
 



 



 



 



Abstrakt 
 

Předmětem diplomové práce na téma Motivace a odměňování zaměstnanců je zhodnotit a 

rozebrat současný stav motivace a odměňování zaměstnanců v podniku Č.V.PROTOTYP 

s.r.o. V první části práce jsou zhodnoceny teoretické poznatky z oblasti motivace, 

odměňování a statistického vyhodnocování. V dalších částech je vyhodnocen dotazník a 

nezávislost kvalitativních znaků a navrhnutá inovace nastaveného systému.  
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Abstract 
 

The subject of the thesis on the theme Motivation and Remuneration of Employees is to 

evaluate and analyze the current state of motivation and remuneration of employees in the 

company Č.V.PROTOTYP s.r.o. First part of the study evaluates the theoretical knowledge 

about motivation, rewarding and statistical evaluation. In other parts are evaluated 

questionnaire, independence of qualitative attributes and proposed innovations of the system. 
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1 ÚVOD 
 

Nejdůležitější složkou ve firmě jsou bezpochyby zaměstnanci. Podniky by si měly tuto 

skutečnost uvědomovat, a proto by měly klást velký důraz na řízení lidských zdrojů. V rámci 

řízení lidí jsou tvořeny strategie, které tvoří firemní kulturu. Firemní kulturou jsou chápany 

mise a vize firmy, které jsou stavěny na zaměstnancích. Pokud jsou strategie nastaveny 

správně, tak vzbudí v zaměstnancích zájem a ochotu k činnostem, které povedou k naplnění 

cílů podniku. Tento proces je nazýván motivací. 

 

Motivovaní zaměstnanci jsou pro podnik velkým přínosem, ale není jednoduché k tomuto 

stádiu dospět, proto jsem si vybrala téma diplomové práce motivace a odměňování 

zaměstnanců. Jsem přesvědčena o důležitosti znát současný stav motivace zaměstnanců a dále 

na tyto informace navazovat a tvořit tímto firemní kulturu. Narazila jsem na podnik, který se 

novou firemní kulturu snaží zavést a pojem vize není této organizaci cizí. Věřím, že naše 

vzájemná spolupráce přinese společnosti informace, které v budoucnu budou moci využít. 

 

Hlavním cílem této práce je zhodnotit a rozebrat současný stav motivace a odměňování 

zaměstnanců v podniku. Po důkladné analýze a seznámení se s podmínkami odměňování a 

motivace je prioritou zjištění daných nedostatků a možnost inovace nastaveného systému. 

Rovněž navrhnutí možných řešení.  

 

Práce je rozdělena na tři části. V první části práce je představen podnik, ve kterém je práce 

zpracována a jsou popisovány teoretické poznatky z oblasti motivace, odměňování a také 

statistického vyhodnocování, které je využito v praktické části. 

 

Druhá část je věnována výzkumu. Analýza je prováděna pomocí dotazníku, který vyplnilo 38 

zaměstnanců, z toho je 8 vedoucích (THP) zaměstnanců a 30 dělníků v provozu. Informace 

sesbírané dotazníkem byly zavedeny do kancelářského programu MS Excel, nadále 

vyhodnocovány pomocí absolutních a relativních četností. Dále byla zjišťována závislost 

daných podskupin pomocí testování nezávislosti kvalitativních znaků. Testování proběhlo 

v programu MS Excel a také ve statistickém programu Minitab. 

 

Třetí, poslední část, je věnována novým návrhům a inovacím nastaveného systému, který byl 

vyhodnocován ve druhé části práce. 
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2 Č.V.PROTOTYP s.r.o. 
 

Společnost Č.V.PROTOTYP s.r.o. je strojírenská firma, která se zabývá přesnou výrobou. 

Specializuje se zejména na kusové a malosériové zakázky, které jsou vyráběny v třísměnném 

provozu. Firma obrábí, svařuje, navařuje, opravuje a renovuje strojní díly a zařízení do 

hmotnosti 20-ti tun. Opravu, renovaci, popřípadě výrobu nové strojní součásti, provádí dle 

použitých, popřípadě poškozených dílů. [15] 

 

2.1 Historie 
 

Historie firmy sahá do roku 1992, kdy dva společníci začali podnikat v prostorách rodinného 

domu, kde vyráběli první výrobky, převážně náhradní díly strojů a zařízení. 

 

Poptávka rostla a výroba byla nucena se dále rozšiřovat. Řešením bylo zvětšení výrobních 

prostor. Proto došlo k rekonstrukci neobydleného prostoru v blízkosti bydliště společníků. 

Přijali první zaměstnance a zahájili výrobu větších strojírenských dílů. Pro tyto účely se 

zakoupily stroje, horizontální vyvrtávačka VH 100 NC, VH 80, soustruh SUS 63 a soustruh 

SU 50 A. 

 

Poptávka neustále převažovala současné kapacitní možnosti, proto bylo učiněno rozhodnutí 

přestěhovat výrobu do pronajatých prostor ve VÍTKOVICE, a.s. Společnost Č.V.PROTOTYP 

s.r.o. byla založena společenskou smlouvou, uzavřenou dne 25. 9. 1996. Zakládajícími 

společníky byli Vojtěch Černák st., Vojtěch Černák ml., Radovan Černák a Dagmar 

Černáková. Ze společného příjmení společníků je patrné, že se jedná o rodinnou firmu. 

 

Firma se dále rozvíjela, a proto v roce 2002 byly zakoupeny vlastní podnikatelské prostory, 

které se nacházejí v Ostravě – Hrabové. Po rekonstrukci areálu bývalé panelárny vznikly dvě 

pracoviště - hala pro obrábění a svařečská dílna. Tím došlo k rozšíření sortimentu výroby o 

svařované konstrukce včetně souvisejících operací. [15] 

 

V době založení společnosti byl složen základní kapitál ve výši 102 000 Kč. Ke konci roku 

2002 byl navýšen na částku 1 890 000 Kč, který je totožný dodnes. 
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2.2 Výroba 
 

OBRÁBĚNÍ 

 

Firma provádí třískové obrábění, především frézování svařenců (skříně převodovek, části 

strojů), frézování odlitků (ložisková tělesa, kloubové spojky s kulovým uložením), 

soustružení hřídelí, lanových bubnů, pracovních válců, kalibračních, rovnacích, dopravních 

válečků a lanovnic. Vše do maximální hmotnosti 20-ti tun. Opracování se provádí na 

konvenčních i CNC strojích. 

 

SVAŘOVÁNÍ A NAVAŘOVÁNÍ 

 

Výroba svarků včetně materiálu, tvarových kusů pálených kyslíkem, plasmou i laserem. 

Svařování dle technologických předpisů (dodržení teplotních režimů), následné tepelné 

zpracování, zkoušky svarů, otryskání svarů, povrchová úprava. Celková hmotnost svarků do 

20 tun, maximální rozměry dle domluvy. 

 

Samostatnou částí svařovací dílny je pracoviště pro navařování rotačních ploch. Zde se 

provádí navařování rotačních i nerotačních dílů. Svarky upnuté s horizontální osou otáčení a 

podpěrou nebo s vertikální osou otáčení mohou být opatřeny návarem s kluznými vlastnostmi 

(Cu, Cu-Sn), korozivzdornou vrstvou (Cr, Cu-Ni), abrazitem apod. 

 

OPRAVY A REPASE 

 

Firma provádí opravy strojních dílů a částí strojů, výměnou poškozených částí nebo 

navařením a následným opracováním opotřebovaných ploch.  

 

MONTÁŽE 

 

Firma také provádí montáž strojů a strojních částí z vlastně vyrobených součástí dle 

výkresové dokumentace a normalizovaných dílů. [15] 
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3 Řízení lidských zdrojů 

 

Řízení lidských zdrojů se zabývá tím, aby lidé pracovali pro organizaci co nejefektivněji a jak 

nejlépe umí. Lidské zdroje jsou také definovány jako strategie související s řízením aktiv 

podniku. Tímto jsou myšleni lidé, kteří ve firmě přispívají k úspěšnému cíli. Dva ze způsobů 

jak toho dosáhnout, je použití vhodného systémů motivace a odměňování zaměstnanců, které 

jsou blíže uvedeny v následujících kapitolách. [3] 

 

3.1 Motivace 
 

Motivací se rozumí tvorba vnitřního zájmu, ochota a snaha se aktivně účastnit při plnění 

zadaných úkolů. Pojem ,,motivace“ má původ v latinském ,,movere“ – hýbati, pohybovati. Je 

obecným označením pro všechny vnitřní podněty, které vedou k určité činnosti, k určitému 

jednání. [6] 

3.1.1 Typy motivace 

 

Lidé buď mohou motivovat sami sebe tím, že vykonávají práci, která uspokojuje jejich 

potřeby či vede ke splnění svých cílů, anebo mohou být motivování managementem 

prostřednictvím takových metod, jako je odměňování, odborný růst a povyšování, pochvala 

apod. 

 

Podle Herzberga a kol., existují dva typy motivace [2]: 

 vnitřní motivace, 

 vnější motivace. 

 

Vnitřní motivace je souhrn faktorů, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují. Tyto 

faktory tvoří odpovědnost, autonomie, příležitost rozvíjet dovednosti a schopnosti či 

příležitost k pracovnímu postupu. 

 

Vnější motivaci tvoří to, co se dělá pro lidi, aby byli motivování. Tvoří ji odměny jako 

zvýšení platu, pochvala nebo povýšení, ale také tresty a kritika.  

 

Vnější motivátory mají výrazný účinek, ale nemusejí působit dlouhodobě. Zato vnitřní 

motivátory by měly mít účinek silnější a dlouhodobější, protože jsou součástí jedince. [2] 
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Na základě výzkumů bylo zjištěno, že materiální odměny mají tendenci negativně ovlivňovat 

vnitřní motivaci. Pokud jsou lidé motivováni penězi, tak jsou ochotni udělat spoustu práce, ale 

pouze v krátkodobém měřítku. Práce pro ně není zábavou.  Když jsou stejní lidé pro stejnou 

práci motivováni vnitřně (vlastní osobní vůlí) odvedou práci mnohem lépe a má delší trvání. 

Odměny dokáží ze zajímavého úkolu udělat dřinu, mohou proměnit hru v práci – Sawyerův 

efekt. [13] 

3. 1. 2 Teorie motivace 

 

Nejdůležitějšími teoriemi motivace jsou [2]: 

 teorie instrumentality, 

 teorie zaměřené na obsah, 

 

Teorie instrumentality 

 

Tato teorie tvrdí, že odměny a tresty slouží k tomu, aby se lidé chovali daným způsobem 

(metoda cukru a biče) a také tvrdí, že lidé pracují pouze pro peníze. Teorie má základ 

v taylorismu a je založena na principu přesvědčení člověka, že lidé mohou být podmíněni 

k tomu, aby jednali určitým způsobem, jestliže budou ekvivalentně peněžně odměněni. Tento 

přístup bývá používán i dnes, ale je založen na systému kontroly, tím nerespektuje lidské 

potřeby a může být ovlivněn neformálními vztahy na pracovišti. [2] 

 

Teorie zaměřená na obsah neboli teorie potřeb  

 

Teorie je založena Maslowem, který vytvořil koncepci hierarchii potřeb, o níž věřil, že je 

základem osobnosti. Snad žádná jiná teorie o motivaci neměla na myšlení manažerů takový 

vliv jako hierarchie potřeb Abrahama Maslowa. [1] 

 

Základ teorie tvoří představa, že člověk není motivován vnějšími podněty, jako je odměna 

nebo trest, ale vnitřním programem potřeb. Potřeby jsou uspořádány v určitém pořadí (viz 

obr. 1) a odrážejí i význam potřeby v celé struktuře. Strukturu potřeb nelze chápat pouze jako 

statický jev, ale důležitá je jak vnitřní dynamika každé potřeby, tak i změny struktury a váhy 

jednotlivých potřeb v celkové struktuře potřeb jednotlivce. [9] 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existenční potřeby 

Fyziologické potřeby, které musí být uspokojeny. Jedná se o hlad, žízeň, spánek, oblečení, 

bydlení atd. 

