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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje motivačním a odměňovacím procesům v dané společnosti. 

Cílem práce je analýza motivování a odměňování zaměstnanců ve společnosti a návrh pro 

zlepšení těchto procesů. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy, které souvisí 

s tématem práce.  

Ve druhé části se zabývá výzkumem, který je složen z dotazníkového šetření a rozhovory 

se zaměstnanci. Cílem výzkumu bylo zjištění spokojenosti s motivací pracovníků 

v zaměstnání a spokojenosti se mzdou a zaměstnaneckými výhodami.  

Na závěr je uveden návrh opatření pro zlepšení současného stavu motivačních a 

odměňovacích procesů ve firmě. 

Klíčová slova: motivace; teorie motivace; dotazník; odměňování 

 

 

Abstract 

Aim of this bachelor thesis is to evaluate processes of labor rewarding, motivation 

incentives and bonus application in a given enterprise. Further, it is an analysis of applied 

techniques and tools which in a conclusion leads to a proposal for improving associated 

processes in a given enterprise. 

First part of the thesis is dealing with terminology and terms used. Second part of the thesis 

is devoted to applied research which was based on a questionnaire and interviews 

conducted with employees. Over all aim of the research was to identify the level of 

satisfaction with motivational programs available, wages and benefits provided. Final part 

is composed of proposals aimed at improving current processes based on outcomes of 

performed analysis.  

 
Keywords: motivation; theory of motivation; questionnaire; rewarding 
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1 ÚVOD 

Ve své bakalářské práci se budu věnovat v současné době velmi důležitému tématu a to 

motivaci a odměňování zaměstnanců. 

Motivace a odměňování zaměstnanců je jednou z nejdůležitějších personálních činností 

každé společnosti. V dnešní době se stále více firem přiklání k variabilnímu způsobu 

odměňování, které může na rozdíl od fixní složky mzdy zaměstnanec sám ovlivnit. Záleží 

hlavně na jeho motivaci a snaze plnit strategické cíle společnosti. Nevýhodou variabilního 

způsobu odměňování může být vysoká fluktuace zaměstnanců, díky které mohou vznikat 

vysoké náklady jednotlivým firmám i státu.  

Pro každou firmu je velmi důležitá spokojenost pracovníků s motivačním systémem a 

dobře nastavenými zaměstnaneckými výhodami. Čím je nabídka zaměstnaneckých výhod 

širší, tím větší šanci má firma udržet si stávající pracovníky, případně získat i pracovníky 

nové. 

V současné chvíli je na pracovním trhu nízká nezaměstnanost. Nabídka pracovních 

příležitostí je široká a zaměstnavatelé se předhánějí s tím, jak oslovit potenciální 

zaměstnance. Nespokojení zaměstnanci mají možnost volby, zda setrvat v současném 

zaměstnání nebo zkusit novou pracovní příležitost.  

Každá společnost tak má velkou šanci získat velmi dobré nové pracovníky. Je však nutné 

vzít v úvahu i riziko, že pokud budou stávající zaměstnanci společnosti nespokojení, může 

o ně firma přijít. 

Cílem mé bakalářské práce je pomocí dotazníku zjistit, jak jsou zaměstnanci vybrané 

společnosti motivováni k výkonu své práce. Dále pak zjištění rezerv v motivaci 

zaměstnanců a předložení případných návrhů, jak tyto zaměstnance odměňovat, aby bylo 

dosaženo lepších výsledků pracovního procesu a zároveň maximální motivace 

zaměstnanců. Dobře motivovaný zaměstnanec je loajální vůči firmě a přináší jí 

požadované výsledky.  
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ FIRMY 

Společnost, kterou jsem si vybrala pro svou bakalářskou práci, se zabývá provozem 

veřejných komunikačních sítí. Jde o akciovou společnost působící na Českém trhu více jak 

16 let. 

Dle zveřejněných informací pracuje pro společnost více než 3200 zaměstnanců, provozní 

zisk v roce 2016 přesáhl 18 mld. Kč a roční obrat činí přes 33 mld. Kč. Služeb společnosti 

využívá již více než 6,2 milionů zákazníků.1 Vybraná společnost je dlouhodobě součástí 

zahraničního telekomunikačního koncernu se sídlem v Evropě a působí ve většině zemí EU 

i několika mimoevropských. 

Etický kodex této společnosti zní: „Snahou této organizace je být příkladem pro ostatní, a 

to nejen díky maximální kvalitě služeb, znalostem a výsledkům, ale i způsobem jednání.“ 

2 

V základních firemních hodnotách společnosti, kterými se řídí zaměstnanci, je uvedeno: 

▪ Spokojenost zákazníků je naší hnací silou 

▪ Jednáme poctivě a se vzájemným respektem 

▪ Jsme jeden tým 

▪ To pravé místo pro naši práci a růst 

▪ Můžete se na nás spolehnout 

Společnost si velmi zakládá na spokojenosti a odměňování výkonnosti pracovníků, proto 

pravidelně zkoumá spokojenost zaměstnanců. Průzkum spokojenosti pracovníků probíhá 

v pravidelných intervalech a je pod záštitou oddělení Řízení lidských zdrojů. Tento faktor 

je pro společnost velmi důležitý pro další vývoj odměňování a motivaci zaměstnanců. 

