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Anotace 

V rámci práce bude představeno, co se pod pojmem motivace skrývá, jaké jsou 

jednotlivé pohledy na motivaci a motivační teorie a také druhy motivací.  

Pro správné nastavení nového systému motivace zaměstnanců je nutné provést 

výzkum ve společnosti, proto bude část práce věnována metodám výzkumu, a na základě 

toho bude proveden výběr té nejvhodnější a následně dojde ke zpracování průzkumu danou 

metodou a jeho vyhodnocení.  

Cílem této práce je dosáhnout zefektivnění motivace pracovníků konkrétní 

společnosti za účelem zvýšení produktivity práce. Zefektivnění bude provedeno na základě 

průzkumu provedeného mezi zaměstnanci dané společnosti. 

Klíčová slova 

Motivace, průzkum, dotazník, respondent, výběr respondentů 

 

Abstract 

In this work will be presented, as the term motivation behind what are the various 

perspectives on motivation and motivational theories and types of motivation. 

To correctly set up a new system of employee motivation is necessary to do 

research on the company and therefore part of the work will be devoted to methods of 

research, and based on that will be made to choose the best and then will be processed by 

the survey and its evaluation. 

The aim of this work is to streamline staff motivation specific companies to 

increase labor productivity. Streamlining will be made on the basis of a survey conducted 

among employees of the company. 
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1. Úvod 

Pro dosažení kvalitně odvedené práce, a to nezávisle na profesi je důležité mít 

kromě jiného také správně vytvořený systém motivace. Bez vhodně nastavených 

motivačních nástrojů, nebo úplně bez nich, nedokáže ani nejlepší manažer dosáhnout 

potřebných výkonů a splnit zadané cíle, a to ani s týmem kvalitních zaměstnanců. 

Základním cílem při motivování zaměstnanců je snaha o změnu jejich chování, aby 

změnili své pracovní nasazení a tak dosáhli lepšího pracovního výkonu. 

Kromě pozitivní motivace však může dojít i k situacím, které působí naopak 

demotivujícím způsobem, i na takové je důležité se zaměřit a v maximální možné míře je 

odstranit. V podstatě můžeme říct, že je důležitější dbát o to, aby nedocházelo 

k demotivaci, neboť demotivovaný zaměstnanec odvede méně práce, na rozdíl i od málo 

motivovaného kolegy. 

Úspěchy tkví v maličkostech, takže pro některé zdánlivě zanedbatelný krok 

k lepšímu v jeho pracovním prostředí, může u jiného podnítit nový zájem o práci a přimět 

ho k odvedení lepšího výkonu. Avšak na každého člověka působí jiné vlivy a životní 

situace, které ovlivňují do jisté míry i jeho pracovní výkon a jeho motivaci. Někdo ocení 

jako odměnu více finanční prémii, jiný zase zaměstnanecké benefity, které mohou být 

atraktivní alternativou. Pro vhodné nastavení motivačního systému je důležité získat názor 

lidí, kterých se situace týká, tedy přímo zaměstnanců.  

Názory zaměstnanců budou získány ve společnostech, které jsou součástí skupiny 

ZinkPower, která se zabývá antikorozní ochranou kovových povrchů a je členem konsorcia 

Kopf Holding založeného roku 1973 v Německu. V současné době má společnost založená 

manželi Kopfovými více než 40 poboček v mnoha zemích světa. 

Diplomová práce obsahuje teorii tvorby motivace a představuje jednotlivé 

motivační faktory. Z informací získaných rozhovory se zaměstnanci a ředitelem pobočky 

v Ostravě vyplynulo, že aktuální nastavení motivačního systému není pro zaměstnance 

vyhovující. Proto je vhodné rozšířit vzorek dotázaných zaměstnanců. Pro analýzu 

spokojenosti zaměstnanců se současným stavem a s jejich představou změny bude použito 

dotazníkové šetření, jehož základy jsou zde také popsány. Samotnému dotazníkovému 
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šetření bude předcházet stanovení hypotéz, při kterém budou odhadnuty možné výsledky 

samotného šetření. Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření prováděného v několika 

pobočkách společnosti bude vyhotoven nový systém motivace zaměstnanců. Tento systém 

povede k zefektivnění systému odměňování, respektive motivace, bude vycházet z přání a 

potřeb zaměstnanců, ale také ze změn, které by měly přispět k lepšímu hospodaření 

společnosti.  

Cílem práce je provést výzkum motivace zaměstnanců ve vybraném průmyslovém 

podniku. Vzhledem k pracovním zkušenostem ve společnosti ZinkPower, byla zvolena 

právě tato společnost. Informace získané v tomto průzkumu budou sloužit k návrhu nového 

motivačního systému, jenž je součástí této práce. Závěry učiněné v rámci této práce budou 

předloženy na poradě vedení příslušných poboček s možností aplikování výsledků v praxi. 
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2. Teoretická východiska 

Vnitřní potřebu či touhu, ať už vědomou nebo i podvědomou můžeme označit 

pojmem motiv, ze kterého vzešlo i slovo motivace. Motiv pochází z latinského slova 

movere, které v překladu znamená hýbat se či pohybovat. Motivaci proto můžeme chápat 

jako něco, co vás uvede do pohybu. 

2.1. Motivační teorie 

Lidé se vzpírají čemukoliv, co je považováno za neracionální úkol.  V praxi jde o 

to, že tento úkol zabere spoustu času, ale výkon je pouze minimální. Motivace může 

fungovat, protože odráží trochu z povahy každého z nás. O způsobech motivace hovoří 

hned několik motivačních teorií, které níže uvádím. 

2.1.1. Teorie X  

Dougles McGregor definoval tuto teorii založenou na domněnce, že jsou lidé líní, 

nejsou zodpovědní a nemají zájem o práci, proto musí být přemlouváni a nuceni aby 

pracovali korektně. K tomuto účelu slouží především peníze a další formy odměn. 

2.1.2. Teorie Y 

Tato teorie pochází od stejného autora, tedy Douglese McGregora na rozdíl od 

teorie X vychází z názoru, že lidé pracovat chtějí. Charakterizuje člověka jako tvora, který 

má rád úspěch a hledá cesty k tomu, aby mu práce přinesla pozitivní zkušenosti. Vychází 

také z předpokladu, že určitá zodpovědnost přináší uspokojení. 

K ověření těchto dvou teorií byl proveden pokus se dvěma skupinami pracovníků, 

kteří byli uspořádáni kolem pracovního pásu s tím, že ten tým, který splní jako první úkol, 

to všem oznámí zvukem zvonu. K tomuto účelu byl na konec pásu přidělán starý 

námořnický zvon. Nic dalšího – žádné bonusy či odměny, nic takového – ale produktivita 

se rapidně zvýšila. V tomto případě se pravděpodobně jednalo o přirozený zájem a určitou 

dávku soutěživosti zúčastněných. [1] 
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2.1.3. Maslowova hierarchie potřeb 

Základem této teorie je představa, že člověk není motivován vnějšími podněty, 

jakými jsou odměna, či trest, ale vnitřními potřebami. Tyto potřeby jsou řazeny v určitých 

souborech a je-li jeden soubor potřeb uspokojen, vynoří se do popředí jiný. Uspokojená 

potřeba přestává motivovat. 

Autorem této teorie je Abraham Maslow, který vychází z poznatku, že lidské 

potřeby mohou být zmapovány, a že mezi sebou mají určité vazby. Poukazuje na 

uspokojování vědomých, ale i nevědomých potřeb. Identifikoval pět souborů potřeb, které 

viděl v určitém hierarchickém vztahu. 

Výchozím bodem motivační teorie jsou fyziologické potřeby, mezi které patří 

hlad, žízeň a spánek. Zpravidla jde o to, že lidská bytost, která v životě bude postrádat 

naprosto všechno, se bude snažit uspokojit právě fyziologické potřeby, daleko dříve než 

všechny ostatní potřeby. 

Když dojde k relativnímu uspokojení fyziologických potřeb, vynoří se nový 

souhrn potřeb, kterými jsou potřeby jistoty, především jde o jisté bezpečí. U dospělých 

jedinců není tento aspekt dobře viditelný, protože mají obvykle zábrany při vyjadřování 

svých obav a mají-li pocit ohrožení, skrývají ho. Tento aspekt je naopak dobře viditelný u 

dětí, které reagují okamžitě a otevřeně. 

Ve chvíli, kdy dojde k uspokojení dvou předešlých souborů potřeb, naznačuje 

Maslow, že se jako další objeví potřeba lásky, citů a touhy někam patřit. Pro lidi jsou tyto 

společenské potřeby přirozené. Člověk se rodí v malém společenství, kterým je rodina a 

postupem času se dostává do dalších společenství, kterými jsou studium, či zaměstnání. 

Jedinec, který pociťuje společenské potřeby, bude špatně snášet absenci přátel a rodiny a 

bude vyhledávat cituplné vztahy. 

Další kategorií je dle Maslowa potřeba uznání, kde je zahrnuta úcta, společenské 

postavení, úspěch či sebeúcta. Zde je problém u mnoha lidí, že svou sebeúctu zakládají na 

názorech druhých, nikoliv na zasloužené úctě, kterou nám druzí prokazují, na základě 

schopností a nadání.              [2], [3] 
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I když budou všechny předešlé potřeby uspokojeny, objeví se většinou nová 

nespokojenost a jistý nepokoj, který se snažíme odstranit. Čímkoliv člověk může být, tím 

také musí být. Tato potřeba je označována jako seberealizace.[2] 
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Obrázek č. 1: Maslowova hierarchie potřeb 

Zdroj:[2] 

2.1.4. Hertzbergrova teorie 

Vymezuje dva typy faktorů, kterými jsou faktory nespokojenosti, jinak též 

hygienické faktory a motivační faktory, tzv. motivátory. 

Hygienické faktory řadíme mezi externí, protože ovlivňují jedince z vnějšku. Patří 

mezi ně:  

 plat; 

 pracovní pozice; 

 pracovní jistota; 

 politika společnosti a administrativní procesy; 

 pracovní podmínky; 

 míra kontroly.                  [1] 
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Klíčové faktory, které vytvářejí pozitivní motivaci, jsou faktory spokojenosti, 

mezi něž se řadí: 

 úspěch; 

 uznání; 

 náplň práce; 

 zodpovědnost; 

 ocenění formou odměny; 

 povýšení/postup; 

 možnost růstu. 

Toto všechno jsou faktory, které pramení z vnitřních kvalit lidské povahy a 

nabízejí nejlepší příležitosti pro manažery, aby je využili ke zlepšení výkonů svých 

zaměstnanců.                     [1] 

2.1.5. Teorie očekávání 

 Uvádí principy, které jsou spojeny s dosahováním cílů. Jde o virtuální kruh, který 

obsahuje jasné cíle, aktivity k jejich dosažení a pokračuje nastavováním cílů nových. 

 

Obrázek č. 2: Činnosti vedoucí k cíli 

Zdroj: [1] 

2.1.6. Teorie „cukru a biče” 

Jde o nejstarší teorii na světě, při které vycházíme z latinského slova stimulus, 

které znamená pobídnout, či bodec - což je ocelí zakončená hůl, kterou se poháněla zvířata 

Aktivity 
zaměřené na cíl 

Výsledky 
těchto aktivit 
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a nutila je jít proti jejich vůli. To stejné platí i u další metody, kterou může být pamlsek, 

před nosem zvířete, vybízející ho za odměnu k pohybu. Cukr i bič patří k vnějším 

stimulům. V podstatě lze říct že: „Dvěma hlavními hybateli lidské mysli jsou touha po 

dobru a strach ze zla”1
 

2.2. Motivační faktory 

Nazýváme je též jako motivátory. Jedná se o vnitřní faktory ovlivňující každého 

jedince. Pro bližší specifikaci vybírám jen nejzajímavější z nich: 

2.2.1. Ocenění formou odměny 

Odměnou můžeme rozumět ať už finanční či materiální způsob vyjádření uznání 

za dobře odvedený výkon. Mezi odměny například patří: 

Firemní automobily 

Jsou neodmyslitelně spojeny s uznáním, ale mohou fungovat samozřejmě i 

negativně. V případě, že jsou přidělovány na základě dobrých výsledků u jednotlivců, je to 

stimul k odvádění kvalitní práce, avšak v praxi je situace trochu jiná. Automobily jsou 

přidělovány, například ke specifické pracovní pozici, bez ohledu na výkony zaměstnance. 

Což pro ostatní může být velmi frustrující.  