 

Potřeby bezpečnosti 

Tyto potřeby jsou chápany nejen jako bezpečnosti fyzické, ale taký ekonomické. Ve 

vyspělých státech mají čím dál větší význam, hlavně v období stagnace. 

 

Sociální potřeby 

Realizují se především mezilidskými vztahy a požadavky na jejich kvalitu se zvyšují, zejména 

u kulturně a odborně vyspělých jedinců. 

 

Psychologické potřeby 

Mezi tyto potřeby se řadí uznání, status, prestiž či sebeúcta. Jsou cílem zaměstnanců 

s vysokých stupněm pracovních ambic. 

 

Potřeby seberealizace 

Tyto potřeby jsou na vrcholu potřeb jednotlivce a řadí se zde rozvoj osobních vloh či možnost 

ovlivnit utváření vlastního života a okolí. 

 

Jsou-li uspokojeny potřeby nižšího řádu, tak teprve poté nastupuje do vědomí jednotlivce 

vyšší potřeba. Jasným příkladem je postavení ekonomických potřeb. Udržení ekonomické 

bezpečnosti a jistoty je pro jednotlivce a rodinu velmi důležité. Až po uspokojení této potřeby 

a trvalého udržení, je jednotlivec ochoten rozvíjet další potřeby. [9] 

r 

Psychologické 

potřeby 

Sociální potřeby 

 

Potřeby bezpečnosti 

Existenční potřeby 

Seberealizace 

Obr. 1 Maslowova pyramida [9] 
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Rozvoj potřeb je ovlivněn několika skutečnostmi [9]: 

 uspokojená potřeba ztrácí svou naléhavost a je nahrazena jinou, 

 struktura potřeb jednotlivce může být různorodá s různou váhou, 

 motivace trvá, pokud není dosaženo cíle, ale dlouhodobě neuspokojená potřeba se 

může změnit a vzniká ,,náhradní potřeba“, 

 potřeba seberealizace nemůže být uspokojena nikdy. 

 

Herzbergův dvoufaktorový model nelze přesně označit za teorii potřeb, ale opravdu 

identifikoval řadu základních potřeb. 

Herzberg dělí faktory motivace na dvě rozdílné skupiny [9]:  

 faktory hygieny (dissatisfaktory), 

 motivátory vnitřních pracovních potřeb (satisfaktory). 

 

Mezi faktory hygieny patří peníze, politika a řízení organizace, personální řízení, 

interpersonální vztahy, fyzikální pracovní podmínky a jistota pracovního místa. Jejich 

absence vede k nespokojenosti zaměstnanců. Avšak pokud jsou v dobrém stavu, nevstupují 

aktivně do procesu motivace, nevyvolávají pracovní nespokojenost a ani nemají vliv přímého 

podnětu na aktivitu zaměstnance. Podle Herzberga je důležité eliminovat negativní vlivy 

působení faktorů hygieny prostřednictvím působení motivátorů tak, aby se projevila pracovní 

spokojenost. [9] 

 

Motivátory vnitřních pracovních potřeb jsou tvořeny výkonem, uznáním, obsahem práce, 

odpovědností, vzestupem a možností rozvoje. Pokud jsou motivátory laděny pozitivně a 

působí, tak jsou podnětem k pracovnímu výkonu zaměstnance a představují nejúčinnější 

složku motivace k práci. 

 

Herzbergovo členění faktorů potřeb bývá velmi diskutováno. Metoda výzkumu je napadána, 

protože se nikdo nepokusil změřit vztah mezi spokojeností a výkonem. Bylo řečeno, že 

dvoufaktorová teorie je výsledkem metody dotazování použité tazateli a také, že dalekosáhlé a 

bezdůvodné závěry byly učiněny na základě malých a příliš specifických vzorků respondentů 

a že neexistuje žádný důvod o tom, že satisfaktory zlepšují produktivitu. [2] 
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Z empirického výzkumu Herzberga (viz tab. 1) vychází, že motivační vliv jednotlivých 

faktorů nelze vymezovat absolutně. U některých faktorů není polarizace jednoznačná a závisí 

na určité motivační situaci, individuální struktuře motivů a jejich intenzitě.  

 

Herzberg zpřesňuje a nově vymezuje stavy charakterizující zaměstnancův postoj k práci, 

pracovním podmínkách a jeho okolí. Definuje stav spokojenosti a nespokojenosti a také stav 

nikoliv spokojenost, který vyjadřuje neutrální vliv pracovních podmínek, které zaměstnanec 

nepociťuje ani pozitivně, ani negativně. Tento stav je cílových stavem pro organizační 

opatření v případě, byl-li zjištěn stav pracovní nespokojenosti. Stav nikoliv spokojenost 

vzniká jako důsledek absence nebo negativního vlivu motivátorů. [9] 

 

Tab. 1 Stavy charakterizující postoj zaměstnance k práci [9] 

Stav faktorů Faktory hygieny Motivátory 

Absence nebo negativní 

působení 

Nespokojenost z práce Žádné uspokojení  

(nikoli spokojenost) 

Aktivní přítomnost a 

pozitivní působení 

Žádná nespokojenost s prací 

(nikoli nespokojenost) 

Spokojenost s prací  

Vyšší pracovní výkon 

 

Alderfer vytvořil svou ERG teorii, která představuje model tří základních kategorií potřeb: 

 Existenční potřeby (E) – potřeba potravy, vody, platu, zaměstnaneckých výhod, 

pracovní podmínky, 

 Vztahové potřeby (R) – akceptace pochopení, vzájemnost, 

 Růstové potřeby (G) – vnitřní růst a diferenciace, tvůrčí a produktivní úsilí. 

 

Mc Gregorova teorie X a teorie Y nebývá jednoznačně řazena mezi motivační teorie, přesto 

má důležité důsledky pro tuto oblast. 

 

Teorie X představuje centrální princip vedení. Jde o tradiční pohled řízení a kontroly, kde se 

předpokládá, že lidé mají malý nebo žádný zájem o organizaci. Jsou hnáni strachem, 

hrozbami nebo vábeni nabídkou finančních lákadel (viz tab. 2).  
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Tab. 2 Mc Gregorova teorie X a Y 

 

Teorie Y předpokládá určitou úroveň spojení mezi jednotlivcem a cíli organizace. Členové 

organizace směřují svá úsilí vlastní iniciativou tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů. [2] 

 

3.2 Motivace k práci 

 

Důležitým cílem personalistů v podniku je formování kvalitního a výkonného personálu, 

který je identifikován se zájmy podniku. Takto formovaní zaměstnanci umožňují plnit jak 

ekonomické, tak sociální cíle podniku. Vytvořit kvalitní strukturu lidských zdrojů v podniku 

je velmi náročný a dlouhodobý cíl a vyžaduje úsilí všech zúčastněných článků řízení a využití 

všech nástrojů, které má personální řízení k dispozici. [2] 

 

Pracovní místa by měla být definována a role charakterizovány tak, aby to usnadňovalo a 

zdůrazňovalo význam týmové práce. Organizace by měla být řízena tak, aby byla usnadněna 

kooperace mezi jednotlivými odděleními. Také by se mělo podporovat vytváření sítí, které by 

usnadnili formální i neformální komunikaci v rámci firmy. [5] 

 

Lidský faktor nelze degradovat pouze na nositele nutného výkonu pro zabezpečení úspěšného 

chodu podniku, nositelem výkonnosti jsou lidé se svými představami a osobními cíli. Proto je 

vyžadován komplexní přístup na utváření a udržování pozitivního ladění výkonnostního 

Teorie X Teorie Y 

Centrální řídící princip vyžaduje příkazy 

a kontrolu, což lze prosadit jen 

autoritativním jednáním. 

Centrální princip představuje integraci. 

Vytvořením takových podmínek v organizaci 

pracovníci zaměřují své úsilí, aby dosáhli 

svých cílů v rámci cílů organizace. 

Požadavky procesu organizace neberou 

žádný zřetel na potřeby organizovaných. 

Pro dosažení očekávané odměny akceptuje 

člověk podřízení a kontrolu. 

Organizace se stává výkonným organismem, 

v němž se zohledňují osobní přání a cíle 

pracovníků. 

Nevyužívané schopnosti pracovníků 

z hlediska řízení prakticky neexistují a 

nejsou předností. Není tlak na jejich 

využití. 

Jsou žádoucí inovace, hledají se nové 

možnosti spolupráce, aby byly využity 

všechny schopnosti zaměstnanců. 
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klimatu. Dá se tedy říci, že pokud zaměstnanci mají splněny své osobní cíle, pak je míra jejich 

pracovní spokojenosti vyšší.  

 

Personální politika musí respektovat a splňovat řadu právních norem, kterými je regulován trh 

práce. Nabízející i kupující práci jsou součástí celkové nabídky a poptávky po práci a totéž 

platí i pro každou organizaci fungující na trhu práce. Nabídka i poptávka po práci ovlivňuje 

mzdovou úroveň, právní normy, podmínky zaměstnávání a minimální výši mezd. Pomocí 

kolektivních smluv mohou být mzdové i pracovní podmínky upravovány podle potřeb 

zaměstnanců. Kvalitní a výkonný personál je jedním z nejvýznamnějších faktorů 

konkurenčního boje, protože je rozhodující pro stanovení kvalitní strategie podniku a její 

realizaci v každodenní činnosti a ovlivňuje konečnou kvalitu výstupů podniku. Výkonnost 

podniku je jediným zdrojem pro uspokojování materiálních potřeb zaměstnanců podniku. [2] 

 

Tyto nástroje musí podnik zkonstruovat tak, aby zabezpečily hlavní cíle personální politiky 

z hlediska organizace jako celku, a to [9]: 

 výkonnost organizace pro její existenci a rozvoj, 

 spokojenost zaměstnanců.  

 

Tyto dva cíle se navzájem podporují. Pokud je zaměstnanec spokojený (doma, v práci), 

nedělá chyby, dokáže fungovat samostatně a zodpovědně. Toto má to obrovský vliv na 

existenci firmy. 

 

Požadavkem vysokého a kvalitního pracovního výkonu se zaměstnanci dostávají pod velký 

tlak a je prokázanou skutečností, že většina pracovníků je ochotna být příjemci výhod i bez 

ekvivalentně odpovídajícího výkonu. Úkolem managementu je vytvoření jisté vazby, aby byly 

splněny základní cíle podniku (úspěšné přežití). 

 

Rozhoduje-li o splnění cílů aktivita lidských zdrojů, je žádoucí zaměřit pozornost na to, co 

ovlivňuje kvalitu fungování lidského potenciálu podniku. Je to především míra motivace 

pracovníků a úroveň jejich znalostí, dovedností a schopností. [9] 
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3.2.1 Tvorba motivačního programu organizace 

 

Motivační program není v manažerské praxi ani teorii přesně vymezen. Jedná se o ucelený 

soubor opatření v oblasti managementu lidských zdrojů, který navazuje na ostatní řídící 

aktivity vedení a má za cíl ovlivnit pracovní výkon zaměstnanců. Zejména se jedná o 

sjednocení zájmů zaměstnavatele se zájmy zaměstnance a rozvoj znalostí, dovedností a 

schopností zaměstnance, které budou využívány v pracovním procesu. Pokud má být 

motivační program účinný, tak by měl vycházet ze strategie lidských zdrojů organizace a 

celkové strategie organizace. 

 

Postup při tvorbě motivačního programu [9]: 

1. Zjištění stavu základních faktorů motivace k práci a faktorů spokojenosti či 

nespokojenosti. 

2. Charakteristika motivačního klimatu organizace vychází ze zjištěného stavu a 

specifikuje příčiny pracovní spokojenosti či nespokojenosti zaměstnanců a celkové 

vnitřní klima v oblasti mezilidských vztahů a vztahů k zaměstnavateli. 

3. Stanovení cílů motivačního programu, tj. určení stavu a úrovně jednotlivých stránek 

motivace k práci a postojů zaměstnanců, kterých je žádoucí dosáhnout jako 

předpokladu splnění cílů organizace. 

4. Určení nástrojů k zabezpečení cílů v oblasti motivace zaměstnanců. Jsou to opatření a 

postupy, které mají za cíl zvýšit výkonnost organizace prostřednictvím rozvoje 

aktivity a zájmu zaměstnanců. 

 

Navrhovaná opatření je možno členit na následující oblasti [9]:  

 zkvalitnění výběru a hodnocení zaměstnanců, 

 tvorba účinného mzdového systému a zaměstnaneckých výhod akceptující kvality 

osobnosti i pracovního výkonu zaměstnance na základě objektivních metod hodnocení, 

 systémy péče o sociální rozvoj zaměstnance, 

 opatření v oblasti rozvoje zaměstnanců, 

 opatření v oblasti utváření vztahů k zaměstnavateli. 

 

5. Zpracování motivačního programu jako uceleného koncepčního dokumentu, stanovení 

postupu realizace, časového rozvržení a odpovědnosti za jeho realizaci. 
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Jednotlivé kroky při vytváření a realizaci motivačního programu je možno členit do 

rámcového postupu (viz tab. 3). 

 

Tab. 3 Rámcový postup při tvorbě motivačního programu [9] 

Kroky Výstupy 

Čeho chceme dosáhnout? Cíl 

Proč je to důležité? Konečný cíl 

Jak to vypadá nyní? Současný stav 

Kdo a co brání dosažení cíle? Překážky a jejich příčiny 

Jaká jsou možná opatření k odstranění 

překážek? 

Možnosti řešení 

Která z nich je u nás možná? Možná řešení 

Jaká opatření uděláme a v jakém 

rozsahu? 

Plán opatření 

Kdo bude komu odpovědný? Organizace 

Jak zabezpečíme dosažení cíle? Způsob kontroly 

Čeho jsme dosáhli? Vyhodnocení účinnosti 

 

3.3 Odměňování zaměstnanců 
 

Systém odměňování musí vycházet ze strategického plánu a podporovat všechny jeho klíčové 

prvky. Efektivní a komplexní odměňování znamená stanovení mzdy za vykonanou práci a 

také poskytování zaměstnaneckých výhod. Odměňování patří k jedné z nejdůležitějších 

personálních činností. Jedná se o složitou a ne vždy úplně jasnou záležitost. Systém musí být 

vždy přijatelný jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele a napomáhat tak k vytváření 

harmonických vztahů. Každá organizace by měla mít vytvořený individuální systém 

odměňování, který bude vyhovovat všem specifickým podmínkám, ve kterých konkrétní 

organizace funguje. [7] 

 

Pojem odměna je používán pro označení systémů odměňování. Jde o odměnu navíc za 

mimořádné úsilí zaměstnance. Odměna může být peněžní či nepeněžní povahy. Zaměstnanci 

mohou být odměňováni také formou platby na nemocenský, mateřský a penzijní systém. [10] 

 

V organizaci je třeba provést posloupnost celé řady určitých kroků [7]: 
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 je potřeba vytvořit vnitřní mzdovou/platovou strukturu (na základě analýzy a 

ohodnocení pracovních pozic), 

 na tuto mzdovou/platovou strukturu je třeba nastavit reálné mzdy/platy (podkladem 

jsou údaje z trhu a vnitřní politika organizace), 

 je nutno se rozhodnout, jak budeme platit individuálního zaměstnance (na základě 

hodnocení výsledků jeho práce), 

 je potřeba určit podmínky vyplácení odměn, bonusů či podílů na zisku v organizaci, 

 je nutno rozhodnout o zaměstnaneckých výhodách, tzv. benefitech. 

 

3.3.1 Typy systémů odměňování 

 

Výběr systému odměňování zaměstnancům naznačuje, jaké hodnoty a cíle považuje 

organizace za důležité.  

 

Existuje mnoho variant [10]: 

 časová mzda, 

 úkolová mzda, 

 podíl na zisku, 

 odměňování podle výkonu, 

 nepeněžní odměny. 

 

Časová mzda 

 

Jedná se o nejjednodušší způsob odměňování zaměstnanců. Zaměstnanci jsou placeni podle 

toho, kolik času stráví v práci. Výše mzdy bývá většinou stanovena hodinovou částkou, ale 

může být i týdenní nebo roční. I když se klade důraz na odměňování zaměstnanců podle 

výkonu, tak časová mzda stále zůstává nejpopulárnější. Tento systém poskytuje málo podnětů 

ke zlepšení produktivity nebo efektivnosti. Podniky, které věří ve vnitřní motivaci 

zaměstnanců, tak preferují rozumné soutěživé odměňování pro všechny zaměstnance, protože 

zaměstnanci jsou uspokojení z práce samotné. [10] 

 

Výhody [19]: 

 jednoduchá evidence, 

 standardizace pracovního tempa, 
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 snižování nákladů při zjišťování výše mzdových nákladů. 

 

Nevýhody [19]: 

 absence motivační složky, která by zaměstnance nutila zvyšovat výkon 

 

Úkolová mzda 

 

Tento systém je založen na přístupu, že lidé pracující více, by měli být placeni lépe, než lidé 

pracující méně. Zaměstnanec je placen za to, kolik práce udělá. Proto je jednoduché stanovit 

jasná kritéria a spojení mezi výdělkem a výkonem. Systém je používán ve výrobním 

prostředí, kde jde přesně stanovit a kvantifikovat výstupy práce zaměstnance nebo jeho přínos 

pro vyrobený produkt. 

 

Výhody [10]: 

 Jedná se o nástroj pro zvýšení výkonnosti zaměstnanců v provázanosti na výdělek. 

 Roste-li počet splněných úkolů za stejnou dobu s použitím stejného vybavení, klesají 

jednotkové náklady výstupu. 

 

Nevýhody [10]: 

 Instalace systému i jeho udržování může zvyšovat náklady. 

 Může vyvolat řadu nedorozumění ohledně standardů nebo úrovní produkce. 

 Produkce se může zvýšit na úkor kvality. 

 Důraz na osobní výkon může vyvolat neshody a hádky mezi zaměstnanci. 

 

V České republice se pohybuje hrubá mzda okolo 26 000 Kč. Pohyb měsíční hrubé mzdy je 

vyobrazeno na obrázku 2. za 11 čtvrtletí od 4/2012 do 2/2015. Z obrázku vyplývá, že nejvyšší 

hrubá mzda byla ve 4. čtvrtletí roku 2014, což bylo 27 107 Kč. Naopak nejnižší průměrná 

mzda se objevila v prvních třech měsících roku 2013. Tento pokles vznikl z čistě technických 

důvodů (vyplácení prémií koncem roku 2012), takže se nejedná o znepokojivou situaci.  

 

V 1. čtvrtletí 2015 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty 

zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 2,2 %, 

reálně se zvýšila o 2,1 %. A ve 2. čtvrtletí 2015 o 3,4 %, reálně se zvýšila o 2,7 %.  [16]   
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Podíl na zisku 

 

Výše odměn je závislá na ročním zisku organizace. V tomto systému je nízký přímý podnět 

pro jedince k tomu, aby pracoval usilovněji, protože je obtížné vysledovat, jak se přínos 

jedince vztahuje k zisku celé organizace. Někdy bývají odměny převáděny na podíly, než na 

finanční platby. Tyto podíly mohou být ohroženy, pokud podnik přestane dobře pracovat. 

 

Odměňování podle výkonu 

 

U tohoto systému se jedná o progresivnější přístup spojení individuální mzdové úrovně 

s výkonem zaměstnance nebo s ohodnocením jejich kompetence. Preferuje odlišné 

odměňování lidí, a to podle jejich úrovně výkonu nebo kompetence. Je zaměřen na 

motivování všech zaměstnanců. Oceňování podle výkonu není to samé, jako odměňování za 

výsledky práce. Nevztahuje se pouze na množství vyrobeného produktu, ale může být 

používáno u zaměstnanců, kde není žádný konečný měřitelný produkt. Systém bývá využíván 

u nemanuálních zaměstnanců, ale také např. prodavačů. [10] 

 

Při odměňování dle výkonu jsou jednorázové odměny nebo zvýšení mzdy závislé na 

hodnocení pracovního výkonu zaměstnance. Typické rysy se mohou shrnout takto [4]: 

 mzdová struktura: je navržena tak, aby poskytovala prostor pro zvyšování mzdy v 

rámci příslušného mzdového rozpětí, 

Obr. 2 Průměrná měsíční mzda [16]   
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 růst mzdy a výkonu: mzdová sazba a hranice růstu mezd v rámci mzdového rozpětí 

jsou determinovány dosaženou kvalifikací výkonu, 

 nárůst odměny se snižuje: zvyšování mzdy vázané na výkon je plánováno tak, aby se v 

rámci stupně zpomalovalo. 

 

Výhody [7]: 

 motivují, 

 přináší správné sdělení, 

 je správné a spravedlivé odměňovat lidi podle jejich výkonu, 

 nabízí hmatatelné nástroje odměňování a uznávání úspěšné práce. 

 

Nevýhody [7]: 

 nejsou zaručeným motivátorem v případě, že je obtížné splnit určitá kritéria, 

 systém se obtížněji zavádí a provádí a vyžaduje značnou přípravu, 

 může se objevit rivalita mezi zaměstnanci, což se může odrazit na zhoršeném výkonu a 

přístupu k práci, 

 orientace na množství práce se může negativně odrazit v její kvalitě, 

 pokud se bude klást nepřiměřený důraz na individuální výkon, bude trpět týmová 

práce. 

 

Nepeněžní odměny 

 

Motivací by neměla být jen stále větší mzda nebo plat. Jak již je zmíněno v předchozích 

kapitolách o motivaci, nejsou peníze žádné veřejné uznání za dobře odvedenou práci. Některé 

nepeněžní odměny mají také své finanční vyjádření, ale jsou zde zahrnuty, neboť jde o 

zvláštní odměnu uznávající dobrou práci. 

 

Používané nepeněžní odměny jsou [10]: 

 uznání, 

 pochvala, 

 zahraniční cesty, 

 dárky, 

 kupony na zboží. 
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Uznání 

Uznání je velmi důležitý způsob odměny a motivace. Projevit uznání lze v běžném rozhovoru 

nebo formálně předáním diplomu nebo certifikátu při významné příležitosti. 

 

Pochvala za odvedenou práci 

Pochvala je jedna z důležitých nepeněžních odměn. Chválit by se ideálně mělo veřejně, se 

sdělením za co ji zaměstnanec dostává.  

 

Zahraniční cesty 

Tato odměna bývá v posledních letech nabízena jak obchodním zaměstnancům v rámci 

pracovní cesty, tak i ostatním zaměstnancům. Může se používat pro zvýšení úsilí týmu tím, že 

celý tým za odměnu dostane cestu do zahraničí. 