 

                                                 
1 Zdroj: Interní zdroj společnosti 

2 Zdroj: Interní dokument společnosti – Etický kodex 
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2.1 Organizační struktura společnosti 

 

Obrázek č. 1: Organizační struktura společnosti 

Zdroj: Interní zdroj společnosti 

 

2.2 Historie firmy 

Historie vybrané společnosti spadá až do roku 1947. Na českém trhu působí více než 

patnáct let. Společnost se dále vyvíjela a několikrát přejmenovala.  

2.3 Současnost 

V současné době společnost zaměstnává 3 376 zaměstnanců. Průměrný věk pracovníků je 

37 let, z toho 65 % zde zastupují muži a zbylých 35% ženy. Firma umožňuje svým 

pracovníkům práci z domova, která je podporována jako jedna z flexibilních forem práce. 

Se zaměstnanci, kteří jsou v dočasné neschopnosti, případně s maminkami na mateřské 

dovolené, stále firma komunikuje a to prostřednictvím online platformy. Díky tomu se daří 

usnadnit těmto pracovníkům návrat do práce.  

To, že je firma společensky odpovědná, dokazuje tím, že se aktivně věnuje celé řadě 

projektů a dobročinných akcí. Drží se férových pravidel podnikání, pomáhá na svět 
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prospěšným službám a aplikacím. Podporuje neziskové organizace, drobné podnikatele a 

jednotlivce. Působí jako dobrovolník na řadě míst České Republiky, předává své 

zkušenosti a znalosti a pomáhá při mimořádných událostech. Již šest let se věnuje projektu, 

který podporuje začínající drobné podnikatele, zejména ze skupin, které jsou ohroženy 

nezaměstnaností. Cílem je podpořit podnikatelské projety, jež budou nejen přinášet zisk, 

ale zároveň prospějí i svému okolí.  

Aktivity, kterým se společnost v oblasti společenské odpovědnosti věnuje, můžeme 

rozdělit do několika pilířů – „Mluvme spolu“, „Pomáhejme si“, „Rozvíjejme se“, 

„Vymysleme to“, „Rozdělme to“ a „Pro svět“. V roce 2016 se společnost prostřednictvím 

sbírky „Pomáhejme příběhům“ poprvé připojila ke světovému svátku dobrovolnictví a 

dárcovství Giving Tuesday. Jde o projekt, ve kterém mají zaměstnanci možnost přispět na 

do sbírky, která pomáhá lidem z okolí pracovníků, kteří jsou v nelehké životní situaci. Dále 

zaměstnanci dobrovolně odpracovali více jak čtyři sta dobrovolnických hodin a to zejména 

prodejem kávy a čaje na místě sídla firmy. Díky této dobrovolnické práci se vybralo více 

jak 36 tisíc korun pro organizaci pomáhající popáleným lidem.  

Společnost se před nedávnem rozhodla pro manažerské spojení organizací v České 

Republice a na Slovensku. Tak se povedlo upevnit pozici nejvýznamnějšího hráče na 

kombinovaném česko-slovenském trhu. Po vytvoření společné organizační struktury se 

firma zaměřila na nastavení vnitrofiremních procesů. Díky integraci se daří neustálé 

rozšiřování portfolia služeb pro zákazníky na obou trzích. Dochází také ke spolupráci 

v oblasti investičních a operativních nákladů. V oblasti HR sjednocuje principy a politiky 

pro pracovníky obou zemí. Zjednodušuje a konsoliduje procesy pro efektivní fungování 

celé firmy. Dalším krokem bude konsolidace technologií, která přinese nemalé úspory.  

Další z důležitých aktivit je podpora zdraví. Společnost hrdě nese titul "Zdravá firma“. Pro 

své zaměstnance pravidelně pořádá tzv. Dny zdraví, během kterých zaměstnanci absolvují 

rozvojové workshopy, mají možnosti například nechat si udělat rozbor krve, změřit si zrak, 

využít masáží, cvičení atd. Dále mají pracovníci možnost využít očkování proti chřipce, 

využívat nadstandardní péči jak pro sebe, tak pro své rodinné příslušníky nebo využít 

speciálních nabídek pro podporu a prevenci zdraví. Firma dále podporuje možnost zapsat 

se do registru dárců kostní dřeně.  
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Velmi důležitou oblastí je podpora studentů, pro které organizuje různé workshopy, 

kariérní poradenství, pořádá odborné přednášky na vysokých školách, pomáhá 

s diplomovými pracemi a provádí exkurze do svých prostor.  

Velmi úspěšně se také věnuje marketingové komunikaci. Díky svým originálním a 

nápaditým kampaním získala ocenění v rámci celosvětového programu hodnocení značek. 

