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Anotace 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Analýza vybraných 

personálních činností. V práci se věnuji problematice motivace a vzdělávání 

v podniku Lesostavby Frýdek – Místek a.s. Práci jsem rozdělila na pět kapitol, 

včetně úvodu a závěru. Po úvodu následuje kapitola, kde se věnuji charakteristice 

podniku, dále následuje kapitola, ve které se zaměřuji na motivaci a vzdělávání a 

v předposlední kapitole se věnuji dotazníkovému šetření a vyhodnocení výsledků 

z dotazníků. Cílem mé bakalářské práce je seznámit se s pojmem motivace a 

vzdělávání a zjištění současného stavu v oblasti motivace a vzdělávání v podniku 

Lesostavby Frýdek – Místek a.s., který zjistím dotazníkovým šetřením. 

 

Klíčová slova: analýza, motivace, vzdělávání, podnik, dotazník. 

 

 

Summary 

My thesis work is called “Selected Personnel Activities Analysis”. It is 

focused on motivation and education in the company called Lesostavby Frýdek – 

Místek. It is divided in five chapters, including an introduction and a conclusion. 

The introduction is followed by the chapter describing the company. Then, I focus 

on motivation and education in the next chapter. I carried out the questionnaire 

survey and its result evaluation is listed in the following chapter. My bachelor 

thesis target is to get acquainted with terms of motivation and education and to 

find out the current status of motivation and education in Lesostavby Frýdek – 

Místek. 
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1 Úvod 

Motivace je jedna z nejspornějších a nejdůležitějších otázek v oblasti 

organizačního chování a praxe na pracovišti. Týká se nás všech a má 

společenský a ekonomický význam. Motivace je vůle k výkonu, zahrnuje úsilí 

jednotlivců a jejich vytrvalost. Motivovaní jedinci pracují s vyšším nasazením, 

sebedůvěrou, dosahují vyšší produktivity a také mají vyšší ochotu přijímat 

organizační změny. Vyzařuje z nich energie a nadšení oproti nemotivovaným 

pracovníkům, kteří nepodávají dobré pracovní výkony, mají tendenci se potýkat se 

špatnou docházkou do práce a dané problémy považují za nepřekonatelné a ty je 

brzdí v pokroku v práci. [2] 

Vzdělávání je velmi důležitý proces, kdy člověk rozvíjí své znalosti, 

dovednosti a schopnosti. Pro podnik je velmi důležité mít schopné pracovníky, 

kteří jsou ochotni se vzdělávat. Rozvoj vzdělávání umožňuje lidem vykonávat 

náročnější a také vyšší úkoly z hlediska úrovně. 

Cílem mé bakalářské práce je seznámit se s pojmem motivace a 

vzdělávání pracovníků v podniku, jak různé motivační prostředky ovlivňují výkon 

pracovníků a jakými metodami se mohou vzdělávat. Cílem mé práce je také 

zjištění současného stavu v oblasti motivace a vzdělávání v daném podniku 

dotazníkovým šetřením. 

Bakalářská práce je rozdělena na pět kapitol včetně úvodu a závěru. Po 

úvodu následuje druhá kapitola, kde se věnuji charakteristice podniku Lesostavby 

Frýdek – Místek a.s. kterou jsem si pro svou práci vybrala.  

Ve třetí kapitole se zaměřím na motivaci a vzdělávání. Jaké teorie 

motivace existují a vztah mezi motivací a penězi, komunikaci a konflikty. Dále na 

vzdělávání, jaké metody se používají na pracovišti ale také mimo pracoviště a 

poté se zaměřím na konkrétní podnik a analýzu vybraných personálních činností. 

Čtvrtá kapitola je věnována praktické části, kde vyhodnocuji výsledky 

z dotazníků, které jsou zaměřeny na motivaci a vzdělávání v podniku, zda jsou 

pracovníci spokojeni se systémem vzdělávání a různými motivačními prostředky.  
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2 Charakteristika podniku Lesostavby Frýdek-Místek a. s. 

Akciová společnost Lesostavby Frýdek – Místek vznikla dne 29. června 

1992. Společnost je po dvaceti letech existence stabilní soukromá firma střední 

velikosti. Převážně se soustřeďuje na práce pro investory, kterými jsou Lesy 

České republiky a Povodí Odry, městské a obecní úřady, a to v oblasti hrazení 

vodních toků, výstavby komunikací a inženýrských sítí, pozemní stavitelství, těžba 

dřeva a provádění lesnických prací v celém rozsahu. [8] 

Lesostavby Frýdek – Místek a. s. má zapsaný základní kapitál 

v obchodním rejstříku ve jmenovité hodnotě 50 123 tisíc korun, které byly 

rozděleny na 50 123 kusů akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 1000 korun. [7] 

Společnost je řízena managementem, který se skládá z ředitele akciové 

společnosti, ekonomického ředitele, ředitelů divize stavební výroby, lesní výroby a 

dopravy a mechanizace a také vedoucích středisek, zajišťujících provádění 

jednotlivých výrobních činností. Akciová společnost je řízená statutárními orgány, 

kdy představenstvo i dozorčí rada má tři členy. [8] 

Počet pracovníků ve společnosti k 31. 12. 2011 byl 245 zaměstnanců. 

V sezónních měsících společnost zaměstnává až 300 zaměstnanců. [8] 

 

Obr. 1 Logo společnosti 

[Zdroj: www.lesostavby.cz] 

2.1 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání podle výpisu z obchodního rejstříku je 

elektroinstalatérství, zednictví, obkladačské práce, provádění průmyslových 

staveb, truhlářství, zpracování kamene, opravy motorových vozidel, opravy 

karosérií, zámečnictví, trhací práce, vulkanizace, koupě zboží za účelem jeho 
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dalšího prodeje a prodej, projektová činnost v investiční výstavbě, lesnická 

činnost, projektová činnost, pronájem a půjčování věci movitých. [7] 

2.2 Činnosti podniku 

2.2.1 Divize lesní výroby 

Společnost patří mezi významné dodavatele lesnických činností pro 

vlastníky lesů v moravskoslezském kraji ale taky na ostatních územích České 

republiky. Nejvýznamnějším partnerem je státní podnik Lesy České republiky. 