 

Dárky 

Výrazně zlepšující se zaměstnanci mohou být odměňováni dárky v podobě spotřebního zboží. 

Může být ale problém s výběrem vodného dárku. 

 

Kupony 

Kupony na zboží patří k nejflexibilnější formě odměňování. U zaměstnanců se jedná o 

oblíbenou formu, neboť mají širokou možnost volby jak zboží, tak služeb. 

 

Dodatkové formy odměňování 

 

Dodatkové formy odměňování mohou, ale nemusejí být vázány na výkon, být vypláceny 

jednorázově nebo opakovaně, být určeny některým pracovníkům nebo všem, vyplývat se 

zákona nebo z vlastní politiky odměňování organizace. [7] 

 

Typy dodatkových forem [7]: 

 povinné a nepovinné příplatky (za práci přes čas, práci v sobotu a v neděli), 

 osobní výplaty (věrnostní prémie), 

 třináctý plat, 

 vánoční příspěvek, 

 příspěvek na dovolenou. 
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3.3.2 Zaměstnanecké výhody 

 

 Zaměstnanecké výhody (benefity) jsou poskytovány navíc k peněžní odměně. Na rozdíl od 

odměn za odpracovanou dobu, výkon či schopnosti, poskytuje zaměstnavatel zaměstnanecké 

výhody svým zaměstnancům zpravidla pouze za to, že jsou u něj v pracovním poměru. Tyto 

výhody jsou poskytovány na základě ujednání pracovní či kolektivní smlouvy. [7] 

 

Z právního hlediska jde o pracovní a mimopracovní podmínky, poskytované zaměstnancům 

zaměstnavatelem, které jdou nad rámec jejich práv (nároků), stanovených pracovněprávními a 

souvisejícími právními předpisy. Z tohoto pohledu nelze za benefit označovat mzdu, byť by 

byla pro zaměstnance sebevýhodnější, či plat, nebo cestovní náhrady. Zaměstnanecké výhody 

tak lze považovat za nadstandardní pracovní či mimopracovní podmínky a plnění, k jejichž 

vytváření a poskytování zaměstnavatel přistupuje dobrovolně, nad rámec své právní 

povinnosti. [18] 

 

Členění zaměstnaneckých výhod je možné posuzovat z různých hledisek, zejména [18]: 

 podle hmotné povahy lze rozlišovat benefity: 

- peněžité a 

- nepeněžité (tj. peněžité hodnoty), včetně naturálních; 

 podle účelu jde o benefity povahy: 

- stabilizační (směřující ke stimulaci zaměstnanců k setrvání u 

zaměstnavatele), 

- věrnostní (oceňující věrnost zaměstnance zaměstnavateli, tj. délku 

zaměstnání), což je typické u odměn při odchodu do důchodu a zvýšeného 

odstupného podle odpracovaných let, 

- věrnostní a stabilizační, naplňující obojí účel, což jsou vždy plnění vázaná na 

délku zaměstnání, jestliže to má dále trvat; 

 

Nevýhody zaměstnaneckých výhod [7]: 

 zaměstnanci výhody chápou jako nárok a nikoli jako nadstandartní péči, 

 v případě plošně poskytovaných výhod mají sklon být nepružné (nevyhovují stejně 

všem zaměstnancům), 

 vyvolávají nespokojenost zaměstnanců, jestliže jejich poskytování vyvolává pocit 

nespravedlnosti nebo favorizování, 

 některé organizace zaměstnanecké výhody prezentují jako to, co dle zákonných norem 

zaměstnancům musejí poskytnout. 
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Zaměstnanecké výhody mohou být zaměstnavatelem poskytovány [7]: 

 všem zaměstnancům organizace (příspěvky na penzijní připojištění, na životní 

pojištění, na stravování, na rekreaci, příspěvky na sportovní akce…), 

 pouze vybrané skupině zaměstnanců (používání služebního auta pro soukromé účely, 

zajišťování nebo hrazení dopravy do zaměstnání, poskytování zaměstnaneckých 

akcií…)      

 

V dnešní době již dávno neplatí, že zaměstnance motivuje pouze výše mzdy. Zaměstnanecké 

benefity jsou vyžadovány. Do popředí zájmu se v poslední době dostávají hlavně tzv. 

volnočasové zaměstnanecké benefity. Lze říci, že volnočasové benefity slouží ke 

spokojenějšímu životu zaměstnance, jeho osobnímu rozvoji, podporují jeho zdraví a vitalitu. 

Poskytování volnočasových benefitů má příznivý dopad pro zaměstnavatele. Nejenže jsou 

užitečným nástrojem odměňování a motivace zaměstnanců, ale především jsou pro obě strany 

ekonomicky výhodné. Současná daňová legislativa umožňuje firmám poskytnout výše 

zmíněné volnočasové benefity za následujících podmínek: na straně zaměstnavatele se jedná o 

daňově neuznatelný náklad, tedy zaměstnavatel z takto vynaložených prostředků odvede 19 % 

daň z příjmu, ale na rozdíl od mzdy z nich zaměstnavatel neodvádí zákonné sociální a 

zdravotní pojištění. Na straně zaměstnance pak při obdržení těchto nepeněžních benefitů 

nedochází ani ke zdanění, ani k odvodům pojistného.  

 

Mezi daňově výhodné zaměstnanecké benefity se řadí: 

zdraví – např. lékárny, optika, masáže, aktivní odpočinek, zdravotní péče, očkování, 

rekreace – s ročním limitem 20 000 Kč na zaměstnance, např. služby cestovních kanceláří a 

cestovních agentur, slevové portály (prodloužené pobyty), hotely a penziony v ČR, lázně, 

sport – např. aktivity ve fitness centrech, squash, bowling, bazény, lyžařská střediska, 

kultura – např. kina, divadla, lístky na koncerty, sportovní utkání, tiketové portály, 

vzdělávání – např. jazykové kurzy, odborné kurzy, autoškola, kurz rétoriky. [17] 
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3.4 Statistické vyhodnocování 

 

S dotazníky se setkáváme poměrně často. Nachází se v tisku, na internetu. V některých 

případech, jde o příklad, jak dotazník nevytvářet. Důležité je se zaměřit na vztah mezi 

možnými odpověďmi a daty, která jsou zaznamenávána. [14] 

 

Nejsou-li při dotazníkovém šetření data zaznamenávána přímo do počítače, pak je vhodné je 

převést do elektronické podoby v podobě tabulky. V jednotlivých řádcích jsou 

zaznamenávány odpovědi respondentů a sloupce obsahují odpovědi na jednotlivé otázky. 

Řádky se nazývají případy. Cílem otázky je zjistit hodnotu určitého statistického znaku 

(proměnná). Hodnoty proměnné jsou zaznamenávány do určitého sloupce tabulky, který se 

nazývá jako pole. Tímto postupem se vytváří datový soubor (viz tab. 4). [14] 

 

Tab. 4 Struktura základní datové matice 

Případ Proměnná A Proměnná B Proměnná C 

Případ 1    

Případ 2    

Případ 3    

 

3.4.1 Typy proměnných 
 

Každá odpověď respondenta musí být zaznamenávána do samostatné proměnné. Je-li na 

určitý dotaz přípustná maximálně jedna odpověď, odpovídá tomuto jedna proměnná. Pokud je 

jich přípustných více, musí být rezervován určitý počet proměnných. Pro odpovědi na 

polozavřený dotaz musí být připraveny dvě proměnné. Podle typu škály rozlišujeme 

proměnné [14]: 

 

 nominální (např. typ absolvované školy, typ profese), 

 ordinální (např. stupeň znalostí, dosažený stupeň vzdělání), 

 kvantitativní, které členíme na: 

o intervalové (např. počet dětí), 

o poměrové (např. počet členů v domácnosti). 

 

Pro některé účely se rozlišují proměnné kategoriální, kvantitativní spojité.  
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3.4.2 Analýza proměnných 
 

K základním typům analýz patří rozdělení četností různých variant hodnot pro každý 

sledovaný znak a výpočet souhrnných charakteristik. 

 

Rozdělení četností 

 

Zjištěné hodnoty určité proměnné můžou být prezentovány buď v grafu, nebo v tabulce. 

Názorný přehled poskytuje rozdělení četností jednotlivých kategorií. 

 

V tabulce rozdělení četností se uvádí pro každou kategorii především absolutní četnost ni, 

dále relativní četnost pi, která vyjadřuje podíl počtu výskytů dané kategorie na celkovém 

rozsahu souboru, tzn. pi = ni / n. [14] 

 

K zobrazení rozdělení četností hodnot kategoriální proměnné se používá zejména graf 

sloupcový, pro nominální proměnnou někdy také graf výsečový. Ve sloupcovém grafu 

představuje výška sloupce počet statistických jednotek, u nichž se hodnota sledovaného znaku 

rovná určité kategorii. Ve druhém případě je k dispozici kruh rozdělený na výseče v poměru, 

v jakém se nacházejí četnosti jednotlivých kategorií nominální proměnné. [14] 

 

Míry intenzity závislosti dvou veličin 

 

Cílem měření intenzity závislosti je získání představy o tom, do jaké míry lze z chování jedné 

proměnné usuzovat na chování druhé proměnné. Některé závislosti mohou být symetrické, 

kdy zaznamenáváme souběžný výskyt dvou jevů, aniž by bylo možné směr závislosti a 

charakter proměnných rozlišovat. 

 

Závislost dvojice proměnných je obecně považována za tím silnější, čím více se blíží pevné 

závislosti, kdy každé hodnotě jedné proměnné je jednoznačně přiřazena jedna hodnota druhé 

proměnné, a za tím slabší, čím více se blíží statistické nezávislosti, kdy různým hodnotám 

jedné proměnné odpovídá stejné podmíněné rozdělení druhé proměnné. 
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Vzhledem k vlastnostem kategoriálních proměnných je nutno konstrukci měr asociace založit 

především na sdružených četnostech v kontingenční tabulce. Pro volbu vhodné míry je přitom 

podstatný charakter proměnných, tvar tabulky a to, zda rozlišujeme směr závislosti. [12] 

 

3.4.3 Empirický výzkum 
 

Empirický výzkum zajišťuje přenos informací mezi realitou a jejím vědeckým zachycováním 

a zpracováváním. Poskytuje podklady jak pro teoretickou práci, tak pro rozhodování a řízení 

jeho reality. Mohou být sbírána primární nebo sekundární data. 

 

Primární data jsou data, která jsou získávána všeobecně známými postupy, jako je dotazování 

nebo pozorování lidí. Tyto záznamy jsou chápány jako bezprostřední projev nebo registrace 

reality. Při dotazování je tvůrcem reality a zároveň zdrojem informací dotazovaný. Největší 

předností primárních dat je jejich přímá vázanost na záměry poznávání a cíle výzkumu. 

Statistické zpracování dat má nejširší možnosti. 

 

Sekundární data byla původně získávána jako primární v jiném statistickém šetření. 

Zjišťování dat samozřejmě nesouvisí s výzkumem, který je realizovaný později a za jiným 

účelem. Nejčastěji používanými sekundárními daty jsou statistické údaje statistického úřadu 

nebo jiných institucí. [15] 

 

Realizaci empirického výzkumu je možné rozdělit do tří etap: 

 přípravná etapa, 

 realizační etapa, 

 etapa zpracování výsledků a jejich interpretace. 

