníku a jeho anonymitě.  

 Dotazník se skládá ze 13 uzavřených otázek.  

 Otázkou číslo 1 byla měřena spokojenost se všemi vybranými stimuly, v dotazníku je 

koncipována jako jedna otázka kvůli efektivnímu zkrácení dotazníku.  

 Otázky číslo 1-5 se týkají vztahů na pracovišti. Byla zde řešena problematika vztahů 

zaměstnanců mezi a uvnitř jednotlivých úseků, vztahů s vedením a konfliktů.  

  Otázky číslo 1 a 6-8 se vztahují ke komunikaci. Opět se řešila otázka komunikace 

mezi a uvnitř jednotlivých úseků, informovanost ze strany vedení, a problematika vyjadřování 

názorů ve firmě.  
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 Otázky číslo 1 a 9-13 řeší problematiku odměňování. Pozornost je zaměřena 

především na spokojenost se samotnou výší odměny, systémem odměňování a jeho případné 

změny.   

4.1.2 Popis rozhovoru 

 Díky  výsledkům z dotazníkové průzkumu byly odhaleny určité problémové oblasti, 

kterým byla věnována pozornost v následujících polostrukturovaných rozhovorech. Jednalo se 

zejména o nespokojenost respondentů se vztahy a komunikací mezi jednotlivými úseky, 

pozitivní náklonnost ke změně systému odměňování a problematiku zpětné vazby 

zaměstnanců. Účelem rozhovoru bylo zjistit konkrétní příčiny této nespokojenosti a názory 

respondentů ohledně této problematiky. Tento rozhovor byl proveden individuálně s každým 

z respondentů. Nejprve byly řešeny předem pevně stanovené otázky, viz příloha č. 2, které 

byly následně doplňovány podle situace. Tyto pevně stanovené otázky měli respondenti k 

dispozici několik dní před konáním rozhovorů a byly stejné pro všechny z nich. Data získaná 

prostřednictvím rozhovorů byla vyhodnocována metodou obsahové analýzy. Vzhledem k 

požadavku vedení firmy nemohl být zveřejněn přepis těchto rozhovorů.  

 

4.1.3 Soubor respondentů 

 Soubor respondentů byl tvořen všemi zaměstnanci pobočky v Ostravě, na které 

pracuje celkově 15 zaměstnanců a je rozdělena do několika úseků a to na sklad, prodej a 

administrativu. Návratnost dotazníku a taktéž pozdější účast na rozhovorech byla 100%. 

 

4.1.4 Analýza dat     

 Data potřebná k analýze byla získávána za pomocí dotazníkového šetření a 

polostrukturovaných rozhovorů. Nejprve byl zaměstnancům firmy poskytnut dotazník, který 

byl následně vyhodnocen v programu SPSS, viz příloha č. 3. Na základě interpretace 

výsledků byla k problémovým oblastem vytvořena struktura otázek pro následující rozhovory. 

Data získaná prostřednictvím rozhovorů byla vyhodnocována za pomocí metody obsahové 

analýzy. 
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4.2 Dotazníkové šetření 

 Data získaná prostřednictvím dotazníku byla vyhodnocena v programu SPSS a pro 

přehlednost seřazena dle jednotlivých oblastí, počínaje problematikou vztahů na pracovišti, za 

ní následuje blok otázek zaměřený na komunikaci a jako poslední je řazena problematika 

odměňování. 

 

4.2.1 Problematika vztahů na pracovišti 

V této části šetření byla věnována pozornost problematice vztahů na pracovišti. 

1a) Jak jste spokojen/a se vztahy s nadřízenými? 

 Za pomoci této otázky byla zjišťována spokojenost respondentů se vztahy se svými 

nadřízenými. Respondenti projevili vysokou spokojenost s těmito vztahy, neboť nebyla 

označena ani jednou odpověď "nespokojen". Zcela spokojeno bylo 46,67% respondentů a 

zbylých 53,33% bylo spíše spokojeno. Z výsledků této otázky je patrné, že na pracovišti 

panují dobré vztahy mezi vedením a zaměstnanci.  

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.1 
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1c) Jak jste spokojen/a s celkovou atmosférou ve firmě? 

 Následující otázkou byla měřena spokojenost respondentů s celkovou atmosférou 

panující na pracovišti. Žádný z respondentů nebyl zcela spokojen nebo nespokojen. Většina, 

čili 66,67% respondentů bylo spíše spokojeno, ovšem pozornost by měla být zaměřena hlavně 

na zbylých 33,33% respondentů, kteří označili odpověď spíše nespokojen.  

 

 

 

 

 

 

 

1g) Jak jste spokojen/a se vztahy mezi zaměstnanci v rámci Vašeho úseku? 