Způsoby v poskytování služebních automobilů jsou mnohé. Zaměstnavatel 

poskytuje automobil zaměstnanci úplně bez jakýchkoliv podmínek a nákladů, pro 

zaměstnance vyplývajících. To znamená, že zaměstnanec může služební vůz používat 

nejen pro pracovní účely a nejen v pracovní době a všechny provozní náklady jsou mu plně 

financovány ze strany zaměstnavatele. Další možností je poskytnutí služebního vozu i pro 

soukromé účely, avšak zaměstnanec už je povinen přispívat na pohonné hmoty.   

Provize 

Bývá definována jako platba, která se váže na pracovní výsledky a je přidávána 

k platu. Často je používána provize z prodeje v procentuálním vyjádření, avšak je 

motivující pouze za předpokladu, je-li správně nastavena.  [1] 

                                                 
1
 Samuel Johnson, [2] 
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Je-li provize nastavena, tak že nutí zaměstnance splnit téměř nesplnitelné cíle, působí spíše 

nemotivačně. Provize mohou být uděleny i v jiných formách, například jako vstupenky do 

divadla, či dárky. 

2.2.2. Náplň práce 

Většinu svého života trávíme v práci, proto je přirozené, že pro dobrý pracovní 

výkon pomáhá, když lidé mají svou práci rádi. Pokud už dojde k tomu, že sama pracovní 

náplň není úplně vyhovující, může ji zaměstnavatel ozvláštnit například příjemným 

pracovním prostředím. Způsobů jak si udělat práci zajímavější je spousta, patří mezi ně: 

Vybavení 

Pozitivně působí především pomůcky, které mohou být používány i pro soukromé 

účely, nebo z pohodlí domova, kterými jsou například notebook či mobilní telefon. 

Přidělení notebooku a mobilního telefonu zvýši flexibilitu umožněním práce z domova či z 

cest. Tento způsob může mít i praktický význam, například u zprávy, která je napsána 

v klidu a tichu prostředí domova, může zabrat polovinu času, než kdyby se psala 

v kanceláři. Dochází také k zefektivnění využití času stráveného na cestě, neboť člověk 

vybavený mobilním telefonem a notebookem může pracovat i při jízdě vlakem. Čas 

strávený ve vlaku tak účelně využije. 

Prostředí 

Je možné označit taktéž jako atmosféru na pracovišti, kterou ovlivňuje řada 

faktorů. Věci jdou lépe, když je dostatek prostoru a lidé se cítí pohodlně. Požadavky na 

prostředí se liší dle pracovního zařazení. Patří zde dostatečný úložný prostor či přítomnost 

židle na kolečkách. Každému vyhovuje něco jiného, ovšem určitý standart, který má každý 

z nás je, aby byl pracovní prostor čistý, přehledný a příjemný.  [1] 

2.3. Způsoby získávání informací 

Pro učinění správných rozhodnutí je důležité mít dostatek informací. Toto platí 

vždy a všude. Pokud má člověk správné informace ve správný čas, je pro něj daleko 

snadnější učinit rozhodnutí, než když mu nějaké informace chybí. Proto je při průzkumech 

velmi důležité věnovat sběru informací hodně energie. [4] 
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Pro získání informací existuje několik metod. Některé jsou založeny na přímé 

interakci zkoumaného subjektu jiné pouze na vědomém či nevědomém pozorování.  

Je podstatné se zaměřit na správný způsob získání informací, neboť v některých 

případech je nežádoucí, aby si toho byl subjekt zkoumání vědom, v jiných případech toto 

může naopak výzkum příznivě ovlivnit. Metod pozorování je více, patří mezi ně například: 

dotazování, studium dokumentů, experiment, brainstorming atd. podrobně některé uvádím 

níže. 

2.3.1. Pozorování 

Každý den lze kolem sebe něco pozorovat. Když už pozorujeme něco, co se 

pozorovat dá, můžeme to i lehce zaznamenat. Při pozorování se často používá 

záznamových pomůcek či přístrojů.  

Vedle běžných způsobů pozorování existují také vědní obory, které se zabývají 

specifickým vědeckým pozorováním, při kterém dochází k získávání empirických údajů 

z řady vědních oborů. Vědecké pozorování bývá často spojené s určitou etapou 

výzkumného plánu či úkolu [4]. „Vědecké pozorování lze definovat jako techniku sběru 

informací založenou na zaměřeném, systematickém a organizovaném sledování smyslově 

vnímatelných projevů aktuálního stavu prvků, stavů a fenoménů, které jsou objektem 

zkoumání.“ (REICHEL, 2009, s. 94) 

Při rozdělení do základních druhů je klíčovou charakteristikou míra standardizace, 

či formalizace. Pozorování proto rozdělujeme na standardizované, polostandardizované a 

nestandardizované. U nestandardizovaného pozorování je velmi nízký stupeň formalizace a 

v praxi bývá často určen například jen cíl pozorování bez dalších aspektů, to umožňuje 

během získávání informací změnit předmět pozorování, dojde-li ke zjištění, že původní 

pojetí bylo mylné. 

Využití nestandardizovaného pozorování je přínosné v kvalitativních, též 

teoretických přístupech. Při nichž se zkoumá jen několik málo souborů, není předem znám 

základní zkoumaný soubor a provedení výběru se provádí opakovaně dle dosahovaných 

výsledků.  [4] 
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Naopak striktně formalizované je pozorování standardizované, pro které je přesně 

stanoven předmět a podoba pozorovaného předmětu, čas a místo pozorování. Při tomto 

pozorování je přesně připraven záznamový arch, do kterého se zaznačí zjištěné projevy. 

Používá se u kvantitativních přístupů, kde lze pozorovat velký počet objektů, například 

přesně značený dopravní průzkum, sledovaný na křižovatkách studenty, kteří čárkují do 

záznamových archů. 

Polostandardizované pozorování je pak kompromisem mezi dvěma předchozími. 

2.3.2. Studium dokumentů 

Jedná o způsob sběru dat, který není často využíván. Na rozdíl od pozorování jde 

o sledování rozsáhlých i minulých úseků vzniku a existence zkoumaných fenoménů 

nezávisle na příčinách, či tvůrcích. 

Studovat lze dokumenty úřední, kterými mohou být matriky, zápisy z porad 

 nebo úřední korespondence a dokumentace. Dále jde o dokumenty veřejné, neboli 

masmediální, které krom vybraných předchozích obsahují také tisk, časopisy či televizní 

nebo rozhlasové pořady, plakáty a různé typy nosičů (CD, DVD).   

Dalším typem jsou osobní dokumenty, které jsou typické tím, že je pořídila určitá 

osoba. Dělíme je na spontánní a vyžádané a patří zde soukromá korespondence, deníky i 

výsledky sběratelských aktivit. Posledním uváděným typem dokumentů jsou předmětné 

dokumenty, ke kterým patří obsah skládek, ohmatanost knih ve veřejných knihovnách 

nebo opotřebení lavic v parcích, či na zastávkách. 

Základním předpokladem při studiu dokumentů je jim porozumět a správně je 

interpretovat. Při studiu může být pro nás zajímavý jeden prvek dokumentu, pak se jedná o 

vnitřní analýzu, nebo nás může zajímat způsob vzniku a další souvislosti s tím spojené, 

potom se bude jednat o analýzu vnější. Posledním typem je analýza obsahová, u které jde o 

kvantitativně-kvalitativní postup. Tato analýza vychází z předpokladu, že každý dokument 

je sdělení, které je chápáno jako komunikační akt, jehož částmi jsou jednotlivé atributy, 

kterými jsou například autor, příjemce, podoba sdělení, či jazyk.  [4] 
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2.3.3. Dotazování 

Je specifickým způsobem získávání výzkumných informací především v oblasti 

sociálních výzkumů. Principem dotazování je kladení otázek ve formě písemné či 

mluvené. Základním prvkem je sestavení vhodných otázek na základě výzkumného 

projektu, které zajistí relevantní informace pro stanovené hypotézy. Určení cílové skupiny, 

které budou pokládány dotazy, je neméně důležitou součástí dotazování. Osoby, které 

budou v rámci průzkumu osloveny, jsou tzv. respondenti.   

Tvorba otázek 

Je klíčovou činností při dotazování, protože pouze správně formulované otázky 

mohou přispět ke kvalitním výsledkům dotazování.  

První zásadou je srozumitelnost otázky pro všechny respondenty, to znamená, že 

při formulaci otázek by neměla být používána cizí slova či odborné termíny, kterým 

rozumí jen úzká skupina osob. 

Dalším pravidlem při tvorbě otázek je jejich jednoznačnost, aby nedocházelo 

k dotazování se více aspektů najednou. Jednoduše lze říct, že jde o to zeptat se v každé 

otázce pouze na jeden aspekt.   

Psychologická přijatelnost otázek je rovněž důležitou součástí tvorby otázek a 

spočívá v užití eufemismů a taktních formulací. Velmi ošidnou otázkou je dotaz „proč?“, 

který nám přináší velmi nepřesné a zavádějící informace, které respondenty nutí odhalovat 

něco, nad čím ještě třeba vůbec nepřemýšleli.  

Typy otázek 

Dle typologie otázek rozeznáváme dvojí dělení.  První se zabývá mírou 

standardizace a zde rozlišujeme tři základní druhy otázek. Jsou jimi otázky volné, uzavřené 

a polouzavřené.  

U volných otázek má respondent možnost se zcela vyjádřit, neboť mu není 

nabídnuta žádna varianta odpovědi. Používají se především u kvalitativního zkoumání. U 

těchto otázek je velkou nevýhodou vysoká pracnost při vyhodnocování dotazníků, protože 

respondenti mají možnost se vyjádřit zcela svobodně.  [4] 
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Oproti tomu otázka uzavřená respondentovi nabízí konkrétní varianty odpovědí, 

což vede k poměrně dobrému zpracování, ovšem mohou zkreslovat, protože se tázaná 

osoba musí rozhodnout mezi přednastavenými odpověďmi, anebo zvolit kompromis. 

Uzavřené otázky jsou používány zejména u kvantitativních způsobů dotazování. 

Kompromisem mezi otevřenými a uzavřenými otázkami jsou otázky polozavřené, 

též polostandardizované, které krom nabízených odpovědí dávají možnost respondentovi 

odpovědět vlastní variantou. Využití těchto otázek je jak v kvantitativním, tak i 

v kvalitativním zkoumání.   

Druhé dělení se v typologii otázek zabývá jejich rozsahem, neboli počtem variant 

a způsobu práce s nimi. Už z tohoto je zřejmé, že se nejedná o otázky volné, ale o otázky 

nabízející respondentovi více variant. Obecně se rozlišují otázky s dvěma variantami, 

takzvané dichotomické. Příkladem u těchto typů otázek je například dotaz na pohlaví 

respondenta. Odpovědi s více variantami se označují jako polytomické, u kterých musí být 

zároveň v zadání otázky uvedeno, jakým způsobem na ni má respondent odpovědět.  

Polytomické otázky mají tři základní podoby, a sice výběrovou, u níž respondent 

vybírá pouze jednu variantu, dále výčtovou, kde si respondent vybírá varianty, které 

považuje za adekvátní, tzn., že si může vybrat více možností a nakonec jsou to otázky 

výčtové s pořadím, kde si respondent opět vybírá, ale tentokrát navíc dle svého uvážení 

přiděluje jednotlivým variantám pořadí.   

Dle funkcí, které otázky mají při dotazování, se rozlišují identifikační, technické  

a meritorní. Meritorními jsou otázky věcné, zaměřené přímo na získání klíčových dat, tedy 

otázky týkající se přímo výzkumného tématu. Za identifikační otázky jsou označovány 

demografické a socio-ekonomické dotazy. Tyto otázky je vhodné směřovat do závěru 

dotazníku, neboť jejich zodpovězení nevyžaduje velkou míru soustředění. Jako technické 

otázky se označují ty, které zjišťují průběh dotazování, věrohodnost šetření či vystupování 

tazatele. K technickým otázkám patří také kontrolní otázky, kterými tazatel kontroluje 

pozornost respondenta a jiným způsobem se táže na údaj, který byl zjišťován už i v jiné 

otázce.  [5] 

Důležitou roli hrají při dotazování otázky filtrační, které třídí dotazované osoby 

podle toho, jak se mohou ke zkoumanému problému vyjádřit. Příkladem může být 

například otázka na používání internetu, pakliže respondent odpoví kladně, že internet 



Bc. Hana Burkertová: Výzkum motivace zaměstnanců společnosti ZinkPower 

13 

 

používá, je možné se další otázkou poptat, co nejčastěji na internetu hledá. V opačném 

případě, kdy tázaný odpoví záporně, nemá smysl doptávat se dál na stejné téma. 

