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Anotace 

Cílem diplomové práce je analyzovat dosavadní stav vybrané společnosti v oblasti 

vzdělávání a motivace, a následně podat návrhy a doporučení ke zlepšení stávajícího stavu 

vybrané společnosti. Vybranou společností je ITT Holdings Czech republic s.r.o. 

Diplomová práce se skládá z šesti kapitol, přičemž první obsahuje úvod a šestá kapitola 

závěr. Druhá kapitola diplomové práce je věnována teoretickým východiskům. Ve třetí 

kapitole je popsána charakteristika podniku. Čtvrtá kapitola se týká analýzy vybraných 

aspektů systému motivace a vzdělávání. V páté kapitole jsou obsaženy návrhy a 

doporučení vyplývající z provedené analýzy systému motivace a vzdělávání se zaměřením 

na informovanost, spokojenost systému, náplň práce, vztahy s nadřízenými a zpětnou 

vazbou. 

 

Klíčová slova: Motivace, vzdělávání, odměňování, dotazník. 

 

 

 

Summary 

The aim of the thesis is to analyze the current status of the selected companies in the field 

of education and motivation, and then make proposals and recommendations to improve 

the current state of the selected company. The selected company is ITT Holdings Czech 

Republic s. r. o. The thesis consists of six chapters, the first contains an introduction and 

conclusion sixth chapter. The second chapter of the thesis is devoted to a theoretical basis. 

In the third chapter describes the characteristics of the enterprise. The fourth chapter 

concerns the analysis of selected aspects of motivation and education. In the fifth chapter 

provides suggestions and recommendations resulting from the analysis of motivation and 

education with a focus on awareness, satisfaction system, quality of work, relationships 

with superiors and feedback. 

 

Keywords: Motivation, education, remuneration, question blank 
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1. Úvod 

Dobře nastavený systém motivace zaměstnanců je základním pilířem úspěchu 
každé společnosti. Pokud nejsou zaměstnanci dostatečně motivování, tak dosahují mnohem 
nižších výkonů, než kterých jsou schopni. Společnosti mohou mít tedy sebekvalitnější 
pracovníky, do kterých budou investovat mnoho zdrojů a úsilí, ale pokud je nedokážou 
správným směrem motivovat, tak je vše zbytečné. 

Další složkou úspěchu každé společnosti je neustálé vzdělávání svých zaměstnanců. 
Různé vzdělávací programy podporují adaptabilitu zaměstnanců na trhu práce a zvyšují 
konkurenceschopnost podniků. 

 Cílem diplomové práce je analyzovat dosavadní stav vybrané společnosti v oblasti 
vzdělávání a motivace, a následně podat návrhy a doporučení ke zlepšení stávajícího stavu 
vybrané společnosti. Vybranou společností je ITT Holdings Czech republic s.r.o. (dále jen 
ITT CZ). Stěžejním důvodem pro výběr právě této společnosti byla skutečnost, že 
společnost ITT CZ má na strojírenském trhu dlouhodobou historii a je jedním z nevětších 
dodavatelů strojních součástí pro společnosti v celé Evropě, což je také velmi důležité pro 
Moravskoslezský kraj. 

Tyto návrhy a doporučení budou vycházet z informací zjištěných prostřednictvím 
studia údajů získaných ve společnosti a dotazníkového průzkumu, který se bude týkat 
motivace a vzdělávání zaměstnanců ITT CZ.  

V teoretické části budou použity metody rešerše a analýzy odborné literatury. V 
praktické části se bude vycházet z dotazníkového šetření týkajícího se systému vzdělávání 
a motivace pracovníků ve společnosti. Na základě získaných informací bude provedena 
grafická analýza. 
 Pro vytvoření dotazníkového průzkumu je nutné vytvořit hypotézy, které budou 
následným výzkumem ověřeny. Pro tento účel byly vytvořeny tyto hypotézy: 
H1: Nabízené benefity jsou pro zaměstnance společnosti ITT CZ dostatečnou motivací. 
H2: Největší vliv na motivaci zaměstnanců ve společnosti ITT CZ mají peněžní formy. 
H3: Zaměstnanci jsou dostatečně motivování pro podávání zlepšovacích návrhů. 
H4: V oblasti zdraví je dostatečná motivace. 

Diplomová práce se skládá z šesti kapitol, přičemž první obsahuje úvod a šestá 
kapitola závěr. 

Druhá kapitola diplomové práce bude věnována teoretickým východiskům. Bude zde 
vysvětleno, co přesně znamenají pojmy motivace a vzdělávání.  

Třetí kapitola bude věnována charakteristice podniku. V této části diplomové práce 
se dozvíte o historii vzniku společnosti ITT Holdings, jak probíhala její inovace od jejího 
vzniku až po současnost. Tato kapitola také uvádí mnoho dalších společností, které se 
během let staly součástí ITT Holdings a dále systém motivace a vzdělávání ve společnosti 
ITT CZ. 

Čtvrtá kapitola se bude týkat analýzy vybraných aspektů systému motivace  
a vzdělávání. V první řadě bude stručně popsán stávající stav systémů motivace  
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a vzdělávání podle informací poskytnutých ve společnosti. Následně bude provedena 
analýza dotazníkového průzkumu a jeho jednotlivých oblastí.  

V páté kapitole budou obsaženy návrhy a doporučení vyplývající z provedené 
analýzy systému motivace a vzdělávání se zaměřením na informovanost, spokojenost 
systému, náplň práce, vztahy s nadřízenými a zpětnou vazbou. 
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2. Teoretická východiska 
V této kapitole jsou obsažena teoretická východiska potřebná pro zpracování 

diplomové práce. V první řadě, bude vysvětlen pojem motivace. Jsou zde popsány teorie 
motivace, naznačen proces motivace a popsány odměny jako stimul motivace. 

V další části této kapitoly je nejen vysvětlen pojem vzdělávání, ale rovněž typy  
a metody vzdělávání. 

2.1. Motivace 
 O motivaci se dá říct, že se týká faktorů, které ovlivňují lidi, aby se chovali určitým 
způsobem. Jak uvádí Armtrong (2007) tři složky motivace jsou směr, úsilí a vytrvalost. 
Podle Armstronga (2007, str. 220) je „motivování jiných lidí uvádění těchto lidí do pohybu 

ve směru, kterým chcete, aby se ubírali za účelem dosažení nějakého výsledku“.  
 Nakonečný (1992, str. 54) tvrdí, že „se teorie pracovní motivace vyvíjely v úzkém 

sepětí s hospodářským životem společenských suprastruktur a v rámci pokusů o rozšíření 

aplikace sociální psychologie na život a řízení organizací výrobní povahy“.  
 Východiskem procesu motivace je podle Donellyho, Gibsona a Ivanceviche (1997) 
neuspokojená potřeba, která vyvolává u člověka fyzické nebo psychické napětí. Tato 
napětí vedou člověka ke krokům směřujícím k uspokojení potřeby, a tím i ke snížení 
napětí. Na obrázku č. 1 je možno vidět, že aktivita motivace je orientována na cíl.  

Obrázek č. 1: Proces motivace 

 

Zdroj: Donelly, James H. a kol. (1997, s. 824) 

 Pracovníci mohou dojít k motivaci dvěma cestami. První cesta vede k tomu, že lidé 
motivují sami sebe tím, že hledají, nalézají a vykonávají práci, která uspokojuje jejich 
potřeby. Ve druhém případě jsou lidé motivování managementem prostřednictvím určitých 
metod, jako je odměňování, povyšování, pochvala, benefity apod.  
 Jedním ze stimulů motivace pracovníka je tedy odměňování, což je jednou 
z nejstarších a nejzávažnějších personálních činností. Podle Koubka (2008. str. 283) 
„odměňování neznamená pouze mzdu nebo plat, popřípadě jiné formy peněžní odměny, 

které poskytuje organizace pracovníkovi jako kompenzaci za vykonávanou práci. Moderní 

1. Neuspokojená 
potřeba (vytváří touhu 

naplnit potřeby)

2. Cílově orientované 
chování (akce k naplnění 

potřeb)

3. Uspokojení potřeb 
(odměny potřebné k 
uspokojení potřeb)
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pojetí odměňování je mnohem širší. Zahrnuje povýšení, formální uznání a také 

zaměstnanecké výhody poskytované organizací pracovníkovi nezávisle na jeho pracovním 

výkonu, pouze z titulu pracovního poměru nebo jiného vztahu, na jehož základě pracovník 

pro organizaci pracuje“.  
Podle Armstronga (2007) má na motivaci pracovníků, mimo peněžní odměny, 

rovněž vliv nepeněžní odměny. To jsou odměny, které neobsahují žádné přímé platby  
a často vyplývají z práce samé. Může jít například o pocit úspěšnosti, autonomie, uznání, 
prostor pro využívání a rozvoje dovedností, poskytování vzdělávání, příležitosti k rozvoji 
kariéry a vysoce kvalitní vedení ze strany nadřízených. Vztahy těchto prvků jsou 
zobrazeny na obrázku č. 2.  

Obrázek č. 2: Řízení odměňování, prvky a jejich vzájemné vztahy 
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Zdroj: Armstrong, Michael (2007, s. 800) 

 Mezi nejvíce obvyklý systém odměňování zaměstnanců patří mzdy. Mzdy mohou 
být podle Donellyho, Gibsona a Ivanceviche (1997) založeny na ohodnocení času, nebo 
počtu odvedených jednotek práce. Zaměstnanci bývají většinou placeni hodinovou nebo 
denní sazbou. Zaměstnanci mohou být motivování tak, že jsou placeni na základě množství 
odvedených jednotek práce, což je tzv. úkolová mzda.  
 Jako další formy dodatečného odměňování popisuje Donelly, Gibson a Ivancevich 
(1997) zaměstnanecké požitky a služby poskytované zaměstnancům. Tento druh odměn 
představuje peněžní a nepeněžní odměňování nad rámec mzdy nebo platu.  
 Za základní pojmy v problematice motivace lze považovat motiv a stimul. 
Nakonečný (1996) tvrdí, že motiv výkonu je obecná charakteristika jedince. To tedy 
znamená, že různí jedinci se vyznačují různou silou motivu, která rozhoduje o jejich 
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angažované aktivitě. Motiv výkonu se uplatňuje v každé situaci tak, že jedince aktivuje, 
nebo desaktivuje podle toho, zda má vyhlídky na úspěch či na neúspěch. 
 Mimo pojmy motivace a motiv, rozlišujeme dva velice blízké pojmy, a to stimulace 
a stimul. Stimulaci popisují Bedrnová a Nový (2007) jako vnější působení na psychiku 
člověka, v jehož důsledku dochází k určitým změnám jeho činnosti prostřednictvím změny 
psychických procesů, především prostřednictvím změny jeho motivace. Stimul však 
Bedrnová a Nový (2009) popisují jako jakýkoliv podnět, který vyvolává určité změny 
v motivaci člověka.  