 Pozornost byla v této otázce zaměřena na spokojenost respondentů se vztahy uvnitř  

úseku, ve kterém pracují. Pobočka je rozdělena na tři základní úseky a to na sklad, prodej a 

administrativu. Lidé ve stejném úseku mají podobnou náplň práce a jsou spolu v kontaktu 

většinu pracovní doby a je tedy důležité dbát zvýšenou pozornost těmto vztahům. Pozitivní je, 

že více než tři čtvrtiny respondentů je s těmito vztahy spokojeno a to konkrétně 26,67%  zcela 

spokojeno a 60% spíše spokojeno. I přes to, že pouze zbylých 13,33% je spíše nespokojeno, 

nemělo by to být v žádném případě přehlíženo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.2 

Graf 4.3 
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1j) Jak jste spokojen/a se vztahy mezi zaměstnanci mezi jednotlivými úseky? 

 Následující otázkou byla zjišťována spokojenost respondentů se vztahy mezi 

jednotlivými úseky. Byl odhalen problém, kdy téměř polovina respondentů je s těmito vztahy 

spíše nespokojena, konkrétně 46,67%. Spíše spokojeno je 40% respondentů a pouhých 

13,33% je zcela spokojeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jsou pro Vás dobré vztahy na pracovišti důležité? 

 V otázce číslo 2 měli respondenti rozhodnout, zda jsou pro ne dobré vztahy na 

pracovišti důležité. Pro více než tři čtvrtiny respondentů, konkrétně 80%, jsou dobré vztahy 

na pracovišti rozhodně důležité a pro zbylých 20% jsou spíše důležité. Na základě této otázky 

je patrné, že vztahům na pracovišti je potřeba věnovat opravdu velkou pozornost, neboť dobré 

vztahy povedou ke spokojenosti zaměstnanců a to může mít pozitivní dopad na jejich celkový 

pracovní výkon.  
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Graf 4.5 



29 

 

3. Dochází podle Vás mezi zaměstnanci firmy ke konfliktům? 

 Následující otázkou byla zjišťována frekvence výskytu konfliktů na pracovišti. Žádný 

z respondentů si nemyslí, že na pracovišti vůbec nedochází ke konfliktům. Téměř polovina, 

konkrétně 40%, vnímá konflikty s měsíční pravidelností, zbylých 60% označilo odpověď 

méně často. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vznikají tyto konflikty mezi jednotlivými úseky nebo uvnitř jednoho? 

 Otázkou číslo 4 bylo zjišťováno, kde ke konfliktům dochází. Žádný z respondentů 

nevnímá problém konfliktů pouze uvnitř úseku, ve kterém pracuje. 66,67% respondentů, čili 

celé dvě třetiny, vnímá konflikty z poloviny jak uvnitř svého úseku, tak mezi úseky. Zbylá 

třetina vnímá konflikty pouze mezi úseky.   
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5. Opakují se tyto konflikty? 

 Zda dochází k opakování konfliktů, bylo řešeno v otázce číslo 5. Respondenti měli na 

výběr ze tří možností odpovědí. Označením první možnosti, "ano, vždy", mohl respondent 

vyjádřit pravidelnost opakování konfliktů. Druhou možností, "jen někdy", pak, že sice k 

opakování konfliktů dochází, ovšem ne pravidelně a poslední možností, "ne, nikdy" pak, že k 

opakování konfliktů nedochází vůbec. Podle 80% respondentů dochází k opakování konfliktů 

jen někdy. Zbylých 20% respondentů označilo opakovanost konfliktů jako pravidelnou.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.8 
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4.2.2 Problematika komunikace 

V této části je věnována pozornost problematice komunikace. 

1d) Jak jste spokojen/a s komunikací mezi jednotlivými úseky? 

 V této otázce byla měřena spokojenost respondentů s komunikací mezi jednotlivými 

úseky. Respondenti projevili relativně vysokou nespokojenost s touto komunikací, kdy 40% 

respondentů bylo spíše nespokojeno a 6,67% bylo zcela nespokojeno. Zbylých 53,33% 

označilo odpověď "spíše spokojen".   

 

 

 

 

 

 

 

1f) Jak jste spokojen/a s celkovou informovaností ze strany vedení? 

 Cílem této otázky bylo zjistit spokojenost respondentů s celkovou informovaností ze 

strany vedení. Všichni respondenti projevili spokojenost a to konkrétně 86,67% z nich bylo 

spíše spokojeno a zbylých 13,33% zcela spokojeno. 
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1i) Jak jste spokojen/a s komunikací v rámci úseku ve kterém pracujete? 

 V této otázce byla zjišťována spokojenost respondentů s komunikací uvnitř úseku, ve 

kterém pracují. Většina respondentů je s touto komunikací spokojena, kdy 73,33% z nich bylo 

spíše spokojeno, 20% zcela spokojena a pouze zbylých 6,67% spíše nespokojeno.  

 

  

 

 

 

 

 

6. Můžete bez obav vyjádřit své názory? 

 Možnost bez obav vyjádřit svůj názor by měla být vesměs všude brána jako 

samozřejmost, ovšem ne všude je tomu opravdu tak. Otázkou číslo 6 bylo zjišťováno, jak tuto 

problematiku vnímají samotní respondenti. Všichni se shodli na tom, že mohou bez obav 

vyjádřit svůj názor, ovšem pouze 26,67% si je tím rozhodně jisto. Zbylých 73,33% si tím je 

spíše jisto.   
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7. Využíváte této možnosti? 

