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Anotace 

Předmětem diplomové práce „Zhodnocení motivace a spokojenosti zaměstnanců“ je 

zhodnocení současného stavu motivačního programu používaného Městským úřadem 

v Lounech a zjišťování pracovní spokojenosti zaměstnanců pomocí dotazníkového šetření. 

První kapitola je věnována představení organizace a seznámení s podmínkami 

úředníků  

ve veřejné správě. Druhá kapitola, která je součástí teoretické části, popisuje základní 

pojmy motivace, motivační teorie, benefity motivačních programů a pracovní spokojenost. 

Praktická část je rozdělena do dvou částí. V první části je zhodnocen současný stav 

motivačního programu v organizaci. V druhé části je provedena analýza výsledků 

marketingového průzkumu spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu v Lounech. Na 

základě výsledků jsou následně navržena opatření, která by mohla vést ke zdokonalení 

motivačního programu a zvýšení pracovní spokojenost zaměstnanců. 

Klíčová slova: veřejná správa, motivace, motivační program, benefity,  

   pracovní spokojenost, marketingový průzkum, dotazníkové šetření 

 

Summary 

The subject of the thesis "Evaluation of employees motivation and satisfaction" is to 

evaluate the current state of incentive program used by Municipal authorities in Louny and 

survey of job satisfaction of employees by means of a questionnaire survey. 

The first chapter is devoted to the presentation of the organization and information 

about conditions of officials in public administration. The second chapter, which is part of 

the theoretical part, describes the basic concepts of motivation, motivation theory, benefits 

of incentive programs and job satisfaction. 

The practical part is divided into two parts. The first part evaluates the current state of 

incentive program in the organization. The second part is an analysis of marketing survey 

of employee satisfaction of the Municipality of Louny. Based on the results there are 

outlined measures that could lead to improvement of the incentive program and increase of 

job satisfaction of employees. 

Keywords: public administration, motivation, motivational program, benefits, 

job satisfaction, marketing research, questionnaire survey 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

„Rozhodování o lidech je tím nejdůležitějším. Každý si myslí, že společnost má lepší 

lidi, ale to jsou plané řeči. Jediná věc, kterou můžete udělat, je umístit lidi na to správné 

místo – a pak vám odvedou pořádnou práci.“[1] 

Člověk, nesoucí pracovní sílu, tzv. lidský zdroj, je pro firmy jedním z nejdůležitějších 

zdrojů vůbec a bez něho by byly nefunkční. Rozvojem a řízením těchto zdrojů se zabývá 

personalistika a řízení lidských zdrojů. Je to soubor metod a postupů, které se zabývají 

procesy od získávání pracovních sil, uzavírání pracovních smluv, zdokonalování 

pracovních výkonů, vyplácení mezd až po ukončení pracovních poměrů. Tato činnost není 

součástí pouze vedoucích pracovníků nebo personálních útvarů, ale i celého managementu 

firem.  

Nedílnou součástí personálního managementu a i v zájmu vedení je motivace 

zaměstnanců a jejich spokojenost na pracovišti. Odměnou je pak výkonnější pracovník, 

který je aktivní a iniciativní. Cítí se být užitečný, důležitý, svého místa si váží a snaží se ho 

udržet. 

Aby se vedoucí pracovníci dozvěděli postoje a názory zaměstnanců, je potřeba 

provádět pravidelná šetření pomocí různých kvantitativních metod. Jejich hlavním cílem je 

odhalit slabé stránky vlastních rozhodnutí, slabé stránky zaměstnanců v daných pozicích, 

vnímání vnitřního klima organizace či názory na způsob a organizaci vedoucích 

pracovníků. Samozřejmostí těchto šetření je i zjišťování silných stránek zaměstnanců, 

jejich dovedností a zkušeností. Management či vedoucí pracovníci mohou na základě 

výsledků šetření vytvořit strategie vedoucí k lepším vztahům mezi zaměstnanci a vedením, 

k zajištění větší spokojenosti na pracovišti, k menší fluktuaci, ale hlavně k dosažení 

vytyčených cílů. 

Tématem diplomové práce je „Zhodnocení motivace a spokojenosti zaměstnanců“ 

pomocí marketingového průzkumu. Pro svůj průzkum jsem si vybrala Městský úřad 

v Lounech, obecní samosprávnou jednotku s rozšířenou působností.  

Diplomovou práci jsem rozdělila do pěti hlavních částí. V první části představím 

organizaci a její strukturální schéma. Druhá část se bude zabývat teoretickým vymezením 

                                                 
1
 pramen: https://managementmania.com/cs/personalistika-a-lidske-zdroje, citace Alfred Pritchard Sloan, cit. 

2012-10-05 

https://managementmania.com/cs/personalistika-a-lidske-zdroje
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motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizaci, jejím významem a přínosem. 

V třetí části zhodnotím současný stav motivace zaměstnanců. Ve čtvrté části provedu 

šetření spokojenosti zaměstnanců na základě dotazníku. Získaná data následně vyhodnotím 

a v páté, závěrečné, části navrhnu opatření ke zlepšení spokojenosti a výkonnosti 

zaměstnanců. 

Cílem diplomové práce je porovnat stávající motivační program organizace s názory 

zaměstnanců a zjistit jejich spokojenost s motivačním programem a s prostředím 

v organizaci pomocí dotazníkového šetření. Tato práce by mohla být užitečnou radou pro 

vedení organizace jak zvýšit výkonnost a loajalitu zaměstnanců. 
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ ORGANIZACE 

Veřejná správa je správní činnost související s řízením veřejných záležitostí na místní  

i centrální úrovni,  poskytováním veřejných služeb a zajišťováním záležitostí ve veřejném 

zájmu. Kromě těchto činností bývají za veřejnou správu označovány též správní orgány, 

které ji vykonávají, tedy především úřady. 

Městský úřad je dle zákona č. 128/2000 Sb. jedním z orgánů obce. Nemá vlastní 

právní subjektivitu. V pozici zaměstnavatele vystupuje vždy příslušná obec, která je dle 

zákona o obcích veřejnoprávní korporací.  

Městský úřad plní úkoly v oblasti samostatné působnosti a vykonává přenesenou 

působnost (přenesený výkon státní správy) svěřenou mu příslušnými zákony. [2]  

2.1 Obecná charakteristika obce 

Postavení obce jako územního samosprávného celku je založena již v Ústavě České 

republiky, v hlavě sedmé o územní samosprávě. Z této části vyplývá, že územní 

samosprávné celky, v tomto případě obce, jsou společenstvím občanů, která mají právo  

na samosprávu. [3] 

Definice v Zákoně o obcích ještě obec dále upřesňuje jako veřejnoprávní korporaci 

s vlastním majetkem, se kterým má právo samostatně hospodařit, ale musí dodržovat 

podmínky stanovené zákony. Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně 

v souladu s jejími zájmy a úkoly. Je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. 

V zákoně č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, konkrétně v §18 odst. 2 písm. c), se obci 

přiznává postavení právnické osoby, která má právo vystupovat v právních vztazích svým 

jménem a nést odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.  

Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů 

obce, a to zejména: 

 schvalování programu rozvoje obce, 

 schvalování územního plánu obce, 

 schvalování rozpočtu obce, 

 nakládání s majetkem obce,  

                                                 
2
 Pramen: http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-Sb-zakon-o-obcich-(obecni-zrizeni).html, 2013-02-22  

3
 Pramen: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ustava-cr/, 2013-02-22  
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 zabezpečování hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, 

 zřizování a rušení příspěvkových organizací a organizačních složek obce, 

schvalování jejich zřizovacích listin, 

 rozhodování o založení nebo rušení právnických osob, schvalování jejich 

zakladatelských listin, společenských smluv, zakládací smlouvy a stanov, 

 plnění úkolů zakladatele nebo zřizovatele vůči právnickým osobám a organizačním 

složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, 

 pečování o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb 

svých občanů, uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a 

spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a 

ochrany veřejného pořádku. 

Obec lze charakterizovat třemi základními znaky, jimiž jsou: 

a) územní základ, tj. vlastní území obce, 

b) osobní základ spočívající v existenci osob majících určitý kvalifikovaný vztah 

k obci, 

c) výkon obecní samosprávy. 

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce, dalšími orgány jsou rada obce, 

starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. V případě měst jsou tyto orgány stanoveny 

obdobně. Hlavními orgány měst je zastupitelstvo, rada města, starosta, městský úřad a 

zvláštní orgány města.  

2.2 Úředník a jeho povinnosti 

Úředníkem je osoba, která je zaměstnána v územním samosprávném celku a vykonává 

správní činnosti zařazené do obecního, městského, krajského úřadu a dalších 

samosprávných celků. 

 Základní povinnosti úředníků jsou stanoveny podle zákona č. 312/2002 Sb.  

o úřednících samosprávných celků, §16 odstavec 1, kdy úředník musí: 

 dodržovat ústavní pořádek ČR;  

 dodržovat právní předpisy vztahující se dané práci; 

 hájit při výkonu práce veřejný zájem; 

 plnit pokyny vedoucích tak, aby v rozporu s právními předpisy; 



Bc. Věra Průšová: Zhodnocení motivace a spokojenosti zaměstnanců 

 

2013   5 

 nevykonávat pokyn či příkaz pokud by tím způsobil trestný čin, přestupek či jiný 

správní delikt; 

 prohlubovat si kvalifikaci; 

 být nestranný i přes své přesvědčení;  

 nejednat tak, aby narušil důvěryhodnost územního samosprávného celku;  

 nezneužívat dostupných informací ve vlastní prospěch či někoho jiného; 

 nepřijímat dary nebo jiné výhody od jiných osob kromě vydaných územně 

samosprávným celkem, kde je zaměstnán; 

 zachovávat mlčenlivost;  

 podávat informace o činnosti územního samosprávného celku podle předpisů; 

 „při ústním nebo písemném jednání s fyzickými nebo právnickými osobami sdělit 

své jméno, příjmení, úřad, ve kterém je zařazen k výkonu práce, zařazení v útvaru 

úřadu;  

 oznámit územnímu samosprávnému celku, že nastaly skutečnosti, které odůvodňují 

převedení na jinou práci (§ 11) nebo odvolání z funkce (§ 12); 

 pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností; 

 plně využívat pracovní doby a pracovních prostředků k vykonávání svěřených 

prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly; 

 řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu územním samosprávným celkem a 

střežit a ochraňovat jeho majetek před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a 

nejednat, v rozporu s oprávněnými zájmy územního samosprávného celku; 

 zachovávat pravidla slušnosti při úředním jednání a vůči ostatním zaměstnancům 

působícím ve veřejné správě“. [4] 

2.3 Historie a vývoj státní správy v Lounech 

V roce 1960 vznikl lounský okres po reformě veřejné správy, kdy došlo ke spojení tří 

bývalých okresů – lounského, žateckého a podbořanského. Před reformou patřil lounský a 

žatecký okres do kraje Ústí nad Labem, podbořanský okres patřil do kraje karlovarského. 

Nový lounský okres se stal součástí kraje Severočeského.  

Pomocí integračního procesu, vzniklo po roce 1960 celkem 113 místních nebo 

městských národních výborů. K 1. lednu 1980 tento počet klesl na 29 zmíněných 

                                                 
4
 Pramen: citace ze zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících samosprávných celků 
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národních výborů. V roce 1990 pomocí prvních svobodných komunálních voleb došlo 

k osamostatnění mnoha obcí a tím vzniklo v lounském okrese 61 samostatných celků. Nyní 

je celkem 70 samostatných obcí v lounském okrese. 

Nejvýraznější změnou v uspořádání pravomocí lounského okresu došlo k 1.1.2003, 

kdy proběhla reforma státní správy a lounský okres se rozdělil na 3 obvody s rozšířenou 

působností – Louny, Žatec a Podbořany. 

Okresní město Louny se sice po reformě státní správy stalo obcí s rozšířenou 

působností, ale nadále je významným místem pro některé státní instituce, sloužící celému 

okresu (soud, státní zastupitelství). Obvod Louny je tvořen územím s 41 obcemi a téměř 

s 45 tisíci obyvatel.[5] 

2.3.1 Městský úřad Louny 

Od začátku roku 2003, kdy došlo k reformě státní správy, sídlí Městský úřad Louny 

nejen v historické budově radnice na Mírovém náměstí, ale i v budově po bývalém 

okresním úřadu Pod Nemocnicí 2379.  

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a zaměstnanci 

města zařazeni do městského úřadu. V čele městského úřadu stojí starosta. Úkoly 

statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům 

města zařazeným do městského úřadu plní tajemník (viz. příloha 1). 

Rada města Loun zřídila pro jednotlivé úseky činností městského úřadu 7 odborů, 

z nichž některé jsou dále členěny na oddělení a úseky. 

MÚ v samostatné působnosti (samospráva) plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo 

města nebo rada města a zároveň pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.  

Současně plní úkoly v oblasti přenesené působnosti a to v rozsahu pověřeného 

městského úřadu, městského úřadu obce s rozšířenou působností a v rozsahu svěřeném 

obci Zákonem o obcích. 

Radě města je dle zákona o obcích svěřeno stanovovat počet zaměstnanců města 

zařazených do městského úřadu. S účinností od 01.03.2013 stanovila tento počet na 117,5. 

Členové zastupitelstva města nejsou zaměstnanci města. Jejich počet je stanoven v souladu 

se zákonem o obcích na 29, rada města má 9 členů. 

                                                 
5
 Pramen: http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Louny, cit. 2013-02-17  
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Z OBLASTI MOTIVACE A SPOKOJENOSTI 

ZAMĚSTNANCŮ 

V této části vysvětlím základní pojmy, které ovlivňují motivační proces. Dále se 

zaměřím na motivaci a její typy, postupy a nástroje, které organizace používají pro 

dosažení lepších výkonů zaměstnanců a tím i k dosažení svých strategických cílů. 

3.1 Motivace 

Motivace je jedním z důležitých prvků nejen v oblasti řízení lidských zdrojů z hlediska 

organizací, ale i v osobním životě člověka. Jedná se o soubor hnacích sil, které pomáhají 

vynaložit úsilí a nasměrovat ho tak, aby člověk dosáhl svého cíle. Účinnost motivace 

vychází z mnoha faktorů, jakými jsou například: 

 charakteristika lidí,  

 potřeby,  

 zájmy,  

 ideály, 

 hodnoty,  

 zvyky,  

 možnosti firem jak motivovat a jakým způsobem.  

Tato činnost je zároveň úzce spojena se spokojeností zaměstnanců. 

Motivační proces není pouze o využívání stimulů (vnějších podnětů), ale i o využívání 

motivů (vnitřních podnětů). Vzhledem k tomu, že lidé mají různé potřeby, cíle, osobnost a 

charakter, tímto je motivace velmi komplikovaný proces, který ovlivňuje jejich chování. 

3.2 Základní pojmy: motiv, potřeba, incentiv, frustrace 

Motiv je důležitým pojmem motivačního procesu. Jedná se o důvody či vnitřní 

podněty, proč se lidé rozhodují právě tak, jak činí. Například motiv odchodu z jedné firmy 

do jiné, motiv vykonávání práce nad rámec svých povinností, motiv sledování 

spolupracovníků, nadřízených či podřízených. 
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Motivy mohou člověku dodávat energii a sílu při jednání lidí, a nebo ho řídí určitým 

směrem (například rozhodnutí pro konkrétní věc, výběr určitého postupu nebo způsobu, 

aby cíle bylo dosaženo). 

 

Potřeba je pocit nedostatku a hlavní lidskou aktivitou je její uspokojování. Každý 

člověk má potřeby jiné a závisí to například na prostředí, v kterém se vyvíjí, na věku, 

kultuře společnosti či vlastních cílů.  

 

Incentiv je událost nebo skutečnost, která může vyvolat určité motivační jednání. 

Například špatné organizační řízení může vyvolat porušování pracovní kázně, nebo 

úspěšné prosazení na trhu vyvolá vyšší podnikatelskou výkonnost. 

Veškeré úsilí k tomu, aby byla potřeba uspokojena, je třeba určité aktivity a energie. 

Přesto dochází k překážkám, které je nutné překonat. V případě, že se nepovede uspokojit 

potřebu, dochází k frustraci, což může vést k dalšímu motivačnímu jednání: 

 rezignace; 

 znovunabytí energie k překonání překážek; 

agresivní chování; 

 hledání alternativních cílů; 

 sebepřesvědčení o správnosti nedosažení daného cíle. [6] 

3.3 Charakteristika lidí 

Pro zvolení správného motivačního procesu v organizaci, je nutné znát faktory, které 

působí na chování zaměstnanců. To znamená znát jejich základní charakteristiky. 

 Do základních charakteristických znaků lze zahrnout individuální rozdíly, postoje, 

vlivy ovlivňující chování při práci, teorie atribuce, orientace lidí při výběru práce, role. 

3.3.1. Individuální rozdíly 

Všichni lidé nejsou stejní. Každý člověk je ovlivňován prostředím, kulturou a 

výchovou, ve které vyrůstá. Odlišuje se svými schopnostmi, osobností a inteligencí. 

Dalšími faktory, které hrají roli v rozhodovacích procesech člověka či ho ovlivňují je věk, 

                                                 
6
 BĚLOHLÁVEK František. Organizační chování. 1.vyd., Olomouc: Rubico, s.r.o. 1996. 343 s.           ISBN 

80-85839-09-1. 
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rasa, pohlaví a tělesná či duševní dispozice. Do individuálních rozdílů, které se zkoumají 

v řízení lidských zdrojů, se hlavně zařazují: 

 Schopnosti a dovednosti – jedná se o kvality, které umožňují člověku 

realizovat činnost. Mohou být verbální, paměťové, logické či numerické, nebo se lidé 

mohou vyznačovat vnímavostí, mechanickými, prostorovými a motorickými 

schopnostmi. 

 Inteligence – všeobecně znamená soustavu duševních schopností, které 

umožňují člověku řešit intelektuální úkoly, ke kterým je třeba uvažování a vědění. Je 

podmíněna geneticky, ale může se dále rozvíjet a zdokonalovat pomocí získaných 

zkušeností.  

 Osobnost – jedná se o biologické, psychologické a sociální vlastnosti 

spojené v každém člověku. Ukazuje se jako celek a představuje jeho individualitu. Vyvíjí 

se celý život a je ovlivňována čtyřmi základními činiteli: 

1. biologické podmínky, kdy je osobnost člověka ovlivňována minulými generacemi, 

obdobím v těhotenství, při porodu a těsně po něm;  

2. sociální faktory působící na člověka - do této skupiny patří hlavně rodina, přátelé, 

škola, spolupracovníci;  

3. materiální zázemí - osobnost člověka ovlivňuje prostředí, v kterém vyrůstá např. 

změny klimatických podmínek, životní prostředí, přírodní podmínky; 

4. osobní rozvoj člověka – znamená to, že každý člověk si svoji osobnost ovlivňuje 

pomocí učení, zájmy a pracovní činností. Tím si zdokonaluje své dovednosti, 

vztahy mezi lidmi a ovlivňuje psychické vlastnosti. [7] 

3.3.2. Postoje 

Postoj člověka je v podstatě ustálený názor, který reaguje na situace, osoby a 

předměty. Postoje jsou získávány vzděláváním, společností a vlastním přesvědčením. 

Jejich zkoumáním lze odhadnout chování člověka. Postoje se dají měnit a to závisí 

například na důvěryhodnosti osoby, která předává informace; obsahu informací; jak je 

daná informace předávána; komu je určena. [8] 

                                                 
7
 ARMSTRONG Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s. dotisk 2008, 800s. 

ISBN 978-80-247-1407-3 
8
 Pramen: http://cs.wikipedia.org/wiki/Postoje, cit.2013-02-18 



Bc. Věra Průšová: Zhodnocení motivace a spokojenosti zaměstnanců 

 

2013   10 

3.3.3.  Vlivy ovlivňující chování při práci 

Člověka ovlivňují nejen názory, které má, jeho schopnosti či jeho osobnost, ale i 

situace, v které se při práci nachází. Všechny tyto faktory na sebe vzájemně působí, a proto 

je velmi složité předem odhadnout reakci (chování) člověka.  

Situace, které člověk vnímá při pracovní činnosti, mohou změnit jeho chování. To 

může mít krátkodobý charakter (v daný okamžik) nebo dlouhodobý. Změny chování 

mohou nastat například z důvodu dobrého či špatného chování vedoucích pracovníků, 

charakteristikou pracovního místa, pracovními podmínkami, atmosférou v pracovním 

týmu, politikou organizace a podobně. 

3.3.4.  Teorie atribuce 

Přisuzování motivů neboli určování příčin událostí, tím se zabývá teorie atribuce. 

Člověk se snaží veškerému dění kolem něj připsat nějaké vysvětlení či význam. Tato teorie 

se využívá například pro motivaci výkonu. Úspěšní lidé svůj úspěch připisují svým 

schopnostem a úsilí. Tato vnitřní myšlenka je posiluje a zvyšuje výkon. Neúspěch připisují 

svému okolí, náhodě nebo smůle. Méně úspěšní lidé svůj úspěch naopak neberou jako 

výsledek svých schopností, ale jako štěstí nebo faktory, které jen náhodou pomohly. 

Podceňují své schopnosti, a proto se úkolům vyhýbají. [9]  

3.3.5. Orientace lidí při výběru práce 

Orientace lidí při výběru práce dává směr a smysl života. Pomáhá směrovat jejich 

volbu zaměstnání. „Orientační přístup zdůrazňuje roli sociálního prostředí jako 

rozhodujícího faktoru ovlivňujícího motivaci.“ [10] Teorie zjišťuje motivy, proč si lidé 

vybírají právě práci tuhle a ne jinou. Mezi důležité motivátory při rozhodování o práci patří 

například peněžní odměna, jistota, prostředí, spolupracovníci, vnitřní naplnění z práce, 

dobré jméno organizace apod. 

                                                 
9
 Pramen: http://cs.wikipedia.org/wiki/Atribuce, cit. 2013-02-18   

10
 ARMSTRONG Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s. dotisk 2008, 800s. 

ISBN 978-80-247-1407-3, citace ze str. 216.  
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3.3.6. Teorie rolí 

Každý člověk, který vykonává nějakou činnost, hraje určitou roli, aby ji dobře zvládl. 

V pracovním procesu jde o určitou formu chování k vykonání zadaného úkolu. Roli, kterou 

člověk v daných situacích hraje, může formovat, ukázat své dovednosti a osobnost. Může 

se stát, že člověk nemá jasno jaká je jeho role nebo co se od něho očekává pak lze hovořit 

o neurčitosti rolí. Nesoulad mezi lidmi, kteří od role něco očekávají a mezi lidmi, kteří roli 

vidí jinak lze nazvat jako neslučitelnost rolí. Konfliktem rolí lze brát role, které musí hrát 

lidé a jsou sobě protichůdné (například role v zaměstnání x role rodinná). Všechny tři typy 

rozdělení rolí vedou k demotivaci zaměstnanců srážející jejich výkon a sebedůvěru. 

3.4. Typy motivace 

Jedním z důležitých kroků k úspěchu je sebemotivace. Sebemotivovaný člověk má 

jasné cíle a svým úsilím je dokáže dosáhnout. Bohužel, každý člověk tuto schopnost nemá, 

a proto potřebuje motivaci z okolního prostředí (od přátel, rodiny, zaměstnavatele, 

spolupracovníků). Proto se motivace rozděluje na dva základní typy: 

 vnitřní motivace – jde o motivační prvky, které si lidé vytvářejí sami, aby 

dosáhli svých osobních cílů. Mezi tyto prvky patří odpovědnost (k svým cílům, sobě 

samým), autonomie, využívání svých dovedností a znalostí s dalším rozvojem, možnosti 

postupu v hierarchii organizace. Tato motivace má hlubší a dlouhodobější charakter, 

protože vychází z přesvědčení člověka samotného, 

 vnější motivace – veškeré motivační prvky, které tvoří okolní prostředí pro 

člověka. Jedná se například o finanční odměny, pochvaly, benefity a v opačném případě i 

tresty, které motivují k neopakování stejné chyby. Motivace může mít krátkodobější 

účinek než vnitřní motivace, ale zase výraznější a rychlejší účinky.  

3.5. Teorie motivace 

Každý člověk je jiný a na každého působí motivační prvky jinak. Díky těmto důvodům 

vznikly motivačních teorie, které se snaží vysvětlit „Proč?“ se člověk chová právě daným 

způsobem. Díky zkoumání motivačních procesů se prokázalo, že chování jedince 

neovlivňuje pouze jeden motiv. Teorie motivace mají 3 nejvlivnější přístupy: 

1. přístup instrumentalisty (teorie dle Taylora); 
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2. přístup zaměřený na obsah (teorie dle Maslowa, Alderfera, Herzberga a 

McClellanda); 

3. přístup zaměřený na proces (teorie dle Adamse, Vrooma Lathama a Lockeho). [11] 

3.5.1. Přístup instrumentality 

Teorie našla své základy v „taylorismu, tj. v Taylorových metodách vědeckého řízení 

(1911)“. [12] Opírá se o tvrzení, že lidé by měli být motivováni k lepšímu výkonu 

odměnou a trestem. Tyto motivační prvky by měly být vzájemně propojeny. Uvedený 

přístup může v některých organizacích fungovat úspěšně, ale nedává důraz na lidské 

potřeby. Využívá hlavně systém kontroly. Tímto může být výsledkem demotivace, 

frustrace a snížení výkonu.  

3.5.2. Přístup zaměřený na obsah 

Maslowova teorie je jednou z prvních zabývající se potřebami lidí. Jejím autorem byl 

Abraham Maslow, americký psycholog, který se pokusil setřídit lidské potřeby. Vybral 

podle jeho úsudku takové potřeby, které jsou pro všechny lidi stejné, utřídil je do pěti 

skupin a sestavil je hierarchicky dle důležitosti. Tím se pokusil o vysvětlení jejich 

vzájemného působení. Tomuto systému uspořádání se říká tzv. Maslowova pyramida (viz. 

příloha 2). 

1. skupina – základní fyziologické potřeby – potřeby nutné pro přežití jedince (voda, 

vzduch, potrava); 

2. skupina – jistota, bezpečí - potřeby k zachování existence a bezpečného žití; 

3. skupina – sociální potřeby – potřeby vzájemných, dobrých vztahů s ostatními 

jedinci (láska, přátelství); 

4. uznání – potřeby sebeznání, sebedůvěry. Potřeby uznání a respekt jinými lidmi; 

5. sebenaplnění – potřeba být tím, čím je jedinec schopen být.  

Pyramida ukazuje, jak při uspokojení určité potřeby, která se tím stává méně 

významnou, nastupuje potřeba vyššího významu. Například člověk má potravu, vodu 

(potřeba nižšího významu), ale nemá domov pro své bezpečí (potřeba vyššího významu). 

                                                 
11

 ARMSTRONG Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s.. dotisk 2008, 800s. 

ISBN 978-80-247-1407-3  
12

 ARMSTRONG Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s.. dotisk 2008, 800s. 

ISBN 978-80-247-1407-3, citace ze str. 223  
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Teorie zastává názor, že jakmile se uspokojí jedna potřeba, tím úplně zaniká a nastupuje 

potřeba vyššího řádu. Nezakládá se ovšem tento názor na úplné pravdě. Potřeba nižšího 

řádu stále existuje (např. potřeby jídla, vody, vzduchu), jen její motivátory se potlačily.  

I přesto je tato teorie brána jako základ v lidském chování. 

Teorie ERG (existence, relatedness, growth) což znamená v překladu existence – 

vztahy – růst. Jejím autorem byl Clayton Paul Alderfer, americký psycholog, který 

vycházel z Maslowovy teorie. Ten pyramidu rozdělil pouze do tří základních úrovní: 

1. existenční úroveň – peníze, fyziologické potřeby;  

2. vztahová úroveň – veškeré vztahy mezi jedincem a okolím (láska, přátelství); 

3. úroveň růstu – kariérní růst, seberealizace.  

Na rozdíl od teorie Maslowa Alderfer popíral hierarchie potřeb. Nejsou v této teorii 

rozděleny potřeby na vyšší a nižší. Opírá se zde o názor, že pokud jsou uspokojeny potřeby 

na existenční nebo vztahové úrovni klesá sice jejich význam, ale stále jsou důležité. 

Zároveň se ale výrazně zvyšují potřeby na úrovni růstu. V opačném případě, pokud se 

nepodaří uspokojit potřeby, které jsou na úrovni růstu, roste význam úrovně vztahové a 

existenční. [13] 

Teorie dvou faktorů (nebo Herzbergova dvoufaktorová teorie, 1959), kterou 

propagoval Frederick Herzberg, americký psycholog. Vychází z průzkumu spokojenosti a 

nespokojenosti úředníků a techniků v pracovním procesu. Tato teorie doplňuje Maslowovu 

teorii a jde o rozdělení zdrojů spokojenosti a motivace na dva základní faktory: 

1. hygienické faktory – jedná se o vnější faktory, které vedou k nespokojenosti 

člověka (například vztahy mezi lidmi, pracovní podmínky, mzdové podmínky); 

2. motivační faktory (motivátory) – jedná se o vnitřní faktory, které vedou k podpoře 

motivace a ke spokojenosti jedince (například pochvala, uznání, povýšení, 

umožnění pracovní samostatnosti). Motivátory mohou být i negativní, což vede 

pracovníky k okamžité nespokojenosti (například nedostatek uznání, nedůvěra 

k pracovnímu kolektivu, překážky k povýšení, nemožnost seberealizace). 

Pokud nedojde k naplnění hygienických faktorů, způsobí to nespokojenost člověka. 

Naopak, pokud se tyto faktory naplní, nedojde sice k absolutní spokojenosti, ale ani  

ke zlobě. Jde o to, že jejich naplněním účinek rychle vyprchá (například pracovní 

                                                 
13

 Pramen: https://managementmania.com/cs/alderferova-teorie-motivacnich-potreb.pdf, citace 2013-02-24 
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podmínky – pokud dojde k jejich zhoršení, pracovníka to rozzlobí, ale zlepšení ho 

motivačně nestimuluje).  

Motivační faktory jsou naopak silným stimulem pro zvýšení nebo i snížení výkonu 

pracovníků a jejich účinek může být dlouhodobý. Organizace by, podle této teorie, měla 

pracovat na naplňování hygienických faktorů a rozvíjet faktory motivační.  

Této teorii se dostalo mnoho kritiky. Například podle Armstronga je tato teorie 

podložena malým vzorkem dotázaných respondentů, a proto není jisté, zda jen motivátory 

opravdu ovlivňují pracovní výkon.[14] 

McClellandova teorie potřeby dosáhnout úspěchu se týká hlavně motivačního 

procesu manažerů. Jde o rozdělení motivace do 3 skupin podle potřeb: 

1. mít moc a vládu, ovlivňovat někoho; 

2. něčeho dosáhnout, něco dokázat; 

3. někam patřit, být součástí něčeho. 

Každý manažer v sobě tyto potřeby má zakódované, ale v různých prioritách. Proto každý 

bere své postavení jiným způsobem. Některého manažera naplňuje pocit ovládat druhé 

z moci své funkce, jiný chce dosáhnout se svoji pracovní skupinou co nejlepších 

výsledků.[15] 

3.5.3. Přístup zaměřený na proces 

Teorie zaměřené na proces berou jako základ psychologické procesy, které ovlivňují 

motivaci. Tyto teorie mohou přinést vedoucím pracovníkům užitečné rady, protože vychází 

z realistických případů. 

Teorii expektační (teorie očekávání) představil v roce 1968 Victor Vroom, americký 

profesor. Vnitřní očekávání člověka, které ovlivňuje budoucnost a i jeho motivaci, závisí 

na třech faktorech: 

1. valence – ukazuje význam cíle nebo odměny pro pracovníka;  

2. instrumentalita – jedná se o představu zaměstnance dosažitelnosti odměny 

za svůj výkon; 

3. exspektance – očekávání nebo představa o dosaženém cíli. Jde o vztah mezi 

výsledkem a úsilím. 
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 ARMSTRONG Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s.. dotisk 2008, 800s. 

ISBN 978-80-247-1407-3  
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 Pramen: https://managementmania.com/cs/mcclellandova-teorie-ziskanych-potreb 2013-02-24 
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Podle této teorie, člověk, který volí mezi alternativami, kde výsledky jsou nejisté, jeho 

chování je ovlivněno preferencemi očekávaných výsledků a mírou přesvědčení, že tyto 

výsledky jsou dosažitelné. Síla očekávání je přesvědčením o pravděpodobnosti, že po 

vydaném úsilí bude následovat výsledek (odměna). Podle Vroomova modelu je motivace 

člověka dána pouze tehdy, když mezi výkonem a výsledkem je viditelný vztah a kdy jsou 

tyto výsledky předmětem uspokojení potřeb. Motivace bude pro člověka nulová, pokud 

dosažitelnost cíle bude nepravděpodobná nebo nebude mít cíl pro něj žádný význam. 

Vroomova teorie je použitelná nejen pro motivační proces v zaměstnání, ale i pro 

motivaci v běžném životě. Je hlavně určena pro lidi, kteří mají schopnost sebemotivace. 

Lidi, kteří se snaží vyvinout síly díky přesvědčení, že cíl je dosažitelný a že může očekávat 

za to dostatečnou odměnu. [16] 

Adamsova teorie spravedlnosti, která vznikla v roce 1965, je založená  

na spravedlivém odměňování pracovníků. Je těžké říci, zda je odměňování spravedlivé či 

ne. Spravedlnost je posuzována porovnáním vlastních vstupů do činnosti a výsledků 

z činnosti se stejnými činnostmi ostatních pracovníků. Kritéria odměňování mohou být  

ze dvou hledisek. Prvním jsou služebně starší pracovníci, kteří upřednostňují délku praxe. 

Druhým kritériem je u mladších pracovníků, kteří mají za důležitější vzdělání či 

výkonnost. Při špatně zvoleném odměňování vznikne nespravedlnost, která může mít dvě 

podoby: 

1. nespravedlnost negativní – vzniká, kdy poměry vlastního vstupu a výstupu jsou 

nižší než poměr druhého pracovníka (například: vzdělání jako vstup a výdělek jako 

výstup – vlastní vzdělání je stejné s druhým pracovníkem, ale výdělek má vyšší 

druhý pracovník); 

2. nespravedlnost pozitivní – vzniká, když jeden pracovník je zvýhodněný oproti 

druhým pracovníků, ať pracuje či nikoliv. I tak může dojít k nepříjemným pocitům 

viny vůči ostatním, což je demotivující. 

Pokud dojde k nespravedlnosti, hlavně k negativní, může pracovník reagovat různými 

způsoby, jako například: 

 snaží se dosáhnout rovnováhy větším úsilím při práci na úkor kvality, 

 pracuje jen do výše své mzdy, tzn. sníží výkon, 
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 dožaduje se zvýšení platu, 

 komplikuje a staví překážky svým spolupracovníkům při práci, 

 hledá příčiny a vysvětlení nespravedlnosti, 

 odejde z organizace. [17] 

Teorie cíle je důležitá v organizaci řízení. Jde o to, že motivace i výkon se zvyšuje, 

pokud je stanoven cíl. Požadavky na určení cíle musí být specifické a jasné, aby pracovníci 

měli pocit ho splnit. Tato teorie zdůrazňuje, že je důležité mít zpětné vazby. [18]  

3.6. Motivační stimuly 

Jak už bylo napsáno, motivační stimuly nebo také motivátory jsou vnější faktory, které 

ovlivňují chování člověka jak v osobním životě tak i v pracovním. V tomto bodě se budu 

hlavně zabývat pracovní motivací, a proto také motivačními stimuly nabízené 

zaměstnavatelem.  

Firmy, které si myslí, že jedinou motivací zaměstnanců jsou peníze, bývají na omylu. 

Většinou jsou peníze zdrojem žití, ale jejich motivace není dlouhodobá a zásadní. Po 

nějaké době dochází k nerovnováze a tím i k nespokojenosti zaměstnance. To následně 

přináší snížení pracovního výkonu. Benefity, a hlavně nefinanční a nepřímé finanční, mají 

individuální vliv. Každého zaměstnance motivuje něco jiného. Organizace by proto měla 

pamatovat na svoje možnosti a vytvořit tak systém odměn sladěný s vnitřní politikou a 

kulturou. Pro vytvoření správného motivačního procesu je nutné provést průzkum a 

analýzu uvnitř organizace a znát informace z trhu práce. 

Správně vytvořený motivační systém může přinést organizaci kvalitní uchazeče  

o zaměstnání, motivovat stávající pracovníky, snížit fluktuaci, prokázat svoji objektivitu a 

férovost vůči zaměstnancům.[19]  

Všechny motivační prvky můžeme zahrnout do tzv. péče o zaměstnance. Podle 

Koubka „neexistuje jednoznačná a univerzální definice péče o zaměstnance.“[20]Lze ji 

rozdělit do tří skupin: 
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 ARMSTRONG Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s.,dotisk 2008, 800s. 

ISBN 978-80-247-1407-3 
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 Pramen: http://www.integrity-consulting.cz/publ_odmenovani.php, 2013-02-24 
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1. péče zákonná – povinnost pro zaměstnavatele vyplývající ze zákona; 

2. péče smluvená – vychází z kolektivní smlouvy v organizaci; 

3. péče dobrovolná – vychází z politiky řízení firmy a na jejích možnostech. 

Do zásadních motivátorů a prvků péče o pracovníky lze zahrnout: 

 přímé finanční odměňování; 

 pracovní doba a režim; 

 prostředí na pracovišti; 

 bezpečnost při práci a ochrana zdraví; 

 vzdělávání; 

 benefity poskytované zaměstnancům; 

 benefity poskytované zaměstnancům i jejich rodinám. [21]  

3.6.1. Přímé finanční odměňování 

Odměňování je založeno na hodnocení pracovníka a je jedním z nejdůležitějších 

motivačních prvků. Každá organizace má svůj systém odměňování, které závisí na: 

 ohodnocení pracovních pozic, které slouží k vytvoření mzdových tříd; 

 informacích z trhu práce;  

 vnitřní politice organizace; 

 hodnocení výkonu práce. 

Jedná se o finance, které jsou vypláceny přímo zaměstnanci a podléhají daňovým 

zákonům. Do této skupiny patří: 

 mzda – její výši ovlivňuje mnoho faktorů, například vklady pracovníka (vzdělání, 

dovednosti, zkušenosti, kvalifikace, fyzická a duševní kondice, znalosti), výkon 

pracovníka, množství odpracovaných hodin; 

 odměny; 

 prémie; 

 podíly ze zisku; 

 příplatky za přesčas. 
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3.6.2. Pracovní doba a režim 

Délka pracovní doby a její podmínky jsou v naší republice dány zákonem. Její 

rozvržení ovlivňuje soukromý život pracovníků. Působí na jeho psychiku, zdravotní stav, 

koncentraci a využití volného času. Zákon také upravuje délku a počet pracovních 

přestávek. Vzhledem k těmto aspektům může zaměstnavatel vyjít vstříc zaměstnancům 

v jejich životních situacích. Lze například: 

 zavést pružnou pracovní dobu; 

 umožnění práce z domova; 

 zkrátit pracovní dobu. 

3.6.3. Prostředí na pracovišti 

Pracovní prostředí ovlivňuje pracovníka v průběhu výkonu práce. Hlavní faktory, které 

na něj působí, jsou: 

 prostorové uspořádání- do této skupiny patří zorné pole na pracovišti, výška 

pracovní plochy, poloha pracoviště, přístup na pracovní místo; 

 fyzikální podmínky – z těchto podmínek působí na pracovníka hlavně ovzduší  

na pracovišti, světlo na pracovišti, hluk a barevnost; 

 sociální podmínky – jde o podmínky pro pracoviště s jedním člověkem nebo pro 

pracoviště s více pracovníky. Lze sem započítat i vytváření mezilidských vztahů  

na pracovišti. 

3.6.4. Bezpečnost při práci a ochrana zdraví 

Zaměstnavatel musí ze zákona dbát o bezpečnost při práci a chránit zdraví svých 

zaměstnanců. Z toho vyplývají povinnosti nejen pro zaměstnavatele, ale i pro zaměstnance. 

Zaměstnavatel například musí: 

 informovat zaměstnance o případných rizicích a vykonávat opatření k jejich 

ochraně; 

 stroje a zařízení provozovat v souladu s předpisy bezpečnosti; 

 dbát na přidělování pracovních úkolů a zamezit nepovoleným úkonům, které jsou 

v rozporu s bezpečností při práci zaměstnanců; 

 provádět pravidelná školení o BOZP. 

Zaměstnanec je naopak povinen: 

 dodržovat předpisy BOZP; 
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 zúčastňovat se školeních o BOZP; 

 oznamovat nedostatky ohrožující bezpečnost při výkonu práce. 

Touto péčí o zaměstnance lze docílit snížení pracovních úrazů a nemocí. 

3.6.5. Vzdělávání 

Zákoník práce ukládá povinnost zaměstnavateli pouze zaškolit pracovníka, buď 

nového, nebo který přešel na jinou pozici. Ostatní vzdělávání k prohloubení či rozšíření 

kvalifikace je v kompetenci zaměstnance. Proto nabízené vzdělávání organizací je jakýmsi 

benefitem pro zaměstnance.  

„Vzdělávání a vytváření podmínek pro vzdělávání svých pracovníků zaměstnavatel 

pozitivně ovlivňuje jejich motivaci, spokojenost se zaměstnavatelem, vazbu na organizaci. 

Formuje si také pracovní sílu v podobě přizpůsobené pracovním úkolům a zvyšuje 

atraktivitu zaměstnání v organizaci. To vede k efektivnějšímu získávání pracovníků a ke 

snižování fluktuace.“ [22]  

3.6.6. Benefity poskytované zaměstnancům 

Benefity, které jsou nabízeny zaměstnancům, zvyšuje jejich motivaci a spokojenost. 

Pro své okolí se stává organizace atraktivní a získává sílu v konkurenčním boji na trhu 

práce. Tyto benefity lze rozdělit do dvou skupin: 

1. nepřímé finanční benefity: 

 příspěvky na stravování; 

 poskytování pitné vody, nealkoholických nápojů; 

 hygienické a sociální podmínky – vyplývají sice ze zákona, ale jejich 

nadstandardní vybavení tato služba získává na atraktivitě; 

 poskytování zdravotní péče – některé z nich jsou povinností (např. zajišťování 

preventivních prohlídek, zajišťování rehabilitací), některé jsou nadstandardní 

(příspěvek na lékařské ošetření, příspěvek na očkování, zdravotní pomůcky, 

vitamíny); 

 příspěvky na penzijní připojištění nebo na soukromé životní pojištění; 
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 zajišťování pracovních oděvů a pomůcek – povinností se tato služba stává pro 

některé organizace (např. práce s chemickými látkami, se zvířaty, v těžkých 

pracovních podmínkách – hornictví). Jinak je dobrovolná; 

 příspěvky na dopravu nebo zajišťování dopravy do zaměstnání; 

 bezplatné využívání služebního auta, telefonu, počítačů i pro soukromé účely; 

 prodej výrobků a služeb za výhodné ceny; 

 zajišťování právní poradenské služby. 

2. nefinanční benefity: 

 lépe vybavený služební vůz; 

 výkonnější počítač; 

 novější typ telefonu, 

 lépe vybavená kancelář; 

 formální pochvala; 

 pověření pracovníka vedením projektu; 

 povýšení; 

 dobrá komunikace uvnitř organizace; 

 firemní kultura organizace. 

3.6.7. Benefity poskytované zaměstnancům i jejich rodinám 

Organizace mohou dobrovolně poskytovat benefity, které jsou přínosem nejen 

samotnému pracovníkovi, ale i celé jeho rodině. Tyto možnosti jsou obvykle velkou 

motivací k získání nových pracovníků, ale i pro ty stávající. Zvyšují spokojenost 

zaměstnanců a snižují fluktuaci. Patří do této skupiny: 

 příspěvky na rekreaci, umožnění rekreace ve vlastních zařízeních; 

 příspěvky na sport a kulturu – do této skupiny patří například vstupné na sportovní 

zápasy, vstupné do kin, divadel, vstupné do bazénu, sauny, fitness center apod.; 

 služby pro zlepšování životních podmínek – rodinám pomáhají v složitějších 

životních situacích nebo ulehčují rodinné starosti, například nabídka vlastních 

školek pro děti zaměstnanců, jesle, příspěvek na hlídání dětí, poskytování 

podnikových půjček s výhodným zúročením nebo bezúročně, příspěvky na bydlení, 

možnost podnikových bytů, finanční výpomoc při složitých životních situacích, 
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finanční pomoc při narození dítěte, sňatku, péče o vysloužilé zaměstnance 

(důchodci) 

 poradenské služby – pomoc zaměstnancům v právních, psychologických, 

lékařských oblastech. 

Jaký systém vybírání benefitů organizace zvolí je pouze na jejím rozhodnutí. Poslední 

dobou se stále modernější stává tzv. CAFETERIA SYSTÉM. Jde o věrnostní program, 

kdy si pracovník sám zvolí svoji odměnu (benefit). Organizace musí vypracovat a zveřejnit 

tzv. katalog benefitů. Tento katalog obsahuje jednotlivé benefity s počtem bodů nebo 

kreditů, za které je může pracovník získat. Podmínky získávání bodů nebo kreditů určuje 

organizace. Velkou výhodou systému je výběr benefitů podle potřeb pracovníků a zároveň 

je nutí získat co největší počet kreditů. 

Do cafeteria systému může organizace zahrnout věcné odměny, potřeby  

do domácnosti, vouchery, příspěvky na zážitky, hračky pro děti a podobně. 

Zavedení systému je prováděno podle tří kroků: 

1. nastavení systému přidělování kreditů nebo bodů; 

2. výběr odměn a jim přidělené kredity; 

3. realizace do IT systému.[23]  

3.7. Spokojenost zaměstnanců 

Spokojenost člověka představuje spojení vnitřních a vnějších pocitů a to v osobním i 

pracovním životě. Je ovlivňována v průběhu života jak pozitivně tak i negativně mnoha 

faktory, mezi které patří například osobní charakteristika člověka, sociálně-ekonomická 

situace společnosti, naplněná očekávání, splnění stanovených cílů, postavení  

ve společnosti, životní úroveň, úspěchy v osobním a pracovním životě nebo společenské 

události. Pracovní spokojenost se prolíná do celkové spokojenosti lidí.  

Pracovní spokojenost je postoj člověka k práci a jejímu okolí, který se promítá  

do uspokojování vlastních potřeb. Je nestálá a dokáže rychle reagovat na okolní jevy. 

Faktory, které ovlivňují pracovní spokojenos,t nepůsobí izolovaně, ale jsou vzájemně 

provázány. Jejich působení je pozitivní či negativní. Mezi pozitivní faktory pracovní 

spokojenosti lze zařadit: 
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 stanovení jasných a přiměřených cílů; 

 dobrá organizační politika; 

 možnost seberealizace; 

 možnost využívání svých schopností a zkušeností; 

 možnost vlastního rozhodování při práci; 

 různorodost pracovní náplně; 

 dobré mezilidské vztahy na pracovišti; 

  příjemné pracovní prostředí; 

 finanční ohodnocení; 

 uznání a dobrá pozice v kolektivu; atd. 

Negativní faktory, které oslabují pracovní spokojenost, jsou například: 

 stres při pracovním výkonu; 

 vysoká pracovní zátěž; 

 častý výskyt nepředvídatelných vlivů na práci; 

 špatné zázemí na pracovišti; 

 špatné vztahy s pracovním kolektivem; 

 nespravedlivé finanční ohodnocení; 

 nereálné pracovní nároky; 

 omezení osobního a rodinného života. [24] 

Pracovní spokojenost je úzce spojena s výkonem a s motivací. Tyto vazby by měly být 

vyrovnané. Pokud je člověk přemotivován, není to důvod k zvýšení výkonu a pracovní 

spokojenosti. Naopak, pokud není dostatečná motivace, nesnaží se pracovník k vyššímu 

výkonu a následně dochází k nespokojenosti. K tomu, aby výkon, motivace a pracovní 

spokojenost byly vyrovnané a plnily svůj účel, je potřeba pravidelného zjišťování názorů 

pracovníků. Používají se různé metody marketingového výzkumu. Uvedu zde pouze tři 

základní nejpoužívanější metody, kterými lze zjišťovat spokojenost zaměstnanců. 

První je dotazníkové šetření, které je jednou z nejrozšířenějších metod pro získání dat a 

informací. Jeho výhodou je finanční nenáročnost, jednoduché zpracování dat a anonymita 

respondentů.  
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Dotazník je složen z několika fází. Úvodní část, kde jsou respondenti seznámeni 

s důvody průzkumu a jeho cílem. Druhou fází je kontaktní dotazování pomocí 

jednoduchých otázek (pohlaví, věk). Třetí fáze je založena na přesně definovatelných 

otázkách k danému tématu. Poslední, čtvrtá, fáze je tvořena otázkami, které respondenta 

uvolní a vymezí mu prostor k celkovému hodnocení dotazníku nebo problému. Dotazník 

může obsahovat otázky otevřené, kde se respondent může sám vyjádřit k danému 

problému, nebo otázky s uzavřeným koncem, kde má určeny možnosti a z těch jen vybere. 

Další možností otázek jsou polootevřené, kdy jsou nabídnuty respondentovi možnosti a 

pokud si nevybere ani jednu, je možné se slovně vyjádřit. Nevýhodou dotazníků může být 

obtížné vyhledání respondentů anebo při špatně zformulovaných otázkách se respondent 

nemusí vyjádřit vůbec nebo lživě. 

Druhou metodou zjišťování spokojenosti pracovníků jsou rozhovory. Tato metoda je 

založena na přímém kontaktu s pracovníky. Velkou nevýhodou je časová náročnost, ztráta 

anonymity a složitější získávání informací. Výhodou rozhovorů je sledování verbální 

komunikace a nízká finanční náročnost. 

Třetí metoda využívá kombinovaného šetření, kdy je možné použít dotazníku a 

rozhovoru zároveň. Tato metoda vede k přesnějším výsledkům zjišťování. 
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4 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU V OBLASTI 

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ 

Kapitola obsahuje charakteristiku současného stavu motivace, kterou používá Městský 

úřad (dále jen Mú) v Lounech, jejich podmínky a kritéria, podle kterých je tvořena. Dále 

zhodnotím současný stav jednotlivých motivačních programů, případně prokážu podle 

dostupných vnitřních podkladů jejich využívání zaměstnanci organizace.  

Důležitým procesem v organizacích je vytvoření takových motivačních kroků, aby 

zaměstnanci plnili úkoly svědomitě a s nadšením, byli spokojení a loajální ke svému 

zaměstnavateli. I Mú v Lounech tyto kroky využívá. Mohou se rozdělit do tří hlavních 

oblastí: 

 platové ohodnocení a odměny zaměstnanců; 

  vzdělávání, zvyšování kvalifikace zaměstnanců; 

 motivační benefity nabízené Mú v Lounech. 

4.1 Platové ohodnocení a odměny zaměstnanců 

„Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě je řešeno zákonem. Ve 

vymezených ustanoveních je vláda nařízením oprávněna konkretizovat podmínky při 

poskytování některých složek platu. Jinou formou nelze platové podmínky upravovat. Není 

tedy v pravomoci ředitele organizace řešit platové podmínky odchylně od obecně 

závazných předpisů.“ [25] 

 Podmínky odměňování zaměstnanců Mú v Lounech se řídí vnitřním platovým 

předpisem a obecně závaznými právními předpisy, kterými jsou: 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

 nařízení vlády: - č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

      službách a správě v platném znění ; 

  - č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. 

Veškeré složky platu určuje tajemnice Mú v Lounech. Ze zákoníku práce vyplývá, že 

platový výměr a veškeré náležitosti (dle §136) musí být vydány písemně zaměstnanci 
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v den jeho nástupu. Platový výměr zaměstnanců je složen z platového tarifu, který tvoří 

platové třídy a platové stupně. Mezi další položky platového výměru patří podmínky při 

práci přesčas, osobní příplatek, příplatek za vedení, zvláštní příplatky, příplatky za noční 

práci, příplatky za práci v sobotu a neděli, odměny, cílové odměny, odměny za pohotovost, 

podmínky za práci o svátcích a podmínky při nedodržení pracovní kázně.  

4.1.1 Platový tarif 

Platový tarif, který je stanoven nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v §5, je rozhodující 

složkou platu pracovníků ve veřejné správě. Každý pracovník je zařazen do příslušné 

platové třídy a platového stupně (viz příloha 3). Jeho výše závisí na odpovědnosti, 

namáhavosti, složitosti, kvalifikaci a praktických zkušenostech pracovníka. Platový tarif je 

stanoven pevnou měsíční částkou jednotlivých platových tříd a platových stupňů. [26]  

Od 1. ledna 2011 zavedlo nové nařízení vlády několik změn, což trochu uvolnilo 

pravomoce rozhodování o přidělování platových tarifů. Jednou z nich je možnost 

pásmového odměňování, kdy lze stanovit tarifní složky bez ohledu na počet 

odpracovaných let. Další novinkou jsou smluvní platy, které náleží pracovníkům od  

13. platové třídy a výše. Třetí důležitou změnou je odměňování pracovníků bez potřebné 

kvalifikace. Pokud prokáže schopnosti k výkonu požadované práce, může setrvat na tomto 

místě a ve vyšší platové třídě neomezeně. Do této doby mohl tuto práci bez patřičné 

kvalifikace vykonávat maximálně čtyři roky. [27]  

Podmínky zařazení pracovníků do platových tříd řeší nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a 

zajišťují stálou měsíční částku pracovníků ve státní správě. Faktory, které ovlivňují 

přidělení platové třídy, jsou kvalifikační předpoklady a Katalog prací. Tento katalog byl 

vydán nařízením vlády č. 222/2010 Sb. a rozděluje pracovní činnosti podle náročnosti 

jednotlivých povolání a určuje maximální rozpětí platových tříd. 

Zařazení pracovníka do platového stupně řeší §4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Jedná 

se o kategorie, které jsou pracovníkovi přidělovány podle délky jejich praxe.  

Podle vnitřního předpisu Mú v Lounech a v souladu s §6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

jsou pracovníci zařazování takto: 
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 při nástupu je pracovník zařazen do 2. platového stupně po dobu 3 měsíční 

zkušební doby; 

 po uplynutí 3 měsíční zkušební doby je pracovník zařazen do 3. až 5. platového 

stupně pouze po provedeném hodnocení vedoucím odboru nebo tajemnicí Mú a na 

jejich doporučení; 

 dále je možné přeřadit pracovníka do 6. až 9. platového stupně, výjimečně do 10. 

platového stupně kdykoliv a to na základě hodnocení provedeného vedoucím 

odboru nebo tajemnicí Mú v Lounech. [28] 

Hodnocení se provádí podle vnitřní směrnice Mú v Lounech – hodnocení zaměstnanců. 

V následující tabulce č. 1 je vyjádřen počet a rozložení zaměstnanců v jednotlivých 

platových třídách do platových stupňů. Organizace využívá v současné době platové třídy 

v rozmezí od 6 do 12, i přesto, že je celkem 16 platových tříd. Nejvyšší počet zaměstnanců 

(celkem 41) je ohodnoceno 10 platovou třídou, z toho 16 zaměstnanců má 9 platový 

stupeň. Nejnižší odměnu za pracovní výkon má jeden zaměstnanec zařazen do platové 

třídy 6 a s platovým stupněm 6. 

 

Tabulka 1: Počet zaměstnanců zařazených do platových tříd a platových stupňů 

 Platové stupně 

  

Platové třídy 

6 7 8 9 10 11 12 součet 

PS 3     1 1       2 

PS 4   1 2 1 2     6 

PS 5     2 5 6   1 14 

PS 6 1     2 1     4 

PS 7   1 3 5 9   1 19 

PS 8     2 6 4 2 1 15 

PS 9 1 4 5 11 16 1 4 42 

PS 10     4 1 3 1 1 10 

součet 2 6 19 32 41 4 8 112 

Pramen: [vnitřní zdroje Mú v Lounech + vlastní zpracování] 
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4.1.2 Osobní příplatek 

Zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje dobrých výsledků nebo pracuje nad rámec 

svých pracovních úkolů oproti ostatním zaměstnancům, lze poskytnout osobní příplatek až 

do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je 

v daný čas zařazen. 

Podmínky výše osobního příplatku: 

 je dána pevnou částkou; 

 přiznána na dobu určitou; 

  poskytována po uplynutí 3 měsíční zkušební doby, pokud nebylo rozhodnuto 

jinak; 

 přehodnocována 1x za pololetí na základě provedeného hodnocení 

zaměstnance. 

Zaměstnanec je na základě výsledků hodnocení osobně seznámen s novou výší osobního 

příplatku vedoucím odboru nebo tajemnicí Mú v Lounech. [29] 

V tabulce č. 2 jsou vyjádřeny průměrné osobní příplatky, které byly vyplaceny 

zaměstnancům v roce 2012.  

Tabulka 2: Průměrné osobní příplatky zaměstnanců v roce 2012 [v Kč] 

Odbory městského úřadu 
Průměrné osobní příplatky 

včetně vedoucích odborů 

Průměrné osobní příplatky 

bez vedoucích odborů 

Vedení 9 250 0 

Ekonomický odbor 3 518 3 173 

Kancelář úřadu 4 581 4 453 

Odbor správy majetku 4 031 4 285 

Odbor správní 3 785 3 670 

Odbor sociálních věcí a zdraví 2 936 2 632 

Stavební úřad a životní prostředí  4 702 4 574 

Obecní živnostenský úřad 5 758 5 448 

průměrné osobní příplatky 

celkem 
4 820 4 034 

Pramen: [vnitřní zdroje Mú v Lounech + vlastní zpracování] 
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4.1.3 Hodnocení zaměstnanců 

Pro zvýšení kvality pracovních výkonů a služeb veřejnosti, byly tajemnicí Mú 

v Lounech vydány vnitřní podmínky pro hodnocení zaměstnanců. Díky tomuto hodnocení 

a výsledkům z něho vyplývajícím, mohou zaměstnanci získat vyšší platový stupeň a 

ovlivnit výši osobního příplatku. 

Cílem tohoto hodnocení je: 

 zvyšování produktivity práce; 

 zjišťování problematiky v jejich pracovním výkonu; 

 podporování zaměstnance tak, aby převzali odpovědnost za své osobní úspěchy a 

rozvoj; 

 rozvíjení profesionálního přístupu; 

 vést výkony zaměstnance podle cílů Mú; 

 snížení fluktuace; 

 zvyšování pracovní spokojenosti zaměstnanců; 

 zjišťování informací potřebné pro další personální postupy (např. plán vzdělávání). 

Hodnocení probíhá ve směru od shora dolů v rámci organizační struktury, tzn. od 

tajemnice Mú přes vedoucí pracovníky až po řadové zaměstnance. Hodnotící pohovory 

jsou prováděny 2x ročně ve stanovených termínech. Jsou-li stanoveny termíny úkolů nebo 

cílů, jsou prováděny kontrolní hodnotící pohovory. Pokud je dlouhodobě nepřítomen 

vedoucí pracovník nebo zaměstnanec je vyhlášen mimořádný hodnotící pohovor pro tyto 

nezúčastněné v řádném termínu. 

Po vyplnění hodnotícího formuláře (viz. příloha 4.) se při hodnocení postupuje podle 

stanovených obecných kriterií a využívá se hodnotící škály (viz. tabulka č. 3)  se standardy 

chování. 
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Tabulka 3: Hodnotící škála 

Známka 
Slovní 

hodnocení 
Charakteristika pracovních schopností zaměstnance 

1 vynikající 

Jedná se o silné stránky zaměstnance, je možno uvažovat o delegování 

odpovědností a pravodmocí, o svěřování náročnějších úkolů, o různých 

formách disponibilních odměn. Mimořádná pečlivost, vědom si své 

odpovědnosti. Termíny plní s předstihem 

2 velmi dobré 
Zaměstnanec si je vědom svých zkušeností, zabezpečuje přidělené úkoly 

bezchybně, je osobně spolehlivý, ostatní stimuluje k práci. 

3 
dobré-

standardní 

Jedná se o standardní výkon, je vhodné uvažovat o možnostech dalšího 

zlepšování. 

4 zlepšitelné 
Jedná se o slabé stránky zaměstnance – potřeby rozvoje, je nutné uvažovat o 

formách tréninku ke zlepšení nebo o přeřazení na jinou práci. 

5 nevyhovující 
Jedná se o porušování a neplnění pracovních povinností a odpovědností, je 

nutno řešit disciplinárně, případně ukončit pracovní poměr. 

Pramen: [vnitřní hodnotící předpisy Mú v Lounech + vlastní zpracování] 

Za období leden 2011 – květen 2011 proběhlo první hodnocení všech zaměstnanců, 

zařazených do pracovního poměru Městského úřadu v Lounech, podle stanovené 

Směrnice.  

Hodnocení zahrnovalo oblasti adaptačního procesu, pracovních schopností, výsledků 

pracovního výkonu, kvality práce, sociálního chování, dovedností a rozvoje znalostí a 

chování zaměstnanců na pracovišti. 

Hodnocení proběhlo formou bodování, kdy bylo určeno rozmezí 5 – 25 bodů. Hodnota 

5 bylo jako „vynikající“ a hodnota 25 jako „nevyhovující“, kdy podle dosažených hodnot 

byly stanoveny podmínky rozmezí mezi 5 – 6,99 (vynikající), 7 – 9, 99 (velmi dobré),  

10 – 13,99 (dobré), 14 – 16,99 (zlepšitelné) a 17 – 25 (nevyhovující). Celý proces proběhl 

vertikálně od tajemnice přes vedoucí odborů až po řadové zaměstnance. 

Výsledky byly organizací zpracovány do uvedených tabulek a grafů (viz příloha č. 5), 

které znázorňují úroveň pracovního výkonu a profesní předpoklady zaměstnanců z pohledu 

hodnotitele. 

Analýza všech etap hodnocení za rok 2011 je uvedena v příloze č. 5 současně 

s vyobrazením výše zmiňovaných tabulek a grafů. 

V roce 2012 proběhlo hodnocení zaměstnanců z důvodu získání informací o výkonu a 

kvalitě práce po ukončené optimalizace zaměstnanců Mú v Lounech. Týkalo se pouze 

zaměstnanců, kterým bylo upravováno osobní ohodnocení, byli zařazeni do jiné platové 

třídy anebo jim byl upraven platový stupeň. 
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Legenda k tabulkám a grafům: 

 EO  ekonomický odbor 

 OS  odbor správní 

 SU  stavební úřad 

 OZU  odbor živnostenský úřad 

 OSV  odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 KU  kancelář úřadu 

 ZP  odbor životního prostředí 

 RM  rada města 

 MH  odbor místního hospodářství 

První fáze hodnocení spočívala v ohodnocení vedoucích pracovníků odborů z pozice 

tajemnice Mú v Lounech. 

Tabulka 4: Hodnocení vedoucích pracovníků odborů v roce 2012 

Honocení Vedoucí pracovníci odborů 

odbory EO OS SÚ a ŽP OŽÚ OSVaZ KÚ OSM 

bod. hodnocení 5 5 5,9 5 5,125 5,525 6,45 

Pramen: [vnitřní zdroje Mú v Lounech + vlastní zpracování] 

 

Graf 1: Grafické zobrazení hodnocení vedoucích pracovníků odborů tajemnicí Mú v 

Lounech 

 
Pramen: [vnitřní zdroje Mú v Lounech + vlastní zpracování] 

 

V roce 2012 byli vedoucí odborů hodnoceni stupněm vynikající s rozpětím bodů  

5 – 6,99. Stejně jako v roce 2011 se nejlépe umístil vedoucí ekonomického odboru a 

odboru živnostenského úřadu. V tomto roce si bodově polepšil odbor správní o 0,2 bodu. 

Nejhorším bodovým ohodnocením v rozmezí stupně vynikající skončil odbor správy 

majetku (6,45). Důvodem je krátkodobý výkon funkce. 
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Druhá etapa spočívala v hodnocení vedoucích oddělení a úseků. Toto hodnocení 

provedli vedoucí jednotlivých odborů. Jejich výsledky jsou zobrazeny v tabulce č. 5, kde je 

uveden počet vedoucích a zařazení do stupně hodnocení. 

Tabulka 5: Hodnocení vedoucích oddělení a úseků vedoucími odborů 

Hodnocení Vedoucí pracovníci oddělení a úseků 

  EO OS SÚ a ŽP OSVaZ KÚ OSM 

vynikající 3          0 1 2 2 0   

velmi dobré 0 3        1         0       0 0  

Pramen: [vnitřní zdroje Mú v Lounech + vlastní zpracování] 

 

Graf 2: Grafické zobrazení hodnocení vedoucích oddělení a úseků 

 

Pramen: [vnitřní zdroje Mú v Lounech + vlastní zpracování] 

Nejhůře ze všech hodnocených vedoucích oddělení a úseků byli vedoucí z odboru 

správního, kde získali pouze hodnocení velmi dobré. Vedoucí oddělení správy majetku 

vzhledem k reorganizaci nebyli hodnoceni.  

Třetí etapa se týkala hodnocení spokojenosti s pracovním výkonem a přístupem k práci 

úředníků z pohledu vedoucích oddělení a úseků. V tabulce č. 6 je uveden počet úředníků 

z jednotlivých odborů a stupně hodnocení. 
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Tabulka 6: Hodnocení úředníků vedoucími oddělení a úseků 

Hodnocení Úředníci městského úřadu 

  OE OS SÚ a ŽP OŽÚ OSVaZ KÚ OSM 

vynikající 8 7 4 3 8 9 6 

velmi dobré 5 15 12 1 6 6 6 

dobré 0 0 1 0 0 0 0 

zlepšitelné 0 0 0 0 0 0 0 

nevyhovující 0 0 0 0 0 0 0 

Pramen: [vnitřní zdroje Mú v Lounech + vlastní zpracování 

Graf 3: Grafické zobrazení hodnocení úředníků městského úřadu 

 

Pramen: [vnitřní zdroje Mú v Lounech + vlastní zpracování] 

 

V poslední, třetí, etapě byli hodnoceni úředníci ve většině odborů kladně. Jak z grafu 

č. 3 vyplývá, nejvyšší počet úředníků s největší spokojeností s pracovním výkonem a 

přístupem k práci, byl v kanceláři úřadu (9 úředníků). Se stejným počtem 8 úředníků se 

umístil na druhém místě odbor ekonomický, který byl v tomto roce lépe hodnocen než 

v roce 2011, a odbor sociálních věcí a zdraví. S nejvyšším počtem úředníků (15) s velmi 

dobrým hodnocením byl odbor správní. Jeden úředník získal hodnocení dobré a to 

z odboru stavebního úřadu a životního prostředí. 

V následující tabulce č. 7 a grafu č. 4 je znázorněno průměrné ohodnocení celých 

odborů, které jsou následně seřazeny od nejlepších po nejhorší. Nejlépe se umístil odbor 

živnostenského úřadu, který je celkově hodnocen jako vynikající s průměrným bodovým 

ohodnocením 6,080. Do stupně „vynikající“ se řadí ještě odbor ekonomický a odbor 
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sociálních věcí a zdraví. Do stupně „velmi dobré“ je zařazen odbor správy majetku, 

kancelář úřadu, odbor správní a odbor stavebního úřadu a životního prostředí, který se stal 

nejhorším odborem ze všech hodnocených. 

Tabulka 7: Pořadí jednotlivých odborů a průměrné ohodnocení 

Hodnocení Odbory městského úřadu 

  OŽÚ  EO OSVaZ OSM KÚ OS SÚaŽP 

průměrné výsledky 

hodnocení 6,080 6,625 6,625 7,041 7,175 7,263 8,202 

Pramen: [vnitřní zdroje Mú v Lounech + vlastní zpracování] 

 

Graf 4: Grafické zobrazení průměrných výsledků hodnocení odborů Mú v Lounech 

 
Pramen: [vnitřní zdroje Mú v Lounech + vlastní zpracování] 

Cílem hodnocení bylo zjistit informace spokojenosti s pracovními výkony, stupeň 

odbornosti a přístup k práci v jednotlivých odborech po reorganizaci Městského úřadu 

v Lounech. Výsledné hodnoty rozhodovaly o změně platových tříd, platových stupňů nebo 

výši osobního příplatku.  

4.2 Vzdělávání, zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

V současné době je vzdělávání úředníků a prohlubování jejich kvalifikace řešen v §17, 

zákona č. 312/2002 Sb., který ukládá: 

 povinnost územním samosprávným celkům možnost vzdělávat zaměstnance; 

 povinnost úředníků zúčastňovat se vzdělávacích procesů; 

 postup vzdělávání a prohlubování kvalifikací podle tzv. plánu vzdělávání. 
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Plán vzdělávání určuje prohlubovat kvalifikaci úředníkům nejméně 18 dnů v následujících 

3 letech. Územně samosprávný celek musí do 1 roku, po nástupu úředníka do  

zaměstnaneckého poměru, vypracovat plán vzdělávání a alespoň jedenkrát během 3 let 

hodnotit plnění tohoto plánu.  

Celkově je úředník povinen zúčastňovat se vzdělávacích procesů ve třech etapách.  

První etapa je nazvaná jako „vstupní vzdělávání“, které zahrnuje například: 

 základní znalosti veřejné správy a základních zákonů týkající se státní správy; 

 dovednosti a návyky potřebné k výkonu správní činnosti; 

 znalost informačních technologií v oblasti státní správy; 

 základní znalosti komunikačních a organizačních dovedností. 

Toto vzdělávání musí být ukončeno nejpozději do 3 měsíců od vzniku pracovního poměru 

a je doloženo příslušným osvědčením, vydané vzdělávací institucí. 

Druhá etapa je tzv. „průběžné vzdělávání“, která probíhá formou kurzů. Tato etapa 

prohlubuje, aktualizuje a specializuje vzdělání úředníků. Je zaměřená hlavně na výkon a 

zdokonalování  jazykových znalostí. 

Třetí etapa je pro přípravu a ověření zvláštní odborné způsobilosti úředníků, kteří ji 

potřebují pro vykonávání správní činnosti. Tato odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a 

osvědčením, které vydává ministerstvo ve spolupráci s jinými příslušnými ministerstvy a 

ostatními správními úřady. 

V současné době je plán vzdělávání sestaven do konce roku 2013. Do konce tohoto 

roku musí někteří zaměstnanci splnit 18 dní průběžného vzdělávání. Následující tabulka 

představuje plnění plánu vzdělávání, kde je uveden počet dní, které je ještě nutné splnit ke 

splnění plánu vzdělávání a k nim přiřazen počet úředníků. Většina úředníků (32) již splnilo 

na počátku roku 2013 tříletý cyklus. Nejvyšší počet úředníků nesplnilo v rozmezí 3-10 dní. 

Omluvit se dají úředníci s 18 a 16 nesplněnými dny, protože jejich datum nástupu byl 

v roce 2012 a na počátku roku 2013. 

Tabulka 8: Plnění plánu vzdělávání  

Počet dní 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Počet zaměstanců 32 8 2 8 10 13 9 5 4 3 5 3 1 1 1 1 2 2 3 

Pramen: [vnitřní zdroje Mú v Lounech + vlastní zpracování] 
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4.3 Motivační benefity nabízené Mú v Lounech 

Z vnitřního pracovního řádu, vydaného Mú v Lounech s platností od 1.1.2012, 

vyplývají motivační benefity pro zaměstnance, kteří mají trvalý pracovní poměr nebo 

částečný pracovní poměr a pro absolventy. Nevztahují se pro zaměstnance Městské policie 

a pro zaměstnance vykonávající činnost na základě dohod o provedení práce nebo  

o pracovní činnosti. 

4.3.1 Ošatné 

V současné době je příspěvek na ošatné vyplácen 1x ročně z Fondu pro poskytování 

příspěvku na ošatné, jehož výše je schvalována s rozpočtem města na další kalendářní rok. 

Tento příspěvek je poskytován pouze pro matrikářky, oddávající, hudebníky a recitátory, 

kteří zajišťují obřady. Ostatní zaměstnanci příspěvek na ošatné nedostávají. Podmínky pro 

vyplácení jsou: 

- matrikářky, oddávající, hudebník s 11 a více vykonanými obřady  13 000 Kč; 

- matrikářky, oddávající, hudebník s maximálně 10 vykonanými obřady   6 500 Kč; 

- oddávající s maximálně 5 vykonanými obřady v roce    2 000 Kč; 

- recitátor účinkující při vítání občánků       6 500 Kč. 

4.3.2 Pracovní doba a pružná pracovní doba 

Zaměstnanci Mú v Lounech mají možnost využívat stálou základní pracovní dobu, 

stanovenou podle § 78, 79 a 88 Zákoníku práce, základní pružnou pracovní dobu nebo 

volitelnou pracovní dobu. Po projednání s vedoucím odboru a na základě individuálních 

žádostí může tajemnice povolit zaměstnancům v období od 1. července do 31. srpna letní 

pracovní dobu, která upravuje základní pracovní dobu v určitých dnech. 

Stálá pracovní doba :   Letní pracovní doba: 
Pondělí 7,00 – 17,00    8,00 – 17,00 

Úterý  7,00 – 15,00   6,00 – 14,00 

Středa  7,00 – 17,00   8,00 – 17,00 

Čtvrtek 7,00 – 15,00   6,00 – 14,00 

Pátek  7,00 – 14,45   6,00 – 13,45 

 

Zaměstnanci, kteří chtějí využívat pružnou pracovní dobu, mohou na základě schválení 

tajemnicí Mú v Lounech. Vedoucí odboru musí, v případě schválené pružné pracovní 

doby, zajistit, aby nedocházelo v rámci odboru k ohrožení vyřizování úředních záležitostí 

občanů po dobu úředních hodin pro veřejnost. 
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Základní pružná pracovní doba: 

Pondělí 8,00 – 17,00 

Úterý  9,00 – 13,00 

Středa  8,00 – 17,00 

Čtvrtek 9,00 – 13,00 

Pátek  9,00 – 13,00 

 

Volitelná pružná pracovní doba: 

    Začátek prac. doby  Konec pracovní doby 

Pondělí 6,00 – 8,00   17,00 – 19,00 

Úterý  6,00 – 9,00   13,00 – 19,00 

Středa  6,00 – 8,00   17,00 – 19,00 

Čtvrtek 6,00 – 9,00   13,00 – 19,00 

Pátek  6,00 – 9,00   13,00 – 19,00 

Při uplatňování pružné pracovní doby je zaměstnanec povinen v průběhu 4 pracovních 

týdnů odpracovat celou délku pracovní doby (160 hodin).  

Polední přestávka je stanovena v délce 45 minut v době od 11,00 do 11,45 hodin. Po 

dohodě s vedoucím pracovníkem může být stanovena v jiný čas, ale musí být zajištěn 

plynulý chod na pracovišti. Polední přestávka pro pružnou pracovní dobu je stanovena  

od 12,00 do 12,45 hodin. 

V roce 2012 ze 121 zaměstnanců využívalo pouze 15 zaměstnanců pružnou pracovní 

dobu a to ze stavebního odboru. O zájmu využívat pružnou pracovní dobu se budu věnovat 

v kapitole páté, protože tato otázka byla součástí dotazníkového šetření.  

Letní pracovní dobu využívalo 45 zaměstnanců a 30 zaměstnanců mělo upravenou 

individuálně pracovní dobu z důvodu dojíždění do zaměstnání.  