Armstrong (2007) tvrdí, že přístupy k motivaci jsou založeny na teoriích motivace. 
Mezi nejvlivnější teorie patří: 

- teorie instrumentality, 
- teorie zaměřené na obsah,  
- teorie zaměřené na proces. 

 
Teorie instrumentalisty 
 Teorie instrumentalisty tvrdí, že odměny nebo tresty slouží jako prostředek 
k zabezpečení, aby se lidé chovali žádoucím způsobem. Jedná se tedy o politiku cukru  
a biče. „Instrumentalita“ pojednává o přesvědčení, že pokud člověk udělá jednu věc, 
následně to povede k další věci. Tato teorie pojednává ve své podstatě o tom, že lidé 
pracují pouze pro peníze. Teorie instrumentalisty se datuje do druhé poloviny 19. století 
s důrazem na ekonomické výsledky. Instrumentalista se domnívá, že člověk bude 
dostatečně motivován k práci v případě, že odměny a tresty budou provázány s jeho 
výkonem. Taylor ve svých metodách vědeckého řízení napsal, že je nemožné přimět 
během jakkoliv dlouhé doby dělníky, aby pracovali pilněji než průměrný člověk v jejich 
okolí, pokud jim to nezajistí značné a permanentní zvýšení jejich peněžní odměny. Podle 
Khola (1972) lze Taylorovu koncepci označit tak, že spočívá ve snaze zvýšit produktivitu 
práce rozvedením dvou předpokladů, a to že člověk chce za svou práci získat peníze  
a zároveň nechce být přetěžován a unaven. Teorie instrumentalisty je ovlivněna 
Skinnerovou koncepcí podmiňování, tedy teorií, že lidé mohou být podmíněni k tomu, aby 
jednali určitým způsobem, jestliže jsou za určité chování odměňování. Tato teorie se 
rovněž nazývá zákon příčiny a účinku. Armstrong (2007) uvádí, že Taylor svou soustavu 
řízení staví na třech zásadách: 

- přidělování velkého denního úkolu, 
- odměnění vysokou mzdou za plně odvedený úkol, 
- trest za nesplnění určeného úkolu. 

Použití Taylerova přístupu v praxi je omezeno jen na systematickou kontrolu bez 
přihlédnutí k ostatním lidským potřebám. 

Důsledky teorie instrumentalisty lze popsat jako základ primitivních pokusů 
motivovat zaměstnance pomocí stimulů. Často se tato teorie odůvodňuje jako odměňování 
založené na výkonu, i když to zřídka představuje efektivní motivátor. 
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Teorie zaměřená na obsah 
 Tato teorie je rovněž označována jako teorie potřeb a jejím základem je 
přesvědčení, že obsah motivace tvoří potřeby. Neuspokojená potřeba může vytvořit napětí 
a stav nerovnováhy. K tomu, aby byla rovnováha opět nastolena, je nutné rozpoznat cíl, 
který uspokojí danou potřebu, a dále zvolit způsob chování, který povede k dosažení 
daného cíle. Můžeme tedy říci, že každé chování je motivováno neuspokojenou potřebou.  
 Je ovšem nutné uvědomit si, že ne všechny potřeby jsou pro danou osobu stejně 
důležité. Některé potřeby vyvolávají mnohem silnější úsilí směřující k dosažení cíle než 
jiné. To závisí na prostředí, z něhož jedinec vyšel, na jeho výchově, dosavadním životě  
a na jeho současné situaci. Komplikovanost této teorie spočívá v tom, že mezi potřebami  
a cíli neexistuje žádný jednoduchý vztah. Na jednu potřebu je možné použít více cílů a tím 
ji uspokojit. Čím silnější je určitá potřeba, tím se okruh možných cílů více rozšiřuje, 
zároveň ovšem může jeden cíl uspokojit více potřeb. Tuto teorii původně vytvořil Maslow 
v roce 1954 a to tak, že vytvořil koncepci hierarchie potřeb, o níž věděl, že je základem 
osobnosti.  
 Maslow se domníval, že existuje pět hlavních kategorií potřeb, které jsou společné 
pro všechny lidi. 

1. Fyziologické potřeby: potřeba kyslíku, potravy, vody a sexu. 
2. Potřeba jistoty a bezpečí: potřeba ochrany proti nebezpečí a nedostatku 

uspokojování fyziologických potřeb. 
3. Sociální potřeby: potřeba lásky, přátelství a akceptace jako příslušníka skupiny. 
4. Potřeba uznání: potřeba mít stabilní a pevné vysoké hodnocení sebe sama a být 

respektován ostatními. 
5. Potřeba seberealizace: potřeba rozvíjet schopnosti a dovednosti a stát se tím, v co 
člověk věří, že je schopen se stát. 
Maslowova teorie motivace tvrdí, že v případě, že bude uspokojena nižší potřeba, 

stává se dominantní potřebou vyšší potřeba a pozornost člověka se soustřeďuje na 
uspokojení této vyšší potřeby.  

Důsledek teorie zaměřené na obsah je to, že orientuje svou pozornost na různé 
potřeby, které motivují lidi, a dále na to, že uspokojená potřeba již není motivátorem. 
Jedním důsledkem Maslowovy teorie je to, že nejvyšším stimul poskytuje motivaci vyšší 
řád potřeb uznání a seberealizace. Když jsou tyto potřeby uspokojovány, nabývají na síle, 
zatímco nižší potřeby se uspokojováním mohou oslabovat. 

Teorie zaměřené na proces 
 V této teorii se nejvíce klade důraz na psychologické procesy nebo síly ovlivňující 
motivaci, i na základní potřeby. Tato teorie je rovněž známá jako poznávací teorie, protože 
se zabývá poznatkem, jak lidé vnímají své pracovní prostředí a způsoby, jak je interpretují 
a chápou. Podle Guesta (1992) poskytuje tato teorie mnohem přiměřenější přístup 
k motivaci lidní než Maslowova teorie. Teorie zaměřená na proces poskytuje realističtější 
vodítko pro metody motivování lidí, proto jsou pro manažery mnohem užitečnější než 
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teorie potřeb. Příslušnými procesy této teorie jsou očekávání, dosahování cílů a pocity 
spravedlnosti. 
 Proces očekávání se nazývá expektační teorie a byl původně součástí teorie 
valence. Valence zastupuje přesvědčení, že pokud člověk udělá jednu věc, povede to 
k jiné, a očekávání je pravděpodobnost, že úsilí povede k určitému výsledku. 
 Teorie cíle byla zformulována v roce 1979 Lathamem a Lockem. Tato teorie tvrdí, 
že motivace a výkon jsou vyšší, pokud jsou jednotlivcům stanoveny specifické cíle, jsou-li 
tyto cíle náročné, ale přijatelné a existuje-li zpětná vazba na výkon. Teorie cíle je 
propojena s koncepcí řízení podle cílů, která pochází ze šedesátých let. Tato koncepce 
často selhávala, protože byla používána byrokraticky, aniž by příslušným pracovníkům 
byla poskytována skutečná podpora a aniž by se zabezpečilo, že si manažeři budou 
uvědomovat významu postupů, jako je dosahování souhlasu, podpora pracovníků a zpětná 
vazba, a aniž by byli kvalifikování v používání těchto postupů.  
 Teorie spravedlnosti se zabývá tím, jak lidé s nimi v porovnání s jinými lidmi 
zachází. Spravedlivé zacházení tedy znamená, že je s člověkem zacházeno stejně jako 
s jinou skupinou. Spravedlnost se týká pocitů a vnímání a v každém případě jde  
o porovnání. 

2.2. Vzdělávání 
 Podle Armstronga (2007, str. 461) je „vzdělávání cílově orientované, založené na 

zkušenosti, ovlivňuje chování a poznávání, a změny, které přináší, jsou relativně stabilní“.  
 Hroník (2007) tvrdí, že vzdělávání je jeden ze způsobů učení se, organizovaný  
a institucionalizovaný způsob učení. Vzdělávací aktivity jsou ohraničené, tedy mají svůj 
začátek a konec. Při koncipování vzdělávání ve firmě postupujeme systematicky. 
 Podle Armstronga (2007) existují čtyři druhy typy vzdělávání: 

a) Instrumentální vzdělávání – vzdělávání, jak lépe vykonávat práci poté, co bylo 
dosaženo základní úrovně výkonu. 

b) Poznávací vzdělávání – výsledky jsou založeny na zlepšení znalostí a pochopení 
věcí. 

c) Citové vzdělávání – výsledky jsou založeny spíše na formování postojů nebo 
pocitů než na formování znalostí. 

d) Sebereflektující vzdělávání – formování nových vzorců nazírání, myšlení  
a chování, a v důsledku toho vytváření nových znalostí.  
Lidé by si měli být vědomi toho, že úroveň jejich znalostí, schopností a dovedností 

je nutné zlepšovat a rozšiřovat ne jen pro spokojenosti jiných, ale zejména také pro svou 
vlastní spokojenost. Proto je nutné pracovníky neustálé motivovat, aby se stále učili  
a vzdělávali. K tomu aby byli pracovníci motivováni, je nutné, aby vzdělávací se lidé 
nalezli ve vzdělávání uspokojení. Pokud účastnící nepovažují i ty nejlepší vzdělávací 
programy za užitečné, mohou velice snadno tyto programy selhat.  

Vzdělávání je nepřetržitý proces, který zvyšuje schopnosti, rozvíjí dovednosti, 
znalosti a postoje, které připravují lidi na budoucí náročnější úkoly. Samostatně řízené 
vzdělávání znamená podněcovat lidi k tomu, aby sami převzali odpovědnost za 
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uspokojování svých vlastních potřeb vzdělávání za účelem zlepšení pracovního výkonu. 
Jestliže má vzdělávaná osoba cíle na vzdělávání, bude mít vzdělávání efektivnější odezvu.  

Armstrong (2007) dále uvádí, že vzdělávající se lidé potřebují mít jasný směr  
a zpětnou vazbu, jak si vedou. Je tedy důležité, aby se jim za správně odvedenou práci 
dostalo pochvaly. Ovšem vnitřně motivování jedinci si tuto pochvalu mohou zabezpečit 
sami, ale v každém případě je nutné mít někoho, kdo pomáhá a usnadňuje vzdělávání.  

Samotným metodám vzdělávání pracovníků předchází identifikace potřeby 
vzdělávání. Tato potřeba vyrůstá z potřeby zlepšení image organizace a z potřeby 
konkurenceschopnosti, která je nejúčinnější zbraní na trhu, neboť kvalitní odborníci jsou 
nedostatkovým zbožím. Důležitým krokem v plánování vzdělávání pracovníků jsou 
bezpochyby metody vzdělávání, kterých je velmi široká škála, z níž musí organizace volit 
tu nejvhodnější.  

Jednou z těchto metod je vzdělávání na pracovišti. Tato metoda se rovněž nazývá 
„on the job“ a je nejvhodnější například ke vzdělávání dělníků, nebo pracovníků 
pracujících rukama. 

Jak uvádí Palán (2002), v dnešní době se vzdělávání zaměstnanců začíná stávat 
synonymem pro rozvoj zaměstnanců a to z toho důvodu, že se podnikové vzdělávání 
začíná posuzovat komplexněji. Současný trend směřuje na zkušenosti. Lektorem se  
v podstatě stává každý, kdo umí víc než ten, na koho své znalosti a zkušenosti přenáší. 

Podle Armstornga (2007) je potřeba v procesu vzdělávání, aby bylo vzdělávání 
efektivní, splnit následující podmínky: 

- je nutná motivace lidí ke vzdělávání. Lidé musí být schopni si uvědomit, že je 
nutné neustále jejich schopnosti a dovednosti zlepšovat, tak aby mohli práci 
vykonávat ke své vlastní spokojenosti i ke spokojenosti jiných. Je nutné, aby si 
zaměstnanci našli ve vzdělávání uspokojení, následkem toho, budou ke vzdělávání 
zároveň motivováni, 

- samostatně řízené vzdělávání, které je založené na tom, že lidé se naučí a zároveň 
zapamatují více, jestliže si přijdou sami na to, jak se věci mají, 

- lidé potřebují někoho, kdo jim ukáže směr, na co se mají podívat. Důležitá je 
podpora ze strany svých nadřízených, v podobě koučování, nebo mentroringu, 

- vzdělávaná osoba musí mít stanovené cíle, které jsou přijatelné a dosažitelné  
a umožní posuzovat pokroky dosažené ve vzdělávání, 

- vzdělávající se lidé potřebují mít jasný směr a zpětnou vazbu, jak si vedou, 
- správně vybrané metody vzdělávání, ke správnému výběru pomáhají konkrétní cíle 

a pochopení individuálních potřeb. Nemělo by se předpokládat, že postačí jen 
jediná metoda, kombinace metod přináší efektivnější výsledky, 

- vzdělávání vyžaduje čas, 
- zohledňovat různé úrovně vzdělávání, které vyžadují různé metody a různý čas. 

Podle Bartáka (2007) umožňuje analýza potřeb zjistit, co chybí jednotlivcům  
a týmům v organizaci z hlediska požadovaných způsobilostí. Cílem analýzy potřeb je: 

- zjistit rozdíly mezi stávajícím a žádoucím výkonem, 
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- formulovat náměty, jaký obsah učení a jaké metody a formy by napomohly 
pozitivní změně, 

- popsat práce a úkolů s cílem stanovit priority požadavků na vzdělávání a rozvoj, 
- identifikovat silné a slabé stránky jednotlivců a týmů, 
- podpořit osobní i týmové rozvoje, včetně optimalizace forem a metod k jejich 

dosažení. 
Proces analýzy potřeb využívá dvou základních a velmi frekventovaných technik,  

a to využívání dotazníků a rozhovorů. Technika využívání dotazníku je hlavní metodou pro 
analýzu vzdělávání a motivace zaměstnanců v této diplomové práci. Mezi výhody 
dotazníkového průzkumu patří: 

- možnost shromáždit v relativně krátkém čase velký objem informací od širokého 
vzorku respondentů, 

- možnost zapojení velkého množství osob, 
- malá náročnost z hlediska personálních a materiálních požadavků, 
- standardizace dotazníkových otázek eliminuje různost možných přístupů, 

pochopení, nač se tazatel ptá, 
- při možnosti respondentů vyjadřovat se anonymně, získat hodnověrnější odpovědi. 

Tato metoda má ovšem také své nevýhody, mezi které patří: 
- konstrukce kvalitního dotazníku vyžaduje příslušnou odbornost, ani standardizace 

otázek nezaručuje shodné pochopení smyslu otázky všemi respondenty, 
- častý výskyt určitého klíčového slova v dotazníku může vést respondenty k jeho 

přeceňování, 
- nebezpeční zneužití osobních dat respondentů a jejich odpovědí fixovaných na 

papíře či na počítači, 
- konstatování případných obtíží neobjasňuje jejich příčiny, 
- případné následné ujasňování získaných odpovědí je časově náročné, tudíž 

eliminuje podstatné výhody dotazníku.  
Jestliže podle Bartáka (2007) tvoří základ vzdělávání cíl, pak determinovanými 

proměnnými jsou metody, formy a techniky vzdělávání. Vhodné metody a formy 
vzdělávání je možné odvodit, víme-li, koho máme čemu, v jakém čase a v jaké kvalitě 
naučit.  
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3. Charakteristika podniku 
V této kapitole je obsažen popis společnosti, ve které bude proveden výzkum 

vzdělávání a motivace zaměstnanců. Jedná se o společnost ITT Holdings Czech Republic 
s.r.o. se sídlem v Ostravě-Hrabové. Stěžejním důvodem pro výběr právě této společnosti 
baly skutečnost, že společnost ITT CZ má dlouhodobou historii na strojírenském trhu a je 
hlavním dodavatelem strojních součástek pro mnoho firem po celé Evropě. Společnost ITT 
CZ vznikla 17. Března 2008 se základním kapitálem 25 200 000 Kč. Předmětem podnikání 
této společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona. 

3.1. Historie vzniku společnosti ITT Holdings 
 ITT CZ je členem mezinárodního uskupení ITT Corporation působící  
ve strojírenských oborech, které využívají náročnou technologii. Společnost ITT CZ  
se řadí do divize „motion and flow control“ a specializuje se na výrobu brzdových destiček  
a brzdových podložek pro největší světové výrobce nákladních a osobních automobilů.  
 V rámci projektu ERASMUS přesunula společnost ITT Holdings výrobu vlakových 
tlumičů z holandského Oud-Beijerald do Ostravské společnosti ITT CZ. Tato výroba 
probíhá v Ostravě na oddělení KONI, pro které se zaměřuje výzkum v této práci v oblasti 
vzdělávání a motivace. Aktuální počet zaměstnanců na tomto oddělení je 147, přičemž 50 
z nich pracuje v kancelářích a zbylých 97 zaměstnanců je zaměstnáno pro práce v provozu. 
 Minulost společnosti ITT lze sledovat až k prvnímu celokovovému čerpadlu na 
světě v roce 1849. Tento vynález dal světu pumpu, která mohla odolat korozivním 
kapalinám a téměř přes noc nahradit dřevěné pumpy. Tato vodní pumpa byla začátkem 
jedné ze společností, Goulds Pumps, která se stala součástí ITT. Společnost Goulds Pumps 
postupně rozšířila nabídku svých výrobků tak, že zahrnovaly vysoce technicky vyspělá 
čerpadla používaná v postupech těžkého průmyslu, jako jsou těžba ropy či zemního plynu, 
výroba elektřiny či hornický průmysl. 
 V létech 1960 až 1977 pod vedením Harolda Geneena získala společnost ITT více 
než 350 firem, mezi které patří velmi známé firmy jako hotely Sheraton, Avis Rent-a-Car, 
Hartford pojištění, Continental Baking a výrobce Wonder Bread. Pod Geneenovým 
vedením vzrostla ITT ze středně velké firmy s obratem 760 milionů dolarů v prodejnách na 
globální korporaci s obratem 17 miliard dolarů v prodejnách. 
 Rand Askarod, který sloužil v letech 1979-1995 jako generální ředitel ITT, se pustil 
do restruktualizace za pomocí strategických prodejů a akvizic, aby byla firma lépe 
organizována a zvládnutelná. To vyvrcholilo v roce 1995, kdy byla ITT rozdělena do tří 
samostatných, nezávislých společností: 

- ITT společnost, která byla zaměřena na hotely a herní podniky, 
- ITT Hartford, která se stala samostatnou pojišťovnou, 
- ITT průmysl, který začal jako sbírka výrobních podniků.  

V roce 2006 změnil ITT průmysl své jméno zpět na společnost ITT. Dnešní ITT je 
zaměřena na strojírenství a provozní dokonalost.  
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Společnost nadále pokračuje jako multiprůmyslová společnost, která poskytuje 
komponenty na vysoké technické úrovni. Nejnovější forma společnosti ITT je věnována 
technice, provozu, silným hodnotám a vedení, inovacím produktů a spokojenosti 
zákazníků.  

Podniky, které dnes tvoří společnost ITT, vznikaly v různých dobách a v různých 
částech světa. Každý z nich vznikl proto, že někdo objevil lepší způsob, jak řešit problém. 
Zakladatele ani nenapadlo, že jejich výtvory jednou budou součástí něčeho mnohem 
většího a lepšího. Soustředili se na práci, tvrdě přemýšleli, oddali se honu za jejich vizí 
s ohromnou intenzitou, aby vybudovali společnosti, které mohou a budou pomáhat 
vytvářet významné příspěvky. 

3.2. Inovace ITT Holdings 
V průběhu let byli technici společnosti ITT v čele inovací železnic, včetně tlumičů, 

nárazníků, konektorů, kabelů a ovladačů pro metra, vlaky, lokomotivy a generaci 
expresních vlaků. 

Společnost ITT navrhuje tlumiče a nárazníky, které stabilizují budovy a mosty po 
celém světě, včetně Erasmova mostu v Rotterdamu. 

Návrháři společnosti ITT také vytvořili tlumiče na míru, které zpomalují výtahy 
instalované v nohách Eiffelovy věže.  
 V roce 1848 zakoupila společnost Seabury Gould podíl společnosti, stavící dřevěné 
pumpy v Seneca Falls v New Yorku a do roka začala s výrobou prvních celokovových 
čerpadel na světě. V roce 1997 se tato společnost stala součástí ITT, čímž vznikla největší 
společnost pro kapalinovou technologii na světě, se zaměřením na průmyslová čerpadla  
a ventily.  

V roce 1857 začala společnost KONI prodávat koňské opratě a kožené čalounění 
v nizozemském městě  Oud-Beijerland. Výroba se v roce 1918 změnila na automobilové 
radiátory, kryty pružin, kovové panely a tlumiče. Společnost KONI začala v roce 1932 
s výrobou frikčních tlumičů. V roce 1950 zahájila společnost mezinárodní expanzi a od 
roku 1972 se stává součástí společnosti ITT holding. Tato výroba byla v roce 2010 
přesunuta do společnosti ITT CZ. 
 V roce 1915 v Los Angeles v Kalifornii byl otevřen malý obchod s elektronikou 
Cannon. Tato společnost vyvinula svou první zástrčku typu „M“, pro uzemnění 
přenosných mlýnků na maso. Tento úspěch vedl k výrobě statisíců konektorů. Společnost 
Cannon se v roce 1967 stala součástí ITT.  
 V roce 1920 začala společnost ITT svůj život jako International Telephone  
& Telegraph, telefonní společnost, sídlící v Portoriku. V roce 1957 se stala velkým 
mezinárodním dodavatelem zařízení pro telefonní ústředny a telekomunikační služby. V té 
době jmenovala společnost nového generálního ředitele Harolda Geneena a vydala se 
novými směry jako společnost aktivní ve více oborech.  
 V roce 1936 byla zahájena výroba ventilů General Control, včetně jednotky 
Aerospace Controls a v roce 1963 se připojili k ITT. 
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 V roce 1966 založila společnost Integrated Dynamics Inc výrobu tlumičů a později 
změnila svůj název na Enidine, která se stala součástí ITT v roce 2007.  
 V roce 1950 začala společnost Friction Technologies vyrábět frikční materiály  
a brzdové destičky pro osobní nákladní vozy. V roce 1977 se společnost Friction 
Technologies stává součástí ITT.  
 V letech 1995 až 2011 se řada generálních ředitelů ITT vydává na cestu přestaveb 
prostřednictvím strategických prodejů a akvizic. Formulují také sdílenou vizi a hodnoty 
společnosti ITT a úspěšný systém řízení. Díky tomuto tahu společnost získala pozici 
světové špičky v oblasti společenské odpovědnosti a finančních výsledků.  

3.3. Motivace a vzdělávání ve společnosti ITT CZ 
 Společnosti ITT CZ se podařilo v loňském roce získat dotace z Evropské unie (dále 
EU). Tato dotace EU byla společnosti poskytnuta na zákonná školení, která jsou nezbytná 
pro úzce specializovaná profese. Tato dotace EU byla ve výši 750 700 Kč a společnost  
ITT CZ tuto částku využila pro školení zaměstnanců Údržby a Svářečů. Tato školení 
probíhala od Září 2013 do konce téhož roku. Školení byla určena pro jednotlivé metody ve 
zmíněných oborech. 

Školení pro Údržbáře byla určena pro oblasti hydraulika, pneumatika, simaticS7, 
micromaster a fanuc. Školení pro svářeče byla určena pro svařovací metody 141 P FW 1.3 
S t2,0PBsl, 141 T BW 6 S t5,0 D 57,0 H-L 045 ssnb, 135 P BW 1,3 S t 12,0 PF ssnb + ml 
a 135 T FW 1,3 S t 3,0 D60,0PBsl. 

Další školení, která společnost ITT CZ svým zaměstnancům nabízí, slouží ke 
zdokonalení dosavadních výsledků zaměstnanců.  

V letošním roce pořídila společnost nové strojní zařízení určené pro výrobu 
vlakových tlumičů. Jedná se o CNC frézku značky Doosan. Z tohoto důvodu vybrala 
jednotlivé pracovníky, zaměstnané pro práci na CNC obráběcích strojích. Tito zaměstnanci 
se zúčastnili dvoutýdenního kurzu určeného pro výuku práce na tomto strojním zařízení. 

Mimo tyto kurzy, které společnost nabízí v rámci zlepšování kvality pracovního 
výkonu, nabízí rovněž možnost vzdělávání v anglickém jazyce. Zaměstnanci pracující 
v provozu se těchto kurzů mohou zúčastnit dobrovolně a někteří zaměstnanci pracujících 
v kancelářích se těchto kurzů musejí účastnit povinně. Tyto kurzy jsou určené nejen pro 
zaměstnance, kteří s angličtinou teprve začínají, ale také pro ty, kteří se v něm chtějí pouze 
více zdokonalit. 

Společnosti ITT CZ se snaží své zaměstnance motivovat formou benefitů a postihů. 
Formulovat principy pro poskytování benefitů zaměstnancům je povinováno personální 
oddělení, které je rovněž odpovědno za posuzování nároků zaměstnanců na benefity  
a jejich poskytování zaměstnancům včetně dodržování principů stanovených vnitřním 
přepisem o zaměstnaneckých benefitech. Podávat personálnímu oddělení návrhy na změnu 
či revizi jsou oprávněni Linioví manažeři. Linioví manažeři jsou odpovědni za seznámení 
svých podřízených s vnitřním předpisem o zaměstnaneckých benefitech a za dodržení 
pravidel v tomto předpisu uvedených. 
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Společnost ITT CZ poskytuje svým zaměstnancům v pracovním poměru, balíček 
benefitů, uvedených níže. Tyto benefity nejsou poskytovány zaměstnancům po dobu 
překážek v práci ze strany zaměstnance, které trvají déle než 21 dní. Mezi tyto překážky 
patří například mateřská a rodičovská dovolená, dlouhodobá pracovní neschopnost nebo 
uvolnění z důvodu výkonu veřejné funkce. Mezi překážky v práci ze strany zaměstnance 
nepatří dočasná pracovní neschopnost zaměstnance, která byla způsobena pracovním 
úrazem nebo nemoci z povolání. 

Zaměstnancům, kteří mají uzavřenou smlouvu o životním pojištění s ING 
pojišťovnou, poskytuje příspěvek 300 Kč měsíčně prostřednictvím zprostředkovatele 
společnosti MARSH s.r.o. se sídlem v Praze 2.  

Zaměstnavatel nadále poskytuje zaměstnancům dotované hlavní jídlo v kantýně. 
Zaměstnanci si část tohoto jídla hradí ve výši 20 Kč za každou odpracovanou směnu. 
Odpracovanou směnou se rozumí taková, ve které zaměstnanec odpracuje její převážnou 
část, tedy delší než 4 hodiny. Na dotované hlavní jídlo nemá zaměstnanec nárok ve dnech 
čerpání dovolené, překážkách v práci, čerpání náhradního volna a ve dnech, kdy byl vyslán 
na služební cestu, za kterou mu náleží stravné v souladu se zákoníkem práce. V případě, že 
zaměstnavatel neumožní zaměstnancům stravování v podnikové kantýně, bude 
zaměstnanci vydána stravenka v hodnotě 50 Kč.  

Zaměstnanci společnosti ITT CZ mají možnost čerpat dovolenou nad stanovený 
zákonný nárok. Výměra dovolené tak činí 25 pracovních dnů za kalendářní rok. Při 
neomluvené absenci se krátí dovolená až o 1 až 3 dny za každou neomluveně zameškanou 
směnu dle § 223 odst. 2 zákoníku práce na požadavek nadřízeného doručený personálnímu 
oddělení. 

Společnost ITT CZ dále nabízí svým zaměstnancům možnost převedení hlasových 
a datových služeb mobilního operátora pod rámcovou smlouvu zaměstnavatele 
s poskytovatelem služeb. Na tuto službu mají nárok pouze ti zaměstnanci, kteří jsou 
v zaměstnání ve společnosti na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou. Nárok na tuto 
službu vracejí zaměstnanci, kteří jsou ve výpovědní lhůtě, nebo kteří mají u zaměstnavatele 
evidovány srážky ze mzdy na základě soudního rozhodnutí. Dále ztrácejí na převedení 
hlasových a datových služeb nárok zaměstnanci na základě špatné platební morálky vůči 
poskytovateli služeb. 

Pracovníci zaměstnaní ve společnosti v trvalém pracovním poměru po uplynutí 
zkušební doby mají nárok na zakoupení brzdových destiček za cenu výrobních nákladů. 
Zaměstnance má nárok na zakoupení 1 balení brzdových destiček za kalendářní rok.  

Mezi peněžní odměny, které pracovníci dostávají na základě pracovního výkonu, 
patří prémie za výrobu, prémie za bezpečnost práce a osobní hodnocení.  

Společnost dále nabízí svým zaměstnancům každé tři měsíce peněžní poukázky na 
prací prostředky. Na základě odpracovaných let ve společnosti získávají zaměstnanci 
poukazy na masáže. Zaměstnanci mají rovněž možnost využít příspěvky na sportovní, 
zájmovou a společenskou činnost. Tyto příspěvky mohou zaměstnanci využít například při 
vánočních oslavách. Společnost ITT CZ nabízí svým zaměstnancům peněžní odměny na 
základě různých životních jubileích. 
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3.3.1. Peněžité odměny při životních jubileích 
Zaměstnanec pracující ve společnosti ITT CZ v trvalém pracovním poměru, který 

rozváže tento pracovní poměr z důvodu odchodu do starobního, nebo plného invalidního 
důchodu, dostane od zaměstnavatele jednorázovou peněžitou odměnu ve výši 10 000 Kč 
hrubého. Podmínkou přiznání této odměny je alespoň 5 let nepřetržitě trvající pracovní 
poměr u zaměstnavatele. 

Při sňatku zaměstnance vyplatí zaměstnavatel tomuto zaměstnanci jednorázovou 
peněžitou odměnu ve výši 3 000 Kč. Podmínkou pro přiznáním odměny je alespoň 3 roky 
nepřetržitě trvajícího pracovního poměru u zaměstnavatele.  

Při odpracování určitého počtu let, získá zaměstnanec od společnosti ITT CZ 
jednorázový věrnostní příplatek. Tento příplatek odpovídá počtu odpracovaných let, a to za 
prvních 5 let 5 000 Kč hrubého, za prvních 10 let 10 000 Kč hrubého a za prvních 15 let 
15 000 Kč hrubého. 

Zaměstnanci, kteří jsou bezpříspěvkovými dárci krve či krevní plazmy, získají 
jednorázovou odměnu při získání ocenění Dr. Jánského a to v následující výši: 

- 1 000 Kč hrubého za bronzovou plaketu, 
- 2 000 Kč hrubého za stříbrnou plaketu, 
- 3 000 Kč hrubého za zlatou plaketu, 
- 5 000 Kč hrubého za každý Jánského kříž. 

 

3.3.2. Odměny za zlepšovací návrhy 
Společnost ITT CZ zavedla pro své zaměstnance odměny za zlepšovací návrhy. 

Tyto odměny probíhají v rámci programu LEAN.  
Filosofie LEAN production vychází ze základního konceptu, že všechny činnosti 

firmy, které nemají za cíl tvorbu hodnoty pro zákazníka, jsou plýtváním a jako takové 
musejí být eliminovány. Žádný proces není možné nastavit tak, aby jej již nikdy nebylo 
nutné upravovat. Pouze na základě nového stavu je možné "vidět" další příležitosti pro 
zlepšení. Organizace, kterým se podaří zavézt neustálé zlepšování jako součást jejich 
běžného fungování, jsou na nejlepší cestě k dlouhodobě udržitelným 
pozitivním výsledkům. Zapojení zaměstnanců je kritické z mnoha důvodů. Lidé, kteří se 
účastní plánování a implementace změn jsou přirozeně více motivováni tyto změny 
přijmout a podpořit. Navíc je důležité si uvědomit, že největším odborníkem na každou 
činnost je většinou ten, kdo ji vykonává nejčastěji. 

Zlepšovací návrh LEAN je tedy takový návrh, který přináší: 
- zlepšení kvality, 
- zvýšení produktivity, 
- úsporu pracovní síly, času a nákladů, 
- usnadnění práce, 
- ochranu životního prostředí, 
- zlepšení pracovního prostředí. 

O zlepšovací návrh se nejedná, pokud je řešení v popisu práce/pracovní náplni 
zaměstnance nebo je součástí jeho účasti v projektu. 
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Postup pro získání odměny za zlepšovací návrhy v rámci programu LEAN: 
- vyplnění formuláře Přihláška zlepšovacího návrhu, 
- odevzdání přihlášky na personální oddělení, 
- kontrola úplnosti a registrace Přihlášky, 
- definování složení komise, svolání komise, 
- vyhodnocení zlepšovacího návrhu, 
- podnět pro realizaci, návrh odměny, 
- schválení realizace, 
- schválení vyplacení odměny. 

 

3.3.3. Zdravá společnost  
Mimo motivace týkající se pracovního prospěchu zaměstnanců, se společnost ITT 

CZ snaží své zaměstnance motivovat také v oblasti zdraví. Své zaměstnance se snaží 
v tomto směru motivovat pomocí programu „zdravá společnost“.  

Cílem tohoto programu je: 
- Zlepšit pracovní prostředí a podmínky, 
- pečovat o zaměstnance, 
- motivovat zaměstnance k větší péči o své zdraví, 
- snížit nemocnost. 

V rámci tohoto programu společnost zrušila kuřácké místnosti uvnitř budovy  
a přesunula kuřácký prostor mimo budovu společnosti. Dále společnost ITT CZ zavedla 
rozdávání poukázek na volnočasové aktivity a lázeňské pobyty v rámci losování, zavedla 
zdravější jídla v kantýně apod. Harmonogram projektu zdravá společnost je uveden 
v příloze č. 3.  
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4. Analýza vzdělávání a motivace 
Tato kapitola je věnována možnostem vzdělávání pro lepší pracovní výkony ve 

společnosti ITT Holdings, s.r.o. a dále jakým způsobem tato společnost motivuje své 
zaměstnance k lepším pracovním výkonům. Tato data jsou popsána na základě informací, 
které byly poskytnuty ve společnosti ITT Holdings, s.r.o. 
 Dalším krokem bylo zpracování dotazníkového průzkumu, jehož cílem bylo 
odpovědět na otázky, zda jsou pracovníci spokojeni se způsobem vzdělávání a motivace.  

4.1. Motivace a vzdělávání zaměstnanců ve společnosti ITT Holdings 
Společnost ITT Holdings má pobočky na spoustě místech po celém světě. Pobočka 

v České republice se nachází v Ostravě-Hrabové. Hlavní výroba této společnosti se zabývá 
komponenty do aut a do vlaků. Jak již bylo zmíněno ve třetí kapitole této práce, má ITT 
Holdings velkou roli na strojírenském trhu. Její historie sahá hluboko do minulosti  
a dosáhla již velkých úspěchů. To byl důvod, proč byla tato společnost vybrána pro 
analýzu vzdělávání a motivace zaměstnanců, které se zabývá tato práce. 

Společnost ITT Holdings CZ nabízí svým zaměstnancům řadu odměn, jejichž 
úkolem je dostatečně motivovat zaměstnance k lepším výkonům v zaměstnání. Jak již bylo 
podrobněji zmíněno ve třetí kapitole, mezi tyto stimuly společnosti patří:  prémie za 
výrobu, prémie za bezpečnost práce, osobní hodnocení, penzijní a životní pojištění, 
příspěvek na stravování, zvýhodněný mobilní tarif, vzdělávací kurzy, 5 dní dovolené nad 
zákonem stanovený rámec, poukázky na prací prostředky, finanční dary a  příspěvky na 
sportovní, zájmovou a společenskou činnost. Jednou z hlavních motivací každé společnosti 
je rovněž osobní hodnocení pracovníka.  
 Společnosti ITT Holdings CZ zavedla odměny za zlepšovací návrhy v rámci 
programu LEAN v továrně. Jedná se o návrh, který přináší zlepšení kvality, zvýšení 
produktivity, úsporu pracovní síly, času a nákladů, usnadnění práce, ochranu zdraví, 
ochranu životního prostředí a zlepšení pracovního prostředí  

Mimo motivace týkající se zlepšení pracovního prospěchu zaměstnanců se 
společnost rovněž snaží své pracovníky motivovat v oblasti zdraví. Pro tuto oblast 
společnost využívá program „zdravá společnost”, jehož cílem je zlepšit pracovní prostředí 
a podmínky, pečovat o zaměstnance, motivovat zaměstnance k větší péči o své zdraví a 
snížit nemocnost. V rámci tohoto projektu společnost zrušila kuřácké prostory uvnitř 
budovy, zavedla rozdávání omezených množství poukázek při losování na volnočasové 
aktivity a lázeňského pobytu, zavedla zdravější stravování v jídelně apod. 

Společnosti ITT Holdings CZ získala dotace Evropské unie pro vzdělávání 
zaměstnanců v hodnotě 750 700 Kč. Tato částka byla použita na zákonná školení 
zaměstnanců údržby a svářečů. Tato školení probíhala již od září 2013 až do konce téhož 
roku. 

Mimo kurzy, které společnost nabízí v rámci zlepšování kvality pracovního 
výkonu, nabízí rovněž možnost vzdělání v anglickém jazyce.  
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4.2. Dotazníkový průzkum 
Dotazník byl sestaven na základě teoretických poznatků a studia sekundárních 

údajů. Dotazník je přiložen v příloze č. 1, a jeho cílem je zjistit spokojenost zaměstnanců 
společnosti ITT CZ v oblasti motivace a vzdělávání. Dotazník je složen z 21 otázek, 
z nichž 16 je otevřených, kdy respondenti měli možnost označit pouze jednu odpověď. Tři 
jsou polootevřené, kdy u jedné této otázky je více možností a u dvou otázek je pouze jedna 
možnost. Jedna otázka je škálová, kdy respondenti v tabulce označovali hodnotu, kterou 
přikládají uvedeným odměnám.  
 První dvě otázky v dotazníku jsou věnovány všeobecně systému motivace. Jedná se 
především o spokojenosti respondentů. Třetí a čtvrtá otázka se respondentů ptá na 
spokojenost s odměnami, které společnost nabízí. Respondenti zde označují v tabulce 
důležitost, kterou jednotlivým odměnám přikládají a následně v páté otázce navrhují jiné 
druhy odměn, které by preferovali místo těch, které nevyužívají, nebo jim nepřikládají 
žádný význam.  
 Šestá až osmá otázka se ptá na spokojenost zaměstnanců s finančním hodnocením 
vzhledem k náročnosti práce, znalostí a kvalifikace pracovníků a finančnímu hodnocení 
v jiných organizací. Devátá otázka týkající se motivace se ptá respondentů na spokojenost 
s nadřízeným. 
 Desátá až třináctá otázka se týkají vzdělávání. Respondenti zde informují o své 
spokojenosti s kurzy, které organizace nabízí. 
 Čtrnáctá otázka se respondentů ptá na spokojenost s projektem „zdravá výživa“. 
 Otázky patnáct a šestnáct jsou věnovány projektu „LEAN“, který se týká 
zlepšovacích návrhů. Respondenti zde informují, zda o programu vědí, a zda se do něj 
zapojují. 

Sedmnáctá až jedenadvacátá otázka se zabývá pouze zaměstnanci. Respondenti zde 
vypisují svůj věk, dosažené vzdělání, pracovní pozici v organizaci a dobu, po kterou 
v organizaci pracují.  

4.2.1. Vyhodnocení dotazníku 
Analýza vzdělávání a motivace je v této práci zaměřena na oddělení KONI ve 

společnosti ITT CZ, které již bylo popsáno ve třetí kapitole. Dotazník vyplnilo 36 
respondentů, z nichž tvoří 19 mužů, tedy 52,80% a 17 žen, což je 47,20%. Procentuální 
rozložení respondentů podle pohlaví je uvedeno v grafu č. 1. 
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Graf č. 1: Rozložení respondentů podle pohlaví 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z dotazníků 

 
 Ze všech účastněných respondentů pracuje 16 pracovníků, tedy 44,45%, na pozici 
dělník, 10 pracovníků na pozici technicko-hospodářský pracovník (dále TH pracovník), 
což činí 27,78%. 7 zaměstnanců-19,44%, jako administrativní pracovník a 3 na jiné pozici, 
a to team leader, pracovník kvality a vedoucí pracovník. Jiná pracovní pozice tedy byla 
označena 8,33% respondenty. Rozložení respondentů podle pozice je uvedeno v grafu č. 2. 

Graf č. 2: Rozložení respondentů podle pozice 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z dotazníků 

 
 Z 16 dělníků je 6 ve věku 21-30 let, 9 ve věku 31-40 let, 1 ve věku 41-50 let. Team 
leader je ve věku 31-40 let. Zaměstnanců, kteří pracují v kancelářích, vyplnilo dotazník 19 
pracovníků. Z nichž je 12 ve věku 21-30 let, 4 ve věku 31-40 let, 2 ve věku 41-50 let a 1 ve 
věku 51-60 let.  
 Z celkového počtu respondentů, je tedy 18 pracovníků ve věku 21-30 let, což je 
50%, 14 pracovníků ve věku 31-40 let, tedy 38,89%. 3 pracovníci jsou ve věku 41-50 let, 
což je 8,33%. Zbylých 2,78% odpovídá 1 pracovníkovi, který je ve věku 51-60 let. 
Rozložení respondentů podle věku je uvedeno v grafu č. 3. 
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Graf č. 3: Rozložení respondentů podle věku 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z dotazníků 

 Z pracovníků z provozu má 1 základní vzdělání, 4 jsou vyučeni v oboru bez 
maturity, 2 mají střední odborné vzdělání bez maturity a 8 má úplné střední vzdělání 
s maturitou. Team leader je vyučen v oboru bez maturity. V kancelářích pracuje 1 osoba 
vyučena v oboru bez maturity, 14 pracovníků má úplné střední vzdělání s maturitou, 4 
pracovníci mají Bakalářský titul a 1 pracovník má vysokoškolské vzdělání s vyšší 
kvalifikací.  
 61,11% z celkového počtu respondentů má úplné střední vzdělání s maturitou, 1 
respondent má pouze základní vzdělání a 1 má vysokoškolské vzdělání s vyšší kvalifikací, 
což je 2,78%. Vyučen v oboru bez maturity je 5 respondentů, což činí 13,89% a 3 
respondenti mají střední odborné vzdělání bez maturity, což činí 8,33%. Vysokoškolské 
vzdělání s bakalářským titulem mají 4 respondenti-11,11%. Graf č. 4 ukazuje procentuální 
rozložení respondentů podle vzdělání. 

Graf č. 4: Rozložení respondentů podle vzdělání 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z dotazníků 
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 Méně než rok pracují ve společnosti 2 dělníci, 9 dělníků 1-3 roky a 5 dělníků 4-6 
let. Team leader pracuje ve společnosti 1-3 roky. Z pracovníků z kanceláří pracují 3 ve 
společnosti méně než rok, 11 pracovníků 1-3 roky a 5 pracovníků 4-6 let. 
 58,33% tvoří 21 respondentů z celkového počtu, kteří ve společnosti pracují 1-3 let. 
Méně než rok pracuje ve společnosti 13,89%, tedy 5 pracovníků. Zbylých 10 respondentů 
tvoří 27,78%. Ti pracují ve společnosti 4-6 let. Rozložení respondentů podle délky 
v organizaci ukazuje graf č. 5. 

Graf č. 5: Rozložení respondentů podle délky v organizaci  

  
Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z dotazníků 

4.2.2. Odměňování a motivace ve společnosti 
Na první otázku „Je pro Vás způsob odměňování vaší organizace dostatečnou 

motivací?“ měli respondenti na výběr jednu z možností, která nejlépe vystihovala jejich 
názor, a to „ano“, „spíše ano“, „ne“ nebo „spíše ne“. Ze 17 pracovníků z provozu 1 
respondent odpověděl „ano“ a 1 „spíše ano“, což znamená, že se systémem odměňování 
v organizaci je spokojeno 11,76% respondentů pracujících v provozu. 7 respondentů 
odpovědělo na první otázku „ne“, což je 41,18% a 8 respondentů odpovědělo „spíše ne“, 
což je 47,06%. 5 zaměstnanců pracujících v kancelářích odpovědělo na první otázku 
„ano“, což činí 26,32 %. 11 odpovědělo „spíše ano“, což činí 57,89%, 2 odpověděli „ne“, 
tedy 10,53% a 1 odpověděl „spíše ne“, což je 5,26%. Porovnání odpovědí první otázky 
pracovníků z provozu a v kanceláři je uvedeno v grafu č. 6. 

Z celkového počtu 36 respondentů odpovědělo na první otázku „ano“ 6 osob, tedy 
16,67%, „spíše ano“ označilo 12 respondentů-33,33%. 9 respondentů odpovědělo „ne“. Se 
systémem odměňování je tedy nespokojeno 25% respondentů. Zbylých 25% respondentů 
odpovědělo „spíše ne“, což je tedy 9 osob.  

  

13,89%

58,33%

27,78%

Rozložení respondentů podle délky v organizaci

Méně než rok

1-3 roky

4-6 let



Bc. Eva Jacková: Analýza vzdělávání a motivace pracovníků ve vybrané společnosti 
 

2014  21 

Graf č. 6: Je pro Vás způsob odměňování vaší organizace dostatečnou motivací? 

  
Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z dotazníků 

Druhá otázka se respondentů ptala: „Myslíte, že je systém odměňování vaší 
společnosti spravedlivý?“. Jeden respondent pracující v provozu odpověděl na tuto otázku 
„ano“, což činí 5,88 % a 5 odpovědělo „spíše ano“, což činí 29,42%. Odpověď „ne“ 
označilo 9 pracovníků z provozu a „spíše ne“ označili 2 pracovníci. Se spravedlností 
odměňování ve společnosti je tedy nespokojeno 52,94% a spíše nespokojeno 11,76% 
respondentů, zaměstnaných pro práci v provozu. Pracovníci z kanceláří jsou se systémem 
odměňování většinou spokojeni. 21,05%, tedy 4 pracovníci označili „ano“ a 47,37%, tedy 
9 pracovníků odpovědělo „spíše ano“. 3 pracovníci odpověděli na druhou otázku „ne“ a 3 
„spíše ne“, což je v obou těchto případech 15,79%. Graf č. 7 znázorňuje rozdíl, jak na tuto 
otázku odpovídali pracovníci z provozu a pracovníci z kanceláří. 

Z celkového počtu respondentů tedy na tuto otázku odpovědělo „ano“ 5 
pracovníků, což je 13,89% a „spíše ano“ označilo 14 respondentů, tedy 38,89%. 
Nespokojených se systémem odměňování je 12 zaměstnanců, kteří zaškrtli odpověď „ne“  
a 5 respondentů označilo odpověď „spíše ne“, což činí zbylých 13,89%.  

Graf č. 7: Myslíte, že je systém odměňování vaší společnosti spravedlivý? 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z dotazníků 

Ve třetí otázce měli respondenti zakroužkovat v tabulce důležitost, jakou přikládají 
jednotlivým odměnám. V tabulce bylo 5 možností:1-„velmi důležité“, 2-„spíše důležité“, 
3-„spíše nedůležité“, 4-„nedůležité“, 5-„tato odměna se mě netýká“.  
 Tabulka č. 1 ukazuje celkové výsledky všech respondentů. Důležitost 5 byla 
v tabulce vyřazena, jelikož pouze vylučuje ty zaměstnance, kterých se daná odměna 
netýká. 
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Tabulka č. 1: Důležitos
 
Prémie za výrobu 
Prémie za bezpečnost prác
Osobní hodnocení 
Penzijní a životní pojištěn
Příspěvek na stravování 
Zvýhodněný mobilní tarif
Vzdělávací kurzy 
5 dní dovolené nad zákone
Poukázky na prací prostře
Finanční dary 
Příspěvky na sportovní, zá
Nárok na solvinu, krém na

Zdroj: vlastní zpracování na z
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Tabulka č. 2: Bez které
 
Prémie za výrobu 
Prémie za bezpečnost prác
Osobní hodnocení 
Penzijní a životní pojištění
Příspěvek na stravování 
Zvýhodněný mobilní tarif 
Vzdělávací kurzy 
5 dní dovolené nad zákone
Poukázky na prací prostřed
Finanční dary 
Příspěvky na sportovní, záj
Nárok na solvinu, krém na
Zdroj: vlastní zpracování na z
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Tabulka č. 2: Návrh odměn 
Odměny  
Poukazy do kosmetických salónů 1 
Odměna za 100% docházky 7 
Odměna za nevybranou dovolenou 5 
Odměna za nevybranou nemocenskou 5 
Odměna za přesčasy 1 
Příspěvky cyklistům 1 
Odměna za tabákovou abstinenci 1 
Příspěvek na dopravu 3 
13. a 14 plat 6 
Team building 1 
Momentální odměny jsou dostačující 15 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z dotazníků 

 V 6. otázce respondenti odpovídali na otázku „Je finanční ohodnocení Vaší práce 
dostatečné vzhledem k náročnosti práce?“. Měli 4 možnosti, a to „ano“, „spíše ano“, „ne“ a 
„spíše ne“. Jeden respondent pracující na provozu, odpověděl „ano“, což je 5,588% a 3 
odpověděli „spíše ano“, tedy 17,65%. „Ne“ odpověděli 3 respondenti, „spíše ne“ 
odpovědělo 9 respondentů, tedy 52,94%. Zbylý 1 respondent opověděl na otázku 6 
„nevím“. Ze zaměstnanců pracujících v kancelářích odpověděl 1 „ano“ a 17 „spíše ano“, 
což je 89,48%. „Spíše ne“ odpověděl 1 respondent, což je 5,26%. Procentuální odpovědi 
na otázku č. 6 jsou uvedeny v grafu č. 9. 
 Z celkového počtu respondentů 55,56%, tedy 20 osob, odpovědělo na tuto otázku 
„spíše ano“ a 2 odpověděli ano, což je 5,56%. 3 respondenti odpověděli „ne“, což činí 
8,32% a 10, tedy 28,78%, odpovědělo „spíše ano“. Zbylých 2,78% odpovídá  
1 respondentu, který odpověděl „nevím“. 

Graf č. 9: Je finanční ohodnocení Vaší práce dostatečné vzhledem k náročnosti 
práce? 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z dotazníků 

 „Je finanční hodnocení Vaší práce dostatečné vzhledem k finančnímu hodnocení 
v jiných organizacích?“ je otázka číslo 7. Měli možnost označit 4 odpovědi, a to „ano“, 
„spíše ano“, „ne“ a „spíše ne“. V případě pracovníků zaměstnaných organizací pro práci na 
provoze, „ano“ odpověděl pouze 1 respondent, „spíše ano“ odpovědělo 5 respondentů, tedy 
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29,41%. 17,65%, což jsou 3 respondenti, odpovědělo „ne“ a 35,29%, tedy 6 respondentů 
odpovědělo „spíše ne“. Zbylí 2 zaměstnanci tvoří 11,77% a odpověděli „nevím“. 
Pracovníci z kanceláří jsou spíše spokojeni, 3 odpověděli „ano“, což činí 15,79% a 14 
„spíše ano“, tedy 73,68%. Pouze dva respondenti odpověděli „ne“, což činí 10,53%. 
Grafické znázornění odpovědí na tuto otázku je vykresleno v grafu č. 10. 
 Celkem tedy na tuto otázku odpovědělo „ano“ 11,11%, „spíše ano“ 52,77%. 
Odpověď „ne“ označilo 13,89% a „spíše ne“ 16,67%. „Nevím“ označilo 5,56% 
respondentů. 

Graf č. 10: Je finanční hodnocení Vaší práce dostatečné vzhledem k finančnímu 
hodnocení v jiných organizacích? 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z dotazníků 

 V otázce č. 8 odpovídali respondenti na otázku „Myslíte si, že Vaše organizace 
řádně finančně hodnotí zaměstnance na základě znalostí, kvalifikace a praxe v oboru?“. 
Respondenti měli možnost označit 3 odpovědi, a to: „ano“, „ne-pracovníci s menší 
kvalifikací mají stejné finanční hodnocení jako pracovníci s vyšší kvalifikací“  
a „o finančním hodnocení jiných pracovníků nic nevím“. „Ano“ označili 2 pracovníci 
z provozu, což činí 11,76%, „ne“ označilo 9 pracovníků-52,95% a „nevím“ zbylých 
35,29%, tedy 6 pracovníků. Respondenti pracující v kancelářích odpověděli na 68,42% 
„nevím“, což činí 13 respondentů. „Ano“ označili 4 pracovníci, tedy 21,05% a „ne“ 
odpověděli 2 pracovníci, tedy 10,53%. Graf č. 11 znázorňuje rozdíl v odpovědích od 
pracovníků z provozu a z kanceláří. 
 Celkem tedy „ano“ označilo 16,67% respondentů, „ne“ označilo 30,55% a „nevím“ 
52,78%. 
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Graf č. 11: Myslíte si, že Vaše organizace řádně finančně hodnotí zaměstnance na 
základě znalostí, kvalifikace a praxe v oboru?“ 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z dotazníků 

 „Pokud Vás nadřízený pokárá za špatně odvedenou práci, řekne Vám také, v čem 
jste udělal chybu a jak ji napravit?“ je otázka číslo 9. Respondenti měli možnost zaškrtnout 
jednu ze tří odpovědí: „ano“, „ne-nikdy nevím, v čem jsem chybu udělal (a)“ a „ne-jiný 
důvod“. Šest respondentů pracujících v provozu označilo „ano“ a 6 respondentů označilo 
„ne-nikdy nevím v čem jsem udělal chybu“, což v obou případech činí 35,29%. „Jiný 
důvod“ označilo 29,42% pracovníků z provozu, tedy 5 osob, z nich dva jako jiný důvod 
uvedli, že se s tímto případem ještě nesetkali a tři uvedli, že nadřízený není odborně 
způsobilý, tedy sám neví, v čem chyba nastala. 17 respondentů pracujících v kancelářích 
označilo „ano“. 89,48% respondentů pracujících v kancelářích vždy ví, jakou udělal chybu. 
1 respondent označil „ne-nikdy nevím, v čem jsem chybu udělal (a)“ a 1 označilo „jiný 
důvod“. V obou těchto odpovědí to činí 5,26%. Respondent, který označil jiný důvod, 
uvedl, že se s touto situací dosud nesetkal. Grafické znázornění odpovědí je v grafu č. 12. 
 Celkem tedy 63,89% respondentů označilo odpověď „ano“, 19,44% označilo „ne-
nikdy nevím v čem jsem chybu udělal (a)“ a 16,67% respondentů označilo „jiný důvod“. 

Graf č. 12: Pokud Vás nadřízený pokárá za špatně odvedenou práci, řekne Vám také, 
v čem jste udělal chybu a jak ji napravit?“ 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z dotazníků 

 V 10. otázce respondenti odpovídali na otázku „Máte možnost navštěvovat 
vzdělávací kurzy týkající se Vaší profese?“ a měli možnost odpovědi „ano“, „ano-musím 
se jich účastnit povinně“, „ne“ a „ne-nikdy jsem neměl tuto možnost“. Odpověď „ano“ 
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označili 4 pracovníci z provozu, což činí 23,53%, „ano-musím se jich účastnit povinně“ 
označili 3 pracovníci, tedy 17,65%. 41,17%, tedy 7 pracovníků, označilo odpověď „ne“  
a zbylých 17,65%, tedy 3 pracovníci, označilo „ne-nikdy jsem neměl tuto možnost“. 
Většina pracovníků-73,68%, z kanceláří označila odpověď „ano“. 4 pracovníci, což činí 
21,06%, označili „ano-musím se jich účastnit povinně“. Poslední pracovník z kanceláří činí 
5,26% a označil odpověď „ne“. Rozdílnost odpovědí pracovníků pracujících v provozu  
a pracujících v kancelářích je tedy značně veliká a je možno ji vidět v grafu č. 13. 
 Celkem 50% respondentů označilo odpověď „ano“, 19,44% „ano-musím se jich 
účastnit povinně“, 22,23% „ne“ a 8,33% označilo „ne-nikdy jsem tuto možnost neměl“. 

Graf č. 13: Máte možnost navštěvovat vzdělávací kurzy týkající se Vaší profese? 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z dotazníků 

 V otázce číslo 11 respondenti označují odpovědi „ano“, „ano-musím se jich účastnit 
povinně“, „ne“ a „ne-nikdy jsem neměl tuto možnost“ a to na otázku „Využíváte 
vzdělávací kurzy nabízené Vaší organizací?“. Tři pracovníci zaměstnaní v provozu 
odpověděli „ano“ a 3 „ano-musím se jich účastnit povinně“, což je u obou otázek 17,65%. 
„Ne“ označilo 5 respondentů, což činí 29,41% a „ne-nikdy jsem neměl tuto možnost“ 
označilo 6 respondentů, tedy 35,29%. Sedmnáct respondentů-89,47%, označilo odpověď 
„ano“. Odpověď „ne“ neoznačil ani jeden respondent a zbylý dva respondenti označili 
otázky „ano-musím se jich účastnit povinně“ a „ne“. U obou otázek se tedy jedná o 5,26%. 
Odpovědi na otázku č. 11 jsou znázorněny v grafu č. 14. 
 Z celkového počtu respondentů označilo odpověď „ano“ 55,56%, tedy 20 osob. 
„Ano-musím se jich účastnit povinně“ označilo 11,11%, „ne“ označilo 13,89% a 19,44% 
respondentů označilo odpověď „ne-nikdy jsem neměl tuto možnost“. 
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Graf č. 14: Využíváte vzdělávací kurzy nabízené Vaší organizací? 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z dotazníků 

 Otázka číslo 12 se respondentů ptá na otázku „Myslíte si, že jsou tyto kurzy 
prospěšné pro zlepšení výkonů Vaší práce?“. Odpovědi respondentů jsou uvedeny v grafu 
č. 15. Respondenti měli možnost odpovědět „ano“, „ne“ a „myslím, že nové znalosti 
nepřináší“. 58,82% respondentů pracujících v provozu, tedy 10 pracovníků, odpovědělo 
„ano“, 29,42%, což činí 5 pracovníků, odpovědělo „ne“ a zbylých 11,76%, tedy 2 
pracovníci, odpověděli „myslím, že nové znalosti nepřináší“. Většina respondentů 
z kanceláří, tedy 84,21%, což činí 16 pracovníků, odpovědělo „ano“ a 15,79%, tedy 3 
respondenti, odpověděli „ne“. 
 Z celkového počtu respondentů tedy označilo odpověď „ano“ 72,22%, „ne“ 
označilo 22,22% respondentů a odpověď „myslím, že nové znalosti nepřináší“ označilo 
5,56%. 

Graf č. 15: Myslíte si, že jsou tyto kurzy prospěšné pro zlepšení výkonů Vaší práce? 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z dotazníků 

 V grafu č. 16 jsou vykresleny odpovědi respondentů na otázku číslo 13, která  
se respondentů ptá na otázku „Využíváte kurz anglického jazyka, který Vaše organizace 
nabízí?“. Respondenti měli možnost odpovědět „ano“, „ne“ a „nevím o tom, že mám tuto 
možnost“. Šest respondentů pracujících v provozu označilo odpověď „ne“, což činí 
35,29% a 64,71%, tedy 11 respondentů, označilo odpověď „nevím o tom, že mám tuto 
možnost“. 68,42% respondentů z kanceláří, což činí 13 osob, označilo odpověď „ano“ a 
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26,32% respondentů, což činí 5 osob, označilo odpověď „ne“. „Nevím o tom, že mám tuto 
možnost“ odpověděl 1 respondent z kanceláře, což činí 5,26% 
 Z celkového počtu respondentů označilo 36,11%% odpověď „ano“, 30,56% 
respondentů označilo odpověď „ne“ a zbylých 33,33% respondentů označilo odpověď 
„nevím o tom, že mám tuto možnost“. 

Graf č. 16: Využíváte kurz anglického jazyka, který Vaše organizace nabízí? 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z dotazníků 

 „Jaký máte názor na program „zdravá společnost“, který probíhá ve vaší organizaci 
z důvodu motivace pracovníků pro lepší péči o své zdraví?“ je otázka číslo 14. Odpovědi je 
možno vidět v grafu č. 17. Respondenti měli možnost označit tři odpovědi, a to „je to 
velice motivující a prospěšné“, „ani trochu se mi tento program nelíbí“ a „mám k tomu 
neutrální vztah“. Dva pracovníci z provozu, tedy 11,76% označili odpověď „je to velice 
motivující a prospěšné“, 4 pracovníci, tedy 23,53%, označili odpověď „ ani trochu se mi 
tento program nelíbí“ a 11 pracovníků, tedy 64,71%, označilo „mám k tomu neutrální 
vztah“. 84,21% respondentů z kanceláří označilo odpověď „je to velice motivující  
a prospěšné“, což činí 16 pracovníků a 15,79%, tedy 3 pracovníci označili odpověď „ani 
trochu se mi tento program nelíbí“. 
 Polovina z celkového počtu respondentů označilo odpověď „je to velice motivující 
a prospěšné“, 19,44% respondentů označilo odpověď „ani trochu se mi tento program 
nelíbí“ a 30,56% respondentů označilo „mám k tomu neutrální vztah“. 
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Graf č. 17: Jaký máte názor na program „zdravá společnost“, který probíhá ve vaší 
organizaci z důvodu motivace pracovníků pro lepší péči o své zdraví? 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z dotazníků  

 Patnáctý bod dotazníku se respondentů ptá na otázku „Víte o možnostech 
odměňování za zlepšovací návrhy v rámci programu LEAN v továrně?“, na kterou mohou 
odpovědět „ano“, „spíše ano“, „ne“ a „spíše ne“. Pracovníci na provozu odpověděli na 
52,94% „ano“. Tuto odpověď tedy označilo 9 respondentů. 3 respondenti označili „spíše 
ano“ a 3 „ne“, což činí 17,65%. Zbylý 2 pracovníci, tedy 11,76%, označili odpověď „spíše 
ne“. V kancelářích označilo 13 respondentů, tedy 68,41%, odpověď „ano“. Zbylé odpovědi 
byly respondenty zaškrtnuty po dvou, tedy každá odpověď byla označena na 10,53%. 
Grafické znázornění odpovědí na 15. otázku je zobrazeno v otázce č. 18. 
 Z celkového počtu, tedy z 36 respondentů, označilo odpověď „ano“ 61,11%, 
odpověď „spíše ano“ a odpověď „ne“ odznačilo 13,89%. 11,11% respondentů označilo 
odpověď „spíše ne“.  

Graf č. 18: Víte o možnostech odměňování za zlepšovací návrhy v rámci programu 
LEAN v továrně? 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z dotazníků  

 Poslední otázka týkající se motivace a vzdělávání zaměstnanců společnosti se 
respondentů ptá na otázku „Zapojujete se do programu LEAN, zmíněného v bodu 15?“, 
kde označují jednu z odpovědí, a to „ano“, „ano, ale zatím neúspěšně“, „ne“ a „ne-nemám 
o něm dostatečné informace“. Tyto odpovědi jsou zobrazeny v grafu č. 19. „Ano, ale zatím 

11,76%

23,53%
64,71%

Provoz Je to velice 
motivující a 
prospěšné

Ani trochu se 
mi tento 
program nelíbí

Mám k tomu 
neutrální vztah 84,21%

15,79%

Kanceláře

Je to velice 
motivující a 
prospěšné

Ani trochu 
se mi tento 
program 
nelíbí

52,94%

17,65%

17,65%

11,76%

Provoz

Ano

Spíše ano

Ne

Spíše ne 68,41%

10,53%

10,53%

10,53%

Kanceláře

Ano

Spíše ano

Ne

Spíše ne



Bc. Eva Jacková: Analýza vzdělávání a motivace pracovníků ve vybrané společnosti 
 

2014  31 

neúspěšně“ označili 2 respondenti pracující v provozu, což činí 11,76%. Odpověď „ne“ 
označilo 11 respondentů, tedy 64,71% a odpověď „ne-nemám o něm dostatečné 
informace“ označili 4 respondenti, tedy 23,53%. Z respondentů pracujících v kanceláři 
označilo odpověď „ano“6 respondentů, což činí 31,58%, 3 respondenti, tedy 15,79%, 
označili „ne“ a zbylých 10 respondentů, tedy 52,63%, označilo odpověď „ne-nemám o 
něm dostatečné informace“. 
 Z celkového počtu označilo 16,67% odpověď „ano“, 5,55% „ano, ale zatím 
neúspěšně“ a 38,89% označilo odpověď „ne“ a „ne-nemám o něm dostatečné informace“. 