 V případě, že respondent odpověděl kladně na předchozí otázku, měl v této otázce 

uvést, zda využívá možnosti vyjádřit svůj názor.  Většina respondentů, 60%, této možnosti 

spíše využívá, 13,33% rozhodně využívá, ovšem zbylých 26,67% této možnosti spíše 

nevyužívá, což není pozitivní zjištění. Vedení ve firmě je totiž pozitivně nakloněno názorům a 

návrhům svých zaměstnanců, ovšem bohužel, jak vyšlo z průzkumu, minimálně čtvrtina z 

nich svůj názor vedení nesděluje.  

 

 

 

 

 

 

8. Byl na Váš názor brán ohled? 

 V následující otázce měli respondenti posoudit, zda v případě, že svůj názor vyjádří, 

bere vedení na tento názor ohled, popřípadě se něco změní na základě tohoto názoru. Pouze 

20% respondentů si myslí, že ano, více než polovina, 53,33%, si myslí, že vedení bere ohled 

na jejich názory pouze částečně, a zbylých 26,67% si myslí, že na jejich názory nejsou brány 

ohledy vůbec. Zjištění z předchozí otázky, kdy respondenti označili, že možnosti vyjádřit svůj 

názor nevyužívají, může být právě příčinou, že si myslí, že vedení na jejich názory nebere 

ohled.  
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4.2.3 Problematika odměňování 

V této části je pozornost zaměřena na problematiku odměňování. 

1b) Jak jste spokojen/a se systémem odměňování? 

 V této otázce měli respondenti vyjádřit svou spokojenost, či nespokojenost se 

současným systémem odměňování. Většina respondentů, 60%, je se současným systémem 

odměňování spíše spokojena, pouze 6,67% je zcela spokojeno a zbylá třetina, 33,33%, je 

spíše nespokojeno. Otázka systému odměňování je v této firmě poslední dobou velmi 

diskutované téma, nýbrž je zde zaveden pouze fixní systém odměn, který má velmi nízký 

motivační účinek pro zaměstnance, což je do jisté míry velmi nežádoucí, obzvláště jedná-li se 

v tomto případě o obchodní společnost.   

 

 

 

 

 

1h) Jak jste spokojen/a s Vaším mzdovým ohodnocením? 

 Účelem této otázky bylo zjistit spokojenost respondentů s jejich mzdovým 

ohodnocením. Více než čtyři pětiny respondentů jsou s výší svého mzdového ohodnocení  

spokojeny, konkrétně 20% zcela spokojeno a 66,67% spíše spokojeno. Ovšem někteří 

respondenti nebyli spokojeni se svým mzdovým ohodnocením, kdy  6,67% je spíše 

nespokojeno a stejných 6,67% zcela nespokojeno. 
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9. Je podle Vás odměňování ve firmě spravedlivé? 

 Jednou ze zásad odměňování je, že by mělo být spravedlivé. Z grafu je ovšem patrné, 

že podle respondentů tomu tak není. Žádný z nich o tom není rozhodně přesvědčen a pouze 

53,33% si myslí, že je spíše spravedlivé. Za spíše nespravedlivé označilo odměňování 40% 

respondentů a zbylých 6,67% si myslí, že je rozhodně nespravedlivé.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Odpovídá podle Vás výše odměny Vámi odváděné práci? 

 

 V této otázce měli respondenti ohodnotit, zda práce, kterou vykonávají, podle nich 

odpovídá výši odměny, kterou dostávají. Většina z nich, konkrétně 80% hodnotí odměnu jako 

odpovídající, 6,67% označilo odměnu za vysokou a 13,33% za nízkou. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.17 

Graf 4.18 
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11. Je podle Vás systém odměňování dostatečně motivující? 

 V otázce číslo 11 byl řešen motivační účinek současného systému odměňování. Z 

grafu je patrné, že současná fixní odměna není pro respondenty dostatečně motivující. Většina 

respondentů, konkrétně 66,67%, si myslí, že současný systém odměňování spíše není 

dostatečně motivující a pro 6,67%  rozhodně není dostatečně motivující. Pouze pro 20% je 

spíše dostatečně motivující a pro 6,67% rozhodně dostatečně motivující.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Ovlivňuje výše odměny Váš pracovní výkon? 

  V této otázce byl zjišťován vliv výše odměny na pracovní výkon respondentů. Většina 

se shodla na tom, že výše odměny ovlivňuje jejich pracovní výkon. Odpověď rozhodně ano 

označilo 46,67% respondentů a odpověď spíše ano pak 40%. U zbylých 13,33% výše odměny 

spíše neovlivňuje jejich pracovní výkon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.19 

Graf 4.20 
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13. Uvítal/a byste změnu současného systému odměňování? 