Provádí klasickou lesnickou činnost, těžbu dřeva, výsadbu stromků, pěstební 

činnost a rozvíjí středisko lesních školek. Zaměstnává 75 pracovníků. Divize 

pracuje na deseti polesích. Od roku 2006 používá novou technologii zpracování 

dřeva a to mobilní lanový systém Syncrofalke, který umožňuje práci 

v nepřístupném terénu a oblastech s hustou sítí odvozních cest. [8] 

Mezi obhospodařované území patří Hrčava, Komorní Lhotka, 

Oldřichovice, Frýdek-Místek a Ostrava. Celková plocha těchto jednotek činí 

85 000 ha. [9] 

Pěstební biologické práce – biologická činnost v rámci společnosti 

zahrnuje biologické a technické rekultivace území, parkové a sadové úpravy, 

realizace okrasných zahrad i s následnou údržbou včetně zajištění projektové 

dokumentace. [8] 

2.2.2 Divize stavební výroby 

Hlavní stavební výrobu provádí osm stavebních středisek, z nichž 

středisko 145 má sídlo v Jablunkově, středisko 142 v Brance u Opavy, což 

umožňuje společnosti rozšířit teritorium své působnosti. V hlavní stavební výrobě 

pracuje 85 pracovníků, dle potřeby provozu. Stavební práce provádí převážně 

v oblastech výstavby a opravy komunikací, regulace vodních toků, hrazení bystřin, 

inženýrské stavby, výstavba sportovních zařízení, pěší zóny, cyklostezky, 

chodníky, parkoviště a opěrné zdi. 
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Středisko výroby stavebních hmot je tvořeno samostatně řízenými 

kamenolomy v Řece, Trojanovicích, Bílé. 

Středisko Kamenor zpracovává godulský pískovec, který je těžený 

z vlastního kamenolomu v obci Řeka, ze kterého vyrábí polotovary pro další 

zpracování i hotové kamenické výrobky. Jedná se o tradiční stavební materiál pro 

dlažby a schody. Zpracovává také dováženou žulu, například pro domovní 

architekturu nebo architekturu hřbitovní. Zaměstnává 10 pracovníků. [8,9] 

2.2.3 Divize dopravy a mechanizace 

Poskytuje služby pro stavební střediska a využívá bohatých zkušeností 

řidičů a strojníků, kteří se v extrémních podmínkách vodních toků pohybují mnoho 

let. Divize dopravy a mechanizace je vybavena velkým vozovým parkem terénních 

nákladních automobilů, má okolo 240 dopravních a strojních prostředků. Zajišťuje 

veškeré zemní práce, především výstavbu a opravy komunikací. Zaměstnává 76 

pracovníků. [8] 

Podíl jednotlivých divizí na tržbách, je uveden v následující tabulce č. 1. 

Tab. č. 1 Členění tržeb dle jednotlivých divizí [Zdroj: Výroční zpráva podniku, 2011] 

Divize Podíl tržeb v tis. Kč 

Stavební výroba 227 012 

Doprava a mechanizace 21319 

Lesnická výroba 709 492 

Ostatní (nájmy, prodej materiálu) 702 

Celkem 958 525 
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3 Analýza vybraných personálních činností 

3.1 Motivace 

Pro všechny organizace je důležité, aby věděli co udělat pro dosažení 

trvale vysoké úrovně výkonu lidí. Musí se pozorně věnovat nejvhodnějším 

způsobům motivování lidí, jako jsou různé stimuly, odměny, vedení lidí a mezi 

nejdůležitější patří práce, kterou vykonávají při daných podmínkách. [1] 

Teorie motivace byla vypracována ve Spojených státech v souvislosti 

s empirickým výzkumem. Teorie motivace zkoumá proces motivování, který 

popisuje, proč se lidé chovají určitým způsobem při práci a směřují úsilí 

v konkrétním směru. Také popisuje, co by měly udělat organizace, aby lidé 

uplatnili své schopnosti a dovednosti a podpořili tak splnění cílů organizace a 

uspokojili také své vlastní potřeby. [1,2] 

Lidé mají různé potřeby a stanovují si různé cíle, aby své potřeby 

uspokojili a proto je proces motivace velmi komplikovaný. Jeden způsob 

motivování nemůže vyhovovat všem lidem, proto motivování bude efektivně 

fungovat, jestliže bude založeno na poznání a pochopení potřeb lidí. [1] 

3.1.1 Teorie motivace 

Přístupy k motivaci jsou založeny na teoriích motivace, v současnosti 

teoretické přístupy lze rozdělit do dvou skupin, které jsou uvedeny v následující 

tabulce č. 2. 

Tab. č. 2 Klasifikace teorií motivace [Zdroj: BROOKS, Ian. 2003] 

Teorie obsahu Teorie procesu 

Teorie dvou faktorů (Herzberg) 
Teorie očekávání (Vroom, Porter a 

Lawler) 

Hierarchie potřeb (Maslow, Alderfer) Teorie spravedlivé odměny (Adams) 

Teorie potřeby výsledků (McClelland) Teorie cíle (Locke) 

 Teorie atribuce (Heider, Kelley) 
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 Teorie zaměřené na obsah 

Teorie obsahu je zaměřena za účelem uspokojení potřeb a definuje hlavní 

potřeby, které ovlivňují chování. [1] 

Herzbergerovu teorie dvou faktorů tvoří satisfaktory nebo také motivátory, 

které motivují jedince k vyššímu výkonu a úsilí a dissatisfaktory, kde patří to, co 

děláme pro lidi, abychom je motivovali, slouží k tomu, abychom zabránili 

nespokojenosti se zaměstnáním. [1,2] 

Maslowova hierarchie potřeb patří mezi nejslavnější klasifikaci potřeb. 

Člení se na pět hlavních kategorií potřeb, které tvoří základní fyziologické potřeby, 

potřeby jistoty a bezpečí, sociální potřeby, potřeby uznání až k potřebám 

seberealizace. Maslowova teorie motivace tvrdí, že jestliže uspokojíme nižší 

potřebu, stává se pro nás dominantní uspokojení vyšší potřeby. [1] 

McClellandova teorie potřeby dosahování cílů rozlišuje tři základní 

potřeby, je to dosahování cílů, sounáležitost a moc. Tato teorie má větší význam 

pro manažery. [2] 

 Teorie zaměřené na proces 

Teorie procesu nám vysvětluje, jak osobní faktory na sebe navzájem 

působí a ovlivňují chování lidí. [2] 

Vroomova, Porterova a Lawlerova teorie očekávání, kdy motivace a výkon 

jsou ovlivněny vnímaným spojením mezi úsilím a výkonem, mezi výkonem a 

výsledkem a významem výsledku pro určitou osobu. Motivace v tomto případě je, 

že po daném úsilí bude odměna. Čím vyšší je odměna, která závisí na úsilí, tím 

větší úsilí bude vynaloženo. [1] 

Adamsova teorie spravedlivé odměny má tři klíčové části a to vstupy 

(práce jednotlivců), výstupy (vnitřní a vnější odměny od organizace) a srovnání 

s ostatními. Pokud jednotlivec získá výstupy, které se budou rovnat nebo budou 

vyšší, než úsilí které věnoval práci, bude se na situaci dívat kladně, ale pokud 

výstupy budou nižší, bude se na tuto situaci dívat negativně a to povede ke 

snížení jeho vstupů a konfliktům. [2] 
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Locke má jednoduchou teorii cíle, která je částečně shodná s teorií 

očekávání. Tato teorie tvrdí, že motivace a výkon bude vysoká, jestliže budou 

stanoveny specifické cíle, které jsou náročné, ale přijatelné a existuje odezva na 

výkon. Pro udržení motivace je důležitá zpětná vazba. [2] 

3.1.2 Motivace a peníze 

Peníze ve formě mzdy, platu, nebo nějakého jiného druhu odměny jsou 

nejčastější odměnou. Peníze poskytují lidem to, co chtějí, ale někteří lidé jsou 

motivováni penězi více než ostatní. Peníze motivují každého jiným způsobem. 

Peníze jsou buď přímo, nebo nepřímo spojeny s uspokojováním potřeb lidí. 

Pravidelný přísun peněz uspokojuje základní potřeby přežití a bezpečí a také 

uspokojují potřebu sebeúcty a postavení. Peníze vás mohou dostat na úroveň, 

kde se budete lišit od ostatních spolupracovníků a můžete také získat určitou 

prestiž. 

Peníze jsou významným faktorem, který láká lidi do organizace a ovlivňuje 

jejich pobyt v organizaci. Špatně vedený systém odměňování může lidi také 

demotivovat. Peníze přinášejí pozitivní motivaci, protože lidé je potřebují, chtějí, 

ale slouží také jako vysoce hmatatelný nástroj uznání. [1] 

3.1.3 Motivace a konflikt 

Konflikty v organizace ovlivňují motivaci jednotlivců a skupin. Konflikty 

mohou mít pozitivní a také negativní účinky. Pečlivé zvládání a kontrola konfliktů, 

by měla být součástí práce manažerů. [2] 

Pozitivní účinky vedou lidi k myšlení, povzbuzení, inspiraci a tedy 

k motivaci. Naopak negativní účinky konfliktu vedou k nespokojenosti, demotivaci 

a sníženému výkonu. Dlouhodobé konflikty mohou mít za následek psychologický 

stav jedince. [2] 

3.1.4 Motivace a komunikace 

Komunikace mezi zaměstnanci a manažery je důležitou složkou motivace. 

Komunikace musí být oboustranná, zaměstnanci potřebují komunikovat se svými 



Monika Hubeňáková: Analýza motivace a vzdělávání 

2013  8 
 

manažery, jejichž komunikace je jasná a jednoznačná. Pro zaměstnance je 

důležitá zpětná vazba a také uznání. Správně načasovaná zpětná vazba motivuje 

zaměstnance k vyšším výkonům, zatímco špatná nebo žádná je demotivuje. 

V případě špatné komunikace mohou vzniknout motivační problémy, kdy 

manažeři neplní to, co slíbili, tímto si získávají nedůvěru. [2] 

3.2 Vzdělávání 

Vzdělávání je nepřetržitý proces, kdy získáváme a rozvíjíme nové znalosti, 

dovednosti a schopnosti. Člověk musí své znalosti a dovednosti neustále 

rozšiřovat a doplňovat aby mohl fungovat jako pracovní síla, protože požadavky 

v moderní společnosti se mění. [3] 

Vzdělávání je důležitým úkolem personálního řízení. Důležitá je flexibilita a 

připravenost na změny jak u organizací, tak u lidí. Vzdělávání je celoživotní proces 

a pro organizaci je důležité zabezpečit vzdělané, schopné a kvalifikované lidi, kteří 

budou uspokojovat potřeby organizace. Lidé musí být ochotni se vzdělávat a 

využívat metody vzdělávání, které jim organizace nabízí. [1,3] 

Vzdělávání je proces aktivní, který vyžaduje čas, aby si lidé mohli 

vyzkoušet, osvojit a přijmout nové poznatky. [1] 

3.2.1 Metody vzdělávání na pracovišti 

Metody vzdělávání na pracovišti jsou určeny dělníkům. Studie Electronic 

Data Systems uvedla, že proces učení na pracovišti je ze 70 % neformální, kdy 

jeho náplň není podnikem předem určena. [5] 

Instruktáž při výkonu práce – patří mezi nejčastěji používané metody. 

Jedná se o nejjednodušší způsob zácviku nového nebo méně zkušeného 

pracovníka. Metoda umožňuje rychlý zácvik a vytváří dobré vztahy mezi 

pracovníky navzájem i s nadřízenými. Jedná se o zácvik spíše jednodušších nebo 

dílčích pracovních postupů. Vzdělávání probíhá v hlučném a rušivém prostředí a 

pod tlakem pracovních úkolů. [3] 
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Coaching – jedná se o dlouhodobější instruování. Jde o podněcování a 

směrování vzdělávaného k danému výkonu práce. Školený je soustavně 

informován o hodnocení své práce. Tato metoda zlepšuje komunikaci a často 

probíhá v hlučném a rušivém prostředí a probíhá pod tlakem pracovních úkolů. [3] 

Mentoring – zodpovědnost a iniciativa spočívá na vzdělávaném 

pracovníkovi, který si sám vybere svého rádce (mentora), který mu radí a pomáhá 

v jeho kariéře a stává se tak jeho patronem. Nevýhoda spočívá ve špatném 

výběru mentora. Mentor by měl být zkušený. Může nastat také situace, že mentora 

si nevybírá sám pracovník, ale je mu určen, v tomto případě se však jedná o 

coaching. [3] 

Counselling – nejnovější metoda, kdy jde o vzájemné konzultování a 

ovlivňování, které překonává jednosměrnost vztahu mezi školitelem a školeným. 

Školený pracovník vyjadřuje problémy své práce a navrhuje návrhy k řešení 

problémů a školitel má na toto zpětnou vazbu. Tato metoda je velmi náročná na 

čas. [3] 

Asistování – tradiční metoda, která se používá při vzdělávání manuálních 

pracovníků, řídících pracovníků a specialistů. Školený pracovník je přidělen ke 

zkušenému pracovníkovi a pomáhá mu při plnění úkolů. Postupně se podílí na 

práci stále větší mírou, až získá dostatečné znalosti a dovednosti a je schopen 

vykonávat práci samostatně. [3] 

Pověření úkolem – rozvíjí metodu asistování. Školený je pověřen splnit 

určitý úkol a jeho práce je kontrolována. Používá se u řídících a tvůrčích 

pracovníků. Neúspěch může narušit důvěru nadřízených v jeho dovednosti ale i 

jeho sebedůvěru. [3] 

Rotace práce – školený pracovník je na určité období pověřován 

pracovními úkoly v různých částech podniku. Používá se u řídících pracovníků 

nebo také při seznamování absolventů škol s podnikem. U školeného se tak rozvíjí 

flexibilita. [3] 

Pracovní porady – účastníci se seznamují s problémy a fakty svého 

pracoviště ale i celé organizace. Zvyšují informovanost pracovníků a rozšiřuje 
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znalosti nových nebo méně zkušených pracovníků. Nevýhodou je časové 

umístění. [3] 

3.2.2 Metody vzdělávání mimo pracoviště 

Metody vzdělávání mimo pracoviště jsou vhodnější pro vzdělávání 

specialistů a vedoucích pracovníků. Jedná se o metody hromadného vzdělávání. 

[3] 

Přednáška – zaměřena na zprostředkování skutečných informací nebo 

teoretických znalostí. Jedná se o rychlý a jednostranný tok informací. 

Seminář – jedná se o přednášku, která je spojená s diskuzí a vede 

účastníky k aktivitě. 

Demonstrování – školení pracovníci si zkoušení své znalosti a dovednosti 

v bezpečném prostředí za pomocí počítačů, audiovizuální techniky nebo 

trenažéru. 

Případové studie – velmi oblíbená metoda vzdělávání. Používá se při 

vzdělávání manažerů a tvůrčích pracovníků. Jedná se o skutečné nebo vymyšlené 

problémy, které účastník studuje a navrhuje řešení problému. Pomáhají rozvíjet 

analytické myšlení. 

Workshop – jedná se o variantu případových studií, zde se problémy řeší 

týmově a z komplexnějšího hlediska. 

Brainstorming – jedná se o skupinu účastníků, kdy každý z nich navrhuje 

řešení problému a tyto návrhy jsou poté projednávaný v hromadné diskusi a hledá 

se vhodné řešení. Podporuje kreativní myšlení. 

Simulace – metoda zaměřená na praxi a aktivitu vzdělávaných. Účinná 

metoda pro vytváření schopnosti rozhodovat se a vyjednávat. 

Assessment centre – diagnosticko-výcvikový program. Účastník plní různé 

úkoly a řeší problémy, jako manažeři. Účastník rozvíjí své manažerské dovednosti 

a učí se jednat s lidmi. [3] 
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3.2.3 Efektivita procesu vzdělávání 

Jedná se o poměr vynaložených nákladů k přínosům. Mezi vynaložené 

náklady patří náklady na přípravu vzdělávacích programů a na jejich technické 

zabezpečení. Zjištění jak se efekt vzdělávání dostavil, spočívá v měření přínosů 

pro růst produktivity práce, lepší využití technologie a techniky, zvyšování užitku 

produktu pro zákazníka a jeho prodejnost, lepší výsledky týmové práce, větší 

uspokojení zaměstnanců a růst potenciálu firmy. [4] 

3.2.4 Motivace ke vzdělání 

Lidé musí být motivování se učit a vzdělávat. Svou současnou úroveň 

schopností a dovedností, by měli rozvíjet a zlepšovat, aby s vykonanou prací byli 

spokojeni nejen oni, ale i ostatní. Aby byli motivování, musí vzdělávání 

uspokojovat jednu nebo více jejich potřeb. [1] 

3.3 Motivace a poskytované výhody v podniku Lesostavby Frýdek - 

Místek a.s. 

Zaměstnavatel vytváří sociální fond, z něhož jsou hrazeny výdaje na 

sociální oblast. Příděl do fondu je minimálně 2 250 Kč na 1 zaměstnance za rok, 

tato výše je podmíněna vytvořeným hospodářským výsledkem. 

a) Příspěvek na stravování 

Zaměstnavatel poskytuje při ceně obědu 62 Kč příspěvek ze sociálního 

fondu 10 Kč na oběd denně. Stejný příspěvek poskytuje na stravenky ve veřejném 

stravování. 