Grafickými otázkami lze dotazník zpestřit a respondent může odpovídat například 

pomocí usměvavých či zamračených tváří, nebo grafické úsečky. Odpovědi ke grafickým 

otázkám proto není nutné verbalizovat. [5] 

Dotazník 

V minulosti byl dotazník zcela nejrozšířenější způsob marketingového průzkumu. 

Patřil tudíž mezi pojmy, jež se běžným obyvatelům vybavily jako první ve spojitosti se 

slovem průzkum. V dnešní době je již částečně na ústupu a je postupně nahrazován 

dotazováním, ale i přes to má stále velký podíl mezi metodami získávání informací. Jeho 

nevýhodou je nemožnost získání informace od všech potencionálních respondentů, neboť 

ne každý musí být schopen vyplnit dotazník. Překážek může být mnoho, ať už tělesné či 

mentální postižení, negramotnost nebo neznalost jazyka, v němž je dotazník psán. 

Výhodou je poté možnost využití dotazníku jak při kvalitativním tak při 

kvantitativním průzkumu. 

Stejně jako rozhovor tak i dotazník mají několik různých struktur lišících se ve 

volnosti odpovědi respondenta. Nejvíce volnosti má při odpovědi respondent v 

nestrukturovaném (volném) dotazníku, kdy je mu vlastně pouze položena otázka a on na ni 

má zcela svobodně odpovědět. Jeho odpověď není ovlivněna žádnými předpřipravenými 

variantami ani délkou, mnohdy je položena pouze jedna otázka mající styl tématu, o němž 

má respondent sdělit svůj názor.  

Srovnáním rozhovoru s dotazníkem lze vyvodit, že dotazník ztrácí spontánnost, 

neboť má respondent více času na rozmyšlení odpovědi, naopak však odpadá nutnost 

záznamu odpovědi tazatelem. Vyhodnocení obou způsobů je však stejně náročné. 

Další variantou je poté polostrukturovaný dotazník. Ten obsahuje několik otázek, 

na které může respondent odpovídat v libovolném pořadí. Tato varianta je na zpracování 

však stejně náročná jako předešlá. 

Zjednodušení při zpracování přináší strukturovaný dotazník, jenž obsahuje otázky, 

které jsou zodpovídány v daném pořadí a objevují se zde také polootevřené nebo uzavřené 

odpovědi, jejichž vyhodnocení je nejjednodušší. [4] 
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Při tvorbě dotazníku je nutno, na rozdíl od záznamových archů pro dotazování, 

dbát na grafickou přehlednost a jednoznačnou formulaci otázek. Často totiž respondent 

vyplňuje dotazník bez přítomnosti tazatele, jenž byl seznámen s významem jednotlivých 

otázek a při chybném pochopení otázky může dojít ke zkreslení odpovědi.  

Také je důležitě dbát na přiměřenou délku dotazníku, dá se totiž předpokládat, že 

dotazník, jehož vyplnění bude trvat 10 minut, nám vyplní více lidí než dotazník, u jehož 

vyplňování by respondent strávil hodinu. Na optimální délku dotazníků panuje mnoho 

názorů můj osobní je 10 až 20 otázek a délka vyplnění kolem 15 minut.  

Není vhodné při tisku dotazníků šetřit nekvalitním papírem či tiskem barevné 

grafiky černobíle. Toto jsou faktory, které mohou nepříjemně ovlivnit respondenta a 

případně snížit zájem o vyplnění a vrácení prázdného dotazníku. 

V případech, kdy se jedná o kvalitativní nikoli kvantitativní dotazníkové šetření je 

většinou dotazník distribuován konkrétním osobám, aby byla zajištěna dobrá návratnost. 

Takto distribuované dotazníky mají mnohdy vysokou návratnost a to ať je vyplňování 

prováděno na stanoveném místě, nebo má respondent možnost vyplnit dotazník doma. 

Tímto je odstraněna velká nevýhoda neadresovaných dotazníků a tím jejich nízká 

návratnost, která v průměru činí 5 - 20%. Tuto nízkou návratnost bohužel nejde nahradit 

ani navýšením počtu respondentů. Není totiž zaručeno, že rozešleme-li 2x více dotazníků 

tak se nám jich 2x více vrátí, zato máme zaručeno zvýšení nákladů na dvojnásobek. Také 

tímto může dojít ke značnému zkreslení výsledku průzkumu založených na náhodném 

výběru respondentů. Je tedy nutno dbát zvýšení návratnosti jiným způsobem.  

Jako oblíbený způsob distribuce dotazníků se v současnosti jeví elektronická 

verze dotazníku, která je buď zaslána e - mailem nebo zveřejněná na stránkách společnosti, 

jež průzkum provádí. Tyto dotazníky mají jistě větší šanci na zájem respondentů, neboť 

kromě stráveného času vyplňováním nemá respondent s odevzdáním dotazníku žádné 

náklady. Zájem respondentů lze tak zvýšit slosováním vyplněných dotazníků s případnou 

možností výhry. Zde však můžeme narazit na pochybnosti respondentů, je-li dotazník 

anonymní, když v něm uvádí kontaktní údaje.  [4] 
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Pokud chce autor průzkumu, prováděného pomocí dotazníků zaslaných domů, 

dosáhnout vysoké návratnosti je vhodné k zaslaným dotazníkům přiložit průvodní dopis, 

ve kterém informuje respondenta o obsahu dotazníku, stanoví jak postupovat při 

vyplňování a informuje, kdy a jakým způsobem bude probíhat sběr vyplněných dotazníků 

a také v dopise předem poděkuje za účast na průzkumu.  

Samotných způsobů sběrů vyplněných dotazníků je několik od zaslání poštou s 

přiložením předtištěné obálky například i s poštovným zdarma až po osobní doručení na 

konkrétní adresu. Největší anonymitu však nabízí sběr pomocí uren (podobné jako volební) 

umístěných na stanoveném místě či přinesených přímo k respondentovi.  

Další kritéria ovlivňující návratnost byla již zmíněna výše a jsou jimi délka 

dotazníku a kvalita zpracování dotazníků. Dodržením těchto jednoduchých zásad jde 

dosáhnout návratnosti i více než 60% vyplněných dotazníků, což je oproti původním  

5 - 20% podstatné zlepšení. 

Vrátím-li se k porovnání výhod a nevýhod rozhovoru a dotazníku tak mezi 

nesporné výhody rozhovoru patří převážně 100% úspěšnost získání informací od 

respondentů, kdy nám odpadá ztráta nevrácených dotazníků. Vzhledem k tomu, že 

průzkum provádí tazatel, jsou u rozhovoru však převážně mnohem vyšší náklady na 

získání informací, které jsou spojeny nejen s platem tazatele, ale i s jeho školením a 

vybavením potřebným technickým zařízením. S návratností dotazníků však také souvisí 

reprezentativnost průzkumu, ta je tedy převážně vyšší u rozhovoru. Rozhovor také může 

být delší a obsahovat více otázek neboť v rámci rozhovoru respondent nevnímá tolik čas 

strávený odpovídáním na průzkum. Další výhodou rozhovoru vůči dotazníku je jistota, že 

na otázky odpovídal skutečně vybraný respondent a ne někdo ze členů domácnosti. 

Výhody dotazníku pak jsou větší pocit anonymity a možnost dotazu na choulostivější 

otázky třeba i intimního charakteru, na které by bylo složité získat odpověď při rozhovoru 

a již zmíněné nižší náklady.  [4] 
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Řazení otázek 

Též dramaturgie otázek záleží především na autorovi dotazníku, ale obvykle se 

řídí základními zásadami. Další skupinou jsou otázky nejtěžší, které jsou nejdůležitější pro 

celý výzkum a jejich odpovědi jsou nejnáročnější. Po těchto těžkých otázkách je vhodné 

zvolit například otázky grafické pro odlehčení a v závěru je dotazník obvykle doplněn o 

otázky sociodemografické. 

Při sestavování dotazníku je potřeba se vyhnout sledu otázek, u kterých jsou na 

výběr stejné odpovědi, neboť respondent mnohdy bezmyšlenkovitě volí stejnou variantu. 

V případě, kdy není vhodné měnit odpovědi u otázek, doporučuje se zařadit mezi tyto 

otázky tzv. výhybkové (Disman, 1993, s. 158), též vata otázky, které mají za cíl zmírnit 

možný podezíravý pocit z následující otázky, nebo též vyplnit prostor mezi stereotypními 

dotazy. 

Interview 

Neboli rozhovor je poměrně často využívanou technikou v psychologii, 

pedagogice či sociologii, kde se aplikuje jak v kvantitativních, tak i v kvalitativních 

přístupech. Jedná se o mluvenou formu dotazování. V kvalitativních rozhovorech provádí 

zkoumání jeden tazatel a naopak v kvantitativních rozhovorech se využívá skupiny 

proškolených tazatelů, kteří vedou rozhovory s takzvanými informanty, což jsou osoby 

podstupující rozhovory.  [4] 

2.4. Motivační typy lidí 

Každý člověk je motivován něčím jiným, postupnými výzkumy byly stanoveny 

čtyři základní skupiny lidí, které jsou motivovány jinými podněty. Těmito skupinami jsou 

objevovatelé, usměrňovatelé, slaďovatelé a zpřesňovatelé. 

Objevovatelé 

Tato skupina lidí je přímo posedlá neustálým překonáváním nových překážek a 

stále se snaží objevovat nová řešení. Dalo by se o nich s nadsázkou říci, že neznají slovní 

spojení: „To nejde!” I přes dosažení svého cíle se neumí z úspěchu radovat a místo 

zaslouženého odpočinku po dobře vykonané práci se snaží hledat hned nějaký další úkol 

nebo nějakou výzvu.  [6] 
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Tito lidé také těžce snášejí, když jsou podřízeni někomu, kdo je v této činnosti 

omezuje. Tyto osoby vyhledávají činnosti, v nichž mohou pracovat samostatně a nemusí se 

spoléhat na kolektiv. Těžce snáší, jsou-li omezováni a to jak v práci, tak v osobním životě. 

Vyhýbají se hádkám, které jsou pro ně pouze obranou a argumentují věcně. U těchto 

jedinců je velmi důležité sledovat neverbální komunikaci, neboť se jsou schopni naučit 

přetvářky při rozhovoru.  

Takovýto člověk zajisté ocení vlastní kancelář, kterou si bude moct upravit podle 

sebe a v níž bude mít své soukromí. 

Usměrňovatelé 

Jedná se o lidi, kteří jsou rádi ve vedení, mají rádi úplnou volnost bez omezování 

a jsou také rádi středem pozornosti. Lidi kolem sebe testují a škatulkují na nezajímavou 

většinu nebo skupinu pár vyvolených, které považují za sobě rovné. Zařazení nových 

známých provádí hned při prvním setkání, a pokud někoho zařadí do nezajímavé skupiny, 

málokdy se z této skupiny dotyčný dostane. Usměrňovatelé mají schopnost přesvědčit 

velké skupiny a často se stávají přirozenými vůdci rozsáhlých skupin lidí. Mají však pocit, 

že jsou nejdůležitější a tak pokud za někým přijdou a dotyčný se jim nemůže ihned 

věnovat, neboť je zaneprázdněn, začnou nabývat pocit, že je ignoruje, a toto může vést k 

zbytečným sporům, neboť pro ně jsou mezilidské vztahy boj, jehož cílem je dosáhnout co 

nejlepšího postavení v hierarchii. Jsou velmi soutěživí. Jelikož jsou velmi rozdílní od 

objevovatelů tak si s touto skupinou vůbec nerozumí, velmi často je napadají a mají snahu 

je zesměšnit, což vede ke sporům. 

Slaďovatelé 

Na rozdíl od usměrňovatelů je spíše zajímá postavení ve skupině jim rovným, 

nesnaží se vyčnívat z davu a dostat se na vrchol hierarchie. Tito lidé mají rádi přátelské 

rozhovory a zajímají se o lidi, uznávají jejich názor, i když je v rozporu s jejich vlastním. 

Svým přístupem ke kolektivu jej stmelují. Tento typ lidí také pomáhá ostatním a to jak 

fyzicky tak psychicky a předpokládají, že daní lidé jim to vrátí, až budou oni sami 

potřebovat, toto se však často nestává a z toho důvodu jsou často zklamaní.  [6] 
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Zpřesňovatelé 

Tito lidé bývají pečliví, spolehliví a přísní a to ne jen na sebe, ale i na své okolí. 

Preferují dobrou organizaci práce a pracovního prostředí. Vyžadují jednoznačné zadání 

úkolu, který následně bezezbytku kvalitně plní. Své okolí vidí jako analyzovatelnou 

strukturu, která by šla uspořádat lépe než je aktuálně. Navenek působí tito lidé chladně bez 

emocí. Svou komunikaci s okolím omezují na pouhé získávání základních informací, nijak 

se výrazně se nezapojují do kolektivních diskuzí. Na to aby před Vámi dokázal 

zpřesňovatel svou skutečnou osobnost si musíte získat jeho důvěru, tito lidé mají totiž ve 

zvyku držet své pocity v sobě a nedávat je nikterak najevo. To je jejich velká slabina může 

se totiž stát, že následkem neuvolněných emocí může dojít k velké psychické zátěži, 

labilitě, či až zhroucení. Díky jejich duševnímu vzteku v sobě také u některých dochází k 

výbuchu vzteku bez zjevné příčiny, protože tzv. „přetekl pohár trpělivosti”.  Jsou vždy 

oddaní svému vedoucímu, bez ohledu na to jaký na ně mají osobní názor. [6] 

2.5. Výběr respondentů 

Způsob výběru respondentů se dá v podstatě rozdělit na dvě základní skupiny a to 

a náhodný - pravděpodobnostní výběr a na záměrný nepravděpodobnostní výběr. Výhodou 

náhodného výběru oproti záměrnému je možnost odhadnutí velikosti chyby způsobené 

výběrovým šetřením a to matematickým výpočtem na základě stanovení pravděpodobnosti 

výběru jednotlivých částí základního souboru. [7] Základní soubor je „soubor jednotek, 

které v dané situaci zastupují cílovou populaci, čili soubor jednotek pro které chceme 

vyslovit závěry” (JEŘÁBEK, 1992, strana 38) do výběrového souboru. Výběrový soubor 

pak představuje „soubor jednotek (pro něž jsou k dispozici data nebo pro něž tato data 

získáváme), který zastupuje základní soubor ve výzkumu. Výsledky pro něj zjištěné mají být 

zobecnitelné na základní soubor”(JEŘÁBEK, 1992, strana 39). 

2.5.1. Typy pravděpodobnostního výběru respondentů 

Jedná se o náhodný výběr respondentů vyplývající ze snahy zachovat stejnou šanci 

všem, aby byli vybráni pro průzkum. Náhodný výběr se dále dělí dle snahy zvýšit 

praktickou použitelnost výběrového procesu, či zvýšit přesnost tohoto výběru na:  
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Prostý náhodný výběr 

Zde je vybíráno náhodně například losem a všichni jednotlivci mají stejnou šanci, 

že budou vybráni. 

Stratifikovaný náhodný výběr  

Základní skupina respondentů je rozdělena do skupin na základě podobných 

vlastností, náhodný výběr je poté proveden až v konkrétních skupinách. Tato metoda je při 

správném zastoupení jednotlivých skupin přesnější, neboť vzorek respondentů je složen ze 

všech skupin. Skupiny jsou členěny např. podle pohlaví, vzděláni atd. Pokud poměr 

respondentů jednotlivých skupin odpovídá poměru členů této skupiny, jedná se o 

proporcionální stratifikovaný náhodný výběr. V případech kdy je některá ze skupin menší 

a je tak nutno v této skupině oslovit větší procento respondentů než v jiné, jedná se o 

neproporcionální stratifikovaný náhodný výběr. 

Skupinový výběr 

Spočívá ve třech krocích, kdy v prvním kroku jsou jednotlivci na základě 

společných vlastností rozděleni do skupin a v druhém kroku jsou poté vybrány jednotlivé 

skupiny, z nichž budou vybírány v rámci třetího kroku již konkrétní respondenti. První dva 

kroky probíhají současně a třetí krok poté samostatně. Výsledkem tohoto procesu je 

reprezentativní vzorek, kdy vybraní jedinci daných skupin vyjadřují názor celých skupin, 

jež byly v rámci druhého kroku vyřazeny. 

Vícestupňový náhodný výběr 

Jedná se o rozšíření skupinového výběru, kdy v třetím kroku jsou vybráni 

respondenti nebo je provedeno rozdělení skupin na podskupiny a až z nich jsou následně 

vybráni respondenti. 

2.5.2. Typy nepravděpodobnostního výběru respondentů 

Zde spadají metody výběru respondentů, u kterých nejsme schopni stanovit chybu 

výběru respondentů a to z důvodu absence matematicko-statistických podkladů.  [7] 
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Kvótní výběr 

Jedná se o nejčastěji používaný nepravděpodobnostní způsob výběru respondentů. 

Princip je založen na stanovení omezení množství respondentů stejné skupiny. Tazatel tak 

má nastavené pro výběr respondentů kvóty a odtud je odvozen název.  

Postup kvótního výběru je následující: 

1. stanovení rozhodných kvót (pohlaví, věk, vzdělání atd.); 

2. pro stanovené kvóty vyhledáme ze seznamu potencionálních respondentů počet 

odpovídajících jedinců v dané kvótě a na základě tohoto počtu určíme číselnou 

hodnotu kvóty; 

3. rozhodnutí, zda budou posuzovány vzájemné vztahy kvót, či budou kvóty brány v 

potaz samostatně. V případě volby samostatného posuzování bude mít tazatel 

jednodušší práci s nalezením vhodných respondentů, může však dojít ke zkreslení 

výsledků. Např. bude požadováno 15 respondentů mužů 15 respondentů žen, 

dalším požadavkem bude, aby z tohoto počtu bylo celkem 10 respondentů s 

vysokoškolským vzděláním. Avšak může dojít k situaci, kdy všichni 

vysokoškolsky vzdělaní respondenti budou ženy a to zajisté ovlivní výsledek, 

neboť optimální by bylo, kdyby byl poměr 5 ku 5. V případech kdy je nutno 

tomuto zamezit se používá vazby jednotlivých kvót Zde je nutno brát ohled na 

kombinaci kvót, aby nenastala situace, kdy tazatel nenalezne respondenta 

vyhovujícího všem kvótám zároveň;  

4. posledním krokem je stanovení výběrových kvót konkrétním tazatelům, aby 

splnili požadovaný počet vhodných respondentů. V případě předpokladu obtížně 

splnitelných kritérií zadáme požadavek na oslovení více respondentů, než je 

zapotřebí, neboť v případě nedodržení počtu respondentů je i tak množství 

získaných informací dostatečné pro snížení nepřesnosti výsledků průzkumu. 

Systematický výběr 

Některými svými znaky je tento výběr značně podobný pravděpodobnostnímu 

výběru. Výběr respondentů totiž probíhá na základě určitých kroků. Rozdíl však spočívá v 

nemožnosti zaručení náhodného pořadí jednotek v souboru. Může tak dojít k situaci kdy 

bude kroku výběru odpovídat jistá anomálie vzorku a celý průzkum tak bude znehodnocen. 

 [7] 
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Například předpokládejme, že každé 10 auto vyrobené v ČR je červené. Pokud do 

statistiky výroby aut zahrneme pouze právě každé desáté auto, vyjde nám výsledek 

průzkumu zcela chybný, neboť by podle průzkumu mělo být v ČR vyrobeno 100% 

červených aut kdežto skutečný počet je pouze 10%. 

Výběr úsudkem 

Tuto metodu výběru respondentů lze použít pouze, pokud osoba provádějící 

průzkum je s náplní průzkumu dobře seznámená a rozumí problematice. Například lékař 

může vybrat ze svých pacientů skupinu pro testování léků a podobně. Značnou nevýhodou 

této metody výběru je absence objektivního měřítka reprezentativnosti vzorku a tudíž nelze 

jednoznačně stanovit, že výsledky získané touto metodou jsou použitelné pro celou 

populaci. 

Výběr nabalováním 

Dalo by se říci, že se jedná o metodu „pošli to dál” tazatel požádá respondenta o 

kontakt na dalšího respondenta a takto se zvětšuje počet respondentů, dokud není získán 

dostatečný počet vzorků. Tato metoda se používá hlavně v oblastech, kde nejsou vytvořeny 

seznamy potencionálních respondentů a není tak možno použít některou z předešlých 

metod.  [7] 
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3. Charakteristika vybraného průmyslového podniku  

3.1. Profil společnosti 

V dnešní době tvoří skupinu Kopf Holding Gruppe 41 závodů, ve kterých je 

zaměstnáno více než 2.000 zaměstnanců v Evropě, Asii a Americe. Vznik společnosti se 

datuje do roku 1973 kdy Magda a Willim Kopfovi založili v Německém městě Göppingen 

firmu Feuerverzinkerei Kopf. [8] 

Vzhledem k rostoucímu obratu firmy byly původní prostory poměrně brzy 

nevyhovující, a proto byla zahájena výstavba nového závodu ve Schlierbachu u města 

Kirchheim/Teck nedaleko Stuttgartu, kam se společnost přestěhovala v roce 1979. I nadále 

rostoucí obrat společnosti a snaha o rozvoj zahraničního obchodu vedla k expanzi do 

sousedního Rakouska, která byla zahájena roku 1986 převzetím společnosti Brunner 

Verzinkerei Brüder Bablik, dnes ZINKPOWER Brunn. K této pobočce přibývaly postupně 

další v různých zemích světa a tato expanze se nevyhnula ani České republice.  

Zde byla jako první otevřena v roce 1994 pobočka v Roudnici nad Labem. 

Následovaná v roce 1998 pobočkou v Děčíně, jenž jako jediná neobsahuje v názvu město, 

ale původní název společnosti, jejímž začleněním do skupiny Kopf Holding Gruppe 

pobočka vnikla, nazvána je ZINKPOWER Promptus. Ve stejném roce, tj. 1998 byla do 

holdingu zařazena i Ostravská pobočka, dnes známá jako ZINKPOWER Ostrava.  

I když skupina Kopf expandovala do světa, nezůstal její rozvoj stát ani na 

domácím Německém trhu. Důkazem je rok 2000 kdy došlo k převzetí 13 německých 

zinkoven a jednoho podniku na tlakové lití od společnosti Metaleurop Weiterverarbeitung 

GmbH. Tento krok byl největší akvizicí v dějinách skupiny Kopf Holding Gruppe a 

zapříčinil vnik další skupiny Kopf Holding Gruppe nazvané POWER-CAST.  [9] 

Tato skupina se začala zabývat výrobou odlitků ze zinkových, hliníkových a 

hořčíkových slitin. Na rozdíl od původní skupiny ZINKPOWER, která prováděla pouze 

povrchovou úpravu již hotových výrobků zinkováním a to buď žárovým, či práškovým 

způsobem a byla tak pouze dodavatelem služby se skupina POWERCAST stala přímým 

výrobcem produktů.[9] 
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Měsíc

Hmotnost 

pozinkovaného 

materiálu  (kg)

Obrat (Kč)
Průměrná 

cena (Kč/kg)

Leden 622 121 4 571 599 7,35

Únor 556 148 4 166 546 7,49

Březen 718 512 5 546 513 7,72

Duben 813 678 6 269 230 7,70

Květen 956 640 7 476 393 7,82

Červen 791 377 6 033 555 7,62

Červenec 734 773 5 712 577 7,77

Srpen 844 294 6 454 477 7,64

Září 712 344 5 830 055 8,18

Říjen 799 774 6 514 191 8,15

Listopad 681 276 5 930 821 8,71

Prosinec 450 242 3 955 685 8,79

Celkem 8 681 179 68 461 642 7,91

Jedna ze společností skupiny POWER-CAST je od roku 2001 také v České 

republice a to v Děčíně.  Její název je POWER-CAST Ortmann s.r.o. a zabývá se tlakovým 

litím slitin zinku. Tato společnost je zároveň zatím poslední otevřenou pobočkou skupiny 

Kopf Holding Gruppe v České republice.[10] 

3.1.1. Obrat společnosti ZinkPower Ostrava 

Informace o obratu společnosti byly získány pro roky 2013 a 2014. Je z nich 

patrno, že se průměrně měsíčně pozinkuje přibližně 730 tun zboží a měsíční obrat činí 

přibližně 6 miliónu Kč.  

Jako ve všech odvětvích průmyslu závislých na stavebních činnostech je i zde 

patrný útlum v zimních měsících, kdy je obecně nižší poptávka po stavebních pracích. 

Tabulky níže zobrazují blíže situaci v letech 2013 a 2014 v jednotlivých měsících. 