4.3.3 Sociální fond 

Zastupitelstvem města Loun byl zřízen sociální fond pro uspokojení některých dalších 

nároků zaměstnanců Mú v Lounech. Tento fond je určen nejen pro zaměstnance 

v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Louny, ale i pro zaměstnance 

Městské policie Louny a uvolněné členy zastupitelstva. Zaměstnanci, kteří konají práci  

na základě dohod, mimo pracovní poměr nemají nárok využívat složky ze sociálního 

fondu. 

Sociální fond je tvořen z těchto zdrojů: 

 zůstatku z předchozího roku; 

 příděl do sociálního fondu ve výši 2 % ze skutečného objemu prostředků na platy 

vyplacených v běžném roce zaměstnancům; 
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 příděl do sociálního fondu ve výši 12 000 Kč ročně pro každého zaměstnance, 

určený k vytvoření osobního účtu zaměstnance; 

 dary a ostatní příjmy. 

Sociální fond slouží k úhradě následujících položek: 

1. Osobní účet zaměstnance 

Na začátku každého kalendářního roku je vytvořen pro zaměstnance Městského úřadu 

Louny a Městské policie Louny, s výjimkou absolventů škol, osobní účet v minimální výši 

12 000 Kč a podle skutečně rozpočtované výše sociální fondu.  

Z osobního účtu je možné přispívat pouze formou nepeněžního plnění a každý 

zaměstnanec si může individuálně zvolit příspěvek zvolit na níže uvedené benefity: 

 rekreace, rehabilitační a lázeňská péče, dětská rekreace; 

 kulturní a sportovní akce; 

 vitamíny a očkování; 

 penzijní pojištění a životní pojištění; 

 odborný rozvoj související s předmětem činnosti zaměstnavatele. 

Do osobního účtu se nezapočítávají benefity při pracovních a životních výročích, 

sociální výpomoc a příspěvek na stravování, které jsou pro zaměstnance stanovené a 

nemohou je podle svého uvážení čerpat. 

Nepeněžní příspěvek může být čerpán pomocí poukázek „Flexi Pass“ [30], o které 

musí zaměstnanec požádat vždy do konce ledna daného kalendářního roku.  

Pokud je zaměstnanci přiznána mimořádná odměna, může si ji převést na osobní účet. 

Výhodou převedení je nezdanění tohoto příjmu. 

Objem nevyčerpaného osobního účtu se do dalšího kalendářního roku nepřevádí. 

 

2. Příspěvek na stravování 

Zaměstnanci Mú v Lounech mají nárok na příspěvek na stravování ze sociálního fondu 

a z prostředků organizace. Uvolnění členové zastupitelstva města mají nárok na příspěvek 

pouze ze sociálního fondu. Příspěvek je poskytován i po dobu čerpání dovolené i dočasné 

pracovní neschopnosti. Není určen pro zaměstnance, kteří čerpají volno bez náhrady platu, 

mateřskou a rodičovskou dovolenou. 

                                                 
30

 Flexi Pass – poukázka na výběr volnočasové aktivity – sport, kultura, rekreace, vzdělávání, rehabilitační a 

lázeňské pobyty, nákup vitamínů, brýlí a zdravotních potřeb. 
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Příspěvek je poskytován formou nákupu poukázek na stravování. Jejich výše je 

stanovena vnitřními pravidly Mú v Lounech takto: 

 pro zaměstnance: 

 příspěvek zaměstnavatele 35 % z hodnoty poukázky; 

  příspěvek ze soc. fondu 30 % z hodnoty poukázky; 

  příspěvek zaměstnancem 35 % z hodnoty poukázky. 

 pro uvolněného člena ZM: 

 příspěvek ze soc. fondu 30 % z hodnoty poukázky; 

 příspěvek člena ZM  70 % z hodnoty poukázky. 

 

3. Odměny při pracovních a životních výročích 

Městský úřad v Lounech pamatuje i na zásluhy svých zaměstnanců, a proto ze 

sociálního fondu vyplácí odměny podle stanovených kritérií (viz. tabulka č. 9). 

Zaměstnanci nemohou jejich výši ani dobu individuálně zvolit, ale mohou si tyto odměny 

převést na svůj osobní účet zaměstnance a využít je nepeněžní formou, například pomocí 

poukázek Flexi Pass. 

Tabulka 9: Kritéria pro výplaty odměn zaměstnancům 

Pracovní výročí -10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45  let*  200 Kč za každý 

odpracovaný rok 

Životní výročí při dovršení věku 50, 55, 60 let a každých dalších 5 let** 2 000 Kč  

Při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní 

důchod  

10 000 Kč 

Pramen: [vnitřní zdroje Mú v Lounech + vlastní zpracování] 

 
4. Sociální výpomoc 

V případě mimořádně závažných případech nebo důležitých těžkých životních 

situacích může tajemnice Mú v Lounech na návrh příslušného vedoucího odboru a ředitele 

městské policie, rozhodnout o poskytnutí jednorázové nenávratné sociální výpomoci, a to 

až do výše 20 000 Kč. Tato sociální výpomoc náleží zaměstnancům Mú v Lounech nebo 

nejbližším pozůstalým. 

V následujících tabulkách (č. 10 a 11) jsou vyúčtovány jednotlivé položky sociální 

fondu. V roce 2012 byly příjmy navýšeny oproti rozpočtu o 7 400 Kč. Toto navýšení bylo 

způsobeno vyšším 2% přídělem z prostředků na mzdy a platy organizace. Na druhé straně 
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byly i výdaje vyšší a to o 5 308,95 Kč. Z výdajů nebyly využity žádné prostředky  

na kulturní a sportovní akce. Vydalo se více na stravování a na sociální výpomoc, která 

byla vzhledem k nepředpokládaným událostem vyplacena vyšší, a tím se zůstatek pro rok 

2013 snížil na 2 091,05 Kč.  

Z tabulky č. 11 vyplývá, že z osobních kont zaměstnanců, kteří je plně nevyužívají, 

nebyly vyčerpány všechny předpokládané prostředky, a proto byl zůstatek oproti rozpočtu 

o 41 633 Kč vyšší. Tato částka se do dalšího roku nepřevádí a je součástí výsledku 

hospodaření. 

Tabulka 10: Vyúčtování sociálního fondu za rok 2012 
   Příjmy Rozpočet v Kč Skutečnost v Kč 

zůstatek k 31. 12. 2011 27 235,05 27 235,05 

základní příděl 2 % z prostředků na mzdy a platy 984 000,00 991 400,00 

c e l k e m  1 011 235,05 1 018 635,05 

Výdaje     

příspěvek na stravování 821 235,00 845 544,00 

odměny při pracovních a životních výročích 140 000,00 131 000,00 

kulturní a sportovní akce 30 000,05 0,00 

sociální výpomoc 20 000,00 40 000,00 

celkem 1 011 235,05 1 016 544,00 

zůstatek k 31. 12. 2012 2 091,05   

Pramen: [vnitřní zdroje Mú v Lounech + vlastní zpracování] 

 

Tabulka 11: Vyúčtování osobních kont zaměstnanců za rok 2012 
  Rozpočet v Kč Skutečnost v Kč 

osobní konto MÚ 1 460 000,00 1 437 137,00 

osobní konto MP 396 000,00 377 230,00 

celkem 1 856 000,00 1 814 367,00 

zůstatek k 31. 12. 2012 41 633,00 

Pramen: [vnitřní zdroje Mú v Lounech + vlastní zpracování] 
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5 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ REALIZOVANÉHO 

MARKETINGOVÉHO PRŮZKUMU 

Obecně marketingový průzkum je cílevědomý a organizovaný proces, jehož cílem je 

získání informací pro strategické rozhodování v dalších oblastech marketingu, například 

určování směru v řízení služeb, produktů a zákazníků nebo posilování spokojenosti a 

loajality zákazníků a zaměstnanců. Ne méně druhým důležitým cílem marketingového 

průzkumu je získávání informací o konkurenčním prostředí a tím si zjistit silné a slabé 

stránky organizace a konkurence.  

Proces marketingového průzkumu má hierarchicky složené kroky, které vedou ke 

správnému a úspěšnému provedení celého procesu: 

1. definování problému a určení cíle průzkumu; 

2. vytvoření si plánu průzkumu; 

3. shromažďování informací; 

4. analýza získaných informací; 

5. vytvoření závěrů ze získaných informací; 

6. vytvoření rozhodnutí ze učiněných závěrů. 

5.1. Analýza marketingového průzkumu 

Cílem marketingového průzkumu, který byl proveden na Městském úřadě v Lounech, 

bylo zjištění názorů na motivační programy organizace a celkové spokojenosti 

zaměstnanců. Tento průzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření ve dnech  

od 12. 3. 2013 do 15. 3. 2013. 

Dotazník (viz. příloha 6 ) byl sestaven z otázek s uzavřeným koncem, které se týkaly 

spokojenosti zaměstnanců v organizaci, a byl rozdělen do šesti základních oblastí 

1. spokojenost s motivačním programem organizace; 

2. spokojenost s pracovní dobou; 

3. spokojenost s organizací; 

4. spokojenost s vedoucími pracovníky; 

5. spokojenost s kolektivem; 

6. spokojenost s prostředím, v kterém pracuji. 
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Zaměstnanci měli čtyři možnosti odpovědí a s nimi spojené bodové hodnocení: 

 1 bod - rozhodně souhlasím; 

 2 body - spíše souhlasím; 

 3 body - spíše nesouhlasím; 

 4 body - rozhodně nesouhlasím. 

Dále byly použity tři otázky, kde měli respondenti možnost zaškrtnout jednu 

z nabízených možností:  

1. benefit, který není v organizaci nabízen, ale rádi by ho zaměstnanci využívali; 

2. benefit, který zaměstnanci nejvíce využívají; 

3. možnosti, kterými by chtěli zaměstnanci změnit pracovní prostředí. 

V dotazníku nebyly použity dotazy osobního charakteru, jako je zjišťování pohlaví, 

věku, vzdělání a pracovní zařazení v organizaci z důvodu zachování anonymity. Vzhledem 

k zjišťování názorů na citlivá témata, jako jsou spokojenost s vedoucími pracovníky, 

s organizací a s motivací v organizaci, mohly by otázky osobního charakteru narušit 

důvěru dotazníku a uvádět nepravdivá tvrzení. Tímto ze 110 rozdaných dotazníků bylo 

odevzdáno 73 vyplněných dotazníků, což znamená 66% návratnost. 

Bodové hodnocení odpovědí neobsahovalo možnost odpovědi nevím (ani nesouhlasím, 

ani souhlasím), protože by tato hodnota nevyjadřovala konkrétní názor a byl zde 

předpoklad, že by respondenti využívali právě této nejasné odpovědi. 

Následně byly odpovědi propočítány jako vážený aritmetický průměr, který ukazuje u 

jednotlivých otázek směr ke kladné nebo záporné odpovědi. 

Hodnocení jednotlivých odpovědí je prováděno podle těchto podmínek: 

 vážený aritmetický průměr v rozmezí 1-2, respondenti souhlasí s daným 

dotazem, kladná odpověď; 

 vážený aritmetický průměr v rozmezí 3-4, respondenti nesouhlasí s dotazem, 

záporná odpověď; 

 vážený aritmetický průměr 2,5 je brána jako střední hodnota znamenající 

odpověď ano i ne. V případě odchýlení od hodnoty 2,5 níže, tato odpověď je 

brána jako souhlas, odchýlení od hodnoty 2,5 výše, tato odpověď se přiklání 

k nesouhlasu. 
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V následující části jsem provedla analýzy jednotlivých oblastí spokojenosti 

zaměstnanců v organizaci podle uvedených tabulek vycházející z marketingového 

průzkumu. Grafy k jednotlivým tabulkám jsou součástí přílohy č. 6 diplomové práce. 

5.2. Spokojenost zaměstnanců s motivačním programem 
organizace 

První oblastí dotazníkového šetření bylo zjišťování spokojenosti zaměstnanců 

s motivačním programem organizace. Je rozdělena na tři části – vzdělávání, hodnocení 

zaměstnanců a benefity sociálního fondu. 

5.2.1. Motivační program - vzdělávání 

V následující tabulce jsou výsledky dotazů na vzdělávání zaměstnanců v organizaci.  

Tabulka 12: Spokojenost zaměstnanců Mú v Lounech s motivačním programem 

organizace - vzdělávání 

  SPOKOJENOST S MOTIVAČNÍM PROGRAMEM ORGANIZACE  

  

 VZDĚLÁVÁNÍ 
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1 vzdělávání beru jako motivaci k práci 15 47 11 0 1,95 73 

2 vzdělávání beru jako povinnost ke své práci 27 32 11 3 1,86 73 

3 vzdělávání je přínosem pro mé pracovní zařazení 28 38 7 0 1,71 73 

4 jsem pravidelně informován/a o možnostech vzdělávání 27 37 9 0 1,75 73 

5 jsem o možnostech vzdělávání informován/a včas 28 36 8 1 1,75 73 

6 zúčastňuji se pravidelně průběžných vzdělávacích kurzů 20 33 16 4 2,05 73 

7 vzdělávání je pro mne možnost k profesnímu postupu 9 26 32 4 2,44 71 

8 získané vzdělání mi přináší vyšší ohodnocení (plat) 6 16 37 14 2,81 73 

Pramen:[dotazníkové šetření] 

Bylo položeno celkem osm dotazů, které se týkaly vnímání vzdělávání zaměstnanci 

Mú v Lounech. Ve většině případů jsou hodnoty kladné. Zaměstnanci berou vzdělávání 

jako motivaci k práci, pravidelně se zúčastňují průběžného vzdělávání a je přínosem pro 

jejich pracovní výkon. O vzdělávání jsou včas a pravidelně informováni vedoucími 

pracovníky. Téměř na hranu k nesouhlasu se blíží otázka č. 7 (aritmetický průměr 2,44). 

Celkem 36 zaměstnanců ze 71 odpovědí si myslí, že vzdělávání není možností 

k profesnímu postupu. K nesouhlasu se přiklání otázka č. 8 týkající se získaného vzdělání 
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spojené s vyšším ohodnocením. Z celkových 73 odpovědí je 51 zaměstnanců názoru, že 

dosažené vzdělání není možností pro zvýšení platu. 

5.2.2. Motivační program – hodnocení zaměstnanců 

Do hodnocení zaměstnanců lze zahrnout nejen celkovou výši platu, ale i průběžné 

hodnocení pracovního výkonu. Průběžné hodnocení může způsobit následné zvýšení 

osobního příplatku nebo získání vyššího platového stupně. Což by mohlo být pro některé 

zaměstnance motivací k lepšímu výkonu a vést k pracovní spokojenosti. Tuto oblast 

ukazuje následující tabulka č. 13, která obsahuje šest otázek na téma výše platu a 

pravidelné hodnocení zaměstnanců, které je prováděno organizací podle vydané vnitřní 

Směrnice hodnocení. 

Tabulka 13: Spokojenost zaměstnanců Mú v Lounech s motivačním programem 

organizace – hodnocení zaměstnanců 

SPOKOJENOST S MOTIVAČNÍM PROGRAMEM ORGANIZACE  

  

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 
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1 plat je dostatečný k mému pracovního výkonu 6 33 28 4 2,42 71 

2 můj pracovní výkon je pravidelně hodnocen 21 46 5 1 1,81 73 

3 s výsledky hodnocení jsem pravidelně seznamován/a 34 31 6 1 1,64 72 

4 hodnocení mohu svým vyjádřením ovlivnit 14 31 25 2 2,21 72 

5 hodnocení je pro mě motivací ke zlepšování 18 38 16 0 1,97 72 

6 

velmi dobré hodnocení má vazbu na mé finan. ocenění nebo 

výši platu 
16 34 18 3 

2,11 71 

Pramen:[dotazníkové šetření] 

Téměř všichni zaměstnanci Mú v Lounech, kteří odevzdali dotazník, jsou pravidelně 

hodnoceni, seznamováni s výsledky průběžného hodnocení a je pro ně motivací ke 

zlepšení výkonu. Hodnotu, která se přibližuje k hranici 2,5 má otázka číslo 1, kde se 

rozchází odpovědi, zda plat je dostatečný k pracovnímu výkonu. Další otázka, s horším, i 

když kladným aritmetickým průměrem (2,21), byla vyjádřením názoru na možnost 

ovlivnění výsledků pravidelného hodnocení zaměstnancem. Celkem 27 zaměstnanců ze  

72 odpovědí nesouhlasí s otázkou. Celkově berou zaměstnanci hodnocení prováděné 

v organizaci jako dobrou motivaci ke zlepšování pracovního výkonu, kde pouze  

16 zaměstnanců ze 72 odpovědí s tímto spíše nesouhlasilo.  
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5.2.3. Motivační program – benefity sociálního fondu 

Sociální fond Mú v Lounech patří do motivačního programu, který nabízí možnosti 

příspěvků například na rekreaci, rehabilitace, kulturu atd. Měl by být vnímán jako 

nadstandardní nabídka benefitů, které organizace nabízí a motivovat zaměstnance k vyšší 

pracovní spokojenosti a zlepšení pracovního výkonu a přístupu k práci. Názory na tento 

fond vyjadřuje následující tabulka č. 14.  

Tabulka 14: Spokojenosti zaměstnanců Mú v Lounech s motivačním programem 

organizace – sociální fond 

SPOKOJENOST S MOTIVAČNÍM PROGRAMEM ORGANIZACE  

  

SOCIÁLNÍ FOND 
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1 pravidelně využívám benefity ze sociálního fondu   30 29 10 4 1,84 73 

2 sociální fond pokrývá mé potřeby  11 21 29 12 2,58 73 

3 výše příspěvku ze sociálního fondu jsou dostačující 6 30 27 8 2,52 71 

4 hodnota stravenek je dostačující 12 41 16 2 2,11 71 

5 

odměny při pracovních a životních příležitostech jsou 

dostačující 
10 36 20 6 

2,31 72 

6 sociální fond je pro mě dobrou motivací 3 28 28 13 2,71 72 

Pramen:[dotazníkové šetření] 

Celkový pohled na sociální fond tvořený organizací je zaměstnanci vnímán negativně 

(aritmetický průměr 2,71), protože ho neberou jako dobrou motivaci (2,58), nepokrývá 

jejich potřeby a výše příspěvků není dostačující (2,52). Otázka týkající se využívání 

příspěvků ze sociálního fondu je hodnocena souhlasem většiny dotázaných (1,84).  

Se souhlasem je i spojena otázka výše hodnoty stravenek (2,11) a výše odměny při 

pracovních a životních příležitostech (2,31). 
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Tabulka 15: Nejčastěji využívané benefity sociálního fondu zaměstnanci  

Mú v Lounech 

Nejčastěji využívané benefity sociálního fondu zaměstnanci počet 

odpovědí 

1 příspěvek na rekreaci 25 

2 příspěvek na rehabilitační a lázeňskou péči 6 

3 příspěvek na dětskou rekreaci 2 

4 příspěvek na kulturní a sportovní akce 3 

5 příspěvek na vitamíny a očkování 7 

6 příspěvek na penzijní pojištění a životní pojištění 19 

7 

příspěvek na odborný rozvoj související s předmětem činnosti 

zaměstnavatele  0 

Pramen:[dotazníkové šetření] 

Zaměstnanci měli za úkol zaškrtnout jeden benefit, který nejčastěji využívají. 

Výsledky ukazuje výše uvedená tabulka č. 15. Na toto téma odpovědělo pouze  

62 zaměstnanců z celkových 73 odevzdaných dotazníků. Z tohoto důvodu mohou některé 

odpovědi zkreslovat výsledky využívání jednotlivých benefitů. Podle získaných informací, 

se nejvíce využívá příspěvku na rekreaci a na penzijní a životní pojištění. Příspěvek  

na odborný rozvoj nevyužívá žádný z dotázaných zaměstnanců. Malý zájem je o příspěvky  

na dětskou rekreaci a kulturní a sportovní akce.  

Podle informací, získaných v tabulce č. 13, kde sociální fond nepokrývá potřeby 

zaměstnanců, byla vytvořena tabulka č. 16. Zde byly nabízeny možnosti benefitů, které 

nejsou nabízeny sociálním fondem. Zaměstnanci měli za úkol vybrat jeden benefit, který 

by rádi využívali. 

Tabulka 16: Benefity nenabízené zaměstnancům Mú v Lounech v sociálním fondu  

Možnosti nenabízených benefitů v sociálním fondu 
počet 

odpovědí 

1 příspěvek na nadstandardní lékařskou péči 12 

2 příspěvek na školní pomůcky pro děti zaměstnanců  4 

3 poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti (káva, čaj) 8 

4 příspěvek na právnické služby 1 

5 příspěvek na ošacení 47 

Pramen:[dotazníkové šetření] 

Celkem 47 zaměstnanců ze 72 odpovědí by rádi využívali příspěvek na ošacení. 

Dalším příspěvkem, o který by byl zájem, je na nadstandardní lékařskou péči. Benefit 

v podobě příspěvku na školní pomůcky pro děti zaměstnanců by pokryl potřeby pouze  

4 zaměstnancům. Nejmenší zájem by byl o příspěvek na právnické služby. 
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5.3. Spokojenost zaměstnanců s pracovní dobou 

Městský úřad v Lounech nabízí svým zaměstnancům, jako další možný motivační 

benefit, využívání pružné pracovní doby. V současné době jí využívá 15 zaměstnanců. 

Tabulka 17: Spokojenost zaměstnanců Mú v Lounech s pracovní dobou 
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1 s rozvržením pracovní doby jsem spokojen/a 16 46 11 0 1,93 73 

2 vím, že organizace nabízí pružnou pracovní dobu 56 12 1 0 1,20 69 

3 chtěl/a bych využívat pružnou pracovní dobu 16 25 27 3 2,24 71 

Pramen:[dotazníkové šetření] 

Cílem zjišťování spokojenosti s pracovní dobou bylo získání informace, zda 

zaměstnanci vědí, že mají tuto možnost k dispozici a zda by jí rádi využili. Výsledkem, 

uvedené v tabulce č. 17, je, že téměř všichni zaměstnanci jsou spokojeni s rozvržením 

základní pracovní doby a že vědí o nabídce pružné pracovní doby zaměstnavatelem. 

Kladnou odpovědí se zaměstnanci vyjádřili i k otázce jejího využívání (vážený aritmetický 

průměr 2,24). 

5.4. Spokojenost zaměstnanců s organizací 

Cílem dotazování na tuto oblast spokojenosti bylo zjistit, jak vidí organizaci jako 

celek, jestli jim dává pocit jistoty a zda mají možnost v organizaci osobního růstu. 

Výsledky jsou zobrazeny v tabulce č. 18. 

Tabulka 18: Spokojenost zaměstnanců Mú v Lounech s organizací 
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1 organizace má velmi dobrou pověst u veřejnosti 4 46 21 1 2,26 72 

2 organizace mi dává pocit jistoty 10 47 16 0 2,08 73 

3 organizace mi dává možnost osobního růstu 11 28 31 2 2,33 72 

4 
organizace je pro mě prestižním 

zaměstnavatelem 
13 42 14 2 

2,07 71 

Pramen:[dotazníkové šetření] 

Jak je z tabulky č. 18 patrné, celkové výsledky otázek spokojenosti zaměstnanců 

s organizací, ve které pracují, jsou pozitivní. Většina dotázaných souhlasila, že organizace 
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jim dává pocit jistoty a je pro ně prestižní zaměstnavatel. Nejhorší průměrné hodnoty 

(2,33) získala otázka možnosti osobního růstu v organizaci. K této otázce se vyjádřilo  

33 zaměstnanců nesouhlasem z celkových 72 odpovědí. Přes hodnotu 2,2 aritmetického 

průměru získala otázka dobré pověsti organizace u veřejnosti. Celkem 22 zaměstnanců  

ze 72 odpovědí nejsou o této skutečnosti přesvědčeni. 

5.5. Spokojenost zaměstnanců s vedoucími pracovníky 

Pracovní spokojenost a dobrou motivací nejsou pouze benefity nabízené organizací, 

ale i postoj vedoucích pracovníků ke svým podřízeným. O tom, jak vidí své vedoucí 

pracovníky zaměstnanci Mú v Lounech ukazuje tabulka č. 19. Zaměstnanci vyjadřovali 

svůj souhlas či nesouhlas na jedenáct otázek. 

Tabulka 19: Spokojenost zaměstnanců Mú v Lounech s vedoucími pracovníky 
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1 komunikace s ved. pracovníky je dobrá 37 30 4 2 1,60 73 

2 ved. pracovníci mi úkoly předávají včas 38 32 2 0 1,50 72 

3 ved. pracovník mi úkoly předává srozumitelně 41 29 2 0 1,46 72 

4 

pokud nerozumím úkolům, ved. pracovník mi ochotně 

pomůže 
45 24 3 0 

1,42 72 

5 ved. pracovník je náročný na kvalitu práce 39 30 3 0 1,50 72 

6 ved. pracovník je přísný při řešení  porušení prac. kázně 23 43 6 0 1,76 72 

7 ved. pracovník je mým vzorem 21 36 12 1 1,90 70 

8 ved. pracovník je v kolektivu oblíbený 31 38 2 0 1,59 71 

9 ved. pracovník je spravedlivý  34 30 6 1 1,63 71 

10 

ved. pracovník umí naslouchat mým problémům (osobním i 

pracovním)  
28 40 3 0 

1,65 71 

11 

ved. pracovník mě dokáže motivovat k lepšímu pracovnímu 

výkonu 
26 40 6 0 

1,72 72 

Pramen:[dotazníkové šetření] 

Z pohledu aritmetického průměru všechny otázky jsou kladně hodnoceny. Nepřesáhly 

aritmetického průměru 2. Což ukazuje spokojenost zaměstnanců s vedením i s jejich 

přístupem k nim. V souladu s motivací v organizaci, jsou zaměstnanci podle výsledků 

otázky č. 11, motivováni ze strany vedoucích pracovníků. Z pohledu počtu odpovědí byla 

nejhůře hodnocena otázka č. 7, kdy celkem 13 zaměstnanců ze 70 odpovědí není názoru, 

že jejich vedoucí pracovník je jejich vzorem.  
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5.6. Spokojenost zaměstnanců s pracovním kolektivem 

Spokojenost v pracovním kolektivu, mít dobré vztahy a komunikaci se svými 

spolupracovníky, to je další oblast, která dokáže motivovat a ovlivňovat přístup k práci, 

pracovní výkon a zároveň se projevovat i v osobním životě člověka. Tato problematika 

byla též součástí dotazníkového šetření. Zaměstnanci se měli vyjádřit ke spokojenosti 

s kolektivem Mú v Lounech. Podle tabulky č. 20 jsou zaměstnanci spokojeni v kolektivu, 

ve kterém pracují. Žádná z odpovědí nebyla hodnocena bodovým hodnocením 4 (rozhodně 

nesouhlasím). 

Tabulka 20: Spokojenost zaměstnanců Mú v Lounech s kolektivem 
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1 vztahy mezi spolupracovníky jsou dobré 25 45 1 1,66 71 

2 komunikace mezi spolupracovníky funguje dobře 27 39 6 1,71 72 

3 vzájemně si v kolektivu pomáháme 39 31 3 1,51 73 

4 kvalita práce mých kolegů je dobrá 30 38 3 1,62 71 

5 

spolupracovníci mě dokáží motivovat k lepšímu pracovnímu 

výkonu 
26 36 10 1,78 72 

6 případné konflikty si dokážeme rychle a bez problémů vyřešit 26 37 7 1,73 70 

Pramen:[dotazníkové šetření] 

Nejhorší hodnocení získala otázka č. 5. Celkem na ní odpovědělo 72 zaměstnanců, ale 

10 z nich není názoru, že je spolupracovníci dokážou motivovat k lepšímu pracovnímu 

výkonu. Celkové hodnocení otázek nepřesáhlo aritmetického průměru 2. 

5.7. Spokojenost zaměstnanců s pracovním prostředím 

Poslední součástí dotazníkového šetření se týkala spokojenosti zaměstnanců Mú 

v Lounech s prostředím, v kterém pracují. V zájmu organizace by mělo být vytváření 

dobrých pracovních podmínek na pracovišti. Zda tyto podmínky splňuje Městský úřad 

v Lounech je vidět v následující tabulce č. 21.  
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Tabulka 21: Spokojenost zaměstnanců Mú v Lounech s pracovním prostředím 

  

SPOKOJENOST S PROSTŘEDÍM, V KTERÉM 
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1 pracovní prostor k mému pracovnímu výkonu je dostatečný 35 30 5 1 1,61 71 

2 pracovní prostor je dostatečně vybaven  32 30 9 1 1,71 72 

3 vzhled pracovního prostoru je dostačující 28 36 7 2 1,77 73 

4 pracovní prostor je dostatečně osvětlen 45 25 2 0 1,40 72 

5 uspořádání vybavení pracovního prostoru je dobré 28 35 7 2 1,76 72 

6 

můj pracovní prostor mi umožňuje se plně soustředit na 

práci 
30 30 11 1 

1,76 72 

7 k výkonu práce mám dostatek pracovních pomůcek 25 40 7 0 1,75 72 

8 pracovní prostředí je čisté a udržované 32 36 4 0 1,61 72 

Pramen:[dotazníkové šetření] 

Celkové hodnocení na jednotlivé otázky ukazuje, že zaměstnanci jsou spokojeni se 

svým pracovním prostředím. Nejlépe hodnocenou otázkou je osvětlení pracovního 

prostoru, kde se vyjádřilo celkem 72 zaměstnanců a z toho 70 odpovědí souhlasí.  

Na druhém místě se umístili s průměrnou hodnotou 1,61 otázky čistoty pracovního 

prostoru a velikosti pracovního prostoru. Největší počet záporných odpovědí získaly 

otázky umožnění pracovního prostoru soustředit se na práci (12 odpovědí), vybavení 

pracovního prostoru (10 odpovědí), vzhled pracovního prostoru (9 odpovědí), uspořádání 

vybavení pracovního prostoru (9 odpovědí).  