Případné zvýšení ceny stravy se automaticky promítne do jednotlivých 

příspěvků v současném poměru upraveném na celé koruny. [6] 

b) Příspěvek na rekreaci, zájezdy zaměstnanců a dětí 

Příspěvky na léčebné pobyty a letní tábory dětí jsou poskytovány ve výši 

80 Kč na dítě a na den, maximálně jednou ročně. 

Ze sociálního fondu jsou také poskytovány příspěvky na rekreace a 

zájezdy, organizované zaměstnavatelem nebo za jeho spoluúčasti, kde je hrazené 
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dopravné, nocležné a jedno jídlo do výše 250 Kč pro jednoho zaměstnance a 

jednoho rodinného příslušníka. 

Podmínkou pro poskytnutí těchto příspěvků je společná domácnost dítěte 

nebo rodinného příslušníka spolu s žadatelem o příspěvek. Rekreační chaty 

v Tyře a Žermanicích jsou používány k rekreaci zaměstnanců. [6] 

c) Poskytování půjček 

Společnost poskytuje půjčky ze sociálního fondu a na základě písemné 

smlouvy na: 

 pořízení domku nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví, 

 provedení stavebních úprav vlastního domu nebo bytu, 

 složení členského podílu na byt, 

 na nákup bytového zařízení, 

 sociální jednorázovou výpomoc v závažných případech, 

 k překlenutí tíživé finanční situace [6] 

Mezi podmínky, které musí žadatel splňovat, aby mohl požádat o půjčku 

patří, bytové poměry žadatele, zda byla půjčka v minulosti poskytnuta, sociální 

podmínky včetně doložení příjmu rodiny, celková doba zaměstnání u 

zaměstnavatele, pracovní zásluhy a morálka. 

Žádost o půjčku musí obsahovat účel, na který bude půjčka použita, výše 

půjčky a důvody. 

Minimální měsíční splátka půjčky je ve výši 500 Kč a maximální doba 

splatnosti u půjčky nad 20 000 Kč jsou 4 roky a u půjčky do 20 000 Kč jsou 2 roky. 

V případě ukončení pracovního poměru se z bezúročné půjčky stane 

úročená půjčka, kdy výše úroku je stanovena běžnou výší u peněžních ústavů. [6] 

d) Poskytování darů 

Dary jsou poskytovány také ze sociálního fondu a o poskytnutí a výši 

rozhoduje vedení akciové společnosti. 
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Dary za mimořádnou společenskou angažovanost, například za udělení 

plakety MUDr. Janského za dárcovství krve ve výši 2 500 Kč. Plakety se člení na 

bronzovou do výše 900 Kč, stříbrnou do výše 1 500 Kč a zlatou do výše 2 500 Kč. 

Dary při výročí 50, 55 a 60 let při délce zaměstnání u společnosti. 

Maximální výše je u 20 a více let a to ve výši 7 500 Kč. 

Dary při ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do důchodu při 

délce zaměstnání u společnosti. Ta je u 30 a více let stanovena do výše 

23 250 Kč. [6] 

e) Ostatní výhody 

Příspěvek na léčebné pobyty a letní tábory dětí je ve výší 80 Kč na jedno 

dítě a jeden den, maximálně 1 ročně. 

U zaměstnanců, kteří vykonávají činnost v oblastech s možností 

nebezpečí nákazy klíšťové encefalitidy, hradí zaměstnavatel náklady na 

preventivní očkování, pokud to neuhradí zdravotní pojišťovna. 

Ze sociálního fondu jsou hrazeny také příspěvky na kolekce pro dětí 

zaměstnanců. Je to forma nepeněžního daru, který obdrží zaměstnanci na každé 

své dítě. [6] 

3.4 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v podniku Lesostavby 

Frýdek – Místek a. s. 

Účastní-li se zaměstnanec studia nebo školení z důvodů zvyšování 

kvalifikace, je tato doba účasti překážkou na straně zaměstnance. Zaměstnavatel 

poskytuje zaměstnanci za tuto dobu mzdu a náhrady na cestovní výdaje. Pracovní 

volno při zvyšování kvalifikace je zaměstnanci poskytováno dle pravidel zákoníku 

práce. [6] 

Podrobnější informace, o způsobech či metodách vzdělávání pracovníku 

v podniku, v kolektivní smlouvě nenajdeme. 
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4 Vyhodnocení 

Abych mohla zhodnotit personální činnost v podniku Lesostavby Frýdek – 

Místek a.s., uskutečnila jsem dotazníkovou anketu, která se týkala motivace a 

vzdělávání. 

Díky dotazníků jsem zjistila názory a současný stav motivace a vzdělávání 

pracovníků v podniku. Z výsledků jsem zpracovala závěry. Dotazník je rozdělen na 

dvě části. První část zahrnuje informace o respondentech a obsahuje 6 otázek, 

druhá část má 11 otázek a týká se motivace a vzdělávání zaměstnanců. 

4.1 Dotazníkového šetření 

V době provádění dotazníkového šetření byl počet zaměstnanců 140 a to 

z důvodu, že část byla na dovolené, nemocenské a zbytek byl na dobu určitou a 

vrací se v dubnu a květnu.  Návratnost dotazníků byla 54 % tj. 75 zaměstnanců. 

První demografická otázka se týkala pohlaví, kdy počet žen byl 21 tj. 28 % 

a počet mužů 54 tj. 72 %. Další otázka se týkala věku zaměstnanců, ten je uveden 

v následujícím grafu č. 1. 

Graf č. 1 Věk zaměstnanců v podniku [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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V podniku nejvíce pracují lidé ve věku 37 – 47 let, takto odpovědělo 42 % 

tj. 31 pracovníků z toho 19 mužů a 12 žen. Ve věku 48 – 58 let je v podniku 36 % 

zaměstnanců tj. 27 zaměstnanců, kdy většinu tvoří muži a to 21 pracovníků. Ve 

věku od 26 – 36 let je v podniku 13 % zaměstnanců. Pracovníků ve věku 59 a více 

let je pouze 5 %. Nejmenší počet pracovníků je ve věku do 25 let a to 4 %, kdy 

tato kategorie je tvořena muži. 

Mezi další demografickou otázku patřilo vzdělání zaměstnanců v podniku, 

úroveň vzdělání zaměstnanců v podniku je zobrazen v následujícím grafu č. 2. 

Graf č. 2 Vzdělání zaměstnanců v podniku [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Poslední dvě otázky z první části dotazníku se týkaly mezd a pracovní 

pozice v podniku. Mzda pracovníků je uvedena v následujícím grafu č. 3. 

Graf č. 3 Mzda zaměstnanců v podniku [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Otázka č. 1: Ze seznamu vyberte metody vzdělávání na pracovišti, o 

kterých víte, že používá Váš podnik. Vyberte alespoň 4. 

Tab. č. 3 Metody vzdělávání na pracovišti [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Metoda vzdělávání Počet zaměstnanců 

Pracovní porady 62 

Instruktáž při výkonu práce 33 

Asistování 11 

Coaching 4 

Rotace práce 2 

Pověření úkolem 46 

Školení a kurzy 71 

Graf č. 4 Metody vzdělávání na pracovišti [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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pověření úkolem 61 % a instruktáž 44 %. Nejmenší podíl je věnován rotaci práce 

3%, coachingu 5% a asistování 15 %. 

Otázka č. 2: Uveďte, který způsob vzdělávání je pro Vás nejvíce přínosný. 

Tab. č. 4 Nejvíce přínosný způsob vzdělávání [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Metoda vzdělávání Počet zaměstnanců 

Pracovní porady 10 

Instruktáž při výkonu práce 7 

Asistování 0 

Coaching 0 

Rotace práce 1 

Pověření úkolem 11 

Školení a kurzy 46 

Graf č. 5 Nejvíce přínosný způsob vzdělávání [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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metodu vzdělávání patří pověření úkolem 15 % a pracovní porady 13 %. Pro 9 % 

zaměstnanců je nejvíce přínosná instruktáž při výkonu práce. Asistování a 

coaching jako metoda vzdělávání nevyhovuje ani jednomu zaměstnanci. 

Otázka č. 3: Chybí Vám v podniku metoda či způsob, který by rozvíjel 

vaše vzdělání? 

Tab. č. 5 Nedostatek metod vzdělávání [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Odpověď Počet zaměstnanců 

Ano 6 

Ne 69 

Graf č. 6 Nedostatek metod vzdělávání [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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zaměstnanci, kteří odpověděli, že jim chybí nějaká metoda vzdělávání, se mohli 

rozepsat a uvést, jaká metoda jim chybí. Zaměstnancům v podniku chybí 

například více odborného školení nebo například výuka jazyků.  

8% 
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ano
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Otázka č. 5: Váš podnik Vám nabízí různé příspěvky, které jsou pro vás 

nejdůležitější? Vyberte alespoň 4. 

Tab. č. 6 Nejvíce přínosné příspěvky pro zaměstnance [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Příspěvky Počet zaměstnanců 

Příspěvek na stravování 74 

Příspěvek na kulturu a sport 49 

Příspěvek na rekreaci a zájezdy 38 

Příspěvek na dětskou rekreaci 21 

Příspěvek na ozdravnou činnost 6 

Příspěvek na dopravu a ubytování 2 

Hrazení preventivního očkování 23 

Půjčka na soc. výpomoc 15 

Půjčky na pořízení, opravy a vybavení 

bytu a domků 
49 

Graf č. 7 Nejvíce přínosné příspěvky pro zaměstnance [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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Mezi nejvíce důležité příspěvky pro zaměstnance patří příspěvek na 

stravování, který tvoří 99 % z celkového počtu zaměstnanců, dále příspěvek na 

kulturu a sport, ten tvoří 65 % a třetí nejdůležitější tvoří půjčky na pořízení, opravy 

a vybavení bytu a domků také 65 %. Mezi další důležitý příspěvek patří příspěvek 

na rekreaci a zájezdy, ten tvoří 51 %, dále hrazení preventivního očkování je 

důležité pro 31 % zaměstnanců. Další důležitý příspěvek je na dětskou rekreaci, 

který tvoří 28 % a poskytování půjček na sociální výpomoc 20 %. Mezi nejméně 

důležité příspěvky pro zaměstnance patří příspěvek na dopravu a ubytování 3 %, 

příspěvek na ozdravnou činnost 8 %. 

V otázce č. 6 zaměstnanci mohli vybrat z odpovědi ano/ne, zda mají 

představu o jiném motivačním nástroji, který by firma mohla nabízet. 96 % 

zaměstnanců, tj. 72 odpovědělo, že nemají představu o jiném motivačním nástroji 

a ostatní 4 % odpovědělo, že mají představu o jiném motivačním nástroji. 

Otázka č. 7 navazovala na předchozí otázku. Ti, kteří odpověděli, že mají 

představu o jiném motivačním nástroji, se mohli rozepsat. Do této skupiny patřily 

pouhé 4 % tj. 3 zaměstnanci. Mezi odpověďmi byl například růst mezd a flexi 

pass. 

Flexi pass je způsob, jak zaměstnavatel může přispět svým 

zaměstnancům na volnočasové aktivity, mezi které například patří kultura, 

cestování, vzdělávání, nákup zdravotních potřeb nebo lázeňské pobyty. 
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Otázka č. 8: Které prvky hmotné motivace Vás nejvíce motivují v práci? 

Vyberte dvě možnosti. 

Tab. č. 7 Prvky hmotné motivace [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Prvky hmotné motivace Počet zaměstnanců 

Mzda 69 

Prémie 44 

Odměna 33 

Příspěvky (stravování, kultura, …) 4 

Kurzy, školení 0 

Používání automobilů, PC i pro 

soukromé účely 
0 

Graf č. 8 Prvky hmotné motivace [Zdroj: Vlastní zpracování] 

 

Zaměstnanci jsou nejvíce motivování mzdou, takto odpovědělo 92 % 

z celkového počtu zaměstnanců, dále je nejvíce motivují prémie 59 %, odměny 

44% a nejmenší podíl mají příspěvky na stravování, kulturu a rekreaci, ty tvořily 
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pouze 5 %. Kurzy, školení, používání automobilů a PC nemotivují žádného 

zaměstnance v podniku. 

Otázka č. 9: Které prvky nehmotné motivace Vás nejvíce motivují v práci? 

Vyberte dvě možnosti. 

Tab. č. 8 Prvky nehmotné motivace [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Prvky nehmotné motivace Počet zaměstnanců 

Zájem o práci 30 

Vztahy s nadřízenými 26 

Vztahy se spolupracovníky 44 

Pochvaly 8 

Úspěšnost firmy 41 

Možnost práce z domova 1 

Graf č. 9 Prvky nehmotné motivace [Zdroj: Vlastní zpracování] 

 

Pro zaměstnance v podniku jsou nejvíce důležité vztahy se 

spolupracovníky, ty tvořily 59 % z celkového počtu zaměstnanců, dále je pro ně 

důležitá úspěšnost firmy, kterou odpovědělo 55 %. Zájem o práci tvoří 40 % 
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a vztahy s nadřízenými jsou důležité pro 35 % zaměstnanců. Nejméně důležitý 

prvek nehmotné motivace je pro zaměstnance práce z domova 1 % a pochvaly 

11 %. 

Otázka č. 10: Jste dostatečně informování o příspěvcích, které Vám váš 

podnik nabízí? 

Tab. č. 9 Informovanost zaměstnanců o příspěvcích [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Informovanost zaměstnanců Počet zaměstnanců 

Ano, jsem velmi dobře informován 50 

Ne, jsem informován pouze o některých 22 

Ne, nejsem informován vůbec 3 

Graf č. 10 Informovanost zaměstnanců o příspěvcích [Zdroj: Vlastní zpracování] 

 

Většina zaměstnanců tj. 67 % je o příspěvcích velmi dobře informována. 

Pouze o některých příspěvcích je informováno 29 % a 4 % zaměstnanců nejsou 

seznámena s různými příspěvky a výhodami vůbec. 
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Otázka č. 11: Jakým způsobem jste se dozvěděli o možných výhodách? 

Tab. č. 10 Zdroj informací [Zdroj: Vlastní zpracování] 

Zdroj informací Počet zaměstnanců 

Přímo od svého zaměstnavatele 38 

Z písemných informací 6 

Na pracovních poradách 4 

Od spolupracovníků 27 

Graf č. 11 Zdroj informací [Zdroj: Vlastní zpracování] 

 

Zaměstnanci podniku se o různých výhodách dověděli z 51 % přímo od 

svého zaměstnavatele, dalším velkým zdrojem byli spolupracovníci, kteří tvořili 

36 %. Nejmenší podíl tvořily písemné informace 8 % a pracovní porady 5 %. 

4.2 Zhodnocení současného stavu personálních činností 

Pro zhodnocení současného stavu v oblasti motivace a vzdělávání jsem 

použila anonymní dotazníky, které jsou rozděleny na dvě části. 
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V první části jsem zjistila informace o zaměstnancích. V podniku převažuje 

počet mužů nad ženami a to z důvodu, že se jedná o podnik, který se zabývá 

lesnickými pracemi, stavebnictvím dopravou a mechanizací. Ženy, které pracují 

v tomto podniku, pracují především na pozicích jako účetní, administrativní 

pracovnice, evidentky středisek a lesní dělnice. V podniku nejvíce pracují lidé ve 

věku 37 až 58 let, nejmenší procento tvoří zaměstnanci ve věku do 25 let. 

Nejrozšířenější úroveň vzdělání v podniku je střední odborné učiliště bez maturity 

a to z důvodu, že v podniku je potřeba především manuálních a zručných 

pracovníků, kteří jsou vyučeni v daném oboru, jako je například kameník, strojník, 

zedník a lesní dělník. Dalšími nejrozšířenějšími úrovněmi vzdělání tvoří střední 

škola s maturitou a vysoká škola, tito pracovníci pracují především v oblasti 

ekonomiky a personalistiky. Mzda zaměstnanců v podniku se pohybuje nejčastěji 

okolo 15 000 až 20 000 Kč 

Ve druhé části, jsem se zaměřila na způsoby vzdělávání a na různé 

příspěvky. Nejvíce přínosný způsob vzdělávání pro zaměstnance tvoří školení a 

kurzy a to z důvodu, že zaměstnanci mohou svou dosavadní úroveň schopností a 

dovedností dále rozvíjet a zlepšovat. Aby zaměstnanci měli snahu rozvíjet své 

schopnosti a dovednosti, musejí být motivováni. Jako nejdůležitější příspěvek pro 

zaměstnance je příspěvek na stravování, půjčky na pořízení a opravy domů a 

příspěvek na kulturu a sport. Zaměstnance nejvíce v podniku motivuje mzda a to 

z důvodu, že potřebují peněžní prostředky pro zajištění své rodiny a pro 

uspokojení základních potřeb. Vztahy se spolupracovníky, jako prvek nehmotné 

motivace, jsou pro zaměstnance nejvíce důležité, především z důvodu, že dobré 

vztahy v práci jsou důležité, zaměstnancům se lépe pracuje mezi lidmi, se kterými 

vycházejí, rozumí si a nemají s nimi konflikty. Zaměstnanci v podniku jsou 

spokojeni se systémem vzdělávání a motivace, pouze někteří by doplnili například 

výuku jazyků. Informovanost zaměstnanců o příspěvcích je velmi dobrá a o 

možných výhodách se dovídají především přímo od svých zaměstnavatelů nebo 

spolupracovníků. 
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5 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala problematikou motivace a 

vzdělávání, která je velmi důležitá a týká se nás všech. Mým cílem bylo seznámit 

se s podnikem, který jsem si vybrala, dále zaměřit se na problematiku motivace a 

vzdělávání a zjistit současný stav těchto personálních činností v podniku. 

Vybrala jsem si podnik Lesostavby Frýdek – Místek a.s., kdy jsem zjistila, 

že tato společnost je na trhu od roku 1992 a zabývá se lesnictvím, stavebnictví, 

dopravou a mechanizací. 

Věnovala jsem se podrobně pojmu motivace, kdy jsem popsala jednotlivé 

teorie motivace, vztah motivace k penězům, dále jak konflikty v podniku ovlivňují 

motivaci jednotlivců a skupin a jak je důležitá komunikace. V podniku Lesostavby 

Frýdek – Místek a.s., zaměstnance nejvíce motivuje mzda, prémie, vztahy se 

spolupracovníky a je pro ně také důležitá úspěšnost firmy. Mezi další motivační 

prostředek, který motivuje zaměstnance, patří příspěvky, které podnik nabízí, patří 

zde například příspěvek na stravování, kulturu a sport. 

Zabývala jsem se také problematikou vzdělávání zaměstnanců, zaměřila 

jsem se na metody vzdělávání na pracovišti a mimo pracoviště. Zjistila jsem, že 

vzdělávání je velmi důležité, zaměstnanci si rozvíjí své dosavadní schopnosti a 

dovednosti a měli by být ochotní se vzdělávat, protože pro podnik je velmi důležité 

mít schopné, kvalifikované a vzdělané lidi. V daném podniku zaměstnanci nejvíce 

upřednostňují vzdělávání formou školení a kurzů, které jim rovněž přináší největší 

užitek. Zaměstnanci jsou spokojeni s metodami, které používá jejich podnik, pouze 

někteří by rádi rozvinuli své vzdělání v oblasti cizích jazyků. 

Současný stav v oblasti motivace a vzdělávání jsem prováděla na základě 

dotazníkového šetření, kdy dotazníky jsem rozdala ve firmě a poté jsem 

vyhodnotila odpovědi respondentů. 
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Příloha č. 1 Dotazník 



 

 

Příloha č. 1 

Dotazník 

Vážená paní, vážený pane, obracím se na Vás s žádosti o vyplnění dotazníku, 

který bude zdrojem informací pro vypracování mé bakalářské práce na téma 

Analýza vybraných personálních činností v podniku Lesostavby Frýdek-Místek a. 

s. Předem děkuji za Vaši ochotu a čas věnovaný tomuto dotazníku. 

    Monika Hubeňáková 

    studentka VŠB-TUO 

Pohlaví 

  žena  muž 

 

Věk 

 do 25 let  26-36 let  37-47 let  48-58 let  59 a více let 

 

Vzdělání 

 ZŠ  SOU bez maturity  SOU s maturitou  SŠ s maturitou  VŠ 

 

Doba zaměstnání v podniku Lesostavby Frýdek-Místek a. s. 

 méně než 1 rok  1-2 roky  3-4 roky  5-6 let  více než 6 

let 

 

Mzda 

 do 6 000 Kč  6 001 – 10 000 Kč  10 001 – 15 000 

Kč 

 15 001 – 20 000 Kč  nad 20 000 Kč 



 

 

Vaše pracovní pozice v podniku 

…………………………………….. 

1. Ze seznamu vyberte metody vzdělávání na pracovišti, o kterých víte, že používá 

Váš podnik. Vyberte alespoň 4. 

a) pracovní porady 

b) instruktáž při výkonu práce 

c) asistování 

d) coaching 

e) rotace práce 

f) pověření úkolem 

g) školení a kurzy 

2. Uveďte, který způsob vzdělávání je pro Vás nejvíce přínosný. 

a) pracovní porady 

b) instruktáž při výkonu práce 

c) asistování 

d) coaching 

e) rotace práce 

f) pověření úkolem 

g) školení a kurzy 

3. Chybí Vám v podniku metoda či způsob, který by rozvíjel vaše vzdělávání? 

 ano  ne 

4. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, pak uveďte jaký? 

…………………………………… 

5. Váš podnik Vám nabízí různé příspěvky, které jsou pro vás nejdůležitější? 

Vyberte alespoň 4. 

a) příspěvek na stravování 

b) příspěvek na kulturu a sport 

c) příspěvek na rekreaci a zájezdy 

d) příspěvek na dětskou rekreaci 

e) příspěvek na ozdravnou činnost 



 

 

f) příspěvek na dopravu a ubytování 

g) hrazení preventivního očkování 

h) Půjčka na soc. výpomoc – návratná, nenávratná 

i) půjčky na pořízení, opravy a vybavení bytu a domků 

6. Máte představu o jiném motivačním nástroji, který by firma mohla nabízet? 

 ano   ne 

7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, uveďte jaký? 

……………………………….. 

8. Které prvky hmotné motivace, vás nejvíce motivují v práci? Vyberte dvě 

možnosti. 

a) mzda 

b) prémie 

c) odměna 

d) různé příspěvky, např. stravování, kulturu, rekreaci 

e) kurzy, školení 

f) používání automobilů, PC i pro soukromé účely 

9. Které prvky nehmotné motivace, vás nejvíce motivují v práci? Vyberte dvě 

možnosti. 

a) zájem o práci 

b) vztahy s nadřízenými 

c) vztahy se spolupracovníky 

d) pochvaly 

e) úspěšnost firmy 

f) možnost práce z domova 

10. Jste dostatečně informování o příspěvcích, které Vám váš podnik nabízí? 

a) ano, jsem velmi dobře informován (a) o všech možných příspěvcích. 

b) ne, jsem informován (a) pouze o některých. 

c) ne, nejsem informován (a) vůbec. 

  



 

 

11. Jakým způsobem jste se dozvěděli o možných výhodách? 

a) přímo od svého zaměstnavatele 

b) z písemných informací 

c) na pracovních poradách 

d) od spolupracovníků 

 

 

 