 

Přípravná etapa 

Jedná se o nejdůležitější etapu celého výzkumu. V této části je nutné: 

 formulovat cíle výzkumu, 

 vymezit objekt a předmět výzkumu, 

 určit místo a čas realizace výzkumu, 

 určit nástroje k získávání empirického materiálu. [15] 
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Realizační etapa 

Postup prací v této etapě je orientován na vlastní získávání informací. Nezbytnou podmínkou 

je přiměřená motivace respondentů a je nutné dostatečně respondentům vysvětlit cíl, záměry i 

předpokládané využití výsledků výzkumu a maximálně je zainteresovat. Poté následuje 

vlastní získávání informací v podobě předložení a vyplnění dotazníků. [15] 

 

Etapa zpracování výsledků a jejich interpretace 

Dotazník poskytuje údaje o hromadných jevech a jako takové jsou statisticky zpracovatelné, 

podléhají statistickým zákonitostem. [15] 
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4 Praktická část 
 

Praktická část je zaměřena na zjišťování motivace zaměstnanců. Cílem je zhodnotit a rozebrat 

současný stav motivace a odměňování zaměstnanců v podniku Č.V. PROTOTYP, provést 

analýzu, zjistit nedostatky a provést inovaci nastaveného systému. Výzkum probíhal pomocí 

dotazníkového šetření. Rozdáno bylo 44 dotazníků a navráceno mi bylo dohromady 38 

dotazníků, z toho jej vyplnilo 30 dělníků a 8 vedoucích pracovníků. Vrátilo se mi tedy 86 % 

dotazníků. Dotazník, který vyplnili dělníci, obsahuje 24 otázek, vedoucí pracovníci měli 3 

otázky navíc týkající se vedení podniku. V dotazníku bylo zaměstnancům vysvětleno, o co se 

jedná, jaký je záměr dotazníkového šetření a jeho účel. 

 

Dotazník je rozdělen na 5 částí: 

 

První část obsahuje základní údaje o jednotlivých pracovnících. Cílem bylo respondenta 

zařadit k pohlaví, k pracovnímu zařazení, věku, dosaženému vzdělání a délce pracovního 

poměru.  

 

Druhá část je zaměřena na motivaci. Nachází se zde otázky, které se týkají samotného 

motivačního procesu. Jedna z otázek je obsáhla a zaměstnanci zde měli řadit důležitost ke 

zdrojům motivace. 

 

Ve třetí části jsou otázky na spokojenost zaměstnanců s výší mzdy, se zaměstnaneckými 

výhodami, ale také se vztahy na pracovišti či s pracovními podmínkami. 

 

 Ve čtvrté části jsou kladeny otázky na oblast odměňování zaměstnanců.  

 

Poslední pátá část je zaměřena na obecné otázky ohledně vedoucích pracovníků, pracovní 

směny a další. 

 

Většina otázek má škálu pěti odpovědí:  

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Nevím 

 Spíše ne 
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 Určitě ne 

 

Dvě otázky jsou ve formě tabulek. První tabulka je na motivaci a zde měl respondent přiložit 

důležitost ke každé položce: 

 Velmi důležité 

 Spíše důležité 

 Ani důležité, ani nedůležité 

 Spíše nedůležité 

 Zcela nedůležité 

 

V druhé tabulce měli respondenti uvést míru své spokojenosti: 

 Rozhodně spokojen(a) 

 Spíše spokojen(a) 

 Ani spokojen(a), ani nespokojen(a) 

 Spíše nespokojen(a) 

 Rozhodně nespokojen(a) 

 

Poslední otázka v dotazníku je otevřená a každý na ní může odpovědět svými slovy a zní: 

Kdybyste ve firmě mohli něco změnit, co by to bylo? 

 

Výsledky jsou zpracovávány pomocí tabulek a grafů v MS Excel. Každá otázka je zpracována 

zvlášť pomocí relativních a absolutních četností. Dále jsou testovány nezávislosti 

kvalitativních znaků pomocí kontingenční tabulky a testu 
2 

– koeficientu čtvercové 

kontingence, který je porovnán s kritickou hodnotou. Je-li      2

11  srT , zamítá se H0.  
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2 - koeficient čtvercové kontingence 

ni – počet jednotek i-tého znaku 

nj – počet jednotek j-tého znaku 

jin ,  - počet jednotek, kde je současně i-tá hodnota prvního znaku a j-tá hodnota druhého 

znaku 
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4.1 Analýza současného stavu 
 

Firemní kolektiv se skládá z rodinných příslušníků, kteří působí ve vedení společnosti a 

zaměstnanců na dělnických pozicích. Ve firmě působí rodinná atmosféra, ale přesto jsou zde 

komunikační problémy, které působí jak mezi dělníky a vedením, tak mezi samotnými 

dělníky. 

 

Pracovní prostor je rozdělen na dvě dílny, jednu obývají obráběči a frézaři, druhá dílna je 

svářečská. Mezi dílnami je umístěn skladní prostor. Do budoucna by firma chtěla zjednodušit 

systém vydávání pracovního náčiní a pracovních pomůcek, neboť momentálně nastavený 

systém je velmi komplikovaný a nevyhovující. Nevýhodou je také absence firemní jídelny. 

Kancelářské prostory pro THP jsou dva. Jedna kancelář se nachází při dílně a obývají ji 

jednatelé a techničtí pracovníci, v druhé kanceláři je umístěno ekonomické oddělení. 

Kanceláře jsou moderně vybaveny.  

 

Dělníci mají pevnou pracovní dobu v délce 7,5 hodiny. Střídají tři směny, ranní, odpolední, 

noční a příchod a odchod je monitorován čipovým systémem. THP mají pracovní dobu 

pružnou. 

 

Zaměstnanci jsou odměňováni pravidelnou měsíční úkolovou mzdou (její výše je 

vyhodnocena v otázce č. 10) a měsíčně mohou dostat navíc osobní ohodnocení ve formě 

příplatku. Vedoucí pracovníci si během měsíce zapisují postřehy, jak zaměstnanec pracoval a 

jak k práci přistupoval. Tyto informace vyhodnotí a přidělí příplatky. Osobní hodnocení může 

být od 500,- až do 4 000,- Kč. 

 

Školení zaměstnanců probíhá spíše nepravidelně. THP jezdí maximálně 2krát ročně na 

vzdělávací semináře a mají možnost studia anglického jazyka. Pravidelněji jezdí na školení 

zaměstnankyně ekonomického oddělení, jelikož v tomto oboru vznikají častěji změny. 

Zaměstnanci na dělnických pozicích bývají školení nejčastěji v případě zavedení nové 

techniky apod. Tento systém je nedostatečný a měl by určitě projít inovací. 
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4.2 Vyhodnocení dotazníku 
 

Otázka č. 1 

V první otázce je zjišťováno pohlaví respondentů. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

strojírenskou firmu, tak zde převládají muži. Mužů zde pracuje 35, z toho 27 na dělnických 

pozicích. Ženy jsou zde zaměstnány pouze 3.  

 

Otázka č. 2 

Druhá otázka je formulována na zjištění pracovního zařazení. Ve vedení pracuje 8 

zaměstnanců, z toho 3 ženy a dělníků je 27. 

 

Otázka č. 3 

Další otázka je zaměřena na věk zaměstnanců. Zaměstnanci THP jsou téměř všichni ve 

skupině 26 – 45 let, pouze jeden má nad 45 let. U zaměstnanců na dělnických pozicích je věk 

více rozdělen, ale převažují lidé s věkem nad 45 let, je jich 13. Ve skupině 26 – 45 let je 12 

zaměstnanců a 5 zaměstnanců má do 25 let. Tímto je zjištěno, že jsou hlavní dvě věkové 

skupiny početně vyrovnané. 

 

 

                         Obr. 3 Otázka č. 3 

 

Otázka č. 4 

Tato otázka zjišťuje úroveň vzdělání. Jeden zaměstnanec má pouze základní školu, 18 

zaměstnanců má výuční list, 15 lidí maturitu a 4 lidé vysokoškolské vzdělání. Vysokou školu 

mají vystudovanou pouze zaměstnanci THP.  
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                         Obr. 4 Otázka č. 4 

 

Otázka č. 5 

Pátá otázka se ptá na délku působení ve společnosti. Do jednoho roku zde pracují pouze 4 

zaměstnanci, do pěti let 15 zaměstnanců, do deseti let 9 zaměstnanců a nad deset let 10 

zaměstnanců.  

 

Otázka č. 6 

Touto otázkou začíná oddíl zaměřený na motivaci. Samotná otázka se týká důležitosti 

jednotlivých zdrojů motivace.  

 

 

                Obr. 5 Otázka č. 6 
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Z uvedeného grafu vyplývá, že nejdůležitější motivační faktor je pro zaměstnance osobní 

finanční ohodnocení. Toto hodnocení je pro každého zaměstnance nastaveno jinak. Příplatky 

jsou zdrojem vnější i vnitřní motivace, záleží na druhu a typu zakázky a taky na lidech, na 

úrovni jejich motivovanosti a co na ně funguje. Jak z grafu vyplývá, tak je považována za 

důležitou i užitečnost práce. 

 

Otázka č. 7 

Tato otázka je zaměřená na zjištění, jestli zaměstnanci mají ponětí o motivačním procesu ve 

firmě. Jak je uvedeno v tabulce, tak 68 % zaměstnanců si motivačního procesů všímá. Téměř 

8 % jej vůbec nebere na zřetel a 23,7% o motivačním programu neví. Toto procento je 

poměrně vysoké a mělo by se do budoucna snižovat. 

 

      Tab. 5 Otázka č. 7 

7. Všímáte si motivačního procesu ve firmě? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Určitě ano 15 39,47 

Spíše ano 11 28,95 

Nevím 3 7,89 

Spíše ne 5 13,16 

Určitě ne 4 10,53 

 

 

Otázka č. 8 

Zhruba 50 % zaměstnanců je se stávajícím motivačním programem spokojeno, což je z jedné 

strany pozitivní informace, ale na druhou stranu pro zbývajících 50 % je motivace 

nedostatečná a to je třeba změnit.  

  

      Tab. 6 Otázka č. 8 

8. Je pro Vás tento proces vyhovující, dostatečný? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Určitě ano 8 21,05 

Spíše ano 11 28,95 

Nevím 6 15,79 

Spíše ne 8 21,05 

Určitě ne 5 13,16 
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Otázka č. 9 

Devátá otázka je zaměřena na zjišťování spokojenosti zaměstnanců. 

 

 

               Obr. 6 Otázka č. 9 

 

Z grafu vyčteme, že zaměstnanci jsou z 93 % spokojeni se vztahem s přímým nadřízeným. 

Toto zjištění je pro vnitřní motivaci zaměstnanců velmi pozitivní. Ale na druhou stranu si 

téměř 29 % respondentů stěžuje na komunikaci ve firmě (viz tab. 21). Platové ohodnocení je 

pro 100 % respondentů důležité, ale spokojeno je pouze 55, 3 % respondentů. 

 

Otázka č. 10 

V této otázce byla zjišťována výše mzdy. V podniku má mzdu mezi 21 000,- až 25 000,- Kč 

44,74 % respondentů. Pouhých 5 % dostává jen 15 000 Kč, jsou to dva zaměstnanci, kteří 

jsou v podniku nejkratší dobu. 

 

                                Tab. 7 Otázka č. 10 

10. Jaká je výše Vaší mzdy? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Do 15 000 Kč 2 5,26 

16 000 - 20 000 Kč 11 28,95 

21 000 - 25 000 Kč 17 44,74 

Nad 25 000 Kč 8 21,05 

 

 



31 

 

 

Otázka č. 11 

Téměř 90 % všech zaměstnanců je motivováno osobním ohodnocením. Pouze 7,9 % 

zaměstnanců peníze navíc k práci nemotivují. 

 

                                Tab. 8 Otázka č. 11 

11. Motivuje Vás k práci možnost získat osobní finanční 
ohodnocení? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Určitě ano 23 60,53 

Spíše ano 11 28,95 

Nevím 1 2,63 

Spíše ne 2 5,26 

Určitě ne 1 2,63 

 

Otázka č. 12 

Tato otázka je spíše k zamyšlení. 42,11 % respondentů odpovědělo, že spokojenost s výší 

mzdy snižuje pracovní motivaci. Znamená to tedy, že jsou zaměstnanci motivováni hlavně 

penězi. Pokud by byli finančně spokojeni, nebyli by motivováni. 

 

                                Tab. 9 Otázka č. 12 

12. Myslíte si, že spokojenost s výši mzdy snižuje pracovní 
motivaci? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Určitě ano 16 42,11 

Spíše ano 7 18,42 

Nevím 1 2,63 

Spíše ne 9 23,68 

Určitě ne 5 13,16 

 

Otázka č. 13 

Na tuto otázku 2 respondenti neuvedli odpověď, neboť jsou vedoucí pracovníci a úkoly řeší 

sami. Z respondentů, kteří odpověděli, tak pro radu chodí téměř 64 % zaměstnanců. 
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                                Tab. 10 Otázka č. 13 

13. V případě problému se zadaným úkolem si jdete pro 
radu za vaším vedoucím pracovníkem? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Určitě ano 12 33,33 

Spíše ano 11 30,56 

Nevím 1 2,78 

Spíše ne 8 22,22 

Určitě ne 4 11,11 

 

Otázka č. 14 

V odpovědích této otázky jde vidět, že 31,5 % respondentů není chváleno vedoucím 

pracovníkem. Zde je také zodpovězeno z 21 % nevím.  

 

                                Tab. 11 Otázka č. 14 

14. Pokud splníte úkol, pochválí Vás vedoucí pracovník? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Určitě ano 6 15,79 

Spíše ano 11 28,95 

Nevím 8 21,05 

Spíše ne 11 28,95 

Určitě ne 1 2,63 

 

Otázka č. 15 

Vedoucí pracovníci podporují své zaměstnance ze 71 %. 21 % zaměstnanců necítí ze strany 

zaměstnavatele podporu. 

 

                                 Tab. 12 Otázka č. 15 

15. Podporuje Vás vedoucí pracovník v nových 
nápadech? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Určitě ano 9 23,68 

Spíše ano 18 47,37 

Nevím 3 7,89 

Spíše ne 5 13,16 

Určitě ne 3 7,89 
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Otázka č. 16 

Rozšiřování schopností a dovedností patří mezi důležité zdroje vedoucí k seberealizaci. Proto 

je podstatné, aby zaměstnanci cítili v této oblasti podporu. V tomto podniku cítí tuto podporu 

68, 5 % zaměstnanců. 

 
                                 Tab. 13 Otázka č. 16 

16. Máte dostatek příležitostí k neustálému rozšiřování 
svých schopností a dovedností? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Určitě 
ano 

16 42,11 

Spíše ano 10 26,32 

Nevím 1 2,63 

Spíše ne 9 23,68 

Určitě ne 2 5,26 

 

Otázka č. 17 

Čipový systém můžou někteří lidé pociťovat negativně. Vzhledem k tomu, chtěl podnik tuto 

otázku zařadit do dotazníku. Z průzkumu vyplynulo, že 60, 5 % respondentů ,,čipování" 

vnímá pozitivně. 

 

                                Tab. 14 Otázka č. 17 

17. Máte negativní vztah k ,,čipování" příchodů a 
odchodů, máte pocit, že Vás to omezuje? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Určitě 
ano 

4 10,53 

Spíše ano 4 10,53 

Nevím 7 18,42 

Spíše ne 10 26,32 

Určitě ne 13 34,21 

 

Otázka č. 18 

Tato otázka je v dotazníku také na žádost podniku. Odpovídali na ni jen zaměstnanci – 

dělníci. Střídání pracovních směn může být pro mnoho lidí psychicky i fyzicky náročné, ale 

v tomto podniku 63,3 % zaměstnanců pracovní směny zvládá dobře. 
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                                Tab. 15 Otázka č. 18 

18. Zvládáte pracovní směny (ranní, odpolední, noční) 
fyzicky a psychicky? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Určitě ano 11 36,67 

Spíše ano 8 26,67 

Nevím 2 6,67 

Spíše ne 8 26,67 

Určitě ne 1 3,33 

 

Otázka č. 19 

Kdyby si zaměstnanci mohli vybrat svou oblíbenou směnu, tak by jich 56,8 % chodilo pouze 

na ranní směny. Jeden respondent uvedl kombinovanou odpověď. V létě by chtěl chodit na 

ranní a noční směny a v zimě na odpolední a noční. 

 

                             Tab. 16 Otázka č. 19 

19. Kdybyste si mohli vybrat, jak by vypadaly vaše směny? 

  Absolutní četnost Relativní 
četnost 

Pouze ranní 21 56,76 

Pouze odpolední 0 0,00 

Pouze noční 1 2,70 

Kombinace ranní a 
odpolední 

13 35,14 

Kombinace ranní a 
noční 

0 0,00 

Kombinace odpolední a 
noční 

2 5,41 

 

Otázka č. 20 

V otázce č. 6 uvedlo 34 zaměstnanců (89,5 %), že je pro ně důležitá jistota práce. V této 

otázce uvedlo 94,74 %, že jim firma tuto jistotu poskytuje. 

 

                             Tab. 17 Otázka č. 20 

20. Poskytuje Vám firma dostatečné zázemí, oporu, jistotu 
práce? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Určitě ano 23 60,53 

Spíše ano 13 34,21 

Nevím 2 5,26 

Spíše ne 0 0,00 

Určitě ne 0 0,00 
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Otázka č. 21 

O své dobré nápady je ochotno se podělit 76,3 % respondentů. 15,8 % respondentů si své 

nápady nechává pro sebe. 

 

                           Tab. 18 Otázka č. 21 

21. Pokud máte nějaký dobrý nápad, který by mol přinést užitek 
Vám i ostatním, uděláte nějaké kroky k tomu, abyste ho 

realizovali? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Určitě ano 16 42,11 

Spíše ano 13 34,21 

Nevím 3 7,89 

Spíše ne 4 10,53 

Určitě ne 2 5,26 

 

Otázka č. 22 

89,5 % respondentů pracuje nad rámec svých pracovních povinností. 7,9 % zaměstnanců si 

neuvědomuje, jestli pracuje navíc. Pouhé 2,6 % zaměstnanců dělá jen to, co musí. 

  

                           Tab. 19 Otázka č. 22 

22. Děláte pro zaměstnavatele více, než musíte? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Určitě ano 16 42,11 

Spíše ano 18 47,37 

Nevím 3 7,89 

Spíše ne 1 2,63 

Určitě ne 0 0,00 

 

Otázka č. 23 

Jako součást firmy by se měl cítit každý zaměstnanec. Tento pocit vede z velké části ke 

spokojenosti. V tomto podniku se jako součást cítí 84,2 % zaměstnanců. 

 

                          Tab. 20 Otázka č. 23 

23. Cítíte se být součástí firmy? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Určitě ano 20 52,63 

Spíše ano 12 31,58 

Nevím 2 5,26 

Spíše ne 4 10,53 

Určitě ne 0 0,00 
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Otázka č. 24 

Tato otázka je jediná otevřená. Odpovědělo na ní pouze 21 dělníků. V tabulce jsou uvedeny 

v kategoriích odpovědi dělníků. Z šetření vyplývá, že 28,5 % dělníků by chtělo vylepšit 

komunikaci jak mezi sebou, tak i mezi nimi a vedením. V závěsu je vylepšení skladu, jak 

obsluhy, tak skladního systému. 19 % respondentů by chtělo více dovolené.  

 

THP pracovníci odpověděli pouze 3. Jeden respondent by chtěl vylepšit vztahy mezi dělníky. 

Další dva respondenti odpověděli, že když je třeba měnit, tak ihned mění, změny se tedy dějí 

pořád. 

                           Tab. 21 Otázka č. 24 

24. Kdybyste ve firmě mohli něco změnit, co by to bylo?  

  Absolutní 
četnost 

Relativní četnost 

Komunikace 6 28,6 

Sklad 5 23,8 

Dovolená 4 19,1 

Pracovní podmínky 2 9,5 

13. a 14. plat 1 4,8 

Zbytečnost 1 4,8 

Pokračování v 
rozvíjení 

1 4,8 

Nic neměnit 1 4,8 

 

Následující blok otázek byl určen pouze pro vedoucí pracovníky. Odpovídalo 8 zaměstnanců. 

 

Otázka č. 25 

Otázku ohledně firemní vize zodpovědělo 100 % vedoucích zaměstnanců pozitivně.   

 

                           Tab. 22 Otázka č. 25 

25. Cítíte, že se podílíte na tvorbě vize firmy? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Určitě ano 6 75,00 

Spíše ano 2 25,00 

Nevím 0 0,00 

Spíše ne 0 0,00 

Určitě ne 0 0,00 
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Otázka č. 26 

Informace o cílech firmy mají všichni vedoucí zaměstnanci. Znát firemní cíle je velmi 

podstatné, aby se ucelil firemní kolektiv. Vedoucí pracovníci by je měli nadále šířit mezi 

ostatní zaměstnance. 

 

                           Tab. 23 Otázka č. 26 

26. Máte k dispozici informace o cílech firmy? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Určitě ano 7 87,50 

Spíše ano 1 12,50 

Nevím 0 0,00 

Spíše ne 0 0,00 

Určitě ne 0 0,00 

 

Otázka č. 27 

Vedoucí pracovníci si mohou vybrat, na kolik hodin přijdou do práce. Většina z nich preferuje 

pružnou pracovní dobu, a to z 87,5 %. 

 

                           Tab. 24 Otázka č. 27 

27. Jaký typ pracovní doby Vám vyhovuje nejlépe? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Pružná pracovní doba 7 87,50 

Pevná pracovní doba 1 12,50 

 

 

4.3 Vyhodnocení nezávislosti kvalitativních znaků 
 

Pro testování jsme použili test nezávislosti v kontingenční tabulce (viz tab. 25, 26 a 27), který 

je založen na porovnávání pozorovaných četností s četnostmi teoretickými. Tímto testem se 

zjišťuje nezávislost určených znaků. 

 

V prvním případě vyhodnotíme, jestli existuje nezávislost mezi dosaženým vzděláním 

pracovníků a jejich mzdovým ohodnocením.  

 

Hypotéza H0: Mezi dosaženým vzděláním a výší mzdy existuje nezávislost. 

Hypotéza H1: Mezi dosaženým vzděláním a výší mzdy existuje závislost. 
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Tab. 25 Kontingenční tabulka 1 

A/B Do 15 000 

Kč 

16-20 000 

Kč 

21-25 000 

Kč 

Nad 25 000 

Kč 

Součet (marg. 

čet.) 

Základní vzdělání 0 (0,05) 1 (0,29) 0 (0,45) 0 (0,21) 1 

Výuční list 0 (0,95) 8 (5,21) 8 (8,05) 2 (3,79) 18 

Maturita 2 (0,79) 2 (4,34) 8 (6,71) 3 (3,16) 15 

Vysokoškolské 

vzdělání 

0 (0,21) 0 (1,16) 1 (1,79) 3 (0,84) 4 

Součet (marg. čet.) 2 11 17 8 38 

 

Vypočteme testovací kritérium T: 
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T=22,67 

 

A dále najdeme kritickou hodnotu K 

     2

11  srK   

 05,02

9K
 

K=16,92 

 

K < T, zamítá se H0 

Testem se prokázalo, že hypotéza H0 na hladině 5% významnosti se zamítá, neboť hodnota 

testovacího kritéria je větší než kritická hodnota. Je tedy prokázána závislost mezi dosaženým 

vzděláním a výší mzdy. 

 

V dalším případě otestujeme nezávislost kvalitativních znaků statistickým programem 

Minitab pomocí x
2
 testu a zjistíme hodnotu P-value.  

 

Nyní budeme vyhodnocovat nezávislost mezi věkem pracovníků a jejich spokojeností 

s finančním ohodnocením.  
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Tab. 26 Kontingenční tabulka 2 

A/B Spokojen(a) Ani spokojen(a), ani 
nespokojen(a) 

Nespokojen(a) Součet (marg. čet.) 

Do 25 let 1(2,63) 3(1,58) 1(0,79) 5 

26-45 let 14(10) 3(6) 2(3) 19 

Nad 45 let 5(7,37) 6(4,42) 3(2,21) 14 

Součet (marg. čet.) 20 12 6 38 

 

Hypotéza H0: Mezi věkem pracovníků a jejich spokojeností s finančním ohodnocením existuje 

nezávislost 

Hypotéza H1: Mezi věkem pracovníků a jejich spokojeností s finančním ohodnocením existuje 

závislost 

 

Po dosazení hodnot z tabulky do programu, jsme našli hodnotu P-value = 0,117.  

Testem je prokázáno, že se hypotéza H0 na hladině 5% významnosti nezamítá a tedy mezi 

věkem pracovníků a jejich spokojeností s finančním ohodnocením existuje nezávislost. 

V dnešní době mohou být mladí zaměstnanci (absolventi) nespokojeni se svým platem, neboť 

bývají podhodnocováni. V tomto podniku spokojenost s platem s věkem zaměstnance 

nesouvisí.  

 

Testem nezávislosti také otestujeme vztah mezi počtem odpracovaných let a výší mzdy. 

 

Hypotéza H0: Mezi počtem odpracovaných let a výší mzdy existuje nezávislost 

Hypotéza H1: Mezi počtem odpracovaných let a výší mzdy existuje závislost 

 

Tab. 27 Kontingenční tabulka 3 

A/B Do 15 000 
Kč 

16 000-20 000 
Kč 

21 000 - 25 000 
Kč 

Nad 25 000 
Kč 

Součet (marg. čet.) 

Do 1 roku 1 (0,21) 0 (1,16) 0 (1,79) 3 (0,84) 4 

1-5 let 0 (0,79) 6 (4,34) 7 (6,71) 2 (3,16) 15 

6-10 let 0 (0,47) 2 (2,61) 6 (4,03) 1 (1,89) 9 

nad 10 let 1 (0,53) 3 (2,89) 4 (4,47) 2 (2,11) 10 

Součet (marg. čet.) 2 11 17 8 38 

 

Pro uvedený příklad byla hodnota p-value vypočtená programem Minitab a stanovena: 

P-value = 0,071 

Nezamítá se tedy nulová hypotéza H0 na hladině 5% významnosti a mezi počtem 

odpracovaných let a výší mzdy existuje nezávislost. 
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V řadě podniků se zaměstnanci dostávají k vyšší mzdě až po určitém počtu odpracovaných 

let. Podle toho testování bylo zjištěno, že v podniku nezáleží na počtu odpracovaných let 

v závislosti na zvyšování mzdy, což vede k pozitivní motivaci zaměstnanců. 

 

V posledním příkladu sledujeme nezávislost mezi tím, jestli se zaměstnanci cítí být 

podporování v nových nápadech ze strany vedoucího a tím, jestli se tyto nové nápady snaží 

zrealizovat. 

 

Hypotéza H0: Mezi podporou od vedoucího v nových nápadech a realizací těchto nápadů 

pracovníkem existuje nezávislost. 

Hypotéza H1: Mezi podporou od vedoucího v nových nápadech a realizací těchto nápadů 

pracovníkem existuje závislost. 

 

Tab. 28 Kontingenční tabulka 4 

A/B Určitě ano Spíše ano Nevím Spíše 
ne 

Určitě ne Součet (marg. čet.) 

Určitě ano 8 (3,58) 8 (8,05) 0 (1,34) 1 (2,24) 0 (1,79) 17 

Spíše ano 0 (2,74) 7 (6,16) 3 (1,03) 1 (1,71) 2 (1,37) 13 

Nevím 0 (0,63) 1 (1,42) 0 (0,24) 1 (0,39) 1 (0,32) 3 

Spíše ne 0 (0,63) 2 (1,42) 0 (0,24) 1 (0,39) 0 (0,32) 3 

Určitě ne 0 (0,42) 0 (0,95) 0 (0,16) 1 (0,26) 1 (0,21) 2 

Součet (marg. 
čet.) 

8 18 3 5 4 38 

 

 
Po zadání hodnot z kontingenční tabulky do programu Minitab byla vypočtena hodnota P-

value=0,025. Z čehož vyplývá, že se zamítá nulová hypotéza H0 na hladině 5% významnosti. 

Tímto bylo tedy zjištěno, že mezi podporou v nových nápadech ze strany vedoucího a 

realizací nových nápadů ze strany pracovníků existuje závislost. Na tomto případě tedy 

vidíme, že mezi vedoucím a pracovníky funguje vzájemná interakce. 
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4.4 Navrhovaná doporučení 
 

Na základě vyhodnocení dotazníku v praktické části byla navrhnuta tato řešení. 

 

Komunikace 

V podniku se musí stále pracovat na zlepšování komunikace mezi vedením a zaměstnanci. 

Důležité je vylepšit ústní komunikaci formou různých firemních skupinových akcí či diskuzí 

(zpětná vazba). V rámci těchto nástrojů by zaměstnanci měli mít možnost vidět, k jakým 

celkovým projektům přispěli svojí dílčí prací. Například je tím myšlena prezentace hotových 

realizací a výrobků, aby zaměstnanci přesně věděli, na čem spolupracovali, co je výsledkem 

jejich práce. 

 

Také je navrhováno, aby zaměstnanci znali, na čem pracují, k čemu výrobek bude sloužit a 

pro jakého zákazníka se pracuje. Tento krok by mohl být realizován vytvořením „nástěnky“, 

ke které by měli přístup všichni zaměstnanci. Na nástěnce by byly všechny informace ohledně 

právě běžících zakázkách i ohledně plánů do budoucna.  

 

Vedení může uspořádávat pravidelné týdenní nebo měsíční reporty. Reporty přispějí 

k všeobecné informovanosti zaměstnanců. Proberou se zde aktuální zakázky, jaká práce byla 

odvedena, jaká práce čeká firmu v budoucnosti. Nesmí být opomenuta pochvala zaměstnanců 

za odvedenou práci. 

 

Opomenout se nesmí také komunikace a vztahy mezi samotnými dělníky. Firma by měla 

podporovat i neformální vztahy mezi zaměstnanci. Pozitivní atmosféra na pracovišti je 

důležitá pro spokojenost zaměstnanců a tudíž pro vysokou pracovní efektivitu. Neformální 

vztahy mohou být vylepšovány různými akcemi ve formě teambuildingu.  

 

Na zlepšování vztahů a komunikace již firma tvrdě zapracovala. Majitelé se rozhodli vytvořit 

firemní vizi. Spolupracovali s odbornou poradenskou firmou a společně se svými zaměstnanci 

vytvořili vizi, která je postavena hlavně na zlepšování vztahů. Práce na firemním prostředí 

přinesla zlepšení firemní kultury, vztahů na pracovišti, zaměstnanci mezi sebou více 

komunikují a spolupracují. Taktéž se zlepšily firemní ekonomické výsledky. Produkce se 

s menším počtem lidí zvýšila o 20 %. 
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Firma také v rámci upevňování vztahů mezi zaměstnanci natočila promo video, do kterého 

zapojili všechny, svářeče, obráběče, zámečníky, techniky, majitelé firmy a také známé herce. 

 

Odměňování a benefity 

Jak již bylo uvedeno v desáté otázce, v podniku má  44,74%  zaměstnanců mzdu mezi 21 000 a 

25 000 Kč. Tato mzda je vyplácena pravidelně jednou měsíčně a k ní bývají vypláceny osobní 

příplatky podle odvedené práce. Výši těchto příplatků určují vedoucí zaměstnanci.  

 

Podle otázky číslo devět je jen 55,3% zaměstnanců se svou mzdou spokojeno. Pro spokojenost 

ostatních zaměstnanců ale nelze mzdu neustále zvyšovat. Tento proces by mohl být pro podnik 

likvidační. Alternativou ke mzdě lze považovat systém odměn za vykonanou práci a benefitů. 

Za vykonanou práci firma již odměny ve formě osobního příplatku vyplácí, ale systém pro 

poskytování benefitů zatím není tak ucelený. Někteří zaměstnavatelé právem chápou benefity 

jako nástroj ke snižování fluktuace a osobních nákladů, které s sebou tento jev nese.  

 

V otázce č. 24 se také objevil požadavek na 13. a 14. plat. Firma tuto formu odměňování již 

poskytuje, 13. a 14. plat dostávají všichni zaměstnanci pololetně ve výši 3-4 % jejich celkové 

hrubé mzdy za 6 měsíců. 

 

Vedení firmy je také doporučeno odměňování za výkon. V případě, že by zaměstnanci měli 

nějaký nový nápad, angažovali se více, než je běžné, tak by mohli být odměňováni, kromě 

tradiční složky mzdy, také jednorázovou odměnou za nadstandartní výkon. Toto odměňování by 

mohlo vést ke zvýšenému pracovnímu nasazení. 

 

Se zaměstnaneckými výhodami je podle otázky č. 9 spokojeno téměř 53% zaměstnanců, 18% je 

nespokojeno, 29% zaměstnanců odpovědělo, že neví. Tento stav není pro motivaci zaměstnanců 

vyhovující. Jelikož benefity také podporují dlouhodobé zlepšování rovnováhy mezi pracovním a 

soukromým životem zaměstnance, tzv. work-life balance, nelze jejich poskytování opomíjet. 

Podnik by měl zavést ucelený systém benefitů tak, aby každý zaměstnanec věděl, co je 

nabízeno, na co má nárok a jak lze benefit získat. Vhodná nabídka zaměstnaneckých odměn také 

významně dodává zaměstnavateli na atraktivitě. 

 

Formy benefitů mohu být různé. Jak již bylo uvedeno v teoretické části práce, jsou v dnešní 

době moderní volnočasové zaměstnanecké benefity. Může se jednat o jazykové kurzy, poukázky 
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na sportovní a kulturní akce, příspěvky na stravování, nákupy v lékárně či víkendové pobyty. 

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel neodvádí z těchto poukazů zákonné zdravotní a sociální 

pojištění, odvádí pouze daň z příjmu, může se tato forma odměňování zalíbit jak zaměstnavateli, 

tak zaměstnancům. Zaměstnancům taktéž nedochází k odvodům z pojistného ani nedochází ke 

zdanění. 

 

Nejmodernějším a nejflexibilnějším systémem poskytování benefitů je využití on-line portálu - 

tzv. cafeterie.. Tento systém je vítaný u zaměstnanců, protože si sami mohou vybrat, jakou bude 

mít benefit formu.  Novinkou poslední doby je produkt nazývaný „bonus sacrifice“. Jeho systém 

je velmi pružný, zaměstnanec si může sám rozhodnout, jestli si přidělené benefitní body 

ponechá v cafeterii, kde je jejich čerpání pro něj nejvýhodnější, anebo si je převede v podobě 

peněz do mzdy, ale samozřejmě je musí náležitě zdanit. 

 

Za pracovní benefit se také považuje uznání a pochvala. Tento benefit lze prokázat buď 

v běžném rozhovoru s pracovníkem či předáním např. diplomu při firemní akci nebo při 

hodnocení na konci roku. 

 

Vzdělávání  

Možnost vzdělání uvítá a považuje za důležité 73,68% zaměstnanců. Podnik avšak poskytuje 

školení spíše pro vedoucí zaměstnance, pracovníci v provoze tolik možností nemají. 

Vzdělávání hlavně probíhá ve formě zaučení při zavedení nových výrobních technologií. 

 

Shrnutí 

 

Je třeba si uvědomit, že nelze stále motivovat jen penězi. Lidé potřebují více než jen získávat 

prostředky na uspokojování základních potřeb. Zaměstnance si tedy nikdo nemůže koupit, 

musí si je zasloužit. Zaměstnavatel by měl jít vždy zaměstnancům příkladem a nastavit 

podmínky tak, aby zaměstnanci mohli dosahovat své vlastní motivace. 

 

Zde jsou uvedeny důležité nástroje, které vedou ke zvýšení vnitřní motivace zaměstnanců: 

 Kladení jasných, srozumitelných úkolů – úkoly by měly být přesně specifikovány a pro 

zaměstnance dosažitelné (chápány jako výzva). 

 Spolupráce – zvyšuje sounáležitost se společností a vede k nastavení otevřené 

komunikace a důvěry mezi zaměstnanci. 
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 Kariérní růst – možnost profesního i osobního rozvoje. 

 Odpovědnost – zapojení zaměstnance do rozhodování, podporovat jeho nápady, 

zaměstnanec by měl mít možnost ovlivňovat svoji práci. 

 Uznání a pochvala – jedná se o zpětnou vazbu k vykonané práci. Zaměstnavatel by 

měl chválit přímo, konkrétně například: „Chtěl bych vám poděkovat za námahu, 

kterou jste věnoval této zakázce“.  

 

V okamžiku, kdy začne mít zaměstnavatel nebo manažer podezření, že zaměstnanci klesá 

motivovanost, musí ihned aktivizovat výše uvedené nástroje. Pokud zaměstnance pochválí a 

přidá mu zodpovědnost (zajímavý úkol), pracovní výkon se jistě zvýší. 
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5 Závěr 
 

Úkolem manažerů a vedoucích pracovníků je nejen řízení, ale také motivování zaměstnanců 

vedoucí k dosahování dobrých pracovních výsledků. Proto je pro podniky důležité, mít 

kvalitně nastavený systém motivace. 

 

Pokud je práce pro zaměstnance zajímavá, může sama o sobě působit motivačně. F. Herzberg 

označuje práci jako motivátor, protože dokáže podle něj uspokojovat potřeby člověka a 

dokáže jej motivovat k vyšším pracovním výkonům. Proto je důležité, aby se zaměstnanec 

cítil v práci dobře, byla mu podána zpětná vazba na vykonanou práci, mohl se podílet na 

tvorbě cílů a úkolů, a aby fungovala obousměrná komunikace a interakce mezi vedoucími a 

podřízenými. Pokud je to možné, je také navrhováno vyhnout se monotónnosti práce 

poskytnutím větší volnosti v konání. 

 

John Wicker řekl: ,,Bohatství nespočívá ve vydělávání peněz, ale v utváření člověka, když ty 

peníze vydělává.“ Tato myšlenka podle mě přesně popisuje stav, ke kterému by mohli 

zaměstnanci dospět, nazývá se seberealizací. 

 

Cílem této práce bylo zhodnotit a rozebrat současný stav motivace a odměňování 

zaměstnanců v podniku. Tento stav zanalyzovat a navrhnout inovaci nastaveného systému.  V 

závěrečné kapitole 4.4 jsou navržená řešení a doporučení vedoucí ke zvýšení účinnosti 

motivace a její efektivity. 

 

Tato diplomová práce je přínosem zejména pro vedení podniku Č.V.PROTOTYP s.r.o. 

Společnost získá ucelený pohled na současný stav motivace a spokojenosti zaměstnanců a 

získá také doporučení, jak zvýšit jejich spokojenost.  

 

Závěrem bych chtěla dodat, že podnik motivuje své zaměstnance na dobré úrovni. 

Zaměstnanci jsou vcelku s pracovními podmínkami spokojení, ale je důležité, jít stále 

kupředu. Především stále nacházet a uplatňovat nové možnosti v oblasti motivace a 

odměňování. 
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Příloha 1 Dotazník 

 

Dotazník 
Vážení zaměstnanci, 

 

jmenuji se Kristýna Ondrušová a jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského 

studia na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.  

 

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se týká motivace a odměňování 

zaměstnanců. Tyto informace poslouží ke zpracování mé diplomové práce na téma Motivace 

a odměňování zaměstnanců v podniku Č.V.PROTOTYP s.r.o. Cílem mé práce je zhodnotit 

současný stav motivace a odměňování zaměstnanců v podniku a navrhnout možná řešení.  

Dotazník je zcela anonymní a zabere Vám jen pár minut. Označte vždy jen jednu odpověď. 

 

Děkuji Vám za spolupráci. 

 

Bc. Kristýna Ondrušová 

I. Základní údaje 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

□ Muž 

□ Žena 

 

2. Jaké je Vaše pracovní zařazení? 

□ THP 

□ Dělnická pozice 

 

3. Kolik je Vám let? 

□ Do 25-ti let 

□ 26 – 45 let 

□ Nad 45 let 

 

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

□ Základní vzdělání 

□ Střední odborné učiliště (výuční list) 

□ Střední odborná škola (maturita) 

□ Vysokoškolské vzdělání 

 

5. Jak dlouho působíte ve společnosti? 

□ Do 1 roku 

□ 1 – 5 let 

□ 6 – 10 let 

□ Nad 10 let 
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II. Motivace 

 

6. Jakou důležitost přikládáte následujícím položkám? 

 

 Velmi 

důležité 

Spíše 

důležité 

Ani důležité, 

ani nedůležité 

Spíše 

nedůležité 

Zcela 

nedůležité 

Jistota práce      

Užitečnost 

práce 

     

Platové 

ohodnocení 

     

Příspěvek na 

penzijní 

pojištění 

     

Osobní 

finanční 

ohodnocení 

     

Možnost 

vzdělávání a 

rozvoje 

     

Dobré 

mezilidské 

vztahy 

     

 

 

Pochvala a 

uznání 

nadřízeného 

     

 

7. Všímáte si motivačního procesu ve firmě? 

□ Určitě ano 

□ Spíše ano 

□ Nevím 

□ Spíše ne 

□ Určitě ne 

 

8. Je pro Vás tento proces vyhovující, dostatečný? 

□ Určitě ano 

□ Spíše ano 

□ Nevím 

□ Spíše ne 

□ Určitě ne 

 

III. Spokojenost zaměstnanců 

 

9. Uveďte, do jaké míry jste spokojeni s následujícími položkami? 
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 Rozhodně 

spokojen(a) 

Spíše 

spokojen(a) 

Ani 

spokojen(a), 

ani 

nespokojen(a) 

Spíše 

nespokojen(a) 

Rozhodně 

nespokojen(a) 

Výše mzdy      

Zaměstnan

ecké 

výhody 

     

Vztah 

s přímým 

nadřízeným 

     

Pracovní 

podmínky 

(hluk, 

prašnost) 

     

Pracovní 

zátěž 

     

Pracovní 

doba 

     

 

IV. Odměňování zaměstnanců 

 

10. Jaká je výše Vaší mzdy? 

□ Do 15 000 Kč 

□ 16 000 – 20 000 Kč 

□ 21 000 – 25 000 Kč 

□ Nad 25 000 Kč 

 

11. Motivuje Vás k práci možnost získat osobní finanční ohodnocení (měsíční příplatek)? 

□ Určitě ano 

□ Spíše ano 

□ Nevím 

□ Spíše ne 

□ Určitě ne 

 

12. Myslíte si, že spokojenost s výši mzdy snižuje pracovní motivaci (pracovní úsilí)? 

□ Určitě ano 

□ Spíše ano 

□ Nevím 

□ Spíše ne 

□ Určitě ne 

 

V. Lidé 

 

13. V případě problému se zadaným úkolem si jdete pro radu za Vaším vedoucím 

pracovníkem? 

□ Určitě ano 

□ Spíše ano 
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□ Nevím 

□ Spíše ne 

□ Určitě ne 

 

14. Pokud splníte úkol, pochválí Vás vedoucí pracovník? 

□ Určitě ano 

□ Spíše ano 

□ Nevím 

□ Spíše ne 

□ Určitě ne 

 

15. Podporuje Vás vedoucí pracovník v nových nápadech? 

□ Určitě ano 

□ Spíše ano 

□ Nevím 

□ Spíše ne 

□ Určitě ne 

 

16. Máte dostatek příležitostí k neustálému rozšiřování svých schopností a dovedností? 

□ Určitě ano 

□ Spíše ano 

□ Nevím 

□ Spíše ne 

□ Určitě ne 

 

17. Máte negativní vztah k ,,čipování“ příchodů a odchodů, máte pocit, že Vás to 

omezuje? 

□ Určitě ano 

□ Spíše ano 

□ Nevím 

□ Spíše ne 

□ Určitě ne 

 

18. Zvládáte pracovní směny (ranní, odpolední, noční) fyzicky a psychicky? 

□ Určitě ano 

□ Spíše ano 

□ Nevím 

□ Spíše ne 

□ Určitě ne 

 

19. Kdybyste si mohli vybrat, jak by vypadaly vaše směny? 

□ Pouze ranní 

□ Pouze odpolední 

□ Pouze noční 

□ Kombinace ranní a odpolední 

□ Kombinace ranní a noční 

□ Kombinace odpolední a noční 
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20. Poskytuje Vám firma dostatečné zázemí, oporu, jistotu práce? 

□ Určitě ano 

□ Spíše ano 

□ Nevím 

□ Spíše ne 

□ Určitě ne 

 

21.  Pokud máte nějaký dobrý nápad, který by mohl přinést užitek Vám i ostatním, uděláte 

nějaké kroky k tomu, abyste ho realizovali? 

□ Určitě ano 

□ Spíše ano 

□ Nevím 

□ Spíše ne 

□ Určitě ne 

 

22. Děláte pro zaměstnavatele více, než musíte? 

□ Určitě ano 

□ Spíše ano 

□ Nevím 

□ Spíše ne 

□ Určitě ne 

 

23. Cítíte se být součástí firmy? 

□ Určitě ano 

□ Spíše ano 

□ Nevím 

□ Spíše ne 

□ Určitě ne 

 

24. Kdybyste ve firmě mohli něco změnit, co by to bylo? 

 

Odpověď: …………………………………………..................................................................... 

 

Pro THP: 

 

25. Cítíte, že se podílíte na tvorbě vize firmy? 

□ Určitě ano 

□ Spíše ano 

□ Nevím 

□ Spíše ne 

□ Určitě ne 

 

26. Máte k dispozici informace o cílech firmy? 

□ Určitě ano 

□ Spíše ano 

□ Nevím 



53 

 

□ Spíše ne 

□ Určitě ne 

 

27. Jaký typ pracovní doby Vám vyhovuje nejlépe? 

□ Pevná pracovní doba (od – do) 

□ Pružná pracovní doba 

 

 

Děkuji Vám za věnovaný čas a přeji Vám pěkný den. 

 

Bc. Kristýna Ondrušová 

 