 V otázce číslo 13 měli respondenti vyjádřit svůj postoj k případné změně systému 

odměňování. Z grafu je patrné, že všichni respondenti jsou pozitivně nakloněni ke změně 

současného systému odměňování. Na otázku, zda by respondenti uvítali změnu současného 

systému odměňování, odpovědělo 40% respondentů rozhodně ano a zbylých 60% pak spíše 

ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.21 
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4.3 Rozhovory 

 Za pomocí dotazníkového šetření byla zjištěna nespokojenost respondentů se vztahy a 

komunikací mezi jednotlivými úseky ve firmě, dále pak jejich pozitivní postoj ke změně 

systému odměňování a problémy týkající se zpětné vazby zaměstnanců. Otázky v rozhovoru, 

viz příloha č. 2, se tedy týkaly těchto problémových oblastí a účelem bylo zjistit příčiny 

nespokojenosti a problémů. Data rozhovorů byla vyhodnocována za pomocí metody obsahové 

analýzy. 

4.3.1 Konflikty, vztahy a komunikace mezi úseky  

 Vzhledem k úzké souvislosti těchto oblastí, kdy špatné vztahy mezi zaměstnanci ústí 

ve špatnou komunikaci a následně pak vznikají konflikty, uváděl respondent většinou 

podobné příčiny jak u otázky ohledně špatných vztahů, tak komunikace i konfliktů. 

 Pohledy na tuto problematiku se mírně lišily vzhledem působnosti respondentů v 

jednotlivých úsecích. K hlavním příčinám ovšem obecně podle zaměstnanců patřila 

podrážděnost a stres vyvolaný nadmírou pracovních úkolů v danou chvíli, kdy podle 

respondentů je takový člověk neochotný spolupracovat a komunikovat, a negativně ovlivňuje 

své okolí. Vzhledem k takovému chování může bezprostředně a zbytečně vzniknout konflikt, 

který se následně může negativně podepsat na celkové atmosféře panující na pracovišti a to 

nejen z pohledu zaměstnanců ale i zákazníků. Tyto konflikty nejsou sice podle respondentů 

závažnějšího ani dlouhodobějšího charakteru, ovšem jejich výskyt je určitě nežádoucím 

jevem, který je zapotřebí odstranit. 

 Mezi další příčiny pak respondenti jmenovali především nadřazené chování a chování 

obecně některých zaměstnanců vůči ostatním, kteří fiktivně vytváří nadřazenost svého úseku 

nad ostatními. Takovéto chování je neoprávněné vzhledem organizační struktuře firmy a skrz 

něj dochází pouze k nežádoucímu zhoršování vztahů mezi zaměstnanci. 

4.3.2 Odměňování 

 Všichni respondenti vyjádřili v dotazníkovém šetření pozitivní postoj ke změně 

současného systému odměňování. Odměna všech zaměstnanců je složena pouze z fixní složky 

což má pro zaměstnance nízký motivační účinek. Vzhledem k tomu by respondenti alespoň 

uvítali občasné poděkování za odváděnou práci v podobě prémií, pochvalu ze strany vedení 

apod. 
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4.3.3 Zpětná vazba 

 Ohledně problematiky zpětné vazby, a pouhého občasného využívání této možnosti, 

uváděli respondenti jako důvody zejména to, že vedení jejich připomínky a návrhy sice 

vyslechne, ovšem většinou se nic na základě nich nezmění. Dalším důvodem bylo také nízké 

sebevědomí a ostýchavost některých respondentů vyjádřit svůj názor a vznést různé 

připomínky.  
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5 Návrhy a doporučení 

 Na základě provedeného výzkumu formou dotazníkového šetření a 

polostrukturovaných rozhovorů byla získána určitá data, která byla následně vyhodnocena. 

Tyto výsledky odhalily určité nedostatky a problémové oblasti, kterým by měla být věnována 

pozornost a měla by být provedena určitá opatření k jejich odstranění. Vzhledem k domluvě s 

vedením společnosti, se výzkum týkal oblastí vztahů na pracovišti, komunikace a 

odměňování. Tyto oblasti byly rozděleny do několika dílčích podoblastí, aby bylo možné co 

nejlépe lokalizovat případný problém. V každé z těchto oblastí byly odhaleny určité 

nedostatky, a to z důvodu, že jsou tyto oblasti úzce provázány, a tím pádem mohou 

nedostatky jedné z nich limitovat i ostatní.  

 

5.1 Odměňování 

 Jeden z hlavních problémů v této společnosti je bezpochyby současný systém 

odměňování. Jelikož se jedná o obchodní společnost, tak fixní odměna není nejvhodnější 

řešení odměňování zaměstnanců, konkrétně zaměstnanců úseku prodeje a obchodních 

zástupců. Problémy se systémem odměňování se začaly objevovat ovšem až v posledních 

letech. V počátcích, kdy firma Templin CZ vstupovala na trh, nebylo toto odvětví tak 

konkurenční, jako je tomu nyní. Zákazníky nebylo nutné intenzivně vyhledávat a získávat, 

neboť z důvodů nízké konkurence na trhu přijížděli a vyhledávali firmu sami. Toto vedlo k 

tomu, že na prodejce a obchodní zástupce nebyl vyvíjen takový tlak, obraty firmy byly 

dostatečně velké, aby pokryli fixní platy zaměstnanců a všechno fungovalo. Tato situace se 

ovšem začala rapidně měnit se zvyšující se konkurencí a intenzitou bojů o zákazníky. Obraty 

začaly klesat a práce prodejců a obchodních zástupců začala být nedostačující. Hlavním 

problémem tedy v této současné situaci je fakt, že fixní plat nemá žádný motivační účinek. To 

znamená, že zaměstnanci si do práce chodí tzv. "pouze pro peníze" a nic je nenutí k tomu 

něco měnit ve svém pracovním přístupu, neboť ať pracují, jak pracují, ať je firma ve ztrátě 

nebo generuje zisk, zaměstnanci dostanou pokaždé svou fixní mzdu.  

 Řešení toho problému tedy spočívá ve změně současného systému odměňování, a to 

konkrétně vhodným rozdělením mzdy na fixní a variabilní složku. Úkolem variabilní složky 

je motivovat zaměstnance a zvýšit tak jejich pracovní výkon. Variabilní složka může být v 

podobě určité procentuální části z obratu, marže apod. podle toho, co firma uzná za vhodné. 
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Tato změna sebou přináší mimo motivaci zaměstnanců další výhodu, a to tu, že se sníží 

mzdové zatížení firmy, protože výše mezd bude reflektovat skutečně dosažené výsledky 

společnosti a zprůhlednění systému odměňování zvýší v očích zaměstnanců jeho 

spravedlivost. Tato změna se ovšem týká hlavně zaměstnanců úseku prodeje a obchodních 

zástupců, neboť ti svou pracovní činností výsledky společnosti mohou ovlivnit nejvíce. 

Vzhledem k tomu, že z výsledku výzkumu vyšlo najevo, že nejen zaměstnanci prodeje, ale 

všichni zaměstnanci jsou pozitivně nakloněni změně současného systému odměňování, bylo 

by dobré určitým způsobem zohlednit i ostatní zaměstnance, a to buď například ve formě 

nepravidelné odměny za přínos společnosti ve formě nových nápadů, prémii za 

bezproblémový chod daného úseku, či určitou formou pochvaly. Ovšem v opačném případě, 

při problémech způsobených zaměstnanci zavést určitý systém sankcí a postihů, což ve firmě 

momentálně taktéž neexistuje. 

 Toto řešení pomůže tedy odstranit problémy, které byly odhaleny výzkumem, a to 

konkrétně částečnou nespokojenost se současným systémem odměňování, viz graf 4.15, dále 

vzhledem k jasně nastaveným pravidlům odměňování budou zaměstnanci vnímat systém 

odměňování jako spravedlivý, což si momentálně nemyslí skoro polovina zaměstnanců, viz 

graf 4.17. Bude vyslyšena náklonnost ke změně odměňování, viz graf 4.21 a dojde k 

odstranění pocitu nedostatečné motivace, viz graf 4.19. 

  

5.2 Zpětná vazba 

 Vedení společnosti vidí zpětnou vazbu ze strany zaměstnanců jako problémovou z 

důvodu její nedostatečnosti, což částečně zobrazuje i graf 4.13. Zaměstnanci podle vedení 

společnosti nesdělují své připomínky a návrhy vedení ani prostřednictvím porad, ani během 

normálního pracovního procesu. Takové chování zaměstnanců může být způsobeno několika 

příčinami. Může se jednat např. o pocit zaměstnanců, že za své názory, návrhy či připomínky 

mohou být nějakým způsobem postihování či odsuzováni. Graf 4.12 ovšem tuto příčinu 

vyvrací, neboť všichni respondenti tvrdili, že mohou bez obav vyjadřovat své názory. Další, a 

v tomto případě potvrzenou příčinou, viz graf 4.14, je skutečnost, že podle zaměstnanců není 

na jejich názory a připomínky brán zřetel ze strany vedení buď vůbec, nebo jen částečně. 

Takovéto chování ze strany vedení má za následek odrazování zaměstnanců od snahy něco 

navrhovat, neboť v tom nevidí žádný význam. Další možnou příčinou ovšem může být také 
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už zmiňovaný systém odměňování, a to z důvodu nízké pracovní motivace a celkového zájmu 

o práci ze strany zaměstnanců. 

 Řešení problému nedostatečné zpětné vazby lze provést např. tak, že by vedení mělo 

brát větší ohledy vůči názorům zaměstnanců. Pokud je návrh vedením schválen, měl by být 

sestaven plán realizace a ten v nejbližší době uskutečněn. V opačném případě, čili neschválení 

návrhu zaměstnance vedením, by mělo být zaměstnanci srozumitelně vysvětleno, z jakých 

důvodů nelze tento návrh realizovat. Dalším možným řešením pak může být zavedení 

určitého systému výhod, které poplynou zaměstnanci ze svých realizovaných návrhů. Může se 

jednat například v případě návrhu na úsporu nákladů o procentuální odměnu z ušetřené sumy 

apod. V případě špatné měřitelnosti návrhu pak může být zaměstnanec ohodnocen například 

jednorázovou prémií. 

 

5.3 Konflikty, vztahy a komunikace 

 Tyto oblasti jsme si ve výzkumné části rozdělili do jednotlivých podoblastí vzhledem 

k úsekům ve firmě. Na základě výsledků výzkumu byl odhalen výskyt konfliktů, viz graf 4.6 

a nespokojenost zaměstnanců s pracovními vztahy a komunikací mezi jednotlivými úseky, viz 

graf 4.4 a 4.9. Tato skutečnost mohla ovlivnit i částečnou nespokojenost zaměstnanců s 

celkovou atmosférou panující ve firmě, viz graf 4.2. Vzhledem k úzké provázanosti těchto 

oblastí, kdy špatné vztahy mezi zaměstnanci ústí ve špatnou komunikaci a následně pak 

vznikají konflikty, lze stanovit obecné příčiny pro všechny tyto oblasti. Mezi tyto příčiny 

zaměstnanci řadili zejména nadřazené chovaní některých zaměstnanců k ostatním, které není 

podložené organizační strukturou společnosti a které zbytečně zhoršuje vztahy panující na 

pracovišti. Dále pak podrážděnost zaměstnanců, neochotu spolupracovat a komunikovat v 

případě velké pracovní zátěže. Tyto události pak mohou zaprvé ústit ve zhoršení celkové 

atmosféry na pracovišti a to nejen z pohledu zaměstnanců, ale i zákazníků a za druhé  také ve 

vznik konfliktů. Tyto konflikty sice podle respondentů nejsou dlouhodobějšího ani 

závažnějšího charakteru, ovšem jejich výskyt je zcela nežádoucí. Další, a jedna z hlavních 

příčin problémů v této oblasti je pak vrozené chování a povaha jednotlivců. 

 Na základě zjištěných příčin lze doporučit lepší organizaci práce zaměstnanců, a tím 

snížení pracovní vytíženosti, popřípadě při nezvladatelném množství práce pak zaměstnání 

dodatečného člověka. Dále definovat jasná pravidla nadřízenosti a podřízenosti aby 
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nedocházelo k neoprávněnému nadřazenému chování. Zavést a striktně dodržovat interní 

systém, neboť řada konfliktů vzniká na základě nedodržování určitých pravidel. Jedná se 

například o vydání zboží zákazníkovi bez dokladu, na základě čehož pak dojde k 

nedorozumění mezi zaměstnanci a k možnému vzniku konfliktů. Řešení problémů v těchto 

oblastech ovšem není lehkým úkolem a v některých případech je nutné sáhnout k tomu 

nejkrajnějšímu řešení a to propuštěním problémového člověka. Vrozené chování a povaha 

člověka je totiž velmi těžko ovlivnitelná a nikdo  nepracuje rád v kolektivu lidí, kteří se 

chovají falešně a navzájem se za zády pomlouvají. Někdy může být příčinou vzniku takovéto 

atmosféry pouze jeden zaměstnanec, který svým přístupem ovlivní celý kolektiv.  
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6 Závěr 

 V této bakalářské práci byla řešena problematika vybraných stimulačních prostředků 

působících ve společnosti Templin CZ s.r.o. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit 

spokojenost či nespokojenost zaměstnanců s vybranými stimulačními prostředky, které 

považuje vedení společnosti Templin CZ s.r.o. jako problematické, a to prostřednictvím 

kvantitativního dotazníkové šetření a poté polostrukturovaných rozhovorů. Jednalo se 

konkrétně o komunikaci a zpětnou vazbu zaměstnanců, mezilidské vztahy na pracovišti, 

systém odměňování a odměnu samotnou. Došlo k odhalení příčin zjištěné nespokojenosti s 

těmito stimuly a byla doporučena konkrétní opatření.  

 Bakalářská práce byla rozdělena na dvě části. V první z nich byly popsány teoretické 

přístupy k motivaci, spokojenosti, odměňování, komunikaci, mezilidským vztahům a 

metodologii výzkumu.  

 V druhé části pak následovalo představení společnosti Templin CZ s.r.o., popis 

struktury dotazníku a realizace průzkumu. Data získána prostřednictvím dotazníkového 

šetření byla poté vyhodnocena v programu SPSS. Na základě těchto výsledků byla vytvořena 

struktura rozhovoru, které byly následně realizovány. Po úspěšném provedení obou metod 

byla všechna získaná data zkompletována. Došlo k odhalení problémů v jednotlivých 

oblastech a jednalo se zejména o špatně nastavený systém odměňování, nedostatečnou 

zpětnou vazbu zaměstnanců, výskyt konfliktů, špatné vztahy a komunikace mezi zaměstnanci 

mezi jednotlivými úseky. Na základě interpretace výsledků analýzy byly vytvořeny návrhy a 

doporučení, které mohou vést ke zvýšení spokojenosti a motivace zaměstnanců což se může 

následně pozitivně projevit na celkovém fungování společnosti.  

 Je ovšem nutné brát v potaz, že i v případě zlepšení současného stavu jak spokojenosti 

a motivace zaměstnanců, tak společnosti celkově, by nemělo dojít k opuštění sledování této 

problematiky, protože vždy se může nějaký nový problém, který je zapotřebí odstranit 

bezprostředně po jeho odhalení. Dlouhodobě neřešený, byť zpočátku malý problém, může mít 

totiž později pro firmu fatální následky.  
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Přílohy 

Příloha č.1 - dotazník 

Vážený respondente, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku. Vaše odpovědi poslouží pro 

účely mé bakalářské práce a následně pak mohou přispět ke zlepšení stávající situace v 

podniku. Dotazník je zcela anonymní, a proto Vás žádám o upřímné a pravdivé odpovědi.  

Zakroužkujte, prosím, u každé otázky jen jednu odpověď. Otázky v dotazníku se vztahují 

konkrétně na pobočku v Ostravě. 

Předem děkuji za Váš čas 

          Martin Ševčík 

1 - Zcela spokojen  2 - Spíše spokojen              

3 - Spíše nespokojen  4 - Zcela nespokojen   

 

1. Jak jste spokojen/a s :        

a) vztahy s nadřízenými      1 2 3 4 

b) systémem odměňování      1 2 3 4 

c) celkovou  atmosférou ve firmě     1 2 3 4 

d) komunikací mezi jednotlivými "úseky" (sklad, prodej..)  1 2 3 4 

f) celkovou informovaností ze strany vedení    1 2 3 4 

g) vztahy mezi zaměstnanci v rámci Vašeho "úseku"  1 2 3 4 

h) s vaším mzdovým ohodnocením     1 2 3 4 

i) komunikací vně "úseku" ve kterém pracujete   1 2 3 4 

j) vztahy se zaměstnanci mezi jednotlivými "úseky"  1 2 3 4 

2. Jsou pro Vás dobré vztahy na pracovišti důležité? 
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Rozhodně ano  Spíše ano  Spíše ne  Rozhodně ne 

3. Dochází podle Vás mezi zaměstnanci firmy ke konfliktům? 

Ano,  každý měsíc   Méně často   Ne, vůbec 

4. Pokud ne, přeskočte, prosím, na otázku číslo 6. Pokud Ano, vznikají tyto konflikty 

většinou mezi jednotlivými "úseky" (sklad, prodej..)  nebo vně jednoho? 

Vně jednoho   Půl na půl    Mezi 

5. Opakují se tyto konflikty?   

 Ano, vždy   Jen někdy    Ne, nikdy 

6. Můžete bez obav vyjádřit své názory? 

Rozhodně ano  Spíše ano  Spíše ne  Rozhodně ne 

7. Pokud ne, přeskočte, prosím, na otázku číslo 9. Pokud ano, využíváte této možnosti? 

Rozhodně ano  Spíše ano  Spíše ne  Rozhodně ne 

8. Pokud ano, byl na Váš názor většinou brán ohled? 

Ano    Částečně    Ne 

9. Je podle Vás odměňování ve firmě spravedlivé? 

Rozhodně ano  Spíše ano  Spíše ne  Rozhodně ne 

10. Odpovídá podle Vás výše odměny souhrnně Vámi odváděné práci? 

Ne, odměna je vysoká Ano, odměna je optimální  Ne, odměna je nízká 

11. Je podle Vás systém odměňování dostatečně motivující? 

Rozhodně ano  Spíše ano  Spíše ne  Rozhodně ne 

12. Ovlivňuje výše odměny Váš pracovní výkon? 

Rozhodně ano  Spíše ano  Spíše ne  Rozhodně ne 

13. Uvítal/a byste změnu současného systému odměňování? 

Rozhodně ano  Spíše ano  Spíše ne  Rozhodně ne 
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Příloha č. 2 - struktura rozhovoru 

 

Vážený respondente, 

obracím se na Vás ještě jednou, již naposled, s prosbou o krátký rozhovor pro účely mé 

bakalářské práce. Otázky byly tvořeny na základě výsledků předchozího dotazníku. Pokud je 

to možné, projděte si tyto otázky předem, protože si vyžadují určitý čas na zamyšlení. 

Předem děkuji za Váš čas     

           

          Martin Ševčík   

 

 

Podle Vašich odpovědí se ve firmě vyskytují konflikty, 

Co je podle Vás příčinou vzniku konfliktů? 

Jsou dlouhodobějšího charakteru? 

Máte nějaké konkrétní návrhy jak řešit problém vzniku konfliktů? 

 

 

 

Nespokojenost se vztahy mezi úseky, 

Co je podle Vás příčinou horších vztahů zaměstnanců mezi úseky? 

Co by podle Vás přispělo ke zlepšení vztahů mezi zaměstnanci mezi jednotlivými úseky? 

Jak by se podle Vás dala zlepšit celková atmosféra panující na pracovišti? 
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Pozitivní postoj ke změně systému odměňování, 

Máte nějaký konkrétní návrh jak by se mohl změnit systém odměňování? 

Co Vás pozitivně motivuje podat vyšší výkon? 

 

 

Nespokojenost s komunikací mezi úseky, 

Co podle Vás konkrétně způsobuje nebo by mohlo způsobovat nedostatečnou komunikaci 

mezi jednotlivými úseky?  

Máte nějaké konkrétní návrhy, které by přispěly ke zlepšení komunikace mezi úseky? 

 

 

 

Problematika zpětné vazby, 

Co by Vás mohlo odrazovat od využívání této možnosti? 

Proč si myslíte, že je zpětná vazba nedostatečná ze strany zaměstnanců? 

Máte nějaké konkrétní návrhy, které by přispěly ke zlepšení? 
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Příloha č. 3 - Vyhodnocení dotazníku 

 

Jak jste spokojen/a se vztahy s nadřízenými? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Zcela spokojen 7 46,7 46,7 46,7 

Spíše spokojen 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Jak jste spokojen/a se systémem odměňování? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Zcela spokojen 1 6,7 6,7 6,7 

Spíše spokojen 9 60,0 60,0 66,7 

Spíše nespokojen 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Jak jste spokojen/a s celkovou atmosférou ve firmě? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Spíše spokojen 10 66,7 66,7 66,7 

Spíše nespokojen 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Jak jste spokojen/a s komunikací mezi jednotlivými úseky? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Spíše spokojen 8 53,3 53,3 53,3 

Spíše nespokojen 6 40,0 40,0 93,3 

Zcela nespokojen 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Jak jste spokojen/a s celkovou informovaností ze strany vedení? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Zcela spokojen 2 13,3 13,3 13,3 

Spíše spokojen 13 86,7 86,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Jak jste spokojen/a se vztahy mezi zaměstnanci v rámci Vašeho úseku? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Zcela spokojen 4 26,7 26,7 26,7 

Spíše spokojen 9 60,0 60,0 86,7 

Spíše nespokojen 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Jak jste spokojen/a s Vaším mzdovým ohodnocením? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Zcela spokojen 3 20,0 20,0 20,0 

Spíše spokojen 10 66,7 66,7 86,7 

Spíše nespokojen 1 6,7 6,7 93,3 

Zcela nespokojen 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Jak jste spokojen/a s komunikací uvnitř úseku, ve kterém pracujete? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Zcela spokojen 3 20,0 20,0 20,0 

Spíše spokojen 11 73,3 73,3 93,3 

Spíše nespokojen 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Jak jste spokojen/a se vztahy mezi zaměstnanci mezi jednotlivými úseky? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Zcela spokojen 2 13,3 13,3 13,3 

Spíše spokojen 6 40,0 40,0 53,3 

Spíše nespokojen 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Jsou pro Vás dobré vztahy na pracovišti důležité? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Rozhodně ano 12 80,0 80,0 80,0 

Spíše ano 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Dochází podle Vás mezi zaměstnanci firmy ke konfliktům? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ano, každý měsíc 6 40,0 40,0 40,0 

Méně často 9 60,0 60,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Vznikají tyto konflikty většinou mezi jednotlivými úseky nebo vně jednoho? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Půl na půl 10 66,7 66,7 66,7 

Mezi 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Opakují se tyto konflikty? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ano, vždy 3 20,0 20,0 20,0 

Jen někdy 12 80,0 80,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Můžete bez obav vyjádřit své názory? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Rozhodně ano 4 26,7 26,7 26,7 

Spíše ano 11 73,3 73,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Pokud ano, využíváte této možnosti? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Rozhodně ano 2 13,3 13,3 13,3 

Spíše ano 9 60,0 60,0 73,3 

Spíše ne 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Byl na Váš názor většinou brán ohled? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ano 3 20,0 20,0 20,0 

Částečně 8 53,3 53,3 73,3 

Ne 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Je podle Vás odměňování ve firmě spravedlivé? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Spíše ano 8 53,3 53,3 53,3 

Spíše ne 6 40,0 40,0 93,3 

Rozhodně ne 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Odpovídá podle Vás výše odměny souhrnně Vámi odváděné práci? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ne, odměna je vysoká 1 6,7 6,7 6,7 

Ano, odměna je optimální 12 80,0 80,0 86,7 

Ne, odměna je nízká 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Je podle Vás systém odměňování dostatečně motivující? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Rozhodně ano 1 6,7 6,7 6,7 

Spíše ano 3 20,0 20,0 26,7 

Spíše ne 10 66,7 66,7 93,3 

Rozhodně ne 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Ovlivňuje výše odměny Váš pracovní výkon? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Rozhodně ano 7 46,7 46,7 46,7 

Spíše ano 6 40,0 40,0 86,7 

Spíše ne 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Uvítal/a byste změnu současného systému odměňování? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Rozhodně ano 6 40,0 40,0 40,0 

Spíše ano 9 60,0 60,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 