Tabulka č. 1: Obrat společnosti v roce 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Měsíc

Hmotnost 

pozinkovaného 

materiálu  (kg)

Obrat (Kč)
Průměrná 

cena (Kč/kg)

Leden 583 688 4 768 463 8,17

Únor 686 184 5 635 796 8,21

Březen 810 721 6 461 928 7,97

Duben 703 711 5 877 571 8,35

Květen 697 854 5 831 712 8,36

Červen 674 557 5 632 978 8,35

Červenec 835 268 7 002 413 8,38

Srpen 884 234 7 474 808 8,45

Září 878 503 7 475 738 8,51

Říjen 832 919 7 082 287 8,50

Listopad 934 088 7 764 568 8,31

Prosinec 394 955 3 330 072 8,43

Celkem 8 916 682 74 338 334 8,33

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.1.2. Zaměstnanecká struktura poboček 

Ve společnosti ZinkPower Ostrava je trvale zaměstnáno 23 pracovníků. Vedením 

je pověřen ředitel, který má pod sebou dva obchodní zástupce, jeden má na starost oblast 

severní Moravy a Slezska a druhý zbytek Moravy. Dále pak fakturantku a asistentku, které 

se starají o zabezpečení zásobování společnosti, komunikaci se zákazníky a chodem 

pobočky, dva mistři se poté starají o provoz na hale, kde pracuje 16 dělníků. 

Tabulka č. 2: Obrat společnosti v roce 2014 
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Ředitel 

Recepční Fakturantka 
Obchodní 
zástupce 

Údžbář 
Mistři 
výroby 

Expediční 
pracovník 

Dělníci 

 

Obrázek č. 3: Organizační struktura pobočky ZinkPower Ostrava, a.s. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V pobočce společnosti ZinkPower Promptus, která má sídlo v Děčíně má pod 

sebou ředitel 25 zaměstnanců. Recepční, fakturantku, obchodní zástupce, pracovníka 

pověřeného expedicí, údržbáře a pak dva mistry, pod něž spadá 18 řadových dělníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Organizační struktura pobočky ZinkPower Promptus, s.r.o. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Poslední ze společností, která se průzkumu zúčastnila, byla ZinkPower Roudnice. 

Zde je zaměstnáno 27 pracovníků, kteří jsou podřízeni opět řediteli pobočky. Struktura je 

však podobná ostatním pobočkám čili ředitel, fakturantka, asistentka, dva obchodní 

zástupci, dva mistři, dva pracovníci expedice a 18 dělníků. 

 

Obrázek č. 5: Organizační struktura pobočky ZinkPower Roudnice, s.r.o. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2. Technologie žárového zinkování 

Díly, zvolené k žárovému pozinkování, je potřeba konstruovat a vyrábět tak, aby 

byly pro zinkování vhodné. Díly s dutinou vyžadují odvětrávací a výtokové otvory. Bez 

otvorů není možné provést zinkování dutých konstrukcí kvůli nebezpečí exploze. Řazení a 

velikost otvorů ovlivňuje rovněž kvalitu zinkování. 

Zboží určené k žárovému zinkování musí odpovídat požadavkům dle normy ČSN 

EN ISO 1461 pro navrhování konstrukcí pro žárové zinkování. 

Následující obrázek popisuje přesný postup technologie zinkování. Díly se po 

odmaštění a očištění dostávají k procesu moření.  [11] 

Ředitel 

Asistentka Fakturantka 
Obchodní 
zástupci 

Mistři 
výroby 

Dělníci 
Expediční 
pracovníci 
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Obrázek č. 6: Postup zinkování 

Zdroj: [11] 

Před samotným nanesením zinku je nutno díly připravit pro zinkovací proces. 

Jako první probíhá navěšení zboží na traverzu zavěšenou na jeřábu. Jeřábník poté 

přemisťuje traverzu s díly mezi jednotlivými káděmi.  

V první kádi probíhá proces odmaštění, ten probíhá nejčastěji ve vodném roztoku 

alkalického odmašťovadla s příměsí tenzinu. Teplota roztoku bývá 60°C. Po odmaštění je 

nutno provést v následující vaně oplach. Ten se provádí pouhým ponořením do vody.  

Moření je dalším procesem na cestě k pozinkovanému materiálu, provádí se ve 

zředěné kyselině HCL a jeho účelem je dosáhnutí kovově čistého povrchu. Aby se 

zamezilo zavlečení mořidla do dalšího procesu, je opět proveden oplach v čisté vodě.  

Předposledním krokem před zinkovou lázní je ponoření do tavidla, což je vodný 

roztok chloridu amonného a chloridu zinečnatého o teplotě 50°C. Po leptání se díly usuší. 

Pro samotné sušení se používá odpadní teplo ze zinkové lázně, která má teplotu 450°C a 

zpravidla je ohřívána spalováním zemního plynu.  

Pozinkovaný materiál je chlazen a to buď volně na vzduchu, nebo ve vodě. Celý 

proces zinkování je zakončen výstupní kontrolou, kdy jsou odstraněny případné kazy jako 

zbytky zaschlého stékajícího zinku či otlačené místa kde zinek chybí. Tyto opravy se 

provádí buď mechanickým odstraněním přebytku zinku či nanesením zinku pomocí 

opravného spreje.  [11] 

3.3. Současný motivační systém  

Současný motivační systém má pouze dvě složky. První složkou je finanční 

odměna vyplácená formou prémie k měsíční mzdě. Zde je výše závislá z velké části na 

subjektivním dojmu nadřízeného pracovníka a liší se podle jednotlivých pozic.  
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Dělníci, kteří vykonávají samotné zinkování včetně s ním spojených 

mechanických prací, jsou ohodnocováni směnovými mistry podle jejich subjektivního 

dojmu podílu na práci. Samotní mistři jsou odměňováni přímo ředitelem podniku.  

Množství prostředků pro odměny všech pracovníků haly je závislé na měsíčním 

výkonu, čili na množství pozinkovaného materiálu a na produktivitě práce.  

Administrativní pracovnice mají určenou odměnu opět podle měsíčního obratu a 

navíc také podle případných mimořádných událostí. Za mimořádné události se považuje 

příprava na návštěvu kontrolních orgánů, úspěšné vymožení dlužné částky od odběratelů 

atd.  

Obchodní zástupci mají odměny nastaveny rozdílně dle druhu smlouvy. Jeden z 

obchodních zástupců má možnost získat pouze mimořádnou odměnu v případě 

mimořádného pracovního úspěchu (získání rozsáhlé zakázky, vymožení velké dlužné 

částky od odběratelů). Druhý obchodní zástupce získává odměnu dle obratu jím získaných 

zakázek, kdy se posuzuje jak množství co do hmotnosti tak cena jednoho kg 

pozinkovaného materiálu, neboť jednou z možností jak získat zákazníka je pro oba 

obchodní zástupce možnost poskytnutí individuální ceny za kg pozinkovaného materiálu. 

Tato cena se stanovuje na základě množství a rozměrů materiálu a může se pohybovat od 

50% do 100% stanovené základní maloobchodní ceny, která je určována dle ceny zinku na 

mezinárodních trzích a dalších nákladů spojených se zinkováním. 

Další složkou motivace jsou zaměstnanecké benefity jimiž jsou pro všechny 

pracovníky stravenky, kdy jim náleží za každou směnu trvající minimálně 5 hodin jedna 

stravenka v nominální hodnotě 80 Kč. Obchodní zástupci mají navíc benefity ve formě 

využívání služebního telefonu, notebooku a auta také pro soukromé účely, kdy se nemusí 

podílet na úhradě nákladů spojených s provozem a údržbou těchto věcí. 
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4. Výzkum motivace zaměstnanců 

Pro získání objektivních informací o spokojenosti zaměstnanců s motivačním 

systémem ve společnosti a to jak se současným stavem tak s plánovanými změnami je 

vhodné provést výzkum názoru zaměstnanců. 

4.1. Použitá metoda výzkumu, výzkumný záměr 

K vlastní analýze motivace zaměstnanců společností ZinkPower byla zvolena 

metoda kvantitativního zkoumání, kterou je dotazování. Konkrétně se jedná o kladení 

otázek písemnou formou, tedy dotazník.  

Jako první bylo potřeba stanovit cíle celé práce a určit si konceptuální rámec 

zkoumání a stanovení hypotézy výzkumu, které se věnuji níže. Dalším krokem bylo 

stanovit cílovou skupinu, které bude dotazník dán k vyplnění. Touto skupinou jsou 

zaměstnanci pěti společností z konsorcia Kopf Holding v celkovém počtu přibližně 100 

osob. Pro získání informací s dobrou vypovídací schopností bylo zapotřebí vytvořit 

kvalitní dotazník, který je stěžejním prvkem celé práce. Tento dotazník byl rozposlán mezi 

všechny zapojené pobočky s instrukcemi o vyplnění a předání vyplněných dotazníků ke 

zpracování. 

Vlastní dotazník 

Pro zkoumání daného tématu byla zvolena forma strukturovaného dotazníku 

v rozsahu 16 otázek. Třináct otázek je uzavřených a tři jsou polootevřené. Dvě třetiny 

otázek se věnují analyzovanému problému a jednu třetinu tvoří otázky sociodemografické 

a doplňující. 

Stanovení hypotéz  

Jsou důležitým prvkem, ze kterého budu vycházet během celého výzkumu. 

Hypotéza obecně znamená očekávaný projev skutečnosti. Proto je nutné na počátku 

výzkumu tyto hypotézy stanovit a v závěru se buď potvrdí, anebo vyvrátí zjištěnými 

informacemi z dotazníků. 
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Hypotéza č. 1 (dále jen H1) :  50 % zaměstnanců společnosti by nejvíce uvítalo 

benefit ve formě vyplácení prémií. 

Hypotéza č. 2 (dále jen H2): Z 90 % zaměstnanci neuvažují o změně zaměstnání. 

Hypotéza č. 3 (dále jen H3): Z 90 % zaměstnanci nejsou spokojeni se současným 

nastavením benefitů. 

Hypotéza č. 4 (dále jen H4): 75 % zaměstnanců se dopravuje do práce hromadnou 

dopravou. 

4.2. Výsledky dotazníkového šetření 

I přes původně slíbenou spolupráci pěti poboček z České a Slovenské republiky, 

se dotazníkového šetření zúčastnily nakonec pouze tři pobočky z České republiky. 

V těchto pobočkách je celkem 74 zaměstnanců.  

Z celkového počtu 74 rozeslaných dotazníků se vrátilo 45 vyplněných kusů, což 

odpovídá návratnosti 61 %.  Z jednotlivých poboček jsou počty dotazníků následující: 

ZinkPower Ostrava 14 kusů vyplněných dotazníků, tzn. návratnost 61%,  

ZinkPower Promptus 11 kusů vyplněných dotazníků, tzn. návratnost 42%, 

ZinkPower Roudnice 20 kusů vyplněných dotazníků, tzn. návratnost 74%.  

Zastoupení zaměstnanců jednotlivých poboček je znázorněno na následujícím grafu. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 2: Jak dlouho pracujete v této pobočce? 

Pro pochopení vlivu délky pracovního poměru na odpovědi v dalších otázkách 

dotazníku, byla na začátku dotazníku zařazena otázka na dobu působení v dané pobočce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 1: Zapojení zaměstnanců do dotazníkového šetření dle jednotlivých poboček 

Graf č. 2: Délka pracovního poměru zaměstnanců společnosti v % vyjádření 



Bc. Hana Burkertová: Výzkum motivace zaměstnanců společnosti ZinkPower 

32 

 

82% 

18% 

Spokojenost s náplní práce 

Spokojen 

Nespokojen 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že více než 50 % zapojených zaměstnanců 

působí ve společnosti více než 10 let. Může to být způsobeno spokojeností zaměstnanců, 

nebo také nedostatkem volných pracovních míst v daných regionech. Společnost, také 

přijímá nové zaměstnance, neboť celých 16 % zúčastněných zaměstnanců ve společnosti 

pracuje méně než rok. 

Otázka č. 3: Jste spokojeni s náplní své práce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Jak jste spokojeni s náplní své práce? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Svou spokojenost s náplní práce vyjádřilo 82 % zaměstnanců společnosti. Naopak 

nespokojených je pouhých 18 % zaměstnanců. Tato zpráva je pro společnost pozitivní, 

protože lze říci, že spokojení zaměstnanci lépe vykonávají svou práci. 

Otázka č. 4: Cítíte se být motivován pro výkon své práce? 

Svou motivaci pro výkon práce vyjádřilo ohodnocením ano 82 % zaměstnanců. 

Nedostatečně motivovaných je ve společnosti 18 % zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří 

odpověděli ano, dále odpovídali na otázku č. 5, ve které specifikovali, co přesně je k práci 

motivuje. 
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Otázka č. 5: Které motivační faktory Vás nejvíce ovlivňují ve Vašem 

pracovním výkonu? (1 – nejvíce významný, 5 – nejméně významný) 

V odpovědích na tuto otázku, byla zaznamenána vysoká chybovost způsobena 

pravděpodobně neprokazatelně zadanou otázkou. Proto při vyhodnocování byla vzata 

v úvahu pouze odpověď označená jako 1 – nejvíce významný. Neboť někteří ze 

zaměstnanců nevyplnili všechna pole a proto nelze vyjádřit závislost dalších možných 

odpovědí. Nashromážděná data jsou interpretována v následujícím grafu. 

 

Graf č. 4: Které motivační faktory Vás nejvíce ovlivňují ve Vašem pracovním výkonu? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Touhu po uznání má 0 % z dotázaných. 5 % zaměstnanců považuje seberealizaci 

za nejvýznamnější motivační faktor. Ovšem převážná většina z dotázaných jako nejvíce 

významný motivační faktor uvedla pocit finanční jistoty. 

Otázka č. 6: Cítíte se být dostatečně stimulován pro výkon své práce? 

Dostatečně stimulováno se pro výkon své práce cítí 96 % z dotázaných a blíže 

znázorněny jednotlivé stimulační faktory jsou součástí otázky č. 7. 

84% 

0% 

5% 11% 

Motivační faktory 

Pocit finanční jistoty 

Touha po uznání 

Seberealizace 

Pocit sounáležitosti 



Bc. Hana Burkertová: Výzkum motivace zaměstnanců společnosti ZinkPower 

34 

 

Otázka č. 7: Které stimulační faktory Vás nejvíce ovlivňují ve Vašem 

pracovním výkonu? (1 – nejvíce významný, 5 – nejméně významný) 

Stejně jako u otázky č. 5 se i v této otázce vyskytuje vysoká chybovost při 

vyplňování. Zřejmě jde o stejný důvod, kterým je neprokazatelně zadaná otázka. Při 

vyhodnocování byl použit stejný způsob, a sice že v úvahu byly vzaty pouze odpovědi 

označené jako 1 – nejvíce významný. 

 

Graf č. 5: Které stimulační faktory Vás nejvíce ovlivňují ve Vašem pracovním výkonu? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Většinu z oslovených zaměstnanců nejvíce stimuluje jistota pracovního místa a 

dále pak osobní přístup a styl vedení bezprostředně nadřízené osoby. Vzhledem k tomu, že 

ve společnosti obecně není velký prostor pro možnost kariérního postupu, jde spíše o 

změnu pracovního zařazení, byla tato volba zaměstnanci volena nejméně. 
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Otázka č. 8: Zvažujete změnu zaměstnání? 

 

Graf č. 6: Zvažujete změnu zaměstnání? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Změnu zaměstnání zvažuje celkem 5 osob, jejich důvody jsou blíže rozepsány 

v následující otázce.  

Otázka č. 9: Jestliže jste odpověděli ano, co je důvodem? 

Pro společnost je velmi důležité vědět, proč její zaměstnanci uvažují o změně 

zaměstnání. Zvláště pak z těch důvodů, aby mohla popřípadě zvrátit jejich rozhodnutí o 

změně zaměstnání. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 10: Jak dlouho dojíždíte do práce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 7: Důvod změny zaměstnání 

Graf č. 8: Závislost počtu osob na době dopravy 
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Tato otázka má úzkou souvislost s otázkou č. 11 a byla zařazena z důvodů zjištění 

bližších osobních poměrů zaměstnanců, a zda by pro ně byl zajímavý například příspěvek 

na dopravu, který je součástí otázky č. 12. 

Z tohoto grafu je patrné, že většina oslovených zaměstnanců dojíždí z malé 

vzdálenosti. 

Otázka č. 11: Čím se dopravujete? 

 

Graf č. 9: Závislost počtu osob na způsobu dopravy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vzhledem k vyhodnocení dvou posledních otázek lze konstatovat, že i přes 

krátkou dobu dojíždění volí většina pracovníků dopravu pomocí osobního automobilu či 

motorky. To může vypovídat o dobré finanční situaci zaměstnanců. 
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Týden dovolené navíc 13. plat 
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Příspěvek na životní pojištění Slevu na zinkování  

Poskytnutí bezúročné půjčky Dárkové šeky např. Flexipass 

Otázka č. 12: Seřaďte stupnicí 1 – 10 následující nabídku benefitů  (10 – 

nejvyšší priorita, 1 - nejnižší priorita). Při výběru vycházejte z toho, že v 

současné době žádné benefity nemáte. 

Dle vyhodnocení této otázky by mělo ve společnosti dojít ke změně nastavení 

benefitů, proto je jí věnována velká pozornost a také je použita pro zpracování dalších 

závislostí v grafickém pojetí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10: Seřazení benefitů dle priorit zaměstnanců 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 13: Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání? 

 

Graf č. 11: Nejvyšší dosažené vzdělání u zaměstnanců společnosti v % vyjádření 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Protože většinu zaměstnanců společnosti tvoří zaměstnanci dělnických profesí, je 

pochopitelné, že zaměstnanci se základním vzděláním a se střední školou tvoří 87 % 

z celkového počtu. Vysokoškolské vzdělání má pouze 13 % zaměstnanců, mezi které patří 

obchodní zástupci, asistentky, fakturantky a jiné technickohospodářské pozice. 

Otázka č. 14: Na jaké pozici pracujete? 

Tato otázka spolu s otázkou předešlou byly zařazeny do dotazníku z důvodu 

zjištění závislosti mezi zájmem o jednotlivé benefity a společenským postavením 

zaměstnanců. 
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Graf č. 12: Zastoupení jednotlivých pracovních pozic 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 15: Jaký je Váš věk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 13: Věkové zastoupení zaměstnanců 
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Věkové složení zaměstnanců společnosti ukazuje, že celých 40 % zaměstnanců je 

mladších 35 let, což je vzhledem ke značné fyzické námaze, kterou představuje práce 

dělnické profese při zinkovacích operacích pro společnost dobrým znamením. Pouze 4 % 

zaměstnanců je starších 56 let, a dle proběhnutého dotazníkového šetření je zřejmé, že se 

jedná o obchodního zástupce i dělníka. 

Otázka č. 16: Jaké je Vaše pohlaví? 

 

Graf č. 14: Složení zúčastněných zaměstnanců společnosti z hlediska pohlaví 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že 84 % z dotázaných zaměstnanců je mužského pohlaví, což je 

pochopitelné, vzhledem k tomu, že se jedná o průmyslový podnik, kde je vykonávána 

těžká fyzická práce. Ženy tvoří 16 % zaměstnanců a jedná se o pracovní pozice asistentka, 

fakturantka a obchodní zástupce.  

Z průzkumu bylo zjištěno, že většina zaměstnanců není se současným systémem 

motivace ve formě zaměstnaneckých benefitů spokojena. Průzkumu se bohužel odmítli 

někteří pracovníci účastnit a z tohoto důvodu nelze považovat výsledky za zcela průkazné, 

nicméně obdržený vzorek obsahuje více jak 60% respondentů a může být tedy považován 

za dostatečný. Byla také zjištěna velká vyrovnanost obliby jednotlivých benefitu u 
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Pohlaví 
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zaměstnanců a proto není jednoduché zvolit ty nejvhodnější benefity tak, aby měli všichni 

zaměstnanci stejně nastavený motivační systém.  

 

Graf č. 15: Oblíbenost jednotlivých benefitů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Největší oblibě napříč skupinami respondentů se těší týden dovolené navíc, který 

získal 12% hlasů všech respondentů a při započítání pouze hlasů největší váhy, čili 

benefitu jenž hodnotil respondent 10 body je také nejoblíbenější, zde dosáhl dokonce 20%. 

Graf je znázorněn ve vyhodnocení H1, proto jej zde již znovu neuvádím.  

Na druhém místě se poté shodně umístily prémie a 13. plat s 11%. Při srovnání 

s benefity ohodnocenými pouze deseti body se pak na druhé místo dostávají prémie.  
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4.3. Testování hypotéz 

Testováním hypotéz ověřujeme zpravidla platnost nulové hypotézy, kterou 

následně přijmeme nebo ji zamítneme. Nulová hypotéza tedy nabývá podoby H0: π = π0. 

Je-li proveden náhodný výběr dostatečného rozsahu, může být jako testované kritérium 

použita statistika, 

U=
p - π0

π0 (1- π0)
n

, 

kde p je výběrová relativní četnost, n je rozsah testovaného souboru a zjišťované U 

představuje kritický obor a bude-li zvolena obvyklá hladina významnosti α = 0,05, náleží 

jednotlivým alternativním hypotézám tyto kritické obory. [12]  

Tabulka č. 3: Vymezení kritických oborů (pro α = 0,05) 

Alternativní hypotéza Kritický obor W 

H1: π < π0 U ≤ -1,645 

H1: π > π0 U ≥ 1,645 

H1: π ≠ π0 U ≤ -1,96 a U ≥ 1,96 

Zdroj: [12] 

Tabulka č. 4: Souhrnné zhodnocení hypotéz 

Hypotézy H1 H2 H3 H4 

Číslo otázky v dotazníku 12 8 12 11 

Počet respondentů 45 45 45 45 

Počet vyhovujících odpovědí 8 40 34 10 

Výběrová relativní četnost p 0,178 0,889 0,756 0,222 

H0: π = π0 0,750 0,700 0,600 0,400 

H1: π > π0  0,700 0,600  

H1: π < π0 0,750   0,400 

Testové kritérium U -8,865 2,765 2,130 -2,434 

Kritický obor pro α = 0,05 1,645 1,645 -1,645 -1,645 

Vyhodnocení 
Zamítnutí 

H1 

Přijmutí 
H2 

Přijmutí 
H3 

Zamítnutí 
H4 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4. Vyhodnocení hypotéz 

Z údajů získaných na základě dotazníkového šetření mohu vyhodnotit pravdivost 

jednotlivých hypotéz, které jsem stanovila výše. 

H1: 50 % zaměstnanců společnosti by nejvíce uvítalo benefit ve formě vyplácení prémií. 

Vyhodnocení této hypotézy proběhlo na základě odpovědí na otázku č. 12 

„Seřaďte stupnicí 1 – 10 následující nabídku benefitů (10 – nejvyšší priorita, 1 - nejnižší 

priorita). Při výběru vycházejte z toho, že v současné době žádné benefity nemáte." 

Zaměstnanci měli na výběr z těchto odpovědí:  

 stravenky; 

 prémie; 

 týden dovolené navíc; 

 13. plat; 

 příspěvek na dopravu; 

 příspěvek na penzijní připojištění; 

 příspěvek na životní pojištění; 

 slevu na zinkování (např. 500 kg ročně zdarma); 

 poskytnutí bezúročné půjčky; 

 dárkové šeky např. Flexipass. 

Do vyhodnocení tak byly v tomto kroku zařazeny pouze odpovědi, kdy tazatel 

označil hodnotou deset odpověď "Prémie" na rozdíl od vyhodnocení otázky dvanáct v 

odstavci výše, jenž se zabýval vyhodnocením otázky jako celku. Vyhodnocování jsem 

provedla napříč věkovými kategoriemi, místy kde respondenti pracují a v jednotlivých 

věkových skupinách respondentů. Výsledky jsou znázorněny v následujících grafech. 
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Graf č. 16: Vyhodnocení H1: Benefity označené 10 – nejvyšší priorita 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 17: Vyhodnocení H1: Oblíbenost benefitů v závislosti na věku 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 19: Vyhodnocení H1: Oblíbenost benefitů v závislosti na pobočce společnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 18: Vyhodnocení H1: Oblíbenost benefitů v závislosti na vzdělání 
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Z grafů výše je na první pohled patrno, že H1 se nepotvrdila. Obliba prémií 

dosáhla nejvýše 30 %. Při vyhodnocování bez ohledu na věk, vzdělání či místo výkonu 

práce respondenta dosáhla obliba prémií pouze 18%.  

Největší, tedy 30% oblibu má vyplácení prémií jako zaměstnaneckého benefitu u 

zaměstnanců pracujících ve firmě ZinkPower Promptus, s.r.o. sídlící v Děčíně, kde se staly 

nejžádanějším benefitem z deseti nabízených možností.  