Pro upřesnění názorů na pracovní prostředí byla vytvořena doplňující tabulka 

v dotazníku, která měla získat názory zaměstnanců, co by chtěli ve svém pracovním 

prostředí změnit. Následující výsledky napovídají, že i když jsou zaměstnanci spokojeni 

tam, kde pracují, přeci jen by uvítali některé změny. Ze 73 odevzdaných dotazníků, 

odpovědělo na tyto možnosti 63 zaměstnanců. Celkem 25 zaměstnanců by změnilo vzhled 

pracovního prostoru. Ke změně vybavení se vyjádřilo 22 zaměstnanců. Jiné uspořádání 

vybavení by chtělo 16 zaměstnanců.  

Tabulka 22: Možnosti změn pracovního prostředí 

Možnosti změn pracovního prostředí počet 

odpovědí 

1 vzhled pracovního prostoru 25 

2 vybavení 22 

3 uspořádání vybavení 16 

Pramen:[dotazníkové šetření] 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na základě marketingového průzkumu, který proběhl v Městském úřadě v Lounech 

formou dotazníkového šetření, byly zjištěny názory pro oblasti motivačního programu 

organizace a pracovní spokojenosti zaměstnanců. 

Z analýz, které jsem provedla, vycházejí následující návrhy a doporučení, které 

rozdělím do jednotlivých oblastí. 

6.1 Spokojenost s motivačním programem organizace – 
vzdělávání 

Vzdělávání, jak již bylo zmíněno v kapitole třetí, probíhá podle plánu vzdělávání, 

který je sestaven na 3 roky a povinností úředníků je splnit v tomto období 18 dní 

vzdělávání. Podle výsledků, které byly zjištěny z dotazníkového šetření, je zřejmé, že 

zaměstnanci berou vzdělávání jako motivaci ke své práci. Zároveň ho berou jako přínos 

pro svoji práci a povinnost. K záporné odpovědi, s aritmetickým průměrem 2,44, se 

přibližovala otázka možnosti profesního postupu na základě vzdělávání. S touto otázkou 

nesouhlasilo 36 zaměstnanců z celkových 71 odpovědí. S touto otázkou souvisí i další, a to 

možnost zvýšení ohodnocení zaměstnanců pomocí vzdělávání (aritmetický průměr 2,81), 

kde se vyjádřilo 51 zaměstnanců nesouhlasem z celkových 73 odpovědí. Důvodem 

nesouhlasných odpovědí může být povinnost daná zákonem, který neumožňuje podmínky 

pro hodnocení zaměstnanců v případě získaného vzdělání nebo organizace neumožňuje 

profesní růst či nijak nehodnotí přístup k plánu vzdělávání aktivních zaměstnanců. 

Organizace by měla zajistit v motivačním programu vzdělávání například možnost 

jednorázové odměny za aktivní přístup ke vzdělávání (předčasné splnění plánu vzdělávání, 

účast vzdělávacích kurzů nad rámec povinností). 

6.2 Spokojenost s motivačním programem organizace – 
hodnocení zaměstnanců 

Celkově vnímají zaměstnanci Mú v Lounech hodnocení zaměstnanců kladně. 

V některých otázkách se i tak objevuje vyšší počet nesouhlasu.  

Hodnocení pracovníků formou platového výměru je dáno zákony a vnitřními předpisy 

organizace (viz kapitola 4.1.). Podle výsledků z dotazníkového šetření je 32 zaměstnanců 

ze 71 odpovědí názoru, že jejich plat neodpovídá jejich pracovnímu výkonu. K tomu, aby 
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mohla být výše platu ovlivněna, organizace provádí průběžné hodnocení zaměstnanců 

pravidelně v průběhu kalendářního roku. Průběžným hodnocením zaměstnanců je možné 

získat informace o pracovních výkonech jednotlivců a jejich přístupu k práci. Dalším 

důležitým důvodem je získání zpětné vazby od zaměstnanců.  

Na základě dobrých výsledků hodnocení je 50 zaměstnanců názoru, že je jejich 

finanční ohodnocení ovlivněno. Naopak 21 zaměstnanců tento pocit nemá. Tento počet 

není zanedbatelný. Organizace by měla nastavit parametry tak, aby zaměstnanci věděli, zda 

mohou očekávat zlepšení či zhoršení jejich finančního ohodnocení.  

Na otázku, zda mohou výsledky hodnocení ovlivnit, si 27 zaměstnanců ze  

72 odpovědí, toto nemyslí. Průběžné hodnocení probíhá směrem od shora dolů, tzn.  

od tajemnice, dále vedoucích odborů až po vedoucí jednotlivých úseků a odděleních. 

K tomuto hodnocení slouží „Dokument hodnocení zaměstnance“ (viz. příloha 4.). I přesto, 

že organizace má stanoveny podmínky postupu hodnocení zaměstnanců ve Směrnici 

hodnocení, je třeba provést kontrolu, zda mají zaměstnanci možnosti svými podklady a 

argumenty ovlivnit špatné výsledky hodnocení. 

6.3 Spokojenost s motivačním programem organizace – 
sociální fond  

Sociální fond je součástí motivačního programu Mú v Lounech. Nabízí nejen možnosti 

nepeněžních příspěvků na rekreaci, dětské rekreace, lázeňskou péči atd., ale zároveň 

poskytuje příspěvky na stravování, výpomoc v těžkých životních situacích a odměny při 

pracovních a životních příležitostech. Některé položky sociálního fondu mohou využívat 

zaměstnanci libovolně, některé jsou dány vnitřními pravidly.  

Podle průzkumu benefity sociálního fondu jsou pravidelně zaměstnanci využívány. 

Motivací ale pro zaměstnance sociální fond není. Podle výsledků nepokrývá jejich potřeby 

a jeho výše není dostačující. V dotazníku jsem nabídla benefity, které nejsou zahrnuty do 

sociálního fondu a zaměstnanci měli vybrat, který by rádi využívali. Největší zájem byl 

příspěvek na ošatné. Vzhledem k jejich pracovnímu zařazení navrhuji, aby tento příspěvek 

byl zahrnut do sociálního fondu pro všechny zaměstnance, s tím, že by byl omezen částkou 

(např. 1000 – 2000 Kč za rok) a upřesněn slovně, jaké ošacení, v rámci jejich výkonu práce 

by byl akceptovatelný pro vyplacení částky. Dále navrhuji, aby organizace provedla 

podrobnější dotazníkové šetření, kterým by zjistila, jaká výše sociálního fondu by byla 

dostačující a jaké potřeby zaměstnanci, v souladu s nabídkou sociálního fondu, mají. Tím 
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by se mohli vyjmout příspěvky, které zaměstnanci nejméně využívají (například příspěvek 

na odborný rozvoj související s předmětem činnosti zaměstnavatele) a nahradit novými a 

zajímavějšími benefity, které by více motivovaly zaměstnance. 

6.4 Spokojenost zaměstnanců s pracovní dobou 

Městský úřad v Lounech nabízí několik možností pracovní doby (viz kapitola 4.3.2.). 

Zaměstnanci jsou, podle průzkumu, spokojeni s rozložením pracovní doby. Součástí bylo i 

zjišťování zda vědí, že mají možnost využívat pružnou pracovní dobu. Výsledkem bylo 

souhlasné tvrzení všemi zaměstnanci, kromě jednoho zaměstnance. Z celkových  

71 odpovědí, by 41 zaměstnanců chtělo využívat pružnou pracovní dobu. Vzhledem 

k tomu, že v současné době využívá pružnou pracovní dobu pouze 15 zaměstnanců, 

navrhuji, aby organizace provedla průzkum v jednotlivých odděleních, v kterých by chtěli 

zaměstnanci pružnou pracovní dobu využívat. Na základě výsledků průzkumu by 

organizace měla umožnit zaměstnancům pružnou pracovní dobu a upravit docházku tak, 

aby nebylo ohroženo vyřizování úředních záležitostí občanů v úředních hodinách pro 

veřejnost. 

6.5 Spokojenost zaměstnanců s organizací 

Součástí dotazníkového šetření bylo zjišťování, jak vnímají zaměstnanci organizaci 

jako celek. Celkově bylo hodnocení pozitivní (viz. tabulka č. 18). V některých otázkách se 

přesto objevily negativní názory. První z nich je otázka, zda má organizace dobrou pověst 

u veřejnosti. Zde se ze 72 odpovědí vyjádřilo 22 zaměstnanců nesouhlasem. Příčinou 

nesouhlasného názoru může být přístup občanů k úředníkům nebo politické obsazení 

vedení města. Organizace by měla fungovat tak, aby přesvědčila nejen veřejnost, ale i své 

zaměstnance o svých kvalitách a dobrém přístupu. Druhou otázkou, kde bylo celkem  

33 odpovědí ze 72 nesouhlasných, byla možnost osobního růstu zaměstnanců v organizaci. 

Zaměstnanci berou své zařazení a svůj rozvoj pouze pro pozici, v které se právě nachází. 

Nemají pocit, že by se mohli v organizaci více rozvíjet. Proto by měla organizace dát větší 

prostor pro nápady, názory a aktivitu zaměstnanců.  

6.6 Spokojenost zaměstnanců s vedoucími pracovníky 

Vedoucí pracovníci jsou důležitým spojením mezi top managementem a zaměstnanci 

jednotlivých oddělení a úseků. Proto je důležitý jejich přístup ke kolektivu, který vedou. 

Jsou odpovědni za správné vykonávání zadaných úkolů a za spokojenost na pracovišti.  
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Výsledky průzkumu ukazují, že zaměstnanci jsou spokojeni se svými vedoucími 

pracovníky. Jejich hodnocení nepřesáhlo aritmetický průměr 2, což nasvědčuje, že vedoucí 

pracovníci jsou kompetentní pro vedení týmů. V této oblasti doporučuji organizaci nadále 

podporovat vedoucí pracovníky k vytváření dobrých vztahů se zaměstnanci a prohlubovat 

tyto vazby k udržení spokojenosti zaměstnanců s vedoucími pracovníky. 

6.7 Spokojenost zaměstnanců s pracovním kolektivem 

Klima v kolektivu, ve kterém člověk pracuje, ovlivňuje jeho pracovní výkon, přístup 

k práci a promítá se i do osobního života. Z tohoto důvodu je důležité, aby organizace 

znala a zároveň průběžně zjišťovala spokojenost zaměstnanců s pracovním kolektivem. 

Toto zjišťování bylo součástí dotazníkového šetření, které bylo vyhodnoceno kladně. 

V této oblasti, jako jediné ze všech, nebylo použito hodnocení „rozhodně nesouhlasím“. 

Nejhůře hodnocenou otázkou, kde pouze 10 zaměstnanců ze 72 odpovědí spíše 

nesouhlasilo, byla otázka č. 5 (spolupracovníci mne dokážou motivovat k lepšímu 

výkonu).  

Pro tuto oblast doporučuji stále rozvíjet dobré vztahy mezi spolupracovníky, 

podporovat jejich spokojenost a udržovat dobré klima v kolektivu v takové míře jako 

doposud. 

6.8 Spokojenost zaměstnanců s pracovním prostředím 

Pracovní prostředí je další důležitý zdroj pracovní spokojenosti. Každá organizace by 

měla vytvářet příjemné prostředí, které je plně vybaveno pracovními pomůckami a 

zařízením pro dobrý výkon práce. Mělo by být dostatečně prostorné, čisté a uspořádané. 

Podle pracovního zařazení by mělo dávat možnost se plně soustředit na práci.  

Z dotazníkového šetření vyplývá, že Městský úřad v Lounech dbá na vytváření 

kvalitního pracovního prostředí. Výsledky jednotlivých otázek nepřesáhly váženého 

aritmetického průměru 2, což znamená hodnocení velké spokojenosti zaměstnanců. 

Zaměstnanci měli možnost vybrat ze tří možností, co by chtěli změnit ve svém pracovním 

prostředí. I přes velmi kladné hodnocení, odpovědělo 63 zaměstnanců, kdy 25 z nich by 

rádo změnilo vzhled, 22 zaměstnanců vybavení a 16 zaměstnanců by změnilo uspořádání 

vybavení. Proto doporučuji možnost benevolence zaměstnancům ve změnách svého 

pracovního prostředí v rámci zvýšení spokojenosti s pracovním prostředím.  
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7 ZÁVĚR 

Člověk, aby mohl uspokojit své potřeby a být spokojen, potřebuje správnou motivaci. 

Někteří se dokážou motivovat sami, ale většina lidí potřebuje motivovat pomocí vnějšího 

okolí, jakými jsou rodina, přátelé, spolupracovníci, ale i situace v které se právě nachází. 

V dnešní době je zjišťování správného motivačního programu v organizacích a pracovní 

spokojenost zaměstnanců jedním z důležitých bodů v oblasti řízení lidských zdrojů. 

Motivační program Městského úřadu v Lounech je částečně ovlivněn zákony, vládními 

nařízeními a částečně vlastními vnitřními předpisy.  

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit současný stav motivačního programu 

organizace a zjistit spokojenost zaměstnanců Mú v Lounech pomocí marketingového 

průzkumu.  

Diplomovou práci jsem rozdělila, kromě úvodu, do 5 základních částí. V první části 

jsem popsala obecně veřejnou správu, povinnosti úředníka podle příslušných zákonů a 

představila organizaci, v které byl proveden marketingový průzkum.  

V druhé části jsem přiblížila pojem a teorie motivace a jaké motivátory firmy 

používají. Dále v ní popisuji co je pracovní spokojenost a novou formu výběru benefitů, 

tzv. Cafeteria systém. 

Ve třetí části jsem zhodnotila jednotlivé oblasti současného programu motivace, který 

nabízí Mú v Lounech. Toto hodnocení se stalo základem pro porovnání výsledků 

z dotazníkového šetření a následně pro návrhy a opatření. 

Ve čtvrté části bylo provedeno zhodnocení a analýza výsledků vycházejících 

z dotazníků. Dotazník byl směřován na zjišťování spokojenosti zaměstnanců v oblastech 

motivačního programu organizace, spokojenosti zaměstnanců s pracovní dobou, 

s organizací, s vedoucími pracovníky, s kolektivem a s pracovním prostředím. Z této části 

diplomové práce vychází, že zaměstnanci vnímají motivaci ve vzdělávání, ve vedoucích 

pracovnících a kolektivu. Sociální fond, jako jediný podle výsledků průzkumu, není 

dobrou motivací, protože nezajišťuje jejich potřeby. Jsou spokojeni s vedením a přístupem 

vedoucích pracovníků, s kolektivem, ve kterém pracují a s pracovním prostředím.  

V páté části shrnutím výsledků z dotazníkového šetření a současného stavu 

motivačního programu vyplývají tyto návrhy a opatření. Motivace zaměstnanců by měla 

být více podpořena v oblasti vzdělávání, v hodnocení zaměstnanců, v oblasti sociálního 
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fondu a v nastavení pružné pracovní doby. Dále by měla organizace více dbát na dobrou 

pověst. V ostatních oblastech průzkumu, jako je spokojenost s vedoucími pracovníky, 

s kolektivem a s pracovním prostředím, jsem došla k závěru, že zaměstnanci jsou 

spokojeni a nemají žádné zvláštní negativní názory. Proto mým doporučením bylo 

pokračovat v utváření dobrého klima a stále prohlubovat toto vnímání zaměstnanci. 

Mé návrhy a opatření jsou, podle mého názoru, reálné a mohly by vést k zamyšlení 

vedoucích pracovníků organizace, jak v některých oblastech, podle výsledků z průzkumu, 

zajistit účinnější motivační prvky a tím zvýšit pracovní spokojenost zaměstnanců. 
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