Graf č. 19: Zapojujete se do programu LEAN, zmíněného v bodu 15? 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků z dotazníků 

 Pro vytvoření dotazníkového průzkumu byly vytvořeny následující hypotézy: 
H1: Nabízené benefity jsou pro zaměstnance společnosti ITT CZ dostatečnou motivací. 
H2: Největší vliv na motivaci zaměstnanců ve společnosti ITT CZ mají peněžní formy. 
H3: Zaměstnanci jsou dostatečně motivování pro podávání zlepšovacích návrhů. 
H4: V oblasti zdraví je dostatečná motivace. 
 První hypotéza, tedy hypotéza H1, byla dotazníkovým průzkumem potvrzena. 
Z celkového počtu respondentů, většina uvedla, že momentální nabízené odměny v rámci 
benefitů jsou dostačující. 
 Hypotéza H2 se, v průběhu dotazníkového průzkumu, potvrdila. Třináct 
respondentů z celkového počtu zaměstnanců společnosti ITT CZ, kteří se tohoto průzkumu 
zúčastnili, uvedlo, že prémiím za výrobu a prémiím za bezpečnost práce ukládají velkou 
důležitost a 27 respondentů uvedlo, že je pro ně nejdůležitější formou odměny osobní 
hodnocení.  
 Hypotéza H3 se týkala motivace v rámci programu LEAN pro zlepšovací návrhy. 
Tato hypotéza se během výzkumu nepotvrdila. Z celkového počtu respondentů, 68,42% 
zaměstnanců pracujících v kanceláři a 64,71% zaměstnanců pracujících v provozu tuto 
možnost nevyužívá. 
 Poslední hypotéza H4 se týkala dostatečné motivace zaměstnanců ve společnosti 
v oblasti zdraví, v rámci programu zdravá společnost. 84% respondentů pracujících 
v kanceláři tento program považuji za velice motivující a 64,71% respondentů pracujících 
v provozu se k tomuto programu staví neutrálně. 
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5. Návrhy a doporučení 
Z provedeného průzkumu vyplynulo, že 50% z celkového počtu zaměstnanců 

hodnotí systém odměňování ve společnosti jako dostatečnou motivaci. Se systémem 
odměňování je tedy spokojeno 11,76% zaměstnanců pracujících v provozu a 84,21% 
zaměstnanců pracujících v kancelářích. 

Tato nespokojenost zaměstnanců pracujících v provozu může být spojena 
s nedostatečnou informovaností. V tabulce č. 1 o důležitosti odměn, většina pracovníků 
uvedla, že je pro ně nejdůležitější forma odměňování osobní hodnocení. Je tedy důležité, 
aby zaměstnanci byli informování o tom, z čeho toto osobní hodnocení vyplývá. Tedy, aby 
věděli, že dodržování výrobního plánů a vytváření co nejméně vadných výrobků vede 
k lepšímu osobnímu hodnocení.  

V dotazníku měli respondenti mimo jiné za úkol označit odměny v rámci motivace, 
bez kterých se nedokážou obejít a naopak bez kterých se obejít dokážou. Největší význam 
přikládají zaměstnanci společnosti ITT CZ osobnímu hodnocení. Dále pak 5 dnům 
dovolené nad zákonem stanovený rámec, vzdělávacím kurzům a prémiím za výrobu a za 
bezpečnost práce. 

Nejvíce se zaměstnanci ITT CZ dokážou obejít bez zvýhodněného mobilního tarifu, 
nároku na solvinu, krému na ruce a spreji na nohy, příspěvků na životní a penzijní pojištění 
a poukázek na prací prostředky. Místo těchto odměn navrhli řadu jiných možností. Mezi 
nejvíce časté navrhnuté odměny patří odměny za 100% docházky, 13.  
a 14. plat a odměny za nevybranou nemocenskou a dovolenou. V tomto případě lze 
nahradit stávající odměny, se kterými nejsou zaměstnanci spokojeni, odměnami, které si 
sami určili v dotazníku. 

Z celkového počtu zaměstnanců si 30,55% myslí, že společnost ITT CZ řádně 
nehodnotí své zaměstnance na základě znalostí, kvalifikace a praxe v oboru. Nejvíce jsou 
nespokojeni zaměstnanci pracující na provozu. Z celkového počtu těchto zaměstnanců je 
52,95% nespokojených. Proto by bylo vhodný průzkum, zda-li je tato nespokojenost 
opravdu oprávněná a navrhnout nový systém hodnocení pracovníků. 

Pracovníci zaměstnaní pro práci na provozu jsou rovněž většinou nespokojeni 
s komunikací s nadřízeným. Větší polovina, tedy 64,65%, uvedla, že pokud je nadřízený 
pokárá za špatně odvedenou práci, nikdy neřekne, v čem chybu udělal a jak ji napravit. 
V tomto případě bych tedy navrhla neustálé vzdělávání nadřízených pracovníků nejen 
v oblasti výroby, ale rovněž v oblasti komunikace s podřízenými. 

Jednou z otázek v dotazníku je, zda mají zaměstnanci možnost navštěvovat 
vzdělávací kurzy týkajících se jejich profese. V tomto případě odpovědělo 69% 
zaměstnanců z celkového počtu ano, tudíž není potřebná žádná změna v oblasti vzdělávání 
pracovníků. 

Jak již bylo výše zmíněno, zavedla společnost ITT CZ program „zdravá 
společnost“. Jeden bod v dotazníku se zabývá spokojeností zaměstnanců na tento program. 
Většina respondentů, tedy 84,21%, pracujících v kancelářích si myslí, že je tento program 
velice motivující a 64,71% pracovníků z provozu mají k tomuto programu neutrální vztah. 
Z celkového počtu respondentů si tedy 50% zaměstnanců myslí, že je to velice motivující a 
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prospěšné. Zbylá polovina je buďto spokojená, nebo má k tomu neutrální vztah, proto by 
bylo vhodné pro tuto polovinu zavést jiné body programu, které by jim více vyhovovaly. 
Například odměny za nikotinovou abstinenci, odměny za dojíždění do práce na kole, více 
příspěvků na sportovní činnost apod. 
 Výsledky dotazníkového průzkumu byly pro personální manažerku společnosti ITT 
CZ velmi zajímavé, především v rozdílech vnímání pracovníků z provozu a pracovníků 
zaměstnaných pro práci v kancelářích, v oblasti motivace a odměňování. Podle personální 
manažerky společnosti jsou některé negativní výsledky v oblasti vzdělávání důvodem 
špatné komunikace. Zaměstnanci z provozu si mimo jiné neuvědomují význam vzdělávání 
a zvyšování kvalifikace na pracovišti. Personální manažerka se domnívá, že tito pracovníci 
mají vzdělávání spojené pouze s externími kurzy.  
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6. Závěr 
Motivace v organizacích je jedním ze základních kroků, jak přimět zaměstnance 

k co nejlepším výkonům. Motivace usměrňuje chování jednotlivce pro dosažení daného 
cíle a vyjadřuje souhrn všech skutečností, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco 
konal nebo nekonal. Motivace je rovněž jedním ze znaků efektivnosti studijního procesu. 
Podstatné je to, že vzdělávání dospělých většinou neprobíhá s důrazem na uspokojení 
poznání, ale z potřeby řešit určité problémy. 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat dosavadní stav vybrané společnosti v oblasti 
vzdělávání a motivace, a následně podat návrhy a doporučení ke zlepšení stávajícího stavu 
vybrané společnosti. Vybranou společností je ITT Holdings CZ. Důvodem pro výběr této 
společnosti byla skutečnost, že společnost ITT CZ má na strojírenském trhu dlouhodobou 
historii a je jedním z nevětších dodavatelů strojních součástí pro společnosti v celé Evropě. 

Tyto návrhy a doporučení vycházely z informací zjištěných prostřednictvím studia 
údajů získaných ve společnosti a dotazníkového průzkumu, který se bude týkat motivace a 
vzdělávání zaměstnanců ITT CZ.  

Na základě dotazníkového průzkumu bylo zjištěno, že se systémem odměňování je 
spokojeno 11,76% zaměstnanců pracujících v provozu a 84,21% zaměstnanců pracujících 
v kancelářích. Tato nespokojenost zaměstnanců pracujících v provozu může být spojena 
s nedostatečnou informovaností.  

Největší význam přikládají zaměstnanci společnosti ITT CZ osobnímu hodnocení, 
5 dnům dovolené nad zákonem stanovený rámec, vzdělávacím kurzům a prémiím za 
výrobu a za bezpečnost práce. Nejvíce se zaměstnanci ITT CZ dokážou obejít bez 
zvýhodněného mobilního tarifu, nároku na Solvinu, krému na ruce a spreji na nohy, 
příspěvků na životní a penzijní pojištění a poukázek na prací prostředky.  

Z celkového počtu zaměstnanců si 30,55% myslí, že společnost ITT CZ řádně 
nehodnotí své zaměstnance na základě znalostí, kvalifikace a praxe v oboru. Nejvíce jsou 
nespokojeni zaměstnanci pracující na provozu.  

Pracovníci zaměstnaní pro práci na provozu jsou rovněž většinou nespokojeni 
s komunikací s nadřízeným. Větší polovina uvedla, že pokud je nadřízený pokárá za špatně 
odvedenou práci, nikdy neřekne, v čem chybu udělal a jak ji napravit.  

Podle personální manažerky společnosti ITT CZ jsou některé negativní výsledky 
dotazníkového průzkumu diplomové práce důvodem špatné komunikace. 

V úvodu práce byly uvedeny čtyři hypotézy, a to: 
H1: Nabízené benefity jsou pro zaměstnance společnosti ITT CZ dostatečnou motivací. 
H2: Největší vliv na motivaci zaměstnanců ve společnosti ITT CZ mají peněžní formy. 
H3: Zaměstnanci jsou dostatečně motivování pro podávání zlepšovacích návrhů. 
H4: V oblasti zdraví je dostatečná motivace. 
 Hypotéza H1, byla dotazníkovým průzkumem potvrzena. Z celkového počtu 
respondentů, většina uvedla, že momentální nabízené odměny v rámci benefitů jsou 
dostačující. 
 Dotazníkovým průzkumem byla rovněž potvrzena hypotéza H2. Z celkového počtu 
respondentů, 27 uvedlo, že je pro ně nejdůležitější formou odměny osobní hodnocení. 
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Během dotazníkového průzkumu se nepotvrdila hypotéza H3. Tato hypotéza se 
týkala motivace v rámci programu LEAN pro zlepšovací návrhy. Z celkového počtu 
respondentů, 68,42% zaměstnanců pracujících v kanceláři a 64,71% zaměstnanců 
pracujících v provozu tuto možnost nevyužívá. 
 Poslední hypotéza H4 se týkala dostatečné motivace zaměstnanců ve společnosti 
v oblasti zdraví, v rámci programu zdravá společnost. 84% respondentů pracujících 
v kanceláři tento program považuji za velice motivující a 64,71% respondentů pracujících 
v provozu se k tomuto programu staví neutrálně. Tato hypotéza byla tedy potvrzena pouze 
v oblasti zaměstnanců pracujících v kancelářích.  
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