Naopak nejnižší žádanost (11,76 %) prémií jako formy zaměstnaneckého benefitu 

je ve věkové kategorii 36 až 45 let. Z nabízených benefitů také nikdo neprojevil zájem, 

tedy označení nejvyšší prioritou příspěvek na životní pojištění či příspěvek na penzijní 

připojištění. 

Celkově nejvíce žádanou variantou benefitu označenou nejvyšší prioritou je týden 

dovolené navíc. Tento benefit se umístil na prvním místě ve věkových kategoriích 36 až 45 

let a 56+. Dále pak u pracovníků s vysokoškolským vzděláním, a také v pobočce 

ZinkPower Roudnice. 

Výsledky v rámci vyhodnocení H1 jsou odlišné od vyhodnocení odpovědí na 

otázku č. 12 v odstavci zabývajícím se hodnocení dotazníku jako celku. Toto je způsobeno 

tím, že při komplexním hodnocením byla všem odpovědím přidělena hodnota 1 - 10, 

oblíbenost pak byla získána součtem celkem obdržených bodů, oproti tomu při hodnocení 

pravdivosti H1 byl u jednotlivých odpovědí počítán výskyt hodnocení pouze 10 body.  

H2: Z 90 % zaměstnanci neuvažují o změně zaměstnání. 

Vyhodnocení H2 jsem provedla z otázky č. 8: Zvažujete změnu zaměstnání? 

Otázka měla pouze možnost odpovědi ano či ne a tak bylo její vyhodnocení snadné. Tato 

otázka je vyhodnocována prostým součtem výskytu odpovědi. Stejným způsobem jako ve 

vyhodnocení celého dotazníku. Pro připomenutí zde však zrekapituluji získané informace 

formou grafu získaného vyhodnocením otázky č. 8. 
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Graf č. 20: Vyhodnocení H2: Zvažujete změnu zaměstnání? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hodnota stanovena hypotézou byla 90%, dosažená je 89% což je o 1% méně a 

tudíž je hypotéza těsně na celém vzorku vyvrácena. Pokud provedu analýzu jednotlivých 

vzorků, bude výsledek následující.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 21: Vyhodnocení H2: Zvažování změny zaměstnání v závislosti na jednotlivých pobočkách 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Nejvěrnější jsou pracovníci pobočky v Roudnici, zde nikdo z jedenácti 

zúčastněných zaměstnanců nezvažuje změnu zaměstnání. Nad 90% se také dostala 

pobočka Ostrava a tak se v těchto dvou městech hypotéza potvrdila. V pobočce Promptus 

uvažuje 20% zaměstnanců o změně zaměstnání a z tohoto důvodu je zde hypotéza číslo 

dvě vyvrácena.  

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při zohlednění věkových kategorií lze vyhodnotit H2 pro věkové kategorie 46 až 

55 let a starší 56 let kde dokonce 100% pracovníku odpovědělo, že nezvažuje změnu 

zaměstnání, tzn. že hypotéza byla potvrzena. Podmínku pro potvrzení H2 a sice více než 

90% také splnili pracovníci zařazeni do věkové kategorie 36 až 45 let, u nichž odpovědělo 

na otázku negativně 94%. Pro zbylé zaměstnance je hypotéza vyvrácena. U pracovníků 

mladších 25 let totiž zvažuje změnu zaměstnání 14% respondentů a ve věkové kategorii 26 

až 35 let je výsledek ještě horší. Zde totiž zvažuje změnu zaměstnání dokonce 27% 

zaměstnanců. 

Hypotéza č. 3: Z 90 % zaměstnanci nejsou spokojeni se současným nastavením benefitů. 

Při vyhodnocení třetí hypotézy byl postup následující: stávající bonusy, jimiž jsou 

stravenky a finanční prémie, byly porovnány s třemi nejoblíbenějšími benefity dle 

vyhodnocení otázky číslo 12. Tato otázka již sloužila pro vyhodnocení pravdivosti první 

hypotézy. Pro H3 je však zvolen jiný postup pro vyhodnocení. Za spokojeného 

Graf č. 22: Vyhodnocení H2: Odpovědi na otázku: „Zvažujete změnu zaměstnání?” rozdělené dle věku 
respondenta 



Bc. Hana Burkertová: Výzkum motivace zaměstnanců společnosti ZinkPower 

50 

 

25% 

42% 

33% 

Jste spokojeni s nastavením benefitů? 

Ano 

Ne 

Částečně spokojen 

zaměstnance je považován takový, který označil současně oba stávající benefity  

minimálně 8 body z 10 možných.  

Pro lepší pochopení této podmínky bych jako příklad spokojeného zaměstnance 

uvedla respondenta z Ostravy, který označil stravenky 10 body a prémie 9 body. Tomuto 

pracovníkovi tedy současný systém vyhovuje v maximální možné míře. Jako částečně 

spokojeného pracovníka si můžeme uvést jeho kolegu, který ohodnotil stravenky 7 body a 

prémie 9 body. S prémiemi je tedy spokojen, ale místo stravenek by uvítal raději další 

finanční ohodnocení v podobě 13. platu. Zcela nespokojený je pak zaměstnanec 

z Roudnice, který přidělil stravenkám čtyři body a prémiím pak pouhé dva body. Tento 

pracovník preferuje dárkové šeky (například Flexipass) a na druhém místě je u něj 

příspěvek na životní pojištění. 

 Jako v předešlých hypotézách tak i zde bude zkoumána hypotéza nejen vzhledem 

ke všem dotazníkům, ale také vzhledem k místu výkonu práce, věku či vzdělání 

respondenta. Každá kategorie pak také bude samostatně vyhodnocena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 23: Vyhodnocení H3: Jste spokojeni se současným nastavením benefitů? 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafu je patrno, že ze všech respondentů je spokojeno 25% se současným 

systémem nastavení benefitů, 33% zaměstnanců pak vyhovuje jeden ze současných 

benefitů a 42% by volilo raději jiné benefity. V rámci vyhodnocení H3 nás zajímají pouze 

spokojení, nebo nespokojení zaměstnanci, částečně spokojené respondenty tedy zařadím 

do skupiny nespokojených zaměstnanců. Celkem je tedy dle těchto kritérií nespokojeno se 

současným systémem motivace pomoci zaměstnaneckých benefitů 75% zaměstnanců což 

je méně než předpokládaných 90% v tomto kroku je tedy H3 vyvrácena. 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při porovnání jednotlivých společností je patrno z grafu č.24, že nejméně jsou se 

současným nastavením spokojeni v Ostravě kde dosáhla nespokojenost 75 %. Následovaná 

je Děčínským Promptusem kde je nespokojeno 75% zaměstnanců. Nejlépe je na tom 

pobočka v Roudnici, kde je nespokojeno 65% respondentů. Ani v jednom z měst však 

nedosáhla nespokojenost zaměstnanců předpokládaných 90% tudíž H3 je opět vyvrácena a 

to pro všechny pobočky. 

Graf č. 24: Spokojenost se stávajícími benefity rozdělená dle města, kde respondenti pracují 
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Graf č. 25: Vyhodnocení H3: Spokojenost se stávajícími benefity rozdělená dle dosaženého vzdělání  

Zdroj: Vlastní zpracování 

První potvrzení H3 nastalo při rozdělení spokojenosti dle maximálního 

dosaženého vzdělání. Zde totiž jsou dle zvolených kritérií pracovníci s vysokoškolským 

vzděláním ze 17% úplně nespokojeni a 83% jich je nespokojeno částečně. Dohromady je 

to tedy 100%, čili nikdo z vysokoškolsky vzdělaných není spokojen se současným stavem 

nastavení benefitů. Jen o málo lepší je situace u vlastníků maturitního vysvědčení, zde je 

totiž se současným systémem spokojeno 9% respondentů, zbylých 91% si rovným dílem 

dělí pracovníci zcela a částečně nespokojeni, zde je tedy hypotéza také potvrzena. U 

pracovníků s výučním listem je poté spokojeno 29% respondentů, čili nespokojeno je 71% 

a to je méně než 90% stanovených H3, zde je tedy hypotéza vyvrácena a podobně tomu je i 

u pracovníků se základním vzděláním kde je spokojeno dokonce 43%. 

Je zde vidět, že pracovníci s vyšším stupněm vzdělání dávají přednost jiným 

benefitům než pracovníci méně vzdělání. Předpokládám tedy, že si uvědomují výhody 

jiných zaměstnaneckých benefitů. Tito pracovníci také pracují převážně na lépe platově 

hodnocených pozicích v rámci podniku a z tohoto se dá usuzovat, že pro ně tedy není zas 

tak důležitá prémie jako třeba týden dovolené navíc.  
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Graf č. 26: Vyhodnocení H3: Spokojenost se stávajícími benefity rozdělená dle věku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při pohledu na spokojenost s benefity dle věku respondentů došlo ke zjištění, že 

pracovníci starší 56 nejsou spokojeni se současným systémem nastavení. 50% je dle 

nastavených parametrů zcela nespokojeno a 50% částečně nespokojeno. Zde se tedy H3 

opět potvrdila. U pracovníků věkové kategorie 46 až 55 let je také spokojenost velmi nízká 

a to pouhých 13% čili nespokojeno je 87% toto je již však méně než 90% a proto je zde H3 

vyvrácena, i když jen těsně. Respondenti věkové kategorie 36 až 45 let jsou spokojení z 

38%, zbylých 62% patří částečně spokojeným a patří tak mezi nejspokojenější věkovou 

skupinu a H3 je u nich tedy opět vyvrácena. Ve věkové kategorii 26 až 35 let je 

nespokojenost 27 %, částečná nespokojenost pak 36% celkem tedy 63% což pro potvrzení 

hypotézy opět nestačí. Pracovníci mladší 25 let jsou spokojeni na 36%. Nespokojeno je 

27% respondentů a částečně pak 37% což je tedy celkem 64% nespokojených respondentů 

mladších 25 let. Tento výsledek vede tedy opět k vyvrácení H3.  
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H4: 75 % zaměstnanců se dopravuje do práce hromadnou dopravou. 

Pro vyhodnocení hypotézy vycházím z otázky číslo 11: Čím se dopravujete? 

Zaměstnanci měli na výběr z těchto odpovědí:  

 Auto, motorka 

 Městská hromadná doprava 

 Vlak 

 Jinak 

Při vyhodnocování H4 bude bráno v potaz i více případných odpovědí jednoho 

respondenta. Bude tedy počítán procentuální výskyt jednotlivých odpovědí ve vzorku 45 

dotazníků při vyhodnocení bez rozlišení respondentů. 

Vyhodnocení bude také provedeno dvakrát. Jednou nebude uvažována pozice 

pracovníka a podruhé ano. Někteří pracovníci, konkrétně ředitel, obchodní zástupci a 

obchodní referenti, mají totiž k dispozici služební vozidlo i pro soukromé účely a tudíž by 

jejich odpověď mohla ovlivnit výsledek. 

 

Graf č. 27: Vyhodnocení H4: Způsob dopravy 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 28: Vyhodnocení H4: Jak se dopravují zaměstnanci, kteří nemají služební automobil? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Mezi respondenty převažuje doprava vlastním dopravním prostředkem, které 

náleží celých 60% respektive 54% při zanedbáni skupiny respondentů, kteří mají přidělené 

služební auto (dále uváděno pouze v závorce). Na městskou hromadnou dopravu připadá 

pouhých 21% (24%), což je méně než předpoklad stanovený H4, který činil 75% a 

hypotéza je proto vyvrácena. 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 29: Vyhodnocení H4: Doprava zaměstnanců dle jednotlivých poboček 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V rámci jednotlivých měst je situace poněkud odlišná zde totiž například v 

Roudnici dosáhla doprava do práce vlastním dopravním prostředkem čili autem nebo 

motorkou dokonce 72%.  

Naopak poměrně vysoká obliba MHD je vidět v Ostravě celých 50%. Toto je 

bezpochyby zapříčiněno dobrou dostupností této společnosti pomocí MHD, neboť je 

ZinkPower Ostrava umístěna poblíž poměrně rozsáhlém průmyslového komplexu, kam 

zajíždějí jak autobusy, tak tramvaje Dopravního podniku Ostrava, mimo to zde zajíždí i 

některé dálkové autobusové spoje.  

H4 je však vyvrácena pro všechny pobočky.  

 

Graf č. 30: Vyhodnocení H4: Způsob dopravy v závislosti na věku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V případě rozdělení respondentů dle jejich věku vyhrála individuální doprava ve 

všech kategoriích kromě pracovníků starších 56 let. Zde jsou pouze dva respondenti, jeden 

z nich jezdí do práce služebním vozidlem a druhý využívá při svém cestování do práce 

městkou hromadnou dopravu. Při eliminaci pracovníka vlastnícího služební auto tedy 

dostáváme v této věkové kategorii využití městské hromadné dopravy 100% a tedy jediné 

potvrzení H4. Ve všech ostatních kategoriích je opět H4 vyvrácena, neboť nejvyšší obliba 

městské hromadné dopravy jako způsobu dopravy je poté u věkové kategorie 26 až 35 let, 

kde však dosahuje pouze 27%.  
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Při zanedbání vlivu pracovníků dopravujících se služebním vozidlem je nejvyšší 

obliba městské hromadné dopravy ve věkové kategorii 46 až 55 let kde v tomto případě 

dosahuje hodnoty 29%. 

Z výsledku vyhodnocení H4 je zřejmé, že zaměstnanci dávají přednost pohodlí 

individuální dopravy před ekonomičtější veřejnou dopravou. Bez ohledu na to, kde pracují, 

jak jsou vzdělání, či kolik jim je let. 
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5. Návrhy a doporučení 

Pokud bychom tedy chtěli zavést jednotný systém zaměstnaneckých benefitů, tak 

bych na základě výsledků z předchozí kapitoly doporučila zavést týden dovolené navíc a 

prémie.  

Vzhledem ke zjištěným rozdílům mezi jednotlivými profesemi bych ale spíše 

doporučila nastavení různých způsobů stimulace dle jednotlivých profesí, kdy bych 

nastavila odlišné benefity pro jednotlivé profese. Návrh těchto benefitů vychází ze 

závislosti oblíbenosti benefitů u jednotlivých profesí zobrazeného na následujících grafech 

č. 31 a č. 32.  

Graf č. 31 zobrazuje oblíbenost jednotlivých benefitů, přičemž je brána v potaz 

jejich váha čili bodové hodnocení 1-10 bodů. Graf č. 32 poté zobrazuje pouze 

nejoblíbenější benefit, čili benefity, které respondent hodnotil 10 body a je zde spočítána 

četnost výskytu těchto odpovědí.  

 

Graf č. 31: Oblíbenost jednotlivých benefitů hodnocených škálou 1-10 v závislosti na pracovní pozici 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 32: Oblíbenost jednotlivých benefitů hodnocených 10 body v závislosti na profesi 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V případě, kdy bude vyhověno doporučení rozdělit systém benefitů dle 

jednotlivých profesí navrhovala bych následující členění vycházející z dat zobrazených na 

grafu č. 31. doplněného v případě shody některých benefitů o výsledky zobrazené v grafu 

č. 32.  

Dělníky by nejvíce mělo motivovat získání týdnu dovolené navíc a poskytnutí 

prémií, mistry nejvíce potěší finanční bonusy ve formě prémií a třináctého platu, 
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nejčastěji maximální hodnocení týdnu dovolené navíc v kombinaci se slevou na zinkování 

či dárkovými poukazy. Obchodní referenti pak shodně ohodnotili tři bonusy a to týden 

dovolené navíc, příspěvek na dopravu a poskytnutí bezúročné půjčky, mezi které se 

rozdělilo 100% hlasů.   

Posoudím-li vzájemnou kombinaci těchto dvou faktorů, čili hodnocení benefitů 

respondenty, kdy je uvažována váha benefitu (hodnocení jednotlivých benefitů body 1 - 

10) současně s počtem výskytu benefitů hodnocených 10 body, doporučila bych nový 

systém motivace pracovníků následovně: 

 dělníkům navrhuji týden dovolené s prémiemi; 

 mistrům výroby prémie a třináctý plat; 

 asistentkám a fakturantkám (v textu též TH pracovníci) týden dovolené navíc a 

prémie; 

 obchodním zástupcům týden dovolené navíc kombinovaný s dárkovými šeky; 

 obchodním referentům dárkové šeky s bezúročným poskytnutím půjčky. 

U profesí u kterých je možno podle nějakého měřítka sledovat výkonnost 

pracovníků doporučuji pro zvýšení efektu motivace zavést proměnlivou hodnotu výše 

bonusu.  

V praxi by to vypadalo následovně:  

Dělník obdrží jako motivační faktory finanční prémii a slevu na zinkování.  

Sleva na zinkování bude rovna rozdílu tržní ceny a nákladů na zinkování, což v 

praxi znamená, že zaměstnanec bude za zinkování platit pouze skutečné náklady, které 

jsou spojené se zinkováním. Toto by byla pevná forma odměny, kdy by mohl zaměstnanec 

za tuto výhodnou cenu pozinkovat 500 kg ročně. V případě, kdy by nevyužil tento bonus 

byl by mu na konci roku převeden na formu finanční prémie, které by se vypočítaly jako 

průměrný zisk na kilogramu pozinkovaného materiálu vynásobený počtem kilogramů 

nevyužité slevy na zinkování. Toto zabrání nespokojenosti těch dělníků, kteří nebudou 

zinkovat. 

Finanční prémie by se poté vypočítávala na základě výkonu pracovníků dané 

směny s přihlédnutím na bezvadnost výrobků a subjektivní dojem mistrů výroby na 

základě zapojení jednotlivých pracovníků. Osobní dojem by mohl být nahrazen nově 
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nainstalovaným elektronickým evidenčním zařízením, kdy by každé zinkované zboží mělo 

přiděleno své zakázkové číslo a pracovníci by poté pomoci elektronických čteček 

poznamenali, na kterém výrobku pracovali.  

U mistrů výroby by byly oba jejich bonusy pružné. Třináctý plat by se 

vyhodnocoval na základě ročního obratu při zohlednění všech oprávněných reklamací 

klientů. Měsíční prémie by měly při splnění všech povinnosti výši 10% z platu, v případě 

nesplnění úkolů či nějakých pochybení by tato prémie mohla být ponížena. Ovšem při 

vysokém pracovním vytížení a při vysokých obratech společnosti, zapříčiněných velkým 

množstvím pozinkovaného materiálu by prémie mohly naopak narůstat až do výše 25% 

platu. 

Asistentky a fakturantky by mohly mít prémie vypočítávány na základě plnění 

úkolů zadaných v daném měsíci, kdy by například při splnění všech svých úkolu obdržely 

prémii 15% ze základu svého platu a v případě jakýchkoliv pochybení by jim byla prémie 

ponížena. Zároveň by však v případech pracovních aktivit nad rámec obvyklé činnosti, či 

při mimořádných úspěších, například vymožení dlužné částky od odběratele, by mohla být 

její prémie navýšena až na 25% ze základní mzdy. O přesné výši odměny by rozhodoval 

ředitel dané společnosti. Týden dovolené by pak byl pevným benefitem. 

Obchodním zástupcům by připadl týden dovolené jako pevný bonus a navíc by 

jim náležely dárkové šeky. Pro zefektivnění motivačního účinku bych u těchto pracovníků 

navrhla rozdělit finanční obnos pro jejich motivaci na dvě části a to na část vyplácenou 

zvolenými dárkovými poukazy a na prémie, i když o tyto neprojevili obchodní zástupci 

nikterak velký zájem. Dělení částky navrhuji 75% prémie 25% dárkové poukazy a výpočet 

částky jako 50‰ obratu vytvořeného zakázkami získanými konkrétním obchodníkem. Při 

určování finanční prémie bych poté doporučila přihlédnout i k mimořádným pracovním 

úspěchům. V praxi by odměňování obchodních zástupců mohlo vypadat následovně: 

Klienti obchodního zástupce přivezou za měsíc leden na pozinkování 300 tun 

materiálu a tím vytvoří obrat 3 000 000 Kč. Obchodnímu zástupci náleží odměna ve výši 

50‰ čili 15000 Kč. Rozdělena bude následovně: 10000 Kč obdrží ve formě prémií 

vyplacených spolu s řádným platem a zbylých 5 000 Kč obdrží ve formě dárkových 

poukazů. Dále by mělo být přihlédnuto ke splatným fakturám klientů obchodního zástupce, 

zda došlo k jejich uhrazení, popřípadě, zda má obchodní zástupce snahu o získaní plateb za 
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dané pohledávky. V případě, že bude docházet k častým nezaplaceným dodávkám zboží od 

odběratelů, měla by být ponížena výplata zmíněných prémií o přiměřenou výši, kterou určí 

ředitel společnosti. 

Obchodní referenti si zvolili bezúročné půjčky a dárkové poukazy. Mé doporučení 

je však motivovat tyto pracovníky pomoci týdne dovolené navíc a kombinace dárkových 

poukazu s prémiemi. Finanční prostředky pro motivaci těchto pracovníku bych rozdělila 

rovným dílem. Jejich výši bych navrhovala počítat na základě obratu zinkovny v daném 

měsíci, kdy by jim náleželo 5‰ tohoto obratu a měli by na ni nárok pouze v případě plnění 

všech povinností. 

V průzkumu se pracovníci také vyjádřili, že jsou po ně zajímavým benefitem 

stravenky a možnost získání bezúročné půjčky. Stravenky bych tedy navrhovala 

poskytovat všem pracovníkům, přičemž nárok na stravenku by měli pracovníci za směnu 

trvající minimálně 5 hodin. Výši stravenek doporučuji nastavit na 50 Kč a dávat je 

pracovníkům bez doplatku, čili celých 50 Kč bude hrazeno podnikem. Výši stravenek také 

doporučuji průběžně aktualizovat podle maximální možné částky odpočitatelné z daní 

podniku. V době tvorby tohoto návrhu činila tato částka přibližně 55 Kč.  

Poskytování bezúročné půjčky bych nechala plně v kompetenci ředitele 

společnosti dle volných prostředků společnosti. Doporučila bych však omezení maximální 

částky půjčky například na 20 000 Kč bez ohledu na pozici pracovníka. Jedinou 

podmínkou pro poskytnutí půjčky by byla smlouva na dobu neurčitou. Splátka této půjčky 

by probíhala přímou srážkou ze mzdy pracovníka v minimální výši 5 % platu pracovníka. 

Přidělování půjčky by bylo na základě pořadníku. 
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6. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo popsat a provést výzkum motivace zaměstnanců 

vybraného průmyslového podniku, tedy společnosti ZinkPower a navrhnout vhodná 

opatření k nastavení nového motivačního systému. Práce je rozdělena na teoretickou a 

praktickou část. 

V teoretické části je charakterizována analyzovaná společnost, včetně 

historického vývoje a také je zde ukázka hospodaření společnosti. Dále se tato část zabývá 

teoretickým vymezením pojmů, které se vztahují k motivaci a stimulaci samotné. 

Praktická část obsahuje popis současného stavu motivace včetně aktuálního 

nastavení čerpání benefitů ve společnosti. Dále se zaměřuje na sestavení dotazníku pro 

plánované dotazníkové šetření, včetně nastavení hypotéz výzkumu. Poté je provedeno 

celkové komplexní zhodnocení získaných dat pomocí grafických metod a dále 

vyhodnocení hypotéz. Závěr diplomové práce byl věnován shrnutím dosažených výsledků 

společně s novým návrhem motivační systému. 

Po shrnutí všech dosažených výsledků bylo možné dospět k závěru, že někteří 

zaměstnanci projevili nezájem o průzkum, z tohoto hlediska lze usoudit, že jsou buď se 

současným systémem motivace spokojeni, nebo nevěří ve změnu k lepšímu. Většina 

zaměstnanců, kteří se průzkumu zúčastnili, se v současnosti cítí být motivováno a jsou s 

náplní své práce spokojeni. Při vyhodnocení žádanosti jednotlivých benefitů došlo k 

závěru, že současný systém motivace, který je tvořen pomocí zaměstnaneckých benefitů 

není nastaven ideálně a proto by se měl změnit. Podrobný návrh na nové zaměstnanecké 

benefity  je uveden v kapitole návrhy a doporučení.  

Předpokladem je, že změnou nastavení motivačních faktorů dle doporučení dojde 

k zefektivnění pracovního procesu. Neboť změnou motivačního systému dle představ 

zaměstnanců by mělo být docíleno větší spokojenosti pracovníků a tím i pracovního 

nasazení a výkonu. Pro zjištění dlouhodobé spokojenosti zaměstnanců je doporučeno 

opakování dotazníkového šetření, aby se ověřila spokojenost pracovníků s novým 

systémem. Protože jak již bylo řečeno na začátku práce, jen spokojený pracovník odvádí 

kvalitní práci.  
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