Jako moderní firma aktivně komunikuje na sociálních sítích jako je Facebook a Instagram, 

Youtube nebo Snapchat. Je opravdu velmi komunikativní, stále v předstihu a snaží se včas 

reagovat na nejnovější trendy a moderní vymoženosti. 3 

  

                                                 
3 Zdroj: Interní dokument společnosti  
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3 TEORETICKÉ ZÁKLADY 

3.1 Pojem motivace 

Motivace vyvolá v člověku určitou hnací sílu, která je nezbytná k dosažení jeho cílů. Díky 

motivaci se u jedince probouzí chuť pro plnění přidělených cílů a vzroste ochota odvádět 

kvalitnější práci, jelikož dotyčný cíl vnímá mnohem zodpovědněji. Motivace je tím 

nejlepším nástrojem pro dosažení stanovených cílů. Zároveň dochází k určitému požitku 

při jeho dosažení. Pro stanovení vhodné motivace zaměstnanců je nejdříve nutné, pochopit 

jejich motivy (vnitřní hnací sílu). Kořen slova motivace „motiv“ pochází z latinského 

„movere“, tudíž být v pohybu. Jde o veškeré podněty, které člověka vedou k chování, které 

vede k dosažení našich cílů. 4 Z toho důvodu se manažeři věnují otázce, jak co nejlépe 

motivovat své pracovníky. Jejich hlavním cílem je díky motivaci zvýšit produktivitu, 

kvalitu odvedené práce, zlepšit loajalitu zaměstnanců k firmě a vztah k samotné práci. 

Firemní realita 21. století přináší v motivaci zaměstnanců nové trendy. Dříve se manažeři 

spoléhali na formální pravomoci svého postavení ve firmě a k motivaci se ne příliš 

efektivně používali hrozby a výhružky. V dnešní době se naštěstí od podobných praktik 

ustupuje a moderní manažeři vědí, že stojí za to vykonat určité úsilí pro vytvoření 

motivačního prostředí a upřednostňovat tím tvořivost svých pracovníků. 5 

3.1.1 Základní motivační teorie 

Z motivačních teorií čerpají manažeři znalosti, které převádí v praxi na své zaměstnance a 

při použití vhodných motivačních nástrojů mohou odhadnout, jak budou v daných 

situacích reagovat.  

Teorie instrumentalisty 

 

Tato teorie se objevila v druhé polovině 19. století. Instrumentalita znamená, že když 

uděláme jednu věc, vede to k věci jiné. Vychází z politiky cukru a biče. Což znamená, že 

k motivaci pracovníků dochází v případě, když jsou trestem nebo odměnou 

                                                 
4 Zdroj: ADAIR, John Eric. Efektivní motivace. Praha: Alfa Publishing, 2004. Management (Alfa 

Publishing). ISBN 80-86851-00-1. 
5 Zdroj: URBAN, Jan. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu. Praha: ASPI, 2003. 
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provázány jejich výkony. Velmi zjednodušeně tato teorie tvrdí, že lidé pracují pouze za 

účelem výdělku. Kořeny teorie instrumentalisty najdeme v taylorismu, tj. v Taylorových 

metodách vědeckého řízení. F.W. Taylor napsal: „Je nemožné přimět během jakkoli dlouhé 

doby dělníky, aby pracovali pilněji než průměrný člověk v jejich okolí, pokud jim to 

nezajistí značné a permanentní zvýšení jejich peněžní odměny.“ Tato teorie vychází z 

principu, že člověka je možné donutit k určitému jednání, jestliže za něj bude patřičně 

odměněn. Tento způsob motivace byl a je široce používán. K úspěšnosti dochází díky 

důslednému systému kontrol a zpětných vazeb.6 

Teorie zaměřené na obsah 

 

Vychází z přesvědčení, že lidské chování ovlivňují jeho potřeby. Neuspokojená potřeba 

vytváří určitou nerovnováhu, kterou lze odbourat stanovením cíle, díky němuž uspokojíme 

potřebu. Pro dosažení cíle je nutné zvolit určité chování. Tyto teorie poukazují na fakt, že 

chování lidí je motivováno neuspokojovanými potřebami. Pro každého jsou však potřeby 

různě důležité, proto se vynaložené úsilí pro uspokojení jednotlivých potřeb liší. Důvody, 

které způsobují rozdílnost úsilí, jsou například prostředí, výchova nebo dosavadní život. 

Aby bylo možné zaměstnance dobře motivovat, je třeba pochopit jejich motivy (vnitřní 

pohnutky jednání). Existuje několik úrovní potřeb. Abraham Harold Maslow v roce 1943 

používal pět úrovní, ze kterých sestavil pomyslnou „pyramidu“ lidských potřeb.7 

                                                 
6 Zdroj: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postup: 10. vydání. Praha: 

Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. 
7 Zdroj: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. vydání. Praha: 

Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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Obrázek č. 2: Maslowova pyramida potřeb 

Zdroj: [online]. [cit. 2018-01-12]. Dostupné z: http://zrcadlo.blogspot.cz/2008/06/maslowova-

pyramida.html 

 

Pro dosažení uspokojení potřeb zaměstnanců, je třeba využít jednotlivých úrovní tohoto 

systému, kterými jsou: 

▪ fyziologické potřeby – ochrana zdraví, 

▪ potřeba bezpečí a jistoty – stabilita firmy, 

▪ sociální potřeby – dobré vztahy na pracovišti, firemní úroveň, 

▪ potřeby uznání – pochvala za práci, 

▪ seberealizace. 

 

Clayton Alderfer zredukoval potřeby pouze na tři úrovně. Tato teorie se nazývá 

Alderferova motivační teorie potřeb, zkráceně ERG (Existence, Relatedness and Growth): 

▪ existenční potřeby, 

▪ vztahy v pracovním prostředí, 

▪ další rozvoj – potřeba na sobě pracovat.8 

Frederick Herzberg vytvořil na přelomu padesátých a šedesátých let dvě kategorie různých 

faktorů. První kategorii nazval jako motivační faktory a druhou jako udržovací, hygienické 

                                                 
8 Zdroj: BĚLOHLÁVEK, František. Jak řídit a vést lidi. Praha: Computer Press, 2000. Business books 

(Computer Press). ISBN 80-7226-308-0. 
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faktory. Pozitivní vliv se jeví jako spokojenost, negativní jako nespokojenost. Motivační 

faktory považuje za činitele motivující jedince k vyššímu výkonu i úsilí. Hygienické 

faktory charakterizují prostředí a slouží hlavně k prevenci nespokojenosti. Mají nepatrný 

vliv na pozitivní postoj k práci a působí spíše preventivně.9 

 

Faktory hygienické Faktory motivační 

pracovní řády, směrnice výkon 

pracovní podmínky uznání 

vztahy k nadřízeným práce samotná 

vztahy ke spolupracovníkům odpovědnost 

osobní život Služební postup 

výdělek  

 

Tabulka č. 1: Dvoufaktorová Herzbergova teorie 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Teorie zaměřené na proces 

 

V těchto teoriích se klade důraz na základní potřeby a na procesy, které ovlivňují motivaci 

pracovníků. Teoriím zaměřeným na proces také říkáme kognitivní (poznávací) teorie. 

Poskytují reálnější a konkrétnější pohled, jak lidé vnímají své pracovní prostředí a 

způsoby, proto jsou pro manažery užitečnější než teorie zaměřené na potřeby.  

Patří sem: 

▪ Expektační teorie 

▪ Teorie cílů 

▪ Teorie spravedlnosti 

 

Expektační teorie (neboli očekávání) 

Původně šlo o součást Vroomovi teorie VIE. Valence zastupuje hodnotu, instrumentalista 

je přesvědčení, že když uděláme jednu věc, povede to k věci jiné. Expektace představuje 

                                                 
9 Zdroj: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. vydání. Praha: 

Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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určitou vyhlídku, že dané jednání či snaha zajistí nějaký výsledek. Jestliže se člověk 

rozhoduje mezi několika možnostmi, ze kterých vyplývá určitá nejistota, přiklání se 

k možnosti, která vede k nejmenšímu riziku. V praxi to můžeme chápat, že míra motivace 

je dána poměrem vynaloženého úsilí k atraktivitě cíle a dále pravděpodobností k dosažení 

cíle. Jak moc bude pracovník motivován, je dáno mírou úsilí vynaloženou k dosažení cíle. 

Což znamená, že pro pracovníka musí být dosažení cíle reálné a velikost odměny za 

vynaloženou snahu musí být v atraktivním poměru vzhledem k vynaloženému úsilí. Tento 

vzájemný vztah je možný pouze tehdy, kdy je poměr výkonu a výsledku pro daného 

pracovníka uspokojivý. Z toho vyplývá, že vnější motivace (mimořádná odměna, bonus…) 

má kladný vliv pouze v tom případě, když pracovník cítí, že se mu vynaložení určité 

námahy vyplatí a výše odměny stojí za to.10 

 

Obrázek č. 3: Teorie očekávání 

Zdroj: [online]. [cit. 2018-01-13]. Dostupné z: http://slideplayer.cz/slide/11989893/ 
 

V roce 1968 Vroomovy myšlenky rozvinul Porter a Lawler. Jejich model motivace se 

skládá ze dvou faktorů, které vlivně působí na úsilí lidí při vykonávání práce: 

▪ očekávání pracovníků, že vztah mezi jejich snahou a odměnou je uspokojivý, 

▪ výše uspokojení potřeb pracovníků jako jsou jistoty, společenského uznání, autonomie 

a seberealizace. 

                                                 
10 Zdroj: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. vydání. Praha: 

Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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▪ Čím více je odměna pro pracovníka motivační, čím větší úsilí vynaloží při dosahování 

cílů. Porter a Lawler ale tvrdí, že jen snaha nestačí. Pracovník musí být dostatečně 

schopný, aby dokázal vnímat svou roli.  

 

 

 

Obrázek č. 4: Model motivace: Porter a Lawler 

Zdroj: [online]. [cit. 2018-01-13]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/wiki/Motivace_k_pracovním_činnosti 

 

Teorie cíle (dosahování cílů) 

V roce 1979 přišli s teorií cílů Latham a Locke. Ti tvrdí, že v případě nastavení 

specifických, ambiciózních ale zároveň přijatelných cílů, je motivace i samotný výkon 

vyšší. Nedílnou součástí pro udržení motivace je nezbytná zpětná vazba. Teorii cílů 

rozšířili Erez a Zidon v roce 1984. Kladli důraz na to, aby byl cíl akceptovatelný. Záměrem 

bylo vyvolat v pracovníkovi určitý závazek k cílům a jeho potřebu cíle splnit. Prokázali, že 

vyšší, ale akceptovatelné cíle jsou lépe a kvalitněji odváděny než cíle neambiciózní.11 

 

  

                                                 
11 Zdroj: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. vydání. Praha: 

Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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Teorie spravedlnosti (pocity spravedlnosti)  

Vypracoval ji J. S. Adamse. Ve svých pracích se zabýval tím, jak lidé vnímají to, jak se 

s nimi zachází a jak se zachází s jinými lidmi. V případě spravedlnosti dochází u 

pracovníků k motivaci a spokojenosti, zatímco nespravedlnost vyvolává demotivaci. 

Zaměstnanci se snaží chovat tak, aby s nimi bylo jednáno spravedlivě. Vnímání 

spravedlivosti se odvíjí od toho, jakou míru odměnění pracovníci cítí při srovnání svých 

pracovních přínosů v porovnání s ostatními pracovníky. Další důležitý aspekt je míra 

spravedlnosti při hodnocení zaměstnanců, kariérním růstu nebo zpětné vazbě.12 

3.1.2 Faktory motivace 

Existuje celá řady faktorů, které působí na pracovníky. Na každého pracovníka však 

jednotlivé faktory působí rozdílně.  Proto je předpoklad vedoucího pracovníka, který je za 

motivaci svých podřízených odpovědný, umět použít jednotlivé faktory nebo jejich 

kombinaci na každého jednotlivce individuálně. Manažer musí také vnímat to, že každý 

zaměstnanec má jiné hodnoty, potřeby a vnitřní postoje, které může zjistit díky empatii a 

dobrým vztahům na pracovišti. Tak je možné dosáhnout efektivní motivace pracovníků, 

aby zaměstnance donutil k odpovědnému plnění jejich pracovních cílů.  

Motivační faktory v pracovním prostředí: 

▪ finanční ohodnocení (mzda, mimořádné odměny…), 

▪ spokojenost se zaměstnaneckými výhodami, 

▪ pracovní prostředí, 

▪ rozvoj pracovníka, 

▪ možnost kariérního růstu, 

▪ atraktivita práce, 

▪ image společnosti, 

▪ pozitivní vztahy na pracovišti, 

▪ jistota zaměstnání, 

                                                 
12 Zdroj: BĚLOHLÁVEK, František. Organizační chování: jak se každý den chovají spolupracovníci, 

nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Olomouc: Rubico, 1996. Učebnice pro každého 

(Rubico). ISBN 80-85839-09-1. 
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▪ uznání, 

▪ odpovědnost. 

Jaké motivační faktory jsou voleny, záleží na faktu, zda potřebujeme motivovat 

zaměstnance dlouhodobě nebo krátkodobě. Nejčastěji vedoucí pracovníci volí navýšení 

mzdy, změnu smlouvy na dobu neurčitou – pracovní jistota, povýšení, pochvalu. 13 

3.1.3 Typy motivace 

Lidé se v pracovním prostředí mohou motivovat buď sami, nebo mohou být motivováni 

managementem firmy. V prvním případě dochází k motivaci tím, že cíl, kterého má 

pracovník dosáhnout, zároveň uspokojuje jeho potřeby. V druhém případě, zaměstnance 

motivuje vedení společnosti a to různými motivačními faktory například pochvalou, 

uznáním, speciální odměnou, povýšením apod. 

Herzberg představil tzv. dvoufázový model motivace. Uspokojení z práce ovlivňují dvě 

skupiny faktorů: 

▪ Vnitřní motivace: jde o faktory motivace, které si lidé vytváří samostatně a sami 

nejlépe vědí, jak je ovlivňují. Díky tomuto uvědomění se lidé chovají tak, aby 

vykonávali dostatek činů, které je přibližují k jejich cílům. Mezi tyto faktory patří 

samostatnost, příležitost uplatnit své schopnosti a dovednosti a dostatek prostoru pro 

jejich další rozvoj. Dobrý pocit z odváděné práce a její důležitost. 

▪ Vnější motivace: činnosti, které vedení společnosti dělá pro motivování 

pracovníků. Jedná se například o lepší pracovní podmínky, lepší pracovní pomůcky, 

pochvalu nebo vyšší mzdu ale naopak i tresty jako jsou zpětná vazba, kritika, snížení 

osobních odměn a podobně.   

Herzbergova teorie se orientuje na skutečnost, že vnitřní motivace vyplývá hlavně z práce 

samotné a má dlouhodobější účinek. Což je argumentem pro to, aby systémy odměňování 

nabízely peněžní i nepeněžní odměny. Vnější motivátory mohou mít velmi dobrý účinek, 

jelikož nejde o vnitřní přesvědčení samotného jedince, nebývají dlouhodobé. Vnitřní 

motivátory mají dlouhodobější účinek a hlubší význam pro zaměstnance a to hlavně díky 

tomu, že jde o jejich samotné přesvědčení a ne o vnucené motivy od managementu. 14 

                                                 
13 Zdroj: STÝBLO, Jiří. Personální management, Grada Publishing a.s., 1993, Praha, ISBN 80-85-424-92-4. 
14 Zdroj: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. vydání. Praha: 

Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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3.1.4 Pracovní motivace 

Motivace pracovníků je v pracovním prostředí nezbytná, jelikož ovlivňuje efektivitu 

vykonávané práce. Pracovní motivace má vliv na postoj a nasazení zaměstnanců k práci, 

jejich uspokojení z práce a tím i na samotný pracovní výkon, který je přínosný pro plnění 

cílů společnost. 15 Někteří lidé mají potřebu dosahovat vyššího výkonu především pro 

dosažení úspěchu.   

Manažeři firem proto věnují nemalé úsilí na vytvoření systému motivace, který dokáže 

posílit chování pracovníků a firmě umožní dosáhnout svých cílů. Účinný systém motivace 

má dva základní pilíře a to: 

▪ Systém odměn: jde o soubor pravidel, který pracovníkům umožní získat materiální, 

většinou peněžní, odměnu za splnění cílů. Odměnu může zaměstnanec také získat za 

osvojení určitého způsobu chování, které firma požaduje.  

▪ Pracovní prostředí: dobré pracovní prostředí přispívá k motivaci zaměstnanců. 

Pozitivní pracovní kolektiv, příjemné pracovní a sociální prostředí, porozumění, respekt 

a férové jednání ze strany nadřízeného, informovanost zaměstnanců, rozvoj pracovníků, 

otevřená komunikace pozornost vůči úspěchům a schopnostem zaměstnanců, toto vše 

příznivě podporuje motivaci a výkon pracovníků. Příznivě působí na systém finančního 

odměňování a dokonce mohou snižovat jeho náklady. 16 

3.2 Odměňování 

V každém podniku existuje určitý systém odměňování, který spadá pod personální 

činnosti. Díky vhodnému nastavení systému odměňování lze dosáhnout toho, aby 

pracovníci svou práci vykonávali efektivně a zároveň byli dostatečně motivovaní.  

„Odměňování v moderním řízení lidských zdrojů neznamená pouze mzdu nebo plat, popř. 

jiné formy peněžní odměny, které poskytuje organizace pracovníkovi jako kompenzaci, za 

                                                 
15 Zdroj: ARNOLD, John, SILVESTER, Joanne, PATTERSON, Fiona, ROBERTSON, Ivan, COOPER, 

Cary, BURNES, Bernard. Psychologie práce: pro manažery a personalisty. Přel. Vilém Jungmann, Magda 

Karelová, Vladimír Pauliny, Jiří Penc. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 629 s. ISBN 978-80-251-1518-3. 
16 Zdroj: URBAN, Jan. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu. Praha: ASPI, 2003. ISBN 

80-86395-46-4. 
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vykonávanou práci. Moderní pojetí odměňování je mnohem širší. Zahrnuje povýšení, 

formální uznání (pochvaly) a také zaměstnanecké výhody.“ 17 

3.2.1 Mzda, plat a odměna 

Pojem mzda znamená odměnu za vykonanou práci ze závislé činnosti. Podnikatelské 

subjekty odměňují své pracovníky za vykonanou práci v pracovním poměru právě mzdou.  

 

Plat je odměna pro zaměstnance za práci u zaměstnavatele ať už v pracovním, nebo 

služebním poměru. Zaměstnavatel je příspěvkovou organizací nebo organizační složkou 

státu. Plat se používá i při odměňování práce konané na základě právních vztahů soudců, 

služebních vztahů, duchovních činitelů, představitelů státní moci a ústavních činitelů.  

 

V případě, že je práce vykonaná na základně dohody o pracích mimo pracovní poměr, 

užíváme pojem odměna. Používá se při odměňování např. tlumočníků, rozhodců, 

přísedících, členů volebních komisí apod. 18 

3.2.2 Mzdové formy 

Mzdové formy slouží zaměstnavatelům jako účinný prostředek, jak donutit zaměstnance 

odvádět co nejkvalitnější práci, která bude odpovídat požadovaným cílům. Odměny 

jednotlivých zaměstnanců se liší dle jeho úsilí a dosažených výsledků. Základní 

předpoklad je, že pracovníci jsou plně obeznámeni se mzdovými formami každé 

společnosti. Bez znalosti pravidel odměňování nemůže zaměstnanec vědět, jak svou mzdu 

může ovlivnit v závislosti na odvedené práci. Požadované cíle se mohou týkat buď 

jednotlivců ale i celého pracovního týmu.  

Dle Ivana Tomšího u nás z minulosti stále přetrvává terminologie, která se týká mzdových 

forem. Každá společnost má ve své interní směrnici přesně stanovené podmínky mzdových 

                                                 
17 Zdroj: KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 2. vyd. (dot. 2.). Praha: 

Management Press, 2000. ISBN 80-85943-51-4. 

18 Zdroj: FOOT, Margaret a Caroline HOOK. Personalistika. Přeložil Jiří BLÁHA, přeložila Zdeňka 

KAŇÁKOVÁ, přeložil Aleš MATEICIUC. Praha: Computer Press, 2002. Praxe manažera (Computer Press). 

ISBN 80-7226-515-6. 

 



Eva Čížková – Rozvoj a motivace zaměstnanců 

 

2018  16 

předpisů. Těmito předpisy se firma striktně řídí při vymezování obsahu mzdových forem 

při odměňování a motivaci svých pracovníků. Mzdové formy můžeme rozdělit do dvou 

základních skupin. První z nich jsou základní mzdové formy a druhá doplňková tzv. 

dodatková mzdová forma.19 

Základní mzdové formy 

 

Mezi základní mzdové formy patří pevná časová mzda, úkolová mzda, podílová a 

kombinovaná mzda.  

Pevná časová mzda 

Mzda, která je vymezená za určitý časový úsek, nejčastěji za jeden kalendářní měsíc. 

Můžeme se setkat i se mzdou týdenní nebo hodinovou. Výše této mzdy se zpravidla 

vztahuje na pracovní pozici, dle jeho bodového ocenění, díky kterému je snadné zdůvodnit 

rozdílnost mezd pracovníků. Při odměňování časovou mzdou není zohledněno, jaká práce 

byla v průběhu vykonána. Zaměstnavatelé tuto formu odměny používají při odměňování 

prací, které nelze odměnit jinak než na základě času výkonu práce. Hlavní nevýhodou 

časové mzdy je velmi nízký motivační faktor, proto firmy využívají kombinace dalších 

mzdových forem tzv. doplňkové, díky kterým mohou své pracovníky lépe motivovat 

k vyšším výkonům a ke splnění svých cílů. Nejčastěji se jedná o prémie, výkonnostní 

odměny, osobní ohodnocení a příplatky. Využívá se například při odměňování učitelů, 

programátorů, vedoucích pracovníků atd. 

Úkolová mzda 

Nejčastěji se úkolová mzda používá u profesí, kde je možné stanovit výkonové normy 

např. na počet opravených kusů, vyrobených dílů, nebo označení expedičních jednotek 

apod. Obvykle se jedná o dělnické profese, jako jsou například malíř, obkladač (stanovená 

jednotka jsou m2), nebo operátoři v pásové výrobě (stanovená jednotka množství ks). 

Nevýhodou úkolové mzdy je především kvalita odvedené práce. Pracovníci jsou 

odměňování za počet například zabalených kusů, ale ne jak dané výrobky zabalí. Proto je 

                                                 
19 Zdroj: TOMŠÍ, Ivan. Mzdy a mzdové systémy. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-340-9. 
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často nutné provádět kvalitu práce, což vyžaduje další firemní náklady. Hlavní výhodou je 

možnost lehkého motivování zaměstnanců.  

Podílová mzda 

Často označovaná jako pohyblivá mzda – zaměstnanec dostává určitý podíl z dosaženého 

zisku. Nejčastěji se využívá při obchodní činnosti a ve službách. Mzda je přímo závislá na 

realizovaném obratu. Například obchodní zástupce je hodnocen z obratu, kde mu náleží 

určité procento z prodeje. Podílovou mzdu ovlivňují kritéria, která zaměstnanec 

(obchodník, prodavač, cestující prodejce - dealer) nemůže přímo ovlivnit a i přes to mají 

velký vliv na jeho výdělek. Jedním z těchto případů je neúměrný růst inflace, kdy dochází 

k poklesu poptávky a tudíž i k poklesu obratu a mzdy pracovníka. Dalším příkladem je 

zvyšující se cena, obzvlášť v období inflace, kdy roste obrat a tím přímo úměrně i mzda 

obchodníka, aniž by se měnil jeho výkon prodaných kusů. Naopak při poklesu ceny zboží 

se snižuje obrat firmy a tím i mzda zaměstnance. K výrazným rozdílům obratu i mzdy 

dochází u sezonního zboží.  

Kombinovaná mzda 

Jedná se o kombinaci buď časové a podílové mzdy tzv. smíšená mzda podílová anebo 

časové a úkolové tzv. smíšená mzda úkolová. Mzda pracovníka je tvořena z pevné časové 

mzdy a pohyblivé mzdy, která je vázána na obrat. Kombinace mezd eliminuje nevýhody 

pohyblivé mzdy a zároveň časové mzdy stimulací k dosažení většího obratu. Časová 

složka mzdy je výhodná pro zaměstnance, který má jistotu určitého příjmu a zároveň má 

další možnost ovlivňovat sám svou odměnu díky podílové či úkolové složce mzdy, kterou 

může přímo ovlivnit svou snahou a pracovním tempem. Úkolem firmy je stanovit 

optimální část pevné a pohyblivé složky mzdy. 20 

  

                                                 
20 Zdroj: PRAŽSKÁ, Lenka a Jiří JINDRA. Obchodní podnikání. Praha: Management Press, 1997. ISBN 

80-85943-48-4. 
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Dodatkové mzdové formy 

 

Můžeme je rozdělit na povinné a dobrovolné. Povinné jsou stanovené zákonem, 

dobrovolné si každá společnost určuje sama.  

 

Povinné příplatky ke mzdě: 

 

▪ Příplatek za práci přesčas – práce přesčas je konaná zaměstnancem na základně 

nařízení zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní 

dobu. Za dobu práce přesčas pracovníkům náleží mzda, která je stanovena pracovní 

smlouvou a zároveň příplatek ve výši 25% průměrného výdělku. Zaměstnavatel a 

zaměstnanec se mohou domluvit na poskytnutí náhradního volna místo příplatku.   

▪ Příplatek za práci ve svátek - za práci ve svátek zaměstnanci přísluší dosažená 

základní mzda a náhradní volno v rozsahu konané práce ve svátek. Náhradní volno 

zaměstnanci bude poskytnuto nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce 

následujícího po výkonu práce ve svátek, nedohodne-li se zaměstnavatel se 

zaměstnancem jinak. Za dobu čerpání náhradního volna má zaměstnanec nárok na 

náhradní mzdu a to ve výši průměrného výdělku.  

▪ Příplatek za práci v sobotu a v neděli – za dobu práce o víkend má zaměstnanec 

nárok na dosaženou základní mzdu a příplatek, který je ve výši 10% průměrného 

výdělku.  

▪ Příplatek za práci v noci – práce v době od 22:00 do 6:00 je považována jako práce 

v noci. Za tuto dobu má zaměstnanec nárok na základní dosaženou mzdu a 

příplatek ve výši 10% průměrného výdělku.  

▪ Odměna za pracovní pohotovost – jedná se o dobu, kdy je pracovník plně připraven 

k neplánovanému pracovnímu výkonu, který je v případě potřeby vykonán nad 

rámec pracovní doby. Pracovní pohotovost je s pracovníkem dohodnuta v pracovní 

smlouvě. Zaměstnanec má za každou hodinu své pracovní pohotovosti nárok na 

odměnu ve výši 10% jeho průměrného výdělku. Za výkon práce, který spadá do 

doby pracovní pohotovosti, náleží zaměstnanci základní mzda a příplatek za práci 

přesčas, nikoli odměna za pracovní pohotovost.  
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▪ Příplatek za ztížené pracovní prostředí - za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém 

pracovním prostředí vzniká zaměstnanci nárok na dosaženou mzdu a na mzdové 

zvýhodnění ve výši 10% základní sazby minimální mzdy. 21 

 

Dobrovolné příplatky ke mzdě: 

 

▪ Mimořádné odměny – je pracovníkům udělena za nadstandardní pracovní výkon, 

který je nad rámec jejich pracovních povinností. Může být jak v peněžní tak i 

nepeněžní formě (poukázky na nákup apod.) 

▪ Individuální výkonnostní odměny – je vyplácena dle výkonů zaměstnance, vede 

k motivaci. Odměny jsou předem pracovníkům známy a mohou je přímo ovlivnit 

svým výkonem. 

▪ Prémie – jsou buď periodicky se opakující, nebo jednorázové ve formě bonusu. 

Uděluje se za mimořádný výkon v peněžní i nepeněžní formě. Jedná se o odměnu, 

která má předem stanovená kritéria. Vyplácí se například při splnění termínu 

výroby, dosažení určité předem stanovené kvality, za výborné plnění úkolů, 

iniciativu apod. 

▪ Provize – týká se většinou služeb a prodejců, zaměstnanci je vyplaceno procento 

z úspěšných prodejů. 

▪ Odměna závisející na délce zaměstnání – zvýšení mzdy nebo vyplacení odměny 

závisí na délce zaměstnání. 

▪ Odměna dle dovedností a schopností – odměna nebo zvýšení mzdy se odvíjí od 

dovedností pracovníka, jeho znalostech a schopnostech. 

▪ Osobní ohodnocení – individuální odměna, kterou se oceňují dlouhodobé dobré 

výsledky pracovníka. 22 

 

                                                 
21 Zdroj: Interní zdroj společnosti 
22 Zdroj: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. vydání. Praha: 

Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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3.2.3 Zaměstnanecké výhody 

Jedná se o složky odměny, které zaměstnavatel poskytuje nad rámec peněžních odměn. 

Důvodů, proč firmy svým pracovníkům poskytují zaměstnanecké výhody je celá řada. 

Především se díky nim snaží udržet spokojenost zaměstnanců, uspokojit jejich osobní 

potřeby a posílit oddanost a loajalitu svých lidí.  

 

▪ Osobní potřeby – vedou ke zvýšení spokojenosti při propojení profesního a 

osobního života zaměstnanců např. dovolená na zotavenou, péče o děti, možnost 

přerušení kariéry, finanční poradenství, relaxační a sportovní vyžití apod. 

▪ Osobní jistoty – pracovníkům a jejich rodinám mají posílit jejich osobní jistoty 

například prostřednictvím pojištění, nejčastěji se jedná o životní pojistky, úrazové 

nebo zdravotní pojistky. 

▪ Finanční výpomoc – slevy na služby a zboží, poukázky na nákup, výhodné půjčky, 

pomoc při koupi nemovitostí apod. 

▪ Penzijní spoření – často poskytovaná výhoda, zaměstnavatel zaměstnancům 

přispívá z větší části na penzijní spoření. 

▪ Podnikové automobily a pohonné hmoty  

▪ Jiné výhody – mobilní telefