
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

 

Tématem diplomové práce je analýza rozdílů v motivaci zaměstnanců ve výrobním                       

a nevýrobním podniku. Diplomová práce si klade za cíl vyhodnotit, v čem se liší motivace 

zaměstnanců ve výrobním a nevýrobním podniku. V teoretické části je obsažen popis 

motivace, analýza motivačních faktorů a systémy odměňování, které vedou ke zvýšení 

výkonu zaměstnanců podniku. V praktické části práce je provedeno vyhodnocení 

dotazníkového výzkumu pomocí frekvenční a distribuční analýzy. V závěru praktické části je 

zhodnoceno, jaké finanční zatížení by pro podnik měly navržené změny v motivaci. 
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Abstract 

 

The diploma thesis is analyzing the main difference between employee motivation in a 

productive company versus a non-productive company. The diploma thesis put a focus on the 

assessment, what is the difference in employee motivation in productive and non-productive 

companies. The theoretical section contains a description of motivation, analyses of 

motivational factors and remuneration systems, which leads to an increased employee 

performance in the company. The practical section evaluates using a questionnaire survey 

using frequency and distribution analysis. At the end of the practical section is the assessment, 

it is concluded that the financial burden would have the proposed changes in motivation for 

the company. 
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ÚVOD 

 

 Řízení lidských zdrojů hraje velmi důležitou roli v plánování firemní podnikatelské 

strategie. Jednou z důležitých oblastí této strategie je motivace lidských zdrojů k pracovní 

činnosti. 

Otázka motivace je v dnešní době velmi diskutované téma. V  literatuře lze nalézt 

mnoho knih, které se věnují motivaci, motivačním teoriím apod. V motivaci platí úsloví, že 

nejlépe pracuje motivovaný a loajální zaměstnanec. Získat motivované a loajální 

zaměstnance není jednoduchá věc, je k tomu potřeba propracovaný systém. Cesta vyšší 

motivace vede přes budování pouta a loajality mezi zaměstnancem a společností. Aby tento 

vztah začal vzkvétat, je první krok vždy na společnosti, která musí ukázat, že o zaměstnance 

stojí, váží si jeho práce a má pro firmu hodnotu. Cítí-li zaměstnanec tyto jistoty, vztah začne 

vzkvétat.  

Tato práce je rozdělena na tři hlavní části. První část se zaměřuje na motivační 

faktory, které se nejvíce osvědčily vedoucím pracovníkům v organizaci. Zabývá se 

možnostmi a způsoby motivace zaměstnanců ze strany manažera po stránce teoretické, 

popisuje firemní kulturu a systémy odměňování. 

 Druhá část práce se zabývá popsáním dvou hlavních podniků - ALFA 

COMPUTER, a.s. a Bochemie, a.s., ve kterých probíhal následně popsaný a 

zdokumentovaný výzkum, zaměřený na motivaci a benefity pracovníků. Největší část této 

práce je zaměřena na výsledky zmíněného výzkumu a jejich interpretaci. 

 Závěrečná část této práce podává nástin návrhů a doporučení pro každý z výše 

uvedených podniků zvlášť, včetně zhodnocení nákladů a předpokládaných výnosů             

ze zavedených změn. 

 Celá práce přináší výstupy analýzy motivace pracovníků ve dvou zcela odlišných 

podnicích. Závěry této práce by měly ukázat směr dalšího rozvoje v motivaci zaměstnanců 

k pracovní činnosti. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

 Tato část diplomové práce popisuje a přibližuje stěžejní pojmy k tématu motivace 

pracovníků.  

 Při tvorbě této části bylo pracováno především s literaturou. Jsou zde mapována 

teoretická východiska základních pojmů motivace, firemní kultury a zmíněn systém 

odměňování se zaměřením na benefity.  

 

 

1.1 Motivace 

 

Jak motivovat je otázka, kterou si musí klást, každý dobrý vůdce. Motivace je 

ovšem poměrně složitou oblastí. Většina vedoucích se zabývá tím, jak správně motivovat 

jednotlivé členy týmu tak, aby jednotliví pracovníci dosahovali výsledků odpovídajících 

očekáváním a stanoveným cílům. 

A co to je vlastně motivace? Motiv je důvod pro to, abychom něco udělali. 

Motivem je každá vnitřní pohnutka, která podněcuje jednání člověka. Motivy určují směr 

jednání člověka, intenzitu jeho činnosti a její průběh. Motiv je něco jako důvod jednání 

člověka. Pro člověka je charakteristické, že jedná převážně na základě motivů. Motivy jsou 

vědomé a nevědomé, působí vždy v součinnosti s jinými motivy. Na jednání člověka 

nepůsobí izolovaný motiv, ale celý soubor motivů. Znalost motivů umožňuje pochopit 

jednání člověka. Aktivizující účinek motivu trvá tak dlouho, dokud není cíle dosaženo, 

dokud není motiv naplněn, uspokojen. Potom motiv vyhasíná. Motiv představuje vnitřní 

impuls, vnitřní pohnutku jednání člověka. 

Organizace muže dosáhnout vysoké míry motivace pomocí stimulů a odměn. 

Ovšem opět jsou to lidé, manažeři, kteří musí hrát hlavní úlohu a musí využívat své 

dovednosti motivovat, aby dosáhli toho, že lidé ze sebe budou vydávat to nejlepší. K tomu 

musí dobře znát a využívat motivační procesy nabízené organizací. 

Na obrázku 1 je znázorněn jednoduchý proces motivace v kruhu související 

s potřebami. Tento model naznačuje, že proces motivace je iniciován zjištěním 

neuspokojených potřeb. Poté jsou stanoveny cesty a cíle, které mají tyto potřeby uspokojit. 
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Obrázek 1 Proces motivace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Bělohlávek [2008] 

 

 

1.1.1 Typy motivace 

 

 Vnitřní motivace – lidé motivují sami sebe. Jsou to faktory, které si lidé sami vytvářejí 

a které je ovlivňují, aby se určitým způsobem chovali. Tyto faktory tvoří zejména: 

o Odpovědnost – pocit, že práce, kterou vykonáváme je důležitá 

o Autonomie – volnost konat 

o Příležitost využívat a rozvíjet svoje schopnosti, příležitost k postupu v rámci 

hierarchie pracovních funkcí. 

 

 Vnější motivace – vlastní způsob motivace, kterou nastavuje organizace proto, aby 

motivovala pracovníky.  

Skládá se z nejrůznějších odměn a benefitů, které poskytujeme pracovníkům, ale také 

z různých pokut a sankcí v takovém případě mluvíme o tzv. negativní motivaci. 

Na rozdíl od vnější motivace, která je svým způsobem pracovníkům podsouvána, 

má vnitřní motivace obvykle trvalejší účinek, protože je součástí jednotlivce. [Buchtová, 

2006] 
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1.1.2 Motivační faktory 

 

 V podmínkách dané etapy vývoje společnosti je považováno v oblasti práce 

s lidskými zdroji nezbytnost řešení motivace zaměstnanců, tj. mimo jiné dosažení stavu 

sepětí a sounáležitosti s vývojovými cíli společnosti, dotvoření kolektivu, který bude nejen 

odevzdávat maximum ve prospěch společnosti, ale zároveň nalezne vnitřní přesvědčení, že 

právě v této společnosti má všechny předpoklady pro vnitřní rozvoj a naplnění svých 

osobních potřeb. Motivační systém má úzké sepětí s firemní kulturou, protože je odvozen 

od firemní, obchodní a personální strategie. Motivovat zaměstnance znamená vytvořit           

u nich vnitřní zájem, ochotu a chuť se angažovat při plnění úkolů. Pojem motivace 

z pohledu psychologie vyjadřuje skutečnost, že v lidské psychice působí specifické, ne 

vždy zcela vědomé či uvědomované vnitřní síly, pohnutky, motivy a potřeby. Potřeby jsou 

neodmyslitelnou složkou motivace, protože pokud je některá z potřeb neuspokojena, 

vyvolává aktivitu jedince, která by měla vést k jejímu uspokojení.  Zcela běžný je i vliv 

prostředí na uspokojování vyšších potřeb. 

Zaměstnance více motivuje takříkajíc dobré slovo, zájem a slušnost nadřízeného. 

Věnovat se zaměstnancům znamená projevovat spokojenost a snahu ocenit jejich práci a 

obecně s nimi komunikovat o jejich problémech. Základní chyba spočívá v tom, že se 

začíná komunikovat se zaměstnanci až ve chvíli, kdy se zaměstnanci dopustí nějaké chyby. 

 Komunikace by mezi nimi měla probíhat neustále, takže by se mnoho problémů ani 

nemuselo objevit. Management společnosti by měl začít více komunikovat se zaměstnanci, 

dát jim najevo svou důvěru a pověřovat je více samostatnými úkoly.  

Tak by se ve společnosti postupně vytvořila pozitivní, otevřená komunikativní 

kultura, v jejím rámci budou zaměstnanci skutečně efektivně spolupracovat, motivovat se a 

vzájemně oceňovat vykonanou práci.  

 Lze tedy konstatovat, že je potřeba konkretizovat cíle zaměstnance jako např. 

dosáhnout v tomto roce 10% zlepšení, tyto vedou k vyššímu výkonu než obecné formulace 

typu “udělej co nejvíc”. Dále čím obtížnější je vytyčený cíl pro zaměstnance, tím vyšší je 

úroveň výkonu angažovaného jedince. Pokud zaměstnanec tedy není angažován               

pro dosažení cíle, není pravděpodobné, že ho splní. [Koubek, 2008] 
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1.2 Firemní kultura a zaměstnanecké vztahy 

 

 Firemní kultura je velmi komplexní jev, a proto se poměrně nesnadno vysvětluje. 

Mnoho lidí chápe tento pojem více méně intuitivně a ani nehledá jeho přesnější definici. 

Pojem firemní kultura bývá dost často zaměňován s pojmem firemní identita. Je to celkem 

logické, tyto dva pojmy k sobě mají velmi blízko a nejsem si jistá, jestli je lze beze zbytku 

od sebe odlišit. Identita vlastně vyjadřuje "osobnost firmy", která se projevuje různými 

formami (přímo, nepřímo, vizuálně, fyzicky apod.) a je vnímána vnějším prostředím. Toto 

vnímání zvnějšku se označuje jako image firmy. [Horová, 2011] 

 Firemní kultura (některými autory označovaná jako organizační či podniková 

kultura) je skupinový fenomén, který vzniká, rozvíjí se, mění či zaniká v konkrétním čase a 

v konkrétní organizaci. Je souborem společně sdílených představ, norem a hodnot, který si 

osvojili pracovníci firmy a kterému se noví pracovníci učí.   

 

 

1.2.1 Podstata a význam firemní kultury 

 

 Firemní kultura bývá současnými autory nejčastěji vymezována jako soubor 

hodnot, předpokladů, postojů a norem chování, které jsou sdíleny v rámci organizace. 

Normy, pravidla a kritéria vyplývající z firemní kultury konkrétní organizace určují, co je 

v dané organizaci dobré a co špatné, co je žádoucí a co nežádoucí a jsou východiskem pro 

vnímání, myšlení a chování jedinců v organizaci.   

M. Armstrong definuje firemní kulturu:  

„Organizační neboli podniková kultura představuje soustavu sdíleného přesvědčení, postojů, 

domněnek, norem a hodnot existujících v organizaci. Tato soustava sice asi nebyla nikde 

výslovně zformulována, ale v podmínkách neexistence přímých instrukcí formuje způsob 

jednání a vzájemného působení lidí a výrazně ovlivňuje způsoby vykonávání práce.“ 

[Armstrong, 2008, s. 157] 

 Průběh všech podnikatelských procesů je odrazem firemní kultury a uznávaných 

hodnot.  Firemní kultura je tvořena mnoha faktory.  

 Mezilidské vztahy, které jsou nejdůležitějším aspektem psychologie jedince, lze 

chápat jako interpersonální postoje a interpersonální interakce, v nichž chování jednoho 

zaměstnance je podnětem pro druhého zaměstnance a naopak. [Nakonečný, 2013] 
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 K lidem bychom měli přistupovat jako k lidem. Měli bychom jim umět naslouchat, 

porozumět, vnímat je, komunikovat s nimi a jednat s nimi. Většina neshod a svárů mezi 

lidmi je právě kvůli nedokonalé znalosti těchto „umění“. Podstatu firemní kultury, která je 

založena na výsledku charakteru vztahů mezi jednotlivými pracovníky lze po zhodnocení 

různých typologií a koncepcí charakterizovat faktory, které jasně vytváří charakter 

vnitřního prostředí společnosti. Jsou jimi „důvěra“ jako faktor I. řádu, „moc“, „nejistota“ a 

„sdílení“ jako faktory II. řádu a doplňkové faktory „chyba – úspěch“, „odlišnost“ a 

„vývoj“. Všechny tyto faktory se vždy v nějaké míře a kvalitě v životě společnosti 

projevují a vzájemně prolínají. Najít optimální vyváženost těchto faktorů bylo úkolem 

vedení společnosti. Zaměstnanci z  organizace měli „určitá pravidla“, které si z časů 

předrevolučních ponechali až do doby, než jejich pravidla narušila reorganizace. Pocity, že 

přijdou o „svá jistá pravidla“ tj. jistotu zaměstnání, výhody vyplývající z kolektivní 

smlouvy, mzdu, kterou pravidelně dostávali, žádnou odpovědnost, volnou pracovní dobu, 

která jim nebránila ani v práci, ani v lenošení, o týden delší dovolenou. No prostě a 

jednoduše, „ráj na zemi“. Firemní kultura se vznikem společnosti pozitivně změnila. 

Zaměstnanci dnes pracují jako tým, který se snaží navzájem se podporovat a předávat si 

zkušenosti. I když zde stále chybí u některých zaměstnanců motivace, pocit odpovědnosti a 

profesionality. Protože společnost je orientována na služby pro zákazníky organizace, je 

snaha společnosti budovat dlouhodobé vztahy, které by měly přinést oběma stranám 

úspěch, prosperitu a spokojenost. Někteří zaměstnanci si stále neuvědomují, že oceňování 

a odměňování není jenom formou peněz, ale i důvěrou, odpovědností a profesionalitou.   

 Společnost se učí i respektovat právo druhých, zaměstnanec se dnes nebojí vyjádřit 

vlastní názor, tak jako dříve. Management společnosti podporuje svobodné rozhodování 

každého zaměstnance, zejména v  rámci svěřených pravomocí. To je také jedním z cílů 

firemní kultury a tím i získání její větší konkurenční výhody. Společnost usiluje                 

o vytváření adekvátního pracovního prostředí a podmínek k dosažení požadovaných 

výsledků. A to i formami, jako jsou zajištění dobrého zdravotního i duševního stavu 

zaměstnanců formou smluvního vztahu o nadstandardní lékařské péči, bezplatného 

sportovního vyžití (volejbal, stolní tenis) a dalšími rekreačními aktivitami. 

 Firemní kultura má řadu jevových podob ve vystupování manažera společnosti a 

zaměstnanců. Pokud společnost nemá solidní firemní kulturu, nemůže mít dlouhodobé 

úspěchy. Zaměstnanci vnímají i skutečnost, že firemní kultura, stejně jako celý firemní 

život, musí reagovat na změny vně společnosti i uvnitř společnosti a tedy že má svoji 

vývojovou dimenzi. 
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 Na druhou stranu poměrně silnou stránkou firemní kultury je využití faktoru 

sdílení. V podmínkách relativně mladé společnosti je kladen velký důraz na budování a 

sdílení společných cílů, hodnot a principů, protože management společnosti si uvědomuje, 

že neomylnost nejvyšších vede k pasivitě zaměstnanců s malou iniciativou. 

 Pokud je moc uplatňována jako privilegium s potlačeným vnímáním odpovědnosti, 

má to za následek vytváření strachu a mnoha omezení a výrazně potlačuje naplnění faktoru 

důvěry, jako faktoru prvního řádu. Tuto skutečnost si vedení naší společnosti uvědomuje, 

ale stále ještě zde není dosaženo stavu využití moci jako „závazku“ v podobě pověření, 

zmocnění a s tím souvisejícího důležitého působení zpětné vazby, což by mělo vytvářet 

pocit bezpečí a prostor pro seberealizaci ostatních.  Z pohledu začlenění společnosti podle 

síly a hloubky firemní kultury lze zařadit společnost do hraničního přelomu mezi slabou 

firemní kulturou a hlubokou, heterogenní kulturou. Společnost je v současnosti ve fázi 

změny firemní kultury původního pracoviště a utváření nové. Výhodou je schopnost a 

náchylnost ke změnám, protože společnost má značnou výhodu v tom, že dokáže poměrně 

rychle reagovat a sjednotit se na firemních cílech. Firemní kultura bývá označována jako 

charakter a osobnost podniku a je vlastně firemní koncepcí budoucnosti. Proto je třeba se 

této oblasti v budoucnosti systematicky a náležitě věnovat. V současných podmínkách 

transformace české ekonomiky je nejdůležitějším činitelem podnikové kultury úroveň 

podnikatelského ducha společnosti a jeho posilování. Společnost se snaží využít podmínek, 

do kterých byla svým způsobem bez vlastního přičinění včleněna a postavit určitá negativa 

z toho vyplývající proti zákonitému působení setrvačnosti a odolnosti vůči změnám, kterou 

se každá dosavadní firemní kultura vyznačuje. Jedním z cílů změny ve firemní kultuře by 

měla společnost věnovat především motivaci zaměstnanců. Důležitým faktorem firemní 

kultury je „firemní vzor“, který je tvořen všeobecným souborem hodnotových představ a 

norem chování společnosti.  Proto by si společnost měla vytvořit vzor, obsahující vůdčí 

firemní ideu, na jejím základě budou definovány firemní zásady a popisy norem chování a 

jednání. 

 Formování firemní kultury je náročná práce dlouhodobého nebo trvalého 

charakteru, poněvadž kromě vypracování „firemních dokumentů“ pro formování firemní 

kultury je důležité jejich reálné uplatnění a realizace. Tak jako o každou kulturu musí být 

pečováno i o firemní kulturu. Bez této péče nemůže být společnost trvale úspěšná. Jestliže 

management zanedbává péči o podnikovou kulturu, projeví se to nejprve na motivaci 

zaměstnanců a v dalším také v postoji zákazníků. Nikdo nepracuje rád ve společnosti,         

o kterou není pečováno nebo která je zcela nekultivována.  
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 Firemní kultura je součástí filosofie společnosti a filosofie společnosti souvisí         

s myšlením každého zaměstnance. Pokud chceme firemní kulturu změnit k lepšímu, 

musíme změnit svoje myšlení a myšlení svých zaměstnanců, musíme skutečně změnit         

i svoji, často těžkopádnou filosofii podnikání ve vztahu k lidem, ve vztahu k firemní 

kultuře. [Koubek, 2008] 

 

 

1.2.2 Elementy firemní kultury 

 

 Za hlavní elementy firemní kultury lze považovat: 

- prostředí, v němž firma operuje; hodnoty; hrdiny; formality a rituály; neformální 

komunikaci a komunikační kanály. 

 Prostředí, v němž firma operuje 

Politické, ekonomické a kulturní prostředí má velký vliv na vytváření firemní kultury. Je to 

samozřejmě dáno tím, že kulturu dělají lidé a ti jsou při výchově velice ovlivněni 

prostředím a to později přenášejí i do své pracovní části života.  

Dalším faktorem je postavení na trhu, tj. firma vyrábí výrobky nebo služby, je prodejcem, 

provádí výzkum, zabývá se kontrolou apod. Firma se tak dostává do různých situací          

na trhu, což zvýrazňuje různé aktivity. 

 Hodnoty 

Hodnoty jsou jádrem nebo srdcem firemní kultury, ale jen tehdy, jsou-li skutečně sdíleny 

členy organizace. Jsou-li hodnoty vyhlášeny příliš ambiciózně, je zde riziko, že něco 

jiného se prohlašuje a něco jiného se skutečně děje. Přílišné lpění na jednou v minulosti 

deklarovaných hodnotách může mít i negativní vliv na organizaci, protože hodnoty mohou 

přestat být v měnícím se prostředí relevantní, mohou také vytvářet určitou strnulost            

v reakci na měnící se situaci apod. 

 Hrdinové 

Jsou to lidé, kteří personifikují hlavní názory a přesvědčení organizace a jsou jakýmisi 

vzory pro zaměstnance, kteří by se měli řídit jejich příklady. 

 Formality a rituály 

Vznikají při denní rutině v každé firmě, významně formují firemní kulturu. Naznačují 

zaměstnancům, jaké chování se od nich očekává a naopak co oni mohou očekávat            

od vedení společnosti. 
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 Neformální komunikace a komunikační kanály 

Je to projev neoficiální role jednotlivců a skupin ve firmě. Znamená nejen předávání 

informací, ale také jejich interpretaci, a tím má zásadní význam pro prosazování a 

upevňování vnitřních přesvědčení a postojů. Přitom není podstatné, že jen malá část 

sdělovaných informací se týká firmy jako takové. Literatura podrobně popisuje různé role, 

pro něž se používají výstižné názvy: vypravěči příběhů; mravokárci nebo-lij strážci 

uznávaných hodnot; našeptávači; špioni apod.  

 Tato neformální síť je velmi mocná a pro úspěšnou organizaci je důležité, aby ji 

vedoucí pracovník měl na své straně a měl k ní přístup.[Horová, 2011] 

 

 

1.3.2 Zaměstnanecké vztahy 

  

 Zaměstnanecké vztahy jsou definovány jako každodenní vztahy mezi lidmi, kteří se 

setkávají při práci; zejména jsou regulovány vztahy mezi zaměstnavatelem zastupovaným 

vedoucími pracovníky a zaměstnanci v postavení výkonných pracovníků. Jedná se              

o kombinaci formálních a neformálních vztahů. 

Další možné vztahy, vznikající v organizaci jsou: 

 zaměstnanec – zaměstnanecké sdružení 

 odbory – zaměstnavatel … tzv. kolektivní pracovní vztahy 

 vztahy mezi nadřízenými a podřízenými 

 vztahy k zákazníkům a veřejnosti 

 vztahy mezi jednotlivými pracovními kolektivy 

 vztahy mezi spolupracovníky. 

 Tyto všechny vztahy se mohou odehrávat i na pracovišti. Pracovní chování jedince 

přímo ovlivňuje chování druhých lidí. Druzí lidé mohou být pro jedince jak 

spolupracovníci, nadřízení, ale i např. zákazníci.  

 Význam takto vzniklých sociálních vztahů na pracovišti je dán především tím, že 

právě v těchto vztazích dochází k uspokojování sociálních potřeb lidí. K nim patří zejména 

[Pauknerová, 2012] : 

- potřeba sociálního kontaktu 

- potřeba poskytovat a přijímat pomoc 

- potřeba někoho ovládat, někomu se podřizovat 
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- potřeba být přijímán, akceptován, náležet k určité skupině lidí, 

- potřeba nalézat osoby blízké vlastní hodnotové orientaci, 

- potřeba sociálních jistot  

 Mezilidské vztahy na pracovišti, pracovní vztahy lze rozdělit do dvou skupin a to 

dle převažujících formálních a neformálních stránek. Nedá se s přesností určit, který vztah 

je přímo formální a který neformální, ale většinou můžeme vztahy na pracovišti rozdělit 

takto: 

1) Formální vztahy 

- vztah mezi zaměstnancem a zaměstnaneckým sdružením, jako jsou např. odbory 

- vztahy mezi odbory a zaměstnavatelem 

- vztahy k zákazníkům a veřejnosti 

- vztahy mezi pracovními kolektivy uvnitř organizace 

 

2) Neformální vztahy 

- vztahy mezi spolupracovníky 

- vztahy mezi nadřízeným a podřízeným 

 

 

1.3 Systémy odměňování 

 

            Jsou součástí motivačních a stimulačních systémů. Vytvořit účinný motivační 

systém znamená především zavést jasná kritéria náročnosti a hodnocení výkonnosti            

u jednotlivých míst a vybudovat systém odměňování úzce vázaný na celkovou strategii 

podniku. Cílem mzdového systému je stanovit mzdu za vykonanou práci, což je také 

součásti zákonné úpravy.  

Základními pojmy systému odměňování jsou: [Novotný, 2001] 

 Mzda 

Mzdou se rozumí -  peněžité plnění nebo plnění peněžité povahy (naturální mzda) 

poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci.  

 Podnikatelský subjekt je při odměňování omezen legislativně a kolektivní 

smlouvou.  
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Zaměstnavatel svou mzdovou politikou sleduje následující cíle: 

1. Získávat kvalifikované pracovníky, kteří svými znalostmi a dovednostmi splňují 

požadavky pracovních míst a svým sociálním chováním přispívají k vytváření 

stabilizovaného jádra zaměstnanců. 

2. Stimulovat k výkonu a žádoucímu pracovnímu chování. 

3. Udržet celkový objem vyplácených mzdových prostředků v rozsahu, který 

neohrožuje konkurenční schopnost firmy. 

4. Zajistit spravedlivou mzdovou diferenciaci uvnitř firmy a ve srovnání se mzdovými 

relacemi na vnějším trhu práce. 

 Mzdová diferenciace 

Jedná se o rozdíly ve mzdách, které vyplývají z objektivních rozdílů mezi jednotlivými 

pracovními činnostmi, rozdílných výsledků práce pracovníka a pracovní skupiny a jejich 

rozdílných přínosů k hospodářskému výsledku podniku. Míra diferenciace ve mzdách je 

důležitou informací o stimulační účinnosti mzdy. 

 Spravedlivé odměňování  

Patří mezi příčiny, které významně ovlivňují spokojenost pracovníků s podnikem.  

Formy odměn je možné rozdělit na: 

a) Hmotné odměny a výhody 

- přímé odměny ve finančním vyjádření 

Například základní mzdy a platy, výkonové prémie jednotlivce, podíly na kolektivních 

prémiích, prémie a odměny za výsledky hospodaření jednotlivce nebo pracovního 

kolektivu, příplatky za přesčasy a práci ve dnech pracovního klidu, podíly na zisku, 

 

- nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření 

Příplatky na pojištění, příplatky na dovolenou a některé mimopracovní činnosti či 

členství v organizacích, příplatky na použití osobního vozu pro služební i osobní 

použití, snížené ceny za činnosti a výrobky prodávané podnikem, 

 

- nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření 

         Zvláštní ustanovení v pracovní smlouvě o podmínkách zaměstnání i nároků, 

prestižní název funkce a tomu odpovídající status, prvotřídní vybavení pracoviště, 

přednostní parkování osobního vozu, poskytování služeb – občerstvení, mateřská škola, 

zdravotní péče pro zaměstnance i členy rodiny; výhodné stravování z hlediska místa a 

podmínek, vlastní pomocný personál, benefity. 
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b)   Nehmotné odměny a výhody, například prestižní účast na některých rozhodovacích 

procesech, zvýšená osobní pravomoc rozhodování v určitých otázkách, možnosti 

preferenčního osobního růstu (například účast na významných konferencích, setkáních 

odborníků), větší volnost v zavedených pořádcích (například volná či individuálně 

stanovená pracovní doba), možnost výběru práce podle osobních názorů a preferencí 

(například ve výzkumu), podpora v některých zájmových činnostech mimo podnik, 

zabezpečení větší sociální jistoty pracovní smlouvou atd. [Novotný, 2001] 

 

 

1.3.1 Finanční odměňování 

 

 Vedení podniku rozhoduje o velikosti mzdových tarifů a jejich vzájemných 

relacích. 

Je přitom ovlivněno vlivy prostředí a řadou mocenských tlaků. Jedná se o: 

1. rozsah použitelných prostředků na mzdy, 

2. mzdové nabídky konkurentů na vnějším trhu práce, 

3. minimální mzdové tarify vyhlášené na základě zákona o mzdě, 

4. mzdové tarify dohodnuté ve vyšší kolektivní smlouvě, 

5. mzdové tarify sjednané v podnikové kolektivní smlouvě.  

Mzda je určena za práci pracovníka a za její výsledek. 

         Výsledek musí být podrobně vymezen pomocí faktorů ovlivňujících stanovení mzdy. 

Mzda je jak pro podnik, tak pro pracovníka nástrojem k realizaci jejich cílů, musí však 

zohledňovat také cíle státu dané legislativou.  

 Mzdové formy mají mzdově ocenit výsledky práce a hospodaření s věcnými a 

finančními prostředky, výkonnost a pracovní chování.  

 

Druhy mezd: 

1. Časová mzda  

Uplatňuje se při odměňování činností, pro které nejsou zpracovány výkonové normy, nebo 

je zájem na kvalitní práci a zvyšování kvalifikace, nebo je to kvůli dodržování předpisů      

o bezpečnosti práce. 

Používá se při odměňování dělníků v pomocných a obslužných procesech a 

technickohospodářských pracovníků. 
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2. Úkolová mzda  

Zavádí se na pracovištích, kde jsou stanoveny výkonové normy, předem určeny 

technologické pracovní postupy, zajištěny předpoklady pro uplynulý průběh pracovního 

procesu, není ohrožena bezpečnost práce a zdraví pracovníka a funguje kontrola jakosti 

práce. Je vhodná pro hmotnou zainteresovanost dělníků. 

 

Prémie 

          Doplňuje časovou nebo úkolovou mzdu. Má stimulovat plnění aspektů ve vykonané 

práci, které nejsou oceněny jinou mzdovou formou. 

Je poskytována za výsledky práce, které jsou měřitelné nebo vyčíslitelné, jsou 

pracovníkem nebo pracovní skupinou ovlivnitelné a pravidelně se opakují ve skladbě 

pracovních úkolů. 

 

Odměny 

          Většinou jsou přiznávány za jednorázové či mimořádně výsledky práce, které jsou 

charakterizovány slovně hodnotitelnými ukazateli. 

  

Účast na výsledku hospodaření 

          Je podílem zaměstnanců podniku na lepším než plánovaném výsledku hospodaření. 

Může být vyplacena v hotovosti nebo lze na ni například získat zaměstnanecké akcie. 

Metody odměňování je nezbytné spojovat s úspěchy i neúspěchy vlastní práce, práce 

dílčího kolektivu a částečně i práce podniku. [Novotný, 2001] 

Hlavním účelem odměňování je nalezení rovnováhy mezi zaměstnanci, jimi 

odvedené práci, jejich spokojeností a udržitelnými náklady zaměstnavatele, s nimiž souvisí 

i motivační funkce. Znamená to tedy, že systém hodnocení je významným komunikačním 

prostředkem a také silným nástrojem politiky firmy. To je však až sekundární problém, 

navazující na celkový podnikatelský plán a strategii, jímž podnik hodlá dosáhnout 

stanoveného cíle.  

 Jedním z předpokladů je jasná strukturovanost systému odměňování, protože 

neustále platí, že síla se skrývá v jednoduchosti a přehlednosti.  
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1.3.2 Nefinanční odměňování 

 

 Dlouhodobá motivace nemůže být založena na větší nabídce peněžitého 

ohodnocení, zlepšení pracovních podmínek, úpravě podmínek hodnocení zaměstnance       

v pracovní neschopnosti, zvýšení počtu dní dovolené ani snížení počtu pracovních hodin. 

To všechno jsou prostředky sice účinné, ale ve výsledku pouze krátkodobé motivace.  

 Zaměstnance lze dlouhodobě motivovat pouze tím, že společnost bude neustále 

pobízet zaměstnance k novým aktivitám a kreativním činnostem, stimulovat je a jejich 

potenciál. Zaměřit se na hledání konkrétních bariér, které zaměstnancům v takovém 

rozvoji na firemní půdě brání. Jakmile tyto překážky se objeví, je třeba začít pracovat na 

jejich odstranění. Důležitá je zejména komunikace a otevřenost. 

 Jak by tedy měla společnost motivačně ohodnotit své nejlepší zaměstnance, když   

na to nemá dostatek finančních prostředků?  

 Peníze nejsou všechno. Hodnotit se dá i nefinančně.  

 Nevyplatí se podceňovat osobní pochvaly.  

 Motivace může mít podobu obměňování pracovních úkolů, větší samostatnosti    

pro zaměstnance. 

 I malé dárky mohou mít velký motivační efekt (lístky do loterie, vstupenky do kina, 

víkendové výlety).  

 Zaměstnance je třeba neustále rozvíjet a pomáhat jim v osobních dovednostech.  

 Zaměstnanec potřebuje neustálé projevy důvěry, odpovědi na své konkrétní otázky.  

 Nemateriální ohodnocení znamená pro zaměstnance mnohdy více než finanční 

hotovost navíc. Motivuje jej již samotný fakt, že není společnosti lhostejný, má její důvěru 

a jeho práci se dostává uznání. Když se tedy společnost dostane do finanční krize, neměla 

by s ohodnocováním svých nejlepších členů striktně přestat. To je pokud jde o motivaci asi 

to nejhorší, co může vůbec udělat. [Kocourek, 2004] 

 

Zaměstnanecké výhody 

 V praxi je možné se čím dál tím častěji setkávat s dalšími odměnami, které nejsou 

povinné ze zákona a zaměstnavatelé se pro ně rozhodují dobrovolně. Co firmy k takovému 

štědrému chování vede a jaké mají možnosti? Za kvalitně vykonanou práci náleží 

zaměstnanci mzda ve výši uvedené v pracovní smlouvě nebo jiné dohodě.  
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 Vedle toho musí zaměstnavatel povinně platit i další náhrady stanovené zákonem. 

Příplatky za práci v noci a ve svátky, příplatky za práci přesčas nebo výdaje související      

s pracovní cestou. 

 Za kvalitně vykonanou práci náleží zaměstnanci mzda (plat) ve výši uvedené          

v pracovní smlouvě nebo jiné dohodě. Vedle toho musí zaměstnavatel povinně platit i další 

náhrady stanovené zákonem, jako například příplatky za práci v noci a ve svátky, příplatky 

za práci přesčas nebo výdaje související s pracovní cestou. Žádné právní předpisy však 

soukromým firmám nebrání odměňovat zaměstnance i dalšími, nadstandardními způsoby. 

 Pokud si firma není jistá, zda si může vhledem ke své finanční situaci dovolit 

poskytovat tyto výhody po časově neomezenou dobu, je vhodné předem omezit jejich 

trvání. Typicky tak lze učinit například u permanentek do sportovních zařízení. Jestliže 

předem zaměstnancům řeknete, že výhodu mají zaručenu pouze po dobu jednoho roku, 

snáze se pak smiřují s tím, když o ni přijdou. Nic vám nebrání platnost této výhody ihned 

prodloužit o další rok.  

 Takové řešení je i více motivační, pracovníci usilují o dobrý výkon svůj i celé 

firmy, aby i nadále mohli výhody využívat. Je to lepší postup než vytvářet od začátku 

zdání jejich neomezeného trvání a pak složitě vysvětlovat, proč o ně zaměstnanci najednou 

přicházejí. 

 Pro poskytování zaměstnaneckých výhod (benefitů) mají zaměstnavatelé 2 hlavní 

důvody: 

 Snahu udržet si kvalitní zaměstnance, o které je velký zájem na trhu práce. Nejenže 

by takoví pracovníci mohli přejít ke konkurenci, ale firma, která by o ně přišla, by 

náročně (finančně i časově) hledala odpovídající náhradníky. 

 Přesvědčení, že spokojenost zaměstnanců vede k jejich větší motivaci a pocitu 

sounáležitosti s firmou. Pracovník se snaží podat dobrý výkon, aby si zasloužil 

odměny, navíc i po každém "užití" těchto odměn má často pocit, že má být firmě   

za co vděčný a vrací ji to proto opět dobrým výkonem. 

Vedle toho mají benefity i další přednosti: 

 Pro zaměstnavatele i zaměstnance jsou výhodné díky tomu, že jde o nepeněžní 

odměnu, ze které se často neodvádí daň z příjmu ani odvody na sociální a zdravotní 

pojištění. Předmětem daně jsou částky, o které je úhrada zaměstnance 

zaměstnavateli za poskytnuté věci, služby nebo práva nižší, než je jejich cena 

obvyklá v daném čase a místě (nebo kterou zaměstnavatel účtuje jiným osobám). 

Příslušné předpisy však stanoví řadu výjimek a limitů pro osvobození od daně. 
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 Praktický přínos pro zaměstnavatele. Pokud budou pracovníci často chodit            

do posilovny, do bazénu nebo když mají více času na odpočinek, jsou pak zdravější 

a firma nedoplácí na jejich absenci. Výhodné je například i zajištění závodního 

stravování - dojde ke zkrácení doby cesty na oběd a nedochází tak ke zbytečným 

prostojům. Podobné praktické důvody vedou společnosti i k podpoře různých 

vzdělávacích kurzů. 

 Budování dobrého jména firmy směrem navenek. Odměňovaní zaměstnanci dělají 

firmě dobrou reklamu mezi svými známými, čímž se posiluje dojem úspěšnosti a 

serióznosti této společnosti. Díky tomu může zaměstnavatel snadněji získat nové 

klienty nebo další kvalitní zaměstnance. 

 

 Volba zaměstnaneckých výhod prakticky není omezena, závisí tedy jen na fantazii 

a štědrosti firmy. Je vhodné kombinovat několik benefitů a dát tak pracovníkům možnost 

výběru (například permanentku do posilovny nebo do bazénu). Mezi časté zaměstnanecké 

výhody patří zejména: 

 

 Stravenky 

Jde o nejrozšířenější formu nepeněžních výhod. Je rozšířená hlavně ve firmách, které 

nemají vlastní závodní jídelnu. Zaměstnavatel nakupuje určité množství stravovacích 

poukázek od některé z firem, která je v Česku nabízí. Rozhodující při výběru konkrétní 

firmy by vedle ekonomické výhodnosti měla být zejména možnost platit právě tímto 

druhem stravenek v nejbližším okolí firmy. Výhody ze systému stravenek mají jak firma 

vydávající stravenky (díky provizím), tak zaměstnavatel (až 55 % hodnoty stravenky lze 

zahrnout do daňově uznatelných nákladů, maximálně však 49 korun za jeden den              

na jednoho zaměstnance), zaměstnanec (tento příjem nepodléhá dani ani odvodům)             

i restaurace a další prodejny v okolí (získávají klienty). 

 

 Příspěvky na sport a zdraví 

Rozšířené jsou hlavně permanentky do posiloven, bazénů a různých sportovních klubů. 

Zaměstnanec z těchto nepeněžních odměn nemusí platit daň z příjmů. Firma si však 

nemůže odepsat náklady z daní. Permanentky lze často použít i pro rodinné příslušníky, 

pro zaměstnavatele je však vhodné, aby alespoň část tohoto daru využil osobně přímo jeho 

pracovník, jinak se investice do zaměstnancova zdraví mine účinkem. 
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 Příspěvky na kulturu a rekreaci 

Může jít například o slevy na divadelní nebo filmová představení, volné lístky na koncerty 

a podobně. Vhodnou společenskou akcí je "vykoupení" celého představení                      

pro zaměstnance firmy, zvláště pokud se běžné vstupenky těžko shánějí. Lze tak spojit 

kulturní zážitek s neformálním setkáním. Další možností jsou poukázky nebo příspěvky na 

rekreaci - zaměstnanec například dostane dárkový kupón od některé cestovní kanceláře, 

kde si může sám vybrat konkrétní lokalitu. Oproti tomu dříve velmi rozšířené pobyty                   

v podnikové chatě mají svá úskalí. Zatímco víkendový pobyt s kolegy může přispět k 

utužení kolektivu, více než 3 dny volna pravděpodobně většina zaměstnanců nebude chtít 

strávit s těmi samými osobami, se kterými se vidí po celý rok v zaměstnání. Výhodu proto 

mají velké firmy, kde se na chatě sejdou navzájem neznámí lidé a nehrozí tedy riziko tzv. 

ponorkové nemoci. 

 

 Vzdělávací kurzy, školení 

Pro zaměstnance jde o výhodnou investici do budoucí kariéry, může si prakticky zdarma 

zvýšit kvalifikaci. Rozšířené jsou zejména jazykové kurzy. Z příspěvku na vzdělávání má 

prospěch i zaměstnavatel, protože vyšší kvalifikace zaměstnance by se měla pozitivně 

projevit na výkonu celé firmy. Náklady na kurzy si firma může odečíst z daní, a to i tehdy, 

pokud školení organizuje jiná společnost. Podmínkou však je, aby předmět školení 

souvisel s činností zaměstnavatele. Smlouvou s konkrétním pracovníkem lze pojistit jeho 

další setrvání ve firmě po určitou dobu od dokončení školení. Pro pracovníka by měla 

existovat možnost se z tohoto závazku vyvázat zaplacením hodnoty kurzu nebo jinak 

domluvené smluvní pokuty. 

 

 Penzijní připojištění 

Firma může platit zaměstnanci příspěvek u penzijního fondu. Do výše tří procent 

zaměstnancova ročního vyměřovacího základu na sociální pojištění jde o daňově uznatelný 

náklad pro firmu. Zaměstnanec nemusí platit daň z příjmu, pokud příspěvek nepřesáhne pět 

procent jeho měsíčního vyměřovacího základu na sociální pojištění. Podobně může firma 

přispět také na životní pojištění. Z psychologického hlediska jde však v obou případech      

o méně vděčný příspěvek, protože efekt pro zaměstnance není okamžitý - poskytnuté 

peníze zpravidla nejsou během doby zaměstnání v této firmě "vidět". 
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 Příspěvek na ubytování a dopravu 

Pokud je to v zájmu udržení schopného zaměstnance vhodné, lze mu poskytovat také 

příspěvek na ubytování nebo na dopravu. Často se jedná o vhodnou formu motivace           

k výkonu práce v méně atraktivním místě republiky, odlišném od trvalého bydliště 

pracovníka, nebo v méně rozvinutém státě. 

 

 Používání auta i pro soukromé účely 

V příslušné smlouvě lze zaměstnanci povolit, že může používat služební vozidlo                 

i pro soukromé účely. Je vhodné, pokud si pak vede evidenci jízd, které takto uskutečnil. 

Vedle ceny spotřebovaného paliva se pracovníkovi zvyšuje základ pro daně z příjmů o 1 % 

vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc jeho poskytnutí, minimálně 

však 1 000 korun. 

 

 Zvýhodněné půjčky 

Firma může poskytnout půjčky za výhodnějších podmínek, než kdyby zaměstnanec            

o stejnou půjčku žádal individuálně u banky. V případě půjčky na bytové účely je od daně 

z příjmů osvobozena půjčka do výše 100 tisíc korun, u neúčelových půjček "na překlenutí 

tíživé finanční situace" jen do výše 20 tisíc korun. Oba limity se mohou zvýšit                   

na desetinásobek v případě, kdy zaměstnance postihla živelní pohroma. 

 

 Dary k životním a jiným výročím 

Jako dárek k narozeninám nebo třeba k dovršení určitého období zaměstnání u stejné firmy 

lze pracovníkovi poskytnout nepeněžní dar. Do výše 2 000 korun z něj nemusí platit daň     

z příjmu. Vhodnější jsou různé dárkové šeky, které umožňují dostatečný výběr, než 

riskovat takový hmotný dar, který zaměstnanec z nějakého důvodu neocení a který třeba 

ani nemůže prodat. 

 

 Volné jízdenky a podobné výhody 

Poskytuje je firma podle charakteru své činnosti (například autobusový dopravce), jde        

o formu naturální odměny. Mohou se vztahovat i na rodinné příslušníky. 

 

 Příplatek k nemocenské 

Zvláště tehdy, když zaměstnanec delší dobu nebyl vůbec nemocný a jde tedy v jeho 

případě o výjimku, nebo když jde zjevně o nezaviněnou událost. 
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 Zaměstnanecké akcie 

Jde o vhodnou motivaci především pro vrcholové manažery. Výhodou pro zaměstnavatele 

je, že zaměstnanec (po získání akcií již spolumajitel) je přímo motivován k co nejvyššímu 

přínosu pro růst firmy, protože jeho dobrý pracovní výkon může zvýšit cenu akcií. 

 Zmíněné benefity jsou sice nepeněžní, v zásadě ale pro pracovníka přinášejí 

výrazný a poměrně jasně definovatelný finanční prospěch - často ušetří náklady, které by 

jinak vydal (zejména v případě stravování). Existují však i možnosti, jak odměnit 

zaměstnance skutečně nefinančně. A přesto tak, aby si této odměny vážili a šlo o něco více 

než jen formální akt. 

 Uplatňování následujících odměn často vyžaduje podrobnější znalost hodnotového 

žebříčku vašich zaměstnanců - úspěšně je lze cílit hlavně na pracovníky, kteří je dokážou 

náležitě ocenit. 

 

 Nadstandardní dovolená 

Firma může rozšířit zákonem daný nárok na dovolenou o další týdny. Horní hranice je 

prakticky neomezená. Zákoník práce poněkud stanoví, že dovolenou lze prodlužovat pouze 

o týdny, nikoliv o dny. 

 

 Volno pro zařizování nebo pro léčení 

V praxi jde o často využívanou "další dovolenou", účelově zaměřenou především             

na zařizování soukromých potřeb a povinností zaměstnanců. Vychází se z přesvědčení, že 

pracovníci by měli efektivně využít pracovní dobu a neztrácet čas návštěvami lékařů, 

úřadů nebo čekáním na odečet stavu vodoměru v bytě. Proto je pro firmu výhodnější 

předejít podobnému rozkouskovávání pracovní doby koncentrací zmíněných činností        

do jednoho volitelného dne. Zaměstnanec pak může například jeden den v měsíci využít 

pro soukromé zařizování bez toho, aby firma kontrolovala skutečný důvod absence nebo 

aby se mu tento den odečítal z dovolené. Odměnou pro firmu je pak větší soustředění 

zaměstnance během pracovní doby. Tyto benefity jsou často rozšířené zejména tam, kde je 

vysoký rozsah neplacených přesčasů nebo kde je místo výkonu práce daleko od centra 

města. Jejich smysluplné uplatnění však předpokládá zodpovědné zaměstnance, schopné 

ocenit tuto toleranci ze strany firmy zvýšeným výkonem ve zbytku měsíce. 

Do podobné kategorie patří i zásada "raději včasné kratší léčení než dlouhodobá nemoc". 

Zaměstnanec dostane například dva dny volna na intenzivní léčení přicházejícího 

nachlazení bez toho, aby musel předkládat potvrzení od lékaře.  
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Takový přístup je výhodný jak pro firmu (je přijatelnější obejít se bez pracovní síly po dva 

dny než následně po dva týdny), tak i pro pracovníka (přinejmenším díky tomu, že je 

motivován k brzkému vyléčení a nesníží se mu příjem kvůli nemocenské). 

 

 Pružná pracovní doba 

Také tuto možnost chápe řada pracovníků jako určitou výhodu. Význam má zejména tam, 

kde záleží na odvedeném výkonu (výsledku) a nikoliv na tom, že zaměstnanec musí být        

po jistou dobu fyzicky přítomen na určitém místě. Záleží pak jen na něm, jak svých 40 

hodin týdně odpracuje. 

 

 Práce z domova 

Čím dál tím více zaměstnání lze plně nebo částečně vykonávat z domova. Díky vývoji 

komunikačních technologií může mít pracovník u sebe v bytě stejné podmínky (například 

počítač s internetem, telefon a podobně) jako v zaměstnání. Firma často ušetří za náklady 

na energie, nájem kanceláří a za další výdaje spojené s každodenním pobytem zaměstnance 

v prostorách firmy.  

 

 Práce doma je pro řadu zaměstnanců efektivnější, protože umožňuje lepší rozvržení 

pracovní doby a často i soustředěnější výkon než v místnosti plné dalších kolegů. Toto 

řešení však samozřejmě vyžaduje vedoucího schopného posuzovat práci podle kvality 

výsledku a nikoliv podle fyzické přítomnosti. 

 Existují i další odměny např. pochvala. Podle povahy zaměstnance lze rozhodnout, 

zda více ocení pochvalu od nadřízeného o samotě v kanceláři, nebo zda raději bude 

pochválen před kolegy - přestože veřejná pochvala samozřejmě mívá pro většinu lidí větší 

hodnotu, někteří zaměstnanci se cítí při chvále poněkud nepatřičně. Navíc je takové 

veřejné ocenění vždy trochu demotivující pro kolegy, kteří právě pochváleni nebyli, 

přestože i oni odvedli svou práci kvalitně nebo dokonce nadstandardně. Je proto nutné 

udělovat tyto pochvaly pokud možno vyváženě. Ideální je například vyhlašování 

pracovníka týdne, měsíce a podobně, přičemž se během roku prostřídá více vítězů. 

Podobného typu je také "odměna" ve formě pochvalné zmínky ve vnitrofiremním časopise.  
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 Tato část diplomové práce představuje firmu a podnik, které jsou stěžejní pro tuto 

práci. Jedná se o firmu - ALFA COMPUTER, a.s., a Bochemie, a.s. 

 Na základě výzkumu jsou zde prezentovány výsledky, znázorněné pro lepší 

přehlednost ve formě tabulek. Prezentované údaje jsou získány se souhlasem, pracovníků a 

zaměstnanců firmy ALFA COMPUTER a.s. a podniku Bochemie a.s. a výsledky jsou 

použity pouze pro zpracování následného textu. 

 

 

2.1 ALFA COMPUTER, a.s. 

 

 Společnost  ALFACOMPUTER, a.s. se zabývá maloobchodním prodejem 

výpočetní techniky a elektroniky. Prodej zboží je uskutečňován jak prodejem v kamenných 

prodejnách v Ostravě a Brně, tak internetovým prodejem.  

 

 

2.1.1 Představení firmy, historie a současný stav 

 

Firma ALFA COMPUTER a.s. vznikla v roce 1993 pod názvem Alfa computer 

v.o.s. Z počátku se zabývala prodejem domácích počítačů Atari, Commodore 64 a Amiga  

v malé prodejně. Postupem času, kdy výroba těchto počítačů skončila, přešla firma na 

prodej PC a spotřebního materiálu. 

Se stále rostoucím počtem zákazníků byla firma nucena rozšířit své prostory. Proto 

se v roce 1998 přestěhovala do nové větší prodejny. Po přesídlení a s většími skladovacími 

prostory začala firma také rozšiřovat svůj sortiment. 

Další změny nastaly v polovině roku 2000, kdy se rozdělil prodej komponentů PC a 

spotřebního materiálu. Spotřební materiál zůstal v původní prodejně a otevřela se nová 

větší prodejna s PC sestavami a komponenty na strategickém místě naproti staré prodejně. 

Z důvodů množících se technických požadavků ze strany zákazníků, firma 

začátkem roku 2001 otevřela nové technické a reklamační oddělení. Toto oddělení je 

umístěno nad stávající prodejnou komponentů PC v prvním patře. 
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Pro zvyšující se zájem zákazníků o notebooky, digitální fotoaparáty, kamery, MP3 

přehrávače a další příslušenství, rozhodla se firma otevřít začátkem listopadu roku 2002 

třetí prodejnu s nabídkou zboží, které dosud nebylo součástí prodávaného sortimentu. 

Aby se firma více přiblížila zákazníkům i z jiných částí České republiky, byla v září 

2004 otevřena pobočka v Brně.  

Firma vyhověla přáním zákazníků ze vzdálenějších částí republiky a počátkem roku 

2004 zahájila zasílání zboží na dobírku. Současně s tím otevřela internetový obchod. 

V roce 2008 byl dán do provozu nový sklad v obchodní zóně CTP Ostrava-Hrabová 

a došlo k většímu rozvoji internetového obchodu, rozšířila se nabídka dopravy zboží více 

dopravci. 

Pro rychlejší odbavení zákazníků firma v roce 2009 otevřela výdejní místo               

v Ostravě-Hrabové. Objednávku si zákazníci vytvoří v pohodlí domova přes internetový 

obchod a po doručení e-mailu o vychystání objednávky, si bez front a čekání mohou zboží 

vyzvednout. 

Z důvodu posílení důvěryhodnosti u zákazníka se firma k 1. 9. 2009 transformovala 

ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Zároveň došlo ke změně 

názvu firmy z ALFA COMPUTER CZ, s.r.o. na ALFA COMPUTER a.s. 

V současnosti má firma celkem 4 kamenné prodejny, centrální sklad s odběrním 

místem a expedicí internetového obchodu, o chod této firmy se stará 131 zaměstnanců. 

 Co se týká mzdového systému, v současnosti je zaveden způsob, kdy mzda je          

u skladníků, expedice, prodavačů a techniků hodinová. Oproti tomu u nákupčích,             

na marketingu, u grafiků a vedoucích je fixní plat. Na každé pozici je plat tedy určen (ať už 

hodinový nebo fixní) a k němu náleží pohyblivé prémie, které tvoří 36 % - 65 % pevného 

základu (hodinové mzdy nebo odpracovaných hodin u fixního platu). Zde se navíc asi       

od poloviny roku 2010 uplatňuje systém tzv. 20 – 70 – 10, kdy nejlepších 20 % pracovníků 

má prémie zvýšené o 10 %, průměrných 70 % pracovníků má prémie na stejné výši, 

nemění se a 10 % „nejhorších“ pracovníků má prémie sníženy.  
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2.1.2 Využívané benefity k motivaci 

 

Ve firmě ALFA COMPUTER,a.s. se využívají tyto benefity k motivaci: 

- služební notebook 

- služební telefon 

- příspěvek na jazykové kurzy 

- práce z domu 

- firemní sleva na výrobky prodávané firmou 

- firemní večeře 

- dárkové balíčky 

 

 

2.2 Bochemie, a.s. 

 

 Bochemie, a.s. patří k nejlepším značkovým středoevropským výrobcům 

prostředků pro domácnost a je majitelem značky SAVO a dalších značek. V globálním 

měřítku je úspěšným výrobcem chemických specialit pro tržní výklenky.  

 

 

2.2.1 Představení podniku, historie a současný stav 

 

 Historie chemické výroby v oblasti dnešní společnosti Bochemie, a.s. začala v roce 

1904, kdy byla společnost ÖsterreichischeChemikalienwerk R. Goldschmidt Co, kom. 

Ges.založena v Bohumíně.  

 Zakladatelé využili geografické polohy a důležitého dopravního překročení města 

Bohumína v průmyslové oblasti Slezska, která byla také bohatá na minerální zdroje. Jejich 

zaměření na širokou škálu specializovaných chemických přípravků vytvořil předpoklad   

pro dlouhodobou a prakticky nepřetržitě prosperující společnost. Přes všechny nepříznivé 

politické, ekonomické a společenské události, které postihly region, společnost byla vždy 

úspěšná. Přežila jak přímé letecké údery, tak přechod frontální linie během 2. světové 

války. Společnost ustála také znárodnění a následné centralizování státní správou.  
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Hlavní milníky v historii společnosti: 

1904 - Založení OesterreichischesChemikalienwerk R. Goldschmied& Co Kom. Ges., 

výroba sacharinu, barviv, chemikálií a zaměření na farmaceutický průmysl 

1920 -   Boom ve výrobě sacharinu, export do celého světa 

1923 -   Počátek výroby ZnCl2, první výroba dezinfekce - Chloramin T 

1935 -   Zahájení výroby Chloramin B 

1951 -   Zavedení výroby náplně do akumulátorů 

1966 -  Zahájení výroby FEROPUR (chemická sloučenina na ošetření povrchu nerezové 

oceli) 

1973 -   Výroba čistících a dezinfekčních prostředků pod značkou SAVO 

1991 - Odtržení od skupiny Lachema 

1994 - Privatizace společnosti, založení BOCHEMIE, s.r.o. 

1995 - Vytvoření nadnárodní skupiny BOCHEMIE 

1998 - Začátek konsolidace BOCHEMIE GROUP 

2005 - Ukončení činnosti v oblasti fotochemie 

2007 - BensonOakCapital se stává novým majitelem společnosti 

2008 - Fúze, založení Bochemie,a.s. 

2008 - Bochemie a.s. získala maďarskou firmu EVM, výrobce čisticích prostředků,            

z investiční společnosti Eurovalue 

2009 - Většinový podíl Bochemie a.s. v české farmaceutické společnosti Herbacos-

Bofarma byl prodán italské skupině Recordati 

 

 Mezi historickými produkty společnosti jsou tak významné produkty, jako je 

aspirin a umělé sladidlo sacharin, které byly úspěšně vyrobené v Bohumíně a vyvážely se 

do celého světa. Během poválečných let byl výrobní program zaměřen na vývoj a výrobu 

nejmodernějších anorganických chemických látek, elektrochemických materiálů, křemíku 

a vzácných plynů pro mikroelektroniku. Některé z výrobních programů zavedených           

v průběhu 20. století pokračují v obchodní činnosti až do dnešních dnů. Výrobky jsou dále 

rozvíjeny a zlepšovány, tvoří základní pilíře podnikání společnosti, a jsou vyváženy         

do mnoha zemí po celém světě. 
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2.2.2 Využívané benefity k motivaci 

 V podniku Bochemie, a.s. se využívají tyto benefity k motivaci: 

- roční odměna nebo bonus 

- penzijní připojištění 

- životní pojištění 

- příspěvek na stravu 

- příspěvek na dovolenou, pobytové zájezdy 

- příspěvek na ozdravné a léčebné ambulantní procedury 

- jeden týden dovolené navíc 

 

 

2.3 Metodologie výzkumu 

  

 Výzkum byl uskutečněn ve firmě ALFA COMPUTER a.s. a ve firmě Bochemie, 

a.s. na různých pozicích, tzn. ve vedoucích i nevedoucích úrovních. Výzkum byl prováděn 

pomocí dotazníku, který byl předán některým respondentům osobně a dalším pomoci email 

pošty.  K prezentaci a zpracování výzkumu bylo použito frekvenční a distribuční analýzy,   

s využitím přehledných tabulek a popisu výsledků jednotlivých položek dotazníku. 

 

 

2.3.1 Cíl a úkoly výzkumu, pracovní hypotézy 

 

Základním předpokladem výzkumu je stanovení cílů. Na jejich základě je pak 

stanovena technika výzkumu, způsob sběru dat a formulování hypotézy. 

Výzkumný cíl 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit a porovnat, zda jsou pracovníci spokojeni 

s motivací v podniku, firmě. Zda jsou současné benefity dostačující k podávání větších 

výkonů a na základě výsledků výzkumu podat návrhy ke zkvalitnění práce.  

 

Základní úkoly výzkumu 

Tento výzkumný cíl je rozdělen do pěti základních úkolů, které by měly dát 

odpověď na tyto otázky: 

1. Kolik pracovníků je spokojeno se současnými benefity? 
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2. Do jaké míry benefity ovlivňují pracovníky k podávání lepších a vyšších výkonů? 

3. Jaké motivaci, k podávání vyšších a lepších výkonů, by dali pracovníci přednost a 

proč? 

4. Dostávají pracovníci zpětnou vazbu za svou pracovní činnost?  

5. Co je (bylo) nejdůležitější motivací při výběru zaměstnání při vstupu do firmy? 

 

Pracovní hypotézy: 

H1: Ve spokojenosti s hodnocením nadřízeného, které motivuje k podávání vyšších 

a lepších výkonů nejsou rozdíly mezi pracovníky v ALFA COMPUTER,a.s. a pracovníky 

v Bochemie, a.s. 

H2: Ve spokojenosti s obdrženými prémiemi, benefity, které motivují k podávání 

vyšších a lepších výkonů, nejsou rozdíly mezi pracovníky v ALFA COMPUTER, a.s. a 

pracovníky v Bochemie, a.s. 

 

 

2.3.2 Metodika výzkumu 

     

 K tématu diplomové práce (Analýza rozdílů v motivaci pracovníků ve výrobním a 

nevýrobním podniku) byly stanoveny určité cíle a hypotézy, na které byly získány 

odpovědi pomocí anonymního dotazníkového šetření. 

Dotazníkové šetření zahrnulo celkem 100 respondentů z ALFA COMPUTER, a.s. 

přičemž návratnost byla o něco menší a k vlastnímu zpracování výsledků bylo použito 

údajů od 50 respondentů z důvodu neúplnosti některých dotazníků. Ze 150 zahrnutých 

respondentů Bochemie, a.s. bylo k vlastnímu zpracování výsledků použito údajů od 100 

respondentů, z důvodu nižší návratnosti a neúplnosti některých dotazníků.  Podrobnou 

strukturu výzkumného vzorku dokládají tabulky č. 1 a 2. 

Vnitřní spolehlivost (reliabilita) dotazníku byla zvýšena kontrolními položkami, 

které se ptají respondenta na jednu a tutéž skutečnost více otázkami. Pro všechny 

respondenty byl dotazník obsahově shodný a zahrnoval 18 položek. Dotazníkové šetření 

bylo provedeno autorem této diplomové práce a zpracování výsledků a závěry jsou 

uvedeny v této diplomové práci. Dotazník je uveden v příloze č. 1. 
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Dotazník lze definovat jako „měrný prostředek“, pomocí kterého se zkoumá mínění 

lidí v jednotných jevech. Dotazníky jsou složeny z otázek, které se předkládají zkoumané 

osobě písemně.  

Chráska definuje dotazník jako „soustavu připravených a pečlivě formulovaných 

otázek, které jsou promyšleně seřazeny a na které dotazovaný (respondent) odpovídá 

písemně“. [Chráska, 2007] 

V  dotazníkovém, šetření byly použity otázky tohoto typu: 

 

Uzavřené otázky: jsou to takové otázky, u kterých se dotazovanému dává určitý počet 

připravených odpovědí, čímž se podstatně zjednodušuje vyplňování dotazníku i zpracování 

výsledků. (Položka č. 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13) 

Polozavřené otázky: jsou takové otázky, u kterých se respondentům předkládá několik 

odpovědí, z nichž jednu mají vybrat. Jestliže respondentovi nevyhovuje žádná 

z navrhovaných odpovědí, může použít i nabídky „jiná odpověď“. (Položka č. 4; 9; 14; 17; 

18) 

Otevřené (nestrukturované) otázky:nenavrhují respondentovi žádné hotové odpovědi. Je 

u nich určen jen předmět, ke kterému se mají vyjádřit, jinak není zpravidla respondent 

nijak usměrňován. (Položka č. 15; 16) 

Vyhodnocení dotazníku bylo provedeno 

1. kvantitativně – viz tabulky výsledků 

2. kvalitativně – viz text u tabulek výsledků 

 

 

2.3.3 Popis předvýzkumu a výzkumu 

 

Než bylo přistoupeno k vlastnímu výzkumu, zkušebně byly ověřeny pracovní 

hypotézy, metodika výzkumu a především vhodnost připraveného dotazníku. 

Předvýzkum byl realizován v září 2012. Zkušební vzorek tvořilo pět pracovníků – 

firmy ALFA COMPUTER, a.s.,a 10 pracovníků podniku Bochemie, a.s. na různých 

pracovních pozicích.  

Po vyplnění pracovní verze dotazníku byly na základě výsledků a průběhu 

dotazníkového šetření provedeny drobné úpravy ve formulaci položek. Dotazníky použité 

v předvýzkumu nebyly zařazeny do finálních závěrů této práce. 
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Dotazníky byly předloženy k vyplnění v průběhu měsíce ledna 2013. Dotazník byl 

v úvodu opatřen stručným návodem, jak jej vyplnit. 

Při získávání údajů pomocí dotazníkového šetření, byla projevena u některých 

respondentů neochota se tématem motivace zabývat. V některých případech vedlo chování 

těchto respondentů k domněnce, že tato neochota pramení z obav ze zneužití získaných 

informací. Po obdržení dotazníků byl každý zpracován znaménkovou metodou a pomocí 

frekvenční a distribuční analýzy je prezentován níže. 

 

Struktura výzkumného vzorku 

O bližší struktuře vzorku vypovídají následující tabulky, které přehledným 

způsobem zobrazují počet mužů a žen a blíže určují věkové rozmezí všech respondentů, 

kteří vyplnili dotazník. 

 

Tabulka 1: Struktura výzkumného vzorku  

 
ALFA COMPUTER, a.s. Bochemie, a.s. CELKEM 

Počet žen 9 37 46 

Počet mužů 41 63 104 

Celkem 50 100 150 

Zdroj: vlastní 

 Struktura v tabulce 1 přehledně rozděluje respondenty podle pohlaví a tabulka 

následující tj. 2 dotazované přehledně rozděluje podle věku. 

 

 

Tabulka 2: Struktura výzkumného vzorku  

Věk ALFA COMPUTER, a.s. Bochemie, a.s. CELKEM 

20 a ↓ 
1 5 6 

21 - 30 25 33 58 

31 - 40 16 48 64 

41 a ↑ 8 14 22 

Celkem 50 100 150 

Zdroj: vlastní 
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V rámci výzkumu byli do kategorie označené jako ALFA COMPUTER,a.s (dále 

jen ALFA) zařazeni pracovníci této firmy. Do kategorie označené jako Bochemie, a.s. 

(dále jen Bochemie) byli zařazeni pracovníci pracující v tomto podniku. 

 

2.3.4 Výsledky výzkumu a jejich interpretace 

 

 V rámci prezentace výsledků výzkumu byla zvolena frekvenční a distribuční 

analýza, která je zpracována do tabulek, které jsou snadno čitelné a přehledné. 

 

 

2.3.4.1 Frekvenční a distribuční analýza údajů získaných výzkumem 

 

Po vyhodnocení odpovědí respondentů (v tabulce res.) byla každá jednotlivá 

 položka dotazníkového šetření zpracována frekvenční a distribuční analýzou.                 

Pod očíslováním každé položky (podle pořadí uvedeném v dotazníku, který byl předkládán 

pracovníkům) následuje příslušná otázka. Volby odpovědí, u každé z položených otázek, 

jsou již zobrazeny v tabulce (sloupec Odpověď), společně s výsledky. 

  

K položce č. 1 
 

Tabulka 3: Pohlaví muž; žena. 

Odpověď 
ALFA Bochemie 

Celkem 
res. % res. % 

a) muž 41 82 63 63 104 

b) žena 9 18 37 37 46 

Celkem 50 100 100 100 150 

 

Z tabulky 3 vyplývá, že v celkovém počtu respondentů převažovali ve velké míře 

muži (69 %). Největší zastoupení žen bylo v Bochemii (37 %). V Alfě bylo zastoupeno    

18 % žen, kde tyto pracovnice vykonávají především administrativní činnost. V Alfě 

převažovali pracovníci muži a to z 82 %. 
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K položce č. 2 
 

Tabulka 4: Věk 20 a méně let, 21 až 30 let, 31 až 40 let nebo 41 a více let? 

Odpověď 
ALFA Bochemie 

Celkem 
res. % res. % 

a) 20 – méně let 1 2 5 5 6 

b) 21 – 30 let 25 50 33 33 58 

c) 31 – 40 let 16 32 48 48 64 

d) 41 a více let 8 16 14 14 22 

Celkem 50 100 100 100 150 

 

Převážná část všech dotazovaných se pohybovala ve věkovém rozmezí 31 – 40 let 

(43 %).  Druhá největší skupina respondentů byla ve věku 21 - 30 let (39 %). Nejméně 

respondentů mělo 20 a méně let (4 %). V Alfě byla většina dotazovaných ve věku             

21 – 30 let (50 %) oproti Bochemie, kde většina dotazovaných byla ve věku 31 – 40 let. 

 

K položce č. 3 
 

Tabulka 5: Pracujete v: ALFA COMPUTER, a.s.; Bochemie, a.s.. 

Odpověď Celkem 

a) ALFA COMPUTER, a.s. 50 

b) Bochemie, a.s. 100 

Celkem 150 
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K položce č. 4 

 
Tabulka 6: Práci, kterou děláte: Vás baví a naplňuje; Vám nestačí k uspokojení, 

chtěl/a byste změnu? Je pro Vás pouze zdroj peněz? Práce Vás naprosto 

neuspokojuje nebo zvolíte jinou odpověď? 

Odpověď 
ALFA Bochemie 

Celkem 
res. % res. % 

a) Vás baví a naplňuje 14 28 26 26 40 

b) Vám nestačí k uspokojení, 

chtěl/a byste změnu 
8 16 16 16 24 

c) Je pro Vás pouze zdroj 

peněz 
16 32 30 30 46 

d) Vás naprosto neuspokojuje 9 18 21 21 30 

e) jiná odpověď 3 6 7 7 10 

Celkem 50 100 100 100 150 

 

Z tabulky 6 vyplývá, 30,5 % všech respondentů uvedlo, že nynější práce je pro ně 

pouze zdrojem peněz; 26,5 % respondentů práce baví a naplňuje. 20 % všech 

dotazovaných práce naprosto neuspokojuje a 16 % by uvítalo změnu zaměstnání. V 7 % 

případů respondenti uváděli, že práci, kterou dělají, vykonávají, protože jinou nemají nebo 

protože ji již dělají dlouho a nemají potřebu ji měnit. Dále uvedli, že je práce sice baví, ale 

chybí jim dostatečné ohodnocení jak motivační tak finanční. Jeden z dotazovaných 

odpověděl, že ho sice práce nebaví, ale z důvodu finančních závazků nemá jinou možnost 

(obavy z nezaměstnanosti). Zde se odpovědi obou podniků příliš nelišily. 
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K položce č. 5 
 

Tabulka 7: Nabízí Vám zaměstnavatel možnost zvyšování si odborných znalostí? 

Odpověď 
ALFA Bochemie 

Celkem 
res. % res. % 

a) ano 11  22 16 16 27 

b) spíše ano 23 46 43 43 66 

c) spíše ne 14 28 33 33 47 

d) ne 2 4 8 8 10 

Celkem 50 100 100 100 150 

 

Většina z dotazovaných (44 %) uvedlo, že zaměstnavatel jim spíše nabízí možnost 

zvyšování si odborných znalostí a 31 % respondentů se domnívá, že zaměstnavatel jim 

možnost zvyšování si odborných znalostí spíše nenabízí. V Alfě je patrné, že 

zaměstnavatel nabízí (ano 22 %, spíše ano 46 % tj. dohromady 68 %) možnost zvyšování 

si odborných znalostí více než v Bochemii (ano 16 %, spíše ano 43 % tj. dohromady         

59 %). 

 

K položce č. 6 
 

Tabulka 8: Myslíte si, že je mzdový systém Vašeho zaměstnavatele motivační k 

činnosti, kterou vykonáváte? 

Odpověď 
ALFA Bochemie 

Celkem 
res. % res. % 

a) ano 9 18 21 21 30 

b) spíše ano 12 24 18 18 30 

c) spíše ne 16 32 46 46 62 

d) ne 13 26 15 15 28 

Celkem 50 100 100 100 150 

 

Z tabulky 8 vyplývá, že 41,5 % všech respondentů považuje mzdový systém 

zaměstnavatele za spíše nemotivující k činnosti, kterou vykonávají. 
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18,5 % pracovníků uvedlo, že je mzdový systém nemotivuje. V Alfě 18 % 

pracovníků uvedlo, že jsou motivováni a 24 % je spíše motivováno mzdovým systémem 

zaměstnavatele k činnosti, kterou vykonávají. Oproti tomu v Bochemii je větší část 

pracovníků (21 %) motivováno a 18% pracovníků je spíše motivováno mzdovým 

systémem zaměstnavatele. 

 

K položce č. 7 
 

Tabulka 9: Motivuje Vás obava ze ztráty zaměstnání k vyššímu výkonu? (negativní 

motivace) 

Odpověď 
ALFA Bochemie 

Celkem 
res. % res. % 

a) ano 7 14 24 24 31 

b) spíše ano 39 78 61 61 100 

c) spíše ne 2 4 12 12 14 

d) ne 2 4 3 3 5 

Celkem 50 100 100 100 150 

 

Z celkového počtu respondentů nejvíce, tj. 66 % pracovníků uvedlo, že obava ze 

ztráty zaměstnání je spíše motivuje k vyššímu výkonu, 20,5 % pracovníků uvedlo, že je 

obava ze ztráty zaměstnání k vyššímu výkonu motivuje. Oproti tomu, pouze 3 % všech 

dotazovaných uvedlo, že je obava ze ztráty zaměstnání nemotivuje k vyššímu výkonu. 

V Alfě jsou pracovníci spíše motivovaní negativní motivací z obav ze ztráty zaměstnání 

(78 %) a pouze 8 % dotazovaných pracovníků v Alfě nejsou, nebo jen spíše nejsou 

negativně motivovaní. V Bochemii je o 10 % větší obava ze ztráty zaměstnání vedoucí 

k vyššímu výkonu. Spíše motivovaní negativní motivací je 61 %. V Bochemii je také nižší 

obava ze ztráty zaměstnání, položku ne označili 3 % respondentů. Avšak o poznání vyšší 

% respondentů V Bochemii označili odpověď spíše ne (12 %). 
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K položce č. 8 
 

Tabulka 10: Motivuje Vás hodnocení Vašeho nadřízeného k podávání vyšších a lepších 

výkonů? 

Odpověď 
ALFA Bochemie 

Celkem 
res. % res. % 

a) ano, je pro mne velmi 

důležité 
17 34 23 23 40 

b) ano, někdy 17 34 48 48 65 

c) je spíše zbytečné 9 18 3 3 12 

d) ne, je zcela zbytečné 7 14 26 26 33 

Celkem 50 100 100 100 150 

 

Z tabulky 10 je patrné, že většina respondentů (43,5 %) bývá někdy motivována 

hodnocením svého nadřízeného k podávání vyšších a lepších výkonů.  

Pro 26,5 % pracovníků je hodnocení nadřízeného velice důležitá a pro 22 % všech 

respondentů je hodnocení nadřízeného zcela zbytečné. 8 % pracovníků považuje 

hodnocení nadřízeného za spíše zbytečné. 

Pro pracovníky v Alfě  je z  68 % velmi důležité a někdy důležité hodnocení 

nadřízeného, které je motivuje k podávání vyšších a lepších výkonů. Zbývajících 32 % 

považuje hodnocení nadřízeného za spíše zbytečné a zcela zbytečné. Oproti tomu je 

v Bochemii rozdíl, kde pracovníci ze 71 % jsou motivováni hodnocením nadřízeného a 

z 29 % nejsou. 
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K položce č. 9 
 

Tabulka 11: Jak by nadřízený mohl odměnit Vaši práci? Čemu byste dal/a přednost? 

Odpověď 
ALFA Bochemie 

Celkem 
res. % res. % 

a) jednorázová finanční odměna 7 14 33 33 40 

b) zvýšení platu 28 56 53 53 81 

c) svěření větších kompetencí 12 24 8 8 20 

d) slovní ocenění Vaší práce 1 2 0 0 1 

e) novou zaměstnaneckou výhodou 

- benefitem 
2 4 2 2 4 

d) jiná odpověď 0 0 4 4 4 

Celkem 50 100 100 100 150 

 

Většina respondentů (54 % všech dotazovaných) by dala přednost zvýšení platu 

jako formu odměny za svou práci. 26,5 %  by uvítalo jednorázovou finanční odměnu a     

13 % všech pracovníků svěření větších kompetencí. Novou zaměstnaneckou výhodu - 

benefit si zvolilo 2,5 % všech respondentů a pouze 0,5 % by dalo přednost slovnímu 

ocenění své práce.  

2,5 % respondentů, kteří označili jinou odpověď, by uvítalo změnu pracovní doby, 

zajištění jistoty pracovního místa. Někteří pracovníci by rádi získali vyšší hodnotu 

využívaného současného benefitu a delší dovolenou. 

V Alfě by většina pracovníků nejprve dala přednost zvýšení platu (56 %), poté 

svěření větších kompetencí (24 %) a pak jednorázové finanční odměně (14 %). Novou 

zaměstnaneckou výhodu – benefit by uvítali pouze 2 zaměstnanci alfy a slovním osenění 

pouze 1 zaměstnanec. 

V Bochemii by také většina pracovníků dala přednost zvýšení platu (53 %).          

Na rozdíl od pracovníků v Alfě však 33 % pracovníků v Bochemii by zvolilo na druhém 

místě jednorázovou finanční odměnu a teprve pak svěření větších kompetencí (8 %). 

Žádný z pracovníků Bochemie nedal přednost slovnímu ocenění a 2 zvolili novou 

zaměstnaneckou výhodu – benefit. 
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K položce č. 10 
 

Tabulka 12: Práce, kterou nyní vykonáváte, Vás baví a naplňuje? 

Odpověď 
ALFA Bochemie 

Celkem 
res. % res. % 

a) ano 22 44 33 33 55 

b) spíše ano 23 46 54 54 77 

c) spíše ne 4 8 10 10 14 

d) ne 1 2 3 3 4 

Celkem 50 100 100 100 150 

 

Z tabulky 12 je patrné, že více než polovinu respondentů (51,5 %) práce, kterou 

nyní vykonávají, spíše baví a naplňuje; 36,5 % pracovníků baví a naplňuje. Pouze 2,5 %   

ze všech dotazovaných je se svou práci nespokojena a 9,5 % spíše nespokojena, tzn. práce 

je, spíše nebaví a nenaplňuje. 

V Alfě pracovníky práce baví a naplňuje a spíše baví a naplňuje z 90 %, ostatní 

pracovníky práce nebaví a spíše nebaví. 

V Bochemii je spíše spokojeno 54 % pracovníků a 33 % pracovníků práce baví a 

naplňuje. Zbývajících 13 % pracovníků práce spíše nebaví a nenaplňuje anebo nebaví a 

nenaplňuje úplně.  

 

K položce č. 11 
 

Tabulka 13: Motivuje Vás výše prémie, benefitu ke zvýšení výkonnosti? 

Odpověď 
ALFA Bochemie 

Celkem 
res. % res. % 

a) ano 38 76 66 66 104 

b) spíše ano 10 20 24 24 34 

c) spíše ne 2 4 9 9 11 

d) ne 0 0 1 1 1 

Celkem 50 100 100 100 150 
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Většina všech dotazovaných (69 %) je motivována prémií ke zvýšení svého 

výkonu, oproti 0,5 %, kteří prémií motivovaní nejsou. 22,5 % všech pracovníků je spíše 

motivováno a 8 % pracovníků motivováno prémií ke zvýšení výkonnosti spíše není. 

V Alfě je motivováno výší prémie, benefitu ke zvýšení výkonnosti 76 % 

pracovníků a spíše motivováno 20 % pracovníků. Pracovníci v Alfě jsou motivováni 

všichni, nikdo neuvedlo odpověď ne, pouze 4 % pracovníků jsou spíše nemotivovaní výší 

prémie, benefitu. 

 V Bochemii je výší prémie, benefitu motivování 66 % pracovníků a spíše 

motivováno 24 % pracovníků. Spíše nemotivovaných je 9 % pracovníků a 1 % pracovníků 

výše prémie, benefitu nemotivuje ke zvýšení své výkonnosti. 

 

K položce č. 12 
 

Tabulka 14: Jste spokojen/a se současnými benefity? 

Odpověď 
ALFA Bochemie 

Celkem 
res. % res. % 

a) ano 6 12 10 10 16 

b) spíše ano 11 22 16 16 27 

c) spíše ne 26 52 53 53 79 

d) ne 7 14 21 21 28 

Celkem 50 100 100 100 150 

 
 Největší část všech respondentů (53 %) uvedla, že v současnosti spíše není 

spokojena s benefity, které zaměstnavatel nabízí a 18,5 % respondentů spokojeno není. 

Pouze 10,5 % dotazovaných spokojeno se současnými benefity je a spíše spokojeno je      

18 % dotazovaných. 

V Alfě je spíše nespokojeno se současnými benefity 52 % pracovníků a 

nespokojeno 14 %. Spokojeno s benefity je 12 % a spíše spokojeno 22 % pracovníků. 

V Bochemii je spíše nespokojeno 53 % pracovníků a nespokojeno s benefity 21 % 

pracovníků. Spokojeno v Bochemii je 10 % pracovníků a spíše spokojeno 16 % 

pracovníků. U obou firem převládá celková nespokojenost se současnými benefity. 
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K položce č. 13 
 

Tabulky 15, 16: Dostáváte zpětnou vazbu za Vaši pracovní činnost? (kritika, 

pochvala) 

Kritika: 

Odpověď 
ALFA Bochemie 

Celkem 
res. % res. % 

a) ano 31 62 59 59 90 

b) spíše ano 18 36 36 36 54 

c) spíše ne 1 2 4 4 5 

d) ne 0 0 1 1 1 

Celkem 50 100 100 100 150 

 

Pochvala: 

Odpověď 
ALFA Bochemie 

Celkem 
res. % res. % 

a) ano 12 24 11 11 23 

b) spíše ano 16 32 39 39 55 

c) spíše ne 17 34 32 32 49 

d) ne 5 10 18 18 23 

Celkem 50 100 100 100 150 

 

Z tabulek 15 a 16 je patrné, že v rámci zpětné vazby pracovníci za svou činnost 

obdrželi v 60 % kritiku, ve 36 % spíše kritiku. Oproti tomu jen 15,5 % všech respondentů 

obdrželo v rámci zpětné vazby pochvalu a 36,5 % spíše pochvalu.  

S kritikou se nesetkalo 0,5 % pracovníků a 3,5 % se s kritikou spíše nesetkalo.        

S pochvalou se nesetkalo 15,5 % všech dotazovaných a 32,5 % se s pochvalou spíš 

nesetkává. 

Z obou tabulek je patrné, že v Alfě v rámci zpětné vazby převládá kritika (62 % 

ano, 36 % spíše ano) nad pochvalou (ano 24 %, spíše ano 32 %). Podobný způsob zpětné 

vazby vyznačili také respondenti z Bochemie.  
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S kritickou zpětnou vazbou se setkalo 59 % zaměstnanců, spíše ano označilo 36 % 

zaměstnanců.  Pochvalu v Bochemii zažilo 11 % pracovníků a spíše ano označilo 39 % 

pracovníků. 

 

K položce č. 14 
 

Tabulka 17: Co je pro Vás důležité při výběru zaměstnání? 

Odpověď 
ALFA Bochemie 

Celkem 
res. % res. % 

a) plat 18 36 41 41 59 

b) možnost kariérního růstu 6 12 2 2 8 

c) možnost dalšího vzdělávání 0 0 2 2 2 

d) jistota pracovního místa 12 24 23 23 35 

e) druh práce 9 18 19 19 28 

f) zaměstnanecké výhody 1 2 0 0 1 

g) místo výkonu práce 4 8 10 10 14 

h) jiná odpověď 0 0 3 3 3 

Celkem 50 100 100 100 150 

 

Na otázku, co je pro respondenty důležité při výběru zaměstnání nejvíce z nich     

(39 %) uvedlo, že plat. Pro 23 % respondentů je důležitá jistota pracovního místa,            

pro 18,5 % druh práce. Dalším, čtvrtým v důležitosti pořadí je místo výkonu práce (9,5 %), 

které je následováno s 5% možností kariérního růstu. Pro 1,5 % respondentů je důležitá 

možnost dalšího vzdělávání a pouze 0,5 % respondentů za nejdůležitější při výběru 

zaměstnání uvedlo zaměstnanecké výhody. Pro 2 % pracovníků, kteří uvedli jinou 

odpověď, považuje za nejdůležitější při výběru zaměstnání dobrý kolektiv, první dojem, 

reference jiných lidí, dobré jméno firmy a její úspěšnost. 

V obou porovnávaných firmách pracovníci označili na prvních třech místech stejné 

položky, tj. plat, jistotu pracovního místa a druh práce. Rozdílné odpovědi byly                  

v možnostech dalšího vzdělávání, kdy v Alfě tuto položku nezatrhl ani jeden z pracovníků, 

v Bochemii je možnost dalšího vzdělávání důležitá pro 2 % pracovníků.  
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Zaměstnanecké výhody nejsou důležité pro nikoho v Bochemii, ale v Alfě jsou 

důležité pro 2 % pracovníků. 

 

K položce č. 15 
 

Tabulka 18: Znáte benefity (výhody, odměny) Vašeho podniku? Vyjmenujte: 

Odpověď ALFA Bochemie Celkem 

firemní sleva 49 76 126 

příspěvek na stravu 0 98 98 

dovolená navíc 0 89 89 

příspěvek na dovolenou 0 68 68 

firemní večeře,akce 49 0 49 

dárkové balíčky 48 0 48 

vzdělávací kurzy 12 25 37 

penzijní připojištění 0 36 36 

služební telefon, notebook 3 8 11 

práce z domu 5 0 5 

žádná odpověď 1 4 5 

 

Nejčastěji uváděnou odpovědí byla firemní sleva (tu uvedlo 126 respondentů         

ze 150) a následoval příspěvek na stravu s 98 odpověďmi.  Nejméně zmíněným benefitem 

byla práce z domu.  

Pracovníci uváděli více odpovědí a proto tyto údaje nebyly zpracovány                    

v procentech (pokud respondent uvedl např. tři benefity, byly do celkového počtu zahrnuty 

všechny tři). 

Faktografické údaje jsou seřazeny sestupně pro lepší názornost, a to dle častosti 

jednotlivých odpovědí. 
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K položce č. 16 
 

Tabulka 19: Jaké benefity (výhody, odměny) byste uvítali, chtěli získat? Vyjmenujte: 

Odpověď ALFA Bochemie Celkem 

vyšší mzdu 50 83 133 

více dovolené 47 26 73 

příspěvek na dovolenou 48 2 50 

stravenky  41 3 44 

pravidelné odměny 16 23 39 

pružnou pracovní dobu 2 24 26 

firemní zvýhodněné telefonní tarify 10 16 26 

místnost pro kuřáky 4 18 22 

příspěvek na penzijní pojištění 15 1 16 

odpočinkovou místnost 2 12 14 

13. plat 3 10 13 

žádná odpověď 2 8 10 

práce z domu 3 4 7 

kulturní akce (ples) 1 2 3 

služební auto 1 1 2 

 

 Z tabulky 19 je patrné, že respondenti by nejvíce ze všeho uvítali vyšší mzdu, pak 

více dovolené, příspěvek na dovolenou a stravenky. Nejméně požadovanou výhodou bylo 

služební auto a kulturní akce - jednou byl konkrétně zmíněn požadavek na firemní ples. 

Pracovníci uváděli více odpovědí a proto tyto údaje nebyly zpracovány                    

v procentech (pokud respondent uvedl např. tři benefity, byly do celkového počtu zahrnuty 

všechny tři). 

Faktografické údaje jsou seřazeny sestupně pro lepší názornost, a to dle častosti 

jednotlivých odpovědí. 
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K položce č. 17 
 

Tabulka 20: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

Odpověď 
ALFA Bochemie 

Celkem 
res. % res. % 

a) základní 1 2 8 8 9 

b) vyučen/a 20 40 38 38 58 

c) středoškolské 22 44 34 34 56 

d) vysokoškolské 4 8 12 12 16 

e) aktuálně si vzdělávání 

zvyšujete studiem na: 
3 6 8 8 11 

Celkem 50 100 100 100 150 

 

Převážná většina respondentů (39 %) je vyučeno, základní vzdělání má nejméně 

respondentů (6 %), 37 % dotazovaných má středoškolské vzdělání a 10,5 % dosáhlo 

vysokoškolského vzdělání. Dále 7,5% dotazovaných se aktuálně vzdělává, uváděli: 

studium na vysoké škole; studium na vyšší škole; studium na střední škole. 

V Alfě většina pracovníků dosáhla středoškolského vzdělání (44 %) oproti 

Bochemii, kde středoškolské vzdělání má 34 % pracovníků. Většina pracovníků                  

v Bochemii je vyučena (38 %), v Alfě vyučení pracovníci tvoří 40 %. Se základním 

vzděláním jsou v Alfě 2 % pracovníků a v Bochemii 8 % pracovníků. Bochemie má vyšší 

procento vysokoškolských pracovníků (12 %) než Alfa (8 %) a také v Bochemii se více 

pracovníků dále vzdělává (o 2 % ) než v Alfě. 
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K položce č. 18 

 
Tabulka 21: Které z níže uvedených poskytovaných výhod si nejvíce ceníte? 

(můžete vyznačit více odpovědí) 

Odpověď ALFA Bochemie Celkem 

a) příspěvek na stravování 0 94 94 

b) vzdělávací kurzy, školení 4 18 22 

c) příspěvky na dovolenou, pobytové 

zájezdy 
0 87 87 

d) příspěvek na dopravu do a ze 

zaměstnání 
0 0 0 

e) příspěvek zaměstnavatele na 

důchodové pojištění 
0 23 23 

f) celoroční slevy na nákup zboží ve 

vlastní maloobchodní síti 
48 65 113 

g) týden dovolené navíc 0 92 92 

h) pružná pracovní doba, práce z domu 2 1 3 

i) firemní věci také k vlastnímu užívání 

(notebook, telefon, auto) 
3 8 11 

j) firemní večeře, večírky, společenské a 

kulturní akce 
36 25 61 

k) dárkové balíčky (vitamíny, 

cukrovinky, zboží) 
18 9 27 

l) jiné, uveďte: 1 2 3 

 

 

 Nejčastěji uváděnou odpovědí, kterých poskytovaných výhod si pracovníci cení, 

byla nejvíce uváděna odpověď: celoroční slevy na nákup zboží ve vlastní maloobchodní 

síti. Následoval příspěvek na stravování;  týden dovolené navíc; příspěvky na dovolenou, 

pobytové zájezdy. V žádném z podniků nebyla označena odpověď d) příspěvek na dopravu 

do a ze zaměstnání, a nejméně oceňovaným benefitem je pružná pracovní doba, práce          

z domu. 

Mezi odpovědi l) jiné, uveďte: kterou označili dohromady 3 respondenti, patřilo životní 

pojištění a finanční odměna (prémie). 
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2.3.4.2  Vztahová analýza údajů získaných výzkumem 

 

Zjištěné jevy jsou zachyceny na úrovni nominálního řešení a proto bylo použito 

testu nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku. Pomocí tohoto testu je ověřováno, 

zda mezi určitými jevy existují vztahy. 

Test nezávislosti chí-kvadrát začíná formulováním nulové a alternativní hypotézy. 

 

Hypotéza H1: 

H0: Ve spokojenosti s hodnocením nadřízeného, které motivuje k podávání 

vyšších a lepších výkonů nejsou rozdíly mezi pracovníky v ALFA COMPUTER,a.s. a 

pracovníky v Bochemie, a.s. 

Ha:  Ve spokojenosti s hodnocením nadřízeného, které motivuje k podávání 

vyšších a lepších výkonů jsou rozdíly mezi pracovníky v v ALFA COMPUTER,a.s. a 

pracovníky v Bochemie, a.s. 

 

V dotazníku položka č. 8 

Motivuje Vás hodnocení Vašeho nadřízeného k podávání vyšších a lepších výkonů? 

 

Tabulka 10: Motivuje Vás hodnocení Vašeho nadřízeného k podávání vyšších a lepších 

výkonů? 

Struktura všech odpovědí 

Odpověď ALFA Bochemie Celkem 

a) ano, je pro mne velmi důležité 17 23 40 

b) ano, někdy 17 48 65 

c) je spíše zbytečné 9 3 12 

d) ne, je zcela zbytečné 7 26 33 

Celkem 50 100 150 
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Tabulka 22: Kontingenční tabulka 1 

Odpověď ALFA Bochemie ∑ 

a) ano, je pro mne velmi důležité 17 /13,3/ 23 /26,7/ 40 

b) ano, někdy 17 /21,7/ 48 /43,3/ 65 

c) je spíše zbytečné 9 /4,0/ 3 /8,0/ 12 

d) ne, je zcela zbytečné 7 /11,0/ 26 /22,0/ 33 

∑ 50 100 150 

 

 Test významnosti provedeme na hladině významnosti 0,05. Pro každé pole tabulky 

vypočítáme očekávanou četnost O. Očekávané četnosti jsou četnosti, které odpovídají 

platnosti nulové hypotézy. V kontingenční tabulce jsou uvedeny v závorkách. Příslušné 

očekávané četnosti se vypočítají tak, že vynásobíme odpovídající marginální četnosti 

v tabulce a potom získaný součin vydělíme celkovou četností. 

Např. očekávanou četnost pro pole „ano, je pro mne velmi důležité“ x „ALFA“ 

vypočítáme    

Pro každé pole kontingenční tabulky dále vypočítáme hodnotu    

  

Například pro pole tabulky 17 /13,3/ vychází hodnota   

 

Testové kritérium χ
2
 vypočítáme jako součet všech hodnot    pro všechna pole 

kontingenční tabulky.                                                             

χ
2
 = 1,03 + 1,02 + 6,25 + 1,45 + 0,51 + 0,51 + 3,13 + 0,73 = 14,63 

Vypočítaná hodnota χ
2
 je ukazatelem velikosti rozdílu mezi skutečností a vyslovenou 

nulovou hypotézou. Tuto vypočítanou hodnotu srovnáme s kritickou hodnotou testového 

kritéria chí-kvadrát pro zvolenou hladinu významnosti a počet stupňů volnosti, který 

vypočítáme ze vztahu: f = /r – 1/ . /s – 1/ 

r…počet řádků kontingenční tabulky; s…počet sloupců kontingenční tabulky 

                                       : f = /4 – 1/ . /2 – 1/ = 3. 1 = 3 

Pro vypočítaný počet stupňů volnosti a pro zvolenou hladinu významnosti nalézáme         

ve statistických tabulkách kritickou hodnotu χ
2 

0,05(3) = 7,815 
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Zjišťujeme, že vypočítaná hodnota χ
2 

je větší než hodnota kritická, a proto 

odmítáme nulovou hypotézu. 

Tyto závěry přijímáme s jistotou 95 %. Riziko omylu je 0,05 = 5 %. 

 

Závěr k hypotéze H1: 

 Ve spokojenosti s hodnocením nadřízeného, které motivuje k podávání vyšších a 

lepších výkonů jsou rozdíly mezi pracovníky v ALFA COMPUTER a.s. a pracovníky 

Bochemie a.s. Jak dokazuje tabulka 10, nejvíce jsou svým vedoucím pracovníkem 

motivováni dotazovaní pracovníci v Bochemie a.s., nejméně pracovníci ALFA 

COMPUTER a.s. 

 

Hypotéza H2: 

H0:  Ve spokojenosti s obdrženými prémiemi, benefity, které motivují 

k podávání vyšších a lepších výkonů, nejsou rozdíly mezi pracovníky v ALFA 

COMPUTER, a.s. a pracovníky v Bochemie, a.s. 

Ha:  Ve spokojenosti s obdrženými prémiemi, benefity, které motivují 

k podávání vyšších a lepších výkonů, jsou rozdíly mezi pracovníky v ALFA COMPUTER, 

a.s. a pracovníky v Bochemie, a.s. 

 

V dotazníku položka č. 11 

Motivuje Vás výše prémie, benefitu ke zvýšení výkonnosti? 

 

Tabulka 13: Motivuje Vás výše prémie, benefitu ke zvýšení výkonnosti? 

struktura všech odpovědí 

Odpověď ALFA Bochemie Celkem 

a) ano 38 66 104 

b) spíše ano 10 24 34 

c) spíše ne 2 9 11 

d) ne 0 1 1 

Celkem 50 100 150 
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Tabulka 23: Kontingenční tabulka 2 

Odpověď ALFA Bochemie ∑ 

a) ano 38 /34,7/ 66 /69,3/ 104 

b) spíše ano 10 /11,3/ 24 /22,7/ 34 

c) spíše ne 2 /3,7/ 9 /7,3/ 11 

d) ne 0 /0,35/ 1 /0,65/ 1 

∑ 50 100 150 

 

χ
2 
= 0,31 + 0,15 + 0,78 + 0,35 + 0,16 + 0,07 + 0,40 + 0,19 = 2,41 

f = /4 – 1/ . /2 – 1/ = 3 

χ
2 

0,05(3) = 7,815 

 Zjišťujeme, že vypočítaná hodnota χ
2 

je nižší než hodnota kritická, a proto 

přijímáme nulovou hypotézu. Tento závěr přijímáme s jistotou 95 %. 

 

Závěr k hypotéze H2: 

Ve spokojenosti s obdrženými prémiemi, benefity, které motivují k podávání vyšších a 

lepších výkonů, nejsou rozdíly mezi pracovníky v ALFA COMPUTER, a.s. a pracovníky   

v Bochemie, a.s. 

 

 

2.3.4.3 Shrnutí výsledku výzkumu 

 

Výzkum přináší odpovědi na otázky formulované v základních úkolech výzkumu. 

1. Kolik pracovníků je spokojeno se současnými benefity? 

Výzkumné šetření prokázalo, že pracovníci firmy ALFA COMPUTER, a.s., jsou z větší 

části spíše nespokojeni se současnými benefity. Z počtu 50 respondentů je to 52 % a pouze 

12 % spokojeno je. Dále 22 % pracovníků firmy ALFA COMPUTER, a.s je spíše 

spokojeno s benefity a 14 % pracovníků se současnými benefity spokojeno není.                

V podniku Bochemie, a.s. respondenti odpovídali podobně. Nejvíce z dotazovaných,         

tj. 53 % označilo odpověď spíše ne. Nespokojeno je 21 % pracovníků a spokojeno pouze 

10%. Spíše spokojeno se současnými benefity je jen 16 % pracovníků. 
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Souhrnně, za všechny respondenty lze konstatovat, že nejsou příliš velké rozdíly mezi 

pracovníky v ALFA COMPUTER, a.s. a Bochemie, a.s., protože v obou firmách 

pracovníci nejsou z větší části spokojeni se současnými benefity. V ALFA COMPUTER, 

a.s. bylo nespokojeno celkem 66 % pracovníků, v Bochemie, a.s. 74 % pracovníků. 

 

2. Do jaké míry benefity ovlivňují pracovníky k podávání lepších a vyšších výkonů? 

Touto otázkou se zabývala hypotéza H2, jejíž závěrem bylo konstatování, že                     

ve spokojenosti s obdrženými prémiemi, benefity, které motivují k podávání vyšších a 

lepších výkonů, nejsou statisticky významné rozdíly mezi pracovníky v ALFA 

COMPUTER, a.s. a pracovníky v Bochemie, a.s. Pracovníci obou společností jsou benefity 

svých zaměstnavatelů ovlivňování a motivování k podávání vyšších a lepších výkonů. 

Motivace znamená vytvořit u lidí vnitřní zájem, ochotu a chuť se angažovat při plnění jim 

svěřených úkolů. Motivaci lze jednoduše vyjádřit i jako řetězec návazných reakcí, kdy 

pocit potřeby vede ke vzniku přání dosáhnout určitého cíle. Pro pracovníky jsou benefity 

velkou motivací. 

 

3. Jaké motivaci, k podávání vyšších a lepších výkonů, by dali pracovníci přednost a 

proč? 

Pracovníci firmy ALFA COMPUTER, a.s. by ze všeho nejvíce dali přednost zvýšení 

mzdy, které je následované delší dovolenou, příspěvkem na dovolenou a stravenkami.        

Z výsledků šetření vyplynulo, že pracovníci ALFA COMPUTER, a.s. by těmto benefitům 

(krom zvýšení mzdy) dalo přednost převážně proto, že tyto benefity od zaměstnavatele 

nemají. Pracovníci Bochemie, a.s. by také ze všeho nejvíce dali přednost zvýšení mzdy, 

které je také následováno větším počtem dovolené. Jako další motivaci by na rozdíl          

od pracovníků ALFA COMPUTER, a.s. uvítali pružnou pracovní dobu a pravidelné 

odměny, které také od zaměstnavatele nemají. Požadovaný vyšší počet dní dovolené byl 

překvapující vzhledem k tomu, že právě pracovníci Bochemie, a.s. již mají 1 týden 

dovolené od zaměstnavatele navíc nad rámec zákonem stanovené normy. 

 

4. Dostávají pracovníci zpětnou vazbu za svou pracovní činnost?  

Z výzkumného šetření vyplynulo, že pracovníci dostávají zpětnou vazbu za svou pracovní 

činnost. V ALFA COMPUTER, a.s. však z 98 % pracovníci jako formu zpětné vazby 

dostávají kritiku, pochvalu pouze z 56 %. Ve společnosti Bochemie, a.s. je tomu podobně. 

Pracovníci dostávají jako formu zpětné vazby z 95 % kritiku a z 50 % pochvalu.                  
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5. Co je (bylo) nejdůležitější motivací při výběru zaměstnání při vstupu do firmy? 

Z výzkumu vyplynulo, že pro pracovníky ALFA COMPUTER, a.s. bylo při vstupu 

do firmy nejdůležitější motivací platové ohodnocení, jistota pracovního místa a druh práce. 

Nejméně důležitým faktorem pracovníků ALFA COMPUTER, a.s.  byla možnost dalšího 

vzdělávání. Pro pracovníky Bochemie, a.s. bylo nejdůležitější motivací při vstupu do firmy 

také platové ohodnocení, jistota pracovního místa a druh práce.  Také nejméně rozhodující 

při vstupu do zaměstnání byly zaměstnanecké výhody a možnost dalšího vzdělávání. Mezi 

respondenty nebyl žádný rozdíl, pracovníci obou společností na prvních třech místech 

uvedli stejné nejdůležitější motivační faktory při vstupu do zaměstnání. Pro některé 

pracovníky Bochemie, a.s. bylo při vstupu nejdůležitější: dobrý kolektiv, první dojem, 

reference jiných lidí, dobré jméno firmy a její úspěšnost. 

 

 

3 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Kvalitu a kvantitu práce nelze stanovit příkazem nebo apelem nebo jakýmkoliv 

jiným jednorázovým opatřením. Je to výsledek celkového uspořádání a fungování 

organizace a každého pracovníka v jejím rámci.  

Pro zaměstnance je motivace velmi důležitá, dojde u něj k pocitům uspokojení 

z práce. Svoji práci pak pro svého zaměstnavatele odvádí kvalitně. Aby manažer mohl 

vést, potřebuje zaměstnance vhodně motivovat. Motivace leží tedy na bedrech především 

vedoucích pracovníků, manažerů, měli by umět vhodně zaměstnance v organizaci 

motivovat za každých okolností. Tyto vůdčí osobnosti musí být schopny motivovat 

skupinu, tým a její jednotlivce požadovaným směrem. 

Manažeři si mohou k motivování zaměstnanců vybrat z několika tzv. motivačních 

teorií. Existuje mnoho teorií motivace. Důvodem jejich vzniku a spíše rozsáhlejšího počtu 

různých teorií je fakt, že lidé jsou komplikovaní a žádná teorie neposkytuje univerzálně 

přijatelné vysvětlení. Motivační teorie dobře poslouží manažerům jako zásobník poznatků, 

z kterého mohou čerpat znalosti, doporučení i inspiraci pro vlastní praxi.  

Motivace bývá velmi často podceňována, vedoucí pracovníci, především                 

z nedostatku informací o této problematice, používají neúčinné zastaralé motivační 

metody.  
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Jak již bylo zmíněno, existuje celá řada motivačních teorií, ty lze však najít 

podrobně popsané v literatuře. Proto je důležité brát v potaz faktory, které působí             

na zaměstnance. Jedná se o faktory, které se dlouhodobým prokazováním v managementu 

osvědčily nejvíce. Jsou to: cíle, náplň práce, participace, pravomoc a odpovědnost, zpětná 

vazba, styl vedení, osobnost vedoucího, informace, sociální program a vedlejší výhody, 

kariéra, osobní rozvoj, vztahy na pracovišti, systém odměňování a oceňování, image firmy, 

podniková kultura a jistota pracovního místa. 

Vedoucí pracovníci by se měli více věnovat svým zaměstnancům, pochopit jejich 

přednosti a ty dále rozvíjet. Měli by dobře znát své podřízené, vědět, co je motivuje. Měli 

by být obdařeni notnou dávku empatie, jedině tak správně vyberou a uplatní vhodné 

motivační faktory.  

Pro firmu ALFA COMPUTER, a.s. lze doporučit změny ve mzdovém systému 

firmy.  Přidat čtvrtletní prémie dle zisku, výsledků firmy všem pracovníkům, což by je 

mohlo motivovat a zvyšovat efektivitu a další výsledky práce. Požadavek na zvýšení platu 

uváděli pracovníci ALFA COMPUTER, a.s. na prvním místě ve všech otázkách týkající se 

motivace. Návrh se týká také příspěvku na stravování. Tento příspěvek by podnik zatížil       

v nákladech přibližně o sto tisíc korun měsíčně, ale mohl by nahradit případný nárůst mezd 

a přitom by nezvýšil další náklady firmy na zdravotním a sociálním pojištění. 

Pro firmu Bochemie, a.s. není možné v současnosti zvedat mzdy (také pracovníci 

této firmy uváděli na prvním místě ve všech otázkách tento požadavek) vzhledem              

k současné ekonomické situaci. Náklady na mzdy jsou ve většině firem jedny z největších 

a nelze je jednoduše snížit. Propouštět zaměstnance také není vždy optimálním řešením. 

Podniku Bochemie, a.s. lze navrhnout zvážení požadavku na pružnou pracovní dobu - 

nemá vliv na náklady firmy. Pružná pracovní doba by mohla být např. "na zkoušku" 

zavedena na určitém úseku, pro určitý druh práce a pozici. Pracovníky by tento benefit 

mohl také motivovat k vyššímu a lepšímu výkonu. 

„Zdravou a správnou“ motivací lze příznivě ovlivnit nejen pracovní výkon 

samotný, ale i spokojenost pracovníků. „Dobré doporučení“, které je srozumitelné a 

akceptovatelné, může navodit žádoucí změnu k podávání vyšších a kvalitnějších výkonů. 

Žádné standardní „dobré doporučení“ však neexistuje. V každém podniku, firmě se uplatní 

něco jiného, na každého jednotlivce, pracovníka platí něco jiného. 
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ZÁVĚR 

Motivace je jakýsi motor každého z nás a dennodenně ovlivňuje naše běžné 

rozhodování, chování a jednání. Tato práce se snažila analyzovat rozdíly v motivaci 

pracovníků ve výrobním a nevýrobním podniku na základě posouzení významu pracovní 

motivace v zaměstnání. Jak je pro zaměstnance důležitá výše platu, pracovní kolektiv, 

individuální zájem o práci a další sociální a psychologické aspekty, které zaměstnance 

motivují nebo naopak.  

Je důležité, aby pracovníci pociťovali maximální uspokojení z práce, kterou dělají, 

protože ta je pak nejlepším motivátorem. Nezáleží však pouze na náplni práce, ale také     

na pracovním prostředí nebo lidech, kteří nás v práci obklopují.  

V praxi ještě převládá názor, že plat je nejsilnějším motivátorem výkonu 

pracovníků. Při vyšším výdělku je od pracovníků očekáváno, že vyvine v očekávání vyšší 

mzdy odpovídající pracovní úsilí. Motivátor platu však klesá na úkor dalších motivátorů, 

ať už spojených s prací či ne, které v soudobé moderní společnosti rostou.  

Vybrat správné motivační faktory není jednoduché. Velkou chybou a omylem       

by byla snaha motivovat zaměstnance pouze penězi. Odměňování lidí penězi se nedá 

vypočítat jen jakýmsi vzorečkem, motivovat lidi penězi je iniciální věc v době, kdy se 

člověk domlouvá o zaměstnání, o platu, ale existuje spousta dalších možností, které jsou 

vhodné k motivaci lidí. 

 Z výzkumu vyplynulo, že je třeba používat více pozitivní motivaci než negativní. 

Ta je sice mnohdy účinnější, ale postupem času způsobuje nechuť u pracovníků a nakonec 

vede k opačnému výsledku. Mezi nejdůležitější patří zejména pochvala ve správnou dobu 

na správném místě, dobré pracovní vztahy, používání vysoké emoční inteligence a 

využívání zpětné vazby. Zpětná vazba však nemusí být vždy pozitivní, neméně důležitá je   

i schopnost vedoucího pracovníka umět podat kritiku zaměstnanci, avšak vhodným a 

přijatelným způsobem. 

Hlavním výsledkem diplomové práce je zjištění, že není významný rozdíl                

v motivaci pracovníků ve výrobním a nevýrobním podniku. 
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DOTAZNÍK    

 

Vážení, 

předkládám Vám dotazník, jehož cílem je získání, vyhodnocení a zpracování údajů 

dotýkajících se tématu motivace pracovníků v podniku. Předložený výzkum je součástí mé 

diplomové práce na VŠB - TU Ostrava, kde studuji 5. ročník na Katedře ekonomiky a 

managementu v metalurgii. 

 Věřím, že výsledky a následné návrhy v mé práci, můžou být přínosem pro Vaší 

zaměstnaneckou pozici a podmínky na Vašem pracovišti. 

 Dopředu děkuji za Váš čas, který věnujete vyplňování dotazníku, a za jeho 

následné vrácení. 

U jednotlivých otázek označte, prosím, vždy jen jednu odpověď, pokud není          

v textu otázky uvedeno jinak. Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 7 dní od jeho 

doručení.  Tento dotazník je zcela anonymní a výsledky nebudou zneužity. 

Děkuji Vám za spolupráci 

Petr Prokeš 

1. Pohlaví 

a.  muž  

b.  žena  

 

2. Věk 

a. 20 a méně let 

b. 21 – 30 let 

c. 31 – 40 let 

d. 41 a více let 

 

3. Pracujete v: 

a. ALFA COMPUTER, a.s. 

b. Bochemie, a.s. 

 

4. Práci, kterou děláte:  

a. Vás baví a naplňuje 

b. Vám nestačí k uspokojení, chtěl/a byste změnu 

c. je pro Vás pouze zdroj peněz 

d. Vás naprosto neuspokojuje 

e. Jiná odpověď:………………………………………………….....…… 

 

5. Nabízí Vám zaměstnavatel možnost zvyšování si odborných znalostí: 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

 

6. Myslíte si, že je mzdový systém Vašeho zaměstnavatele motivační k činnosti, 

kterou vykonáváte? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 
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7. Motivuje Vás obava ze ztráty zaměstnání k vyššímu výkonu? (negativní 

motivace):  

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 
 

8. Motivuje Vás hodnocení Vašeho nadřízeného k podávání vyšších a lepších 

výkonů?  

a. ano, je pro mne velmi důležité 

b. ano, někdy 

c. je spíše zbytečné 

d. ne, je zcela zbytečné 
 

9. Jak by nadřízený mohl odměnit Vaši práci? Čemu byste dal/a přednost?  

a. jednorázová finanční odměna 

b. zvýšení platu 

c. svěření větších kompetencí 

d. slovní ocenění Vaší práce 

e. novou zaměstnaneckou výhodou – benefitem, jakým: 

f. jiná odpověď:……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
 

10. Práce, kterou nyní vykonáváte, Vás baví a naplňuje:  

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 
 

11. Motivuje Vás výše prémie, benefitu ke zvýšení výkonnosti? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 
 

12. Jste spokojen/a se současnými benefity? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 
 

13. Dostáváte zpětnou vazbu za Vaši pracovní činnost? (kritiku, pochvalu) 

Kritika: 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 
 
Pochvala: 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 
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14. Co je pro Vás důležité při výběru zaměstnání?  

a. plat 

b. možnost kariérního růstu 

c. možnost dalšího vzdělávání 

d. jistota pracovního místa 

e. druh práce 

f. zaměstnanecké výhody 

g. místo výkonu práce 

h. jiná odpověď:………....................................................................................... 

………………………………………………………………………………. 

 

15. Znáte benefity (výhody, odměny) Vašeho podniku? Vyjmenujte: 

……………………………………………………......….…………………………….

……………………............……...............................………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

 

16. Jaké benefity (výhody, odměny) byste uvítali, chtěli získat? Vyjmenujte: 

……………………………………………………..................................….………….

………………….……………………..............……………………………………….

……………………………………………………………………………………….... 

 

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

a. základní 

b. vyučen/a 

c. středoškolské 

d. vysokoškolské 

e. aktuálně si vzdělávání zvyšujete studiem na: (doplňte) .................................. 

………………………………………………………………………………. 

 

18.  Které z níže uvedených poskytovaných výhod se nejvíce ceníte? 

(můžete vyznačit více možností) 

a. příspěvek na stravování (stravenky) 

b. vzdělávací kurzy, školení 

c. příspěvky na dovolenou, pobytové zájezdy 

d. příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání 

e. příspěvek zaměstnavatele na důchodové pojištění 

f. celoroční slevy na nákup zboží ve vlastní maloobchodní síti 

g. týden dovolené navíc 

h. pružná pracovní doba, práce z domu 

i. firemní věci také k vlastnímu využívání (notebook, telefon, auto) 

j. firemní večeře, večírky, společenské a kulturní akce 

k. dárkové balíčky (vitamíny, cukrovinky, zboží) 

l. jiné,uveďte:.......................................................................................................

..........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

Děkuji za Váš čas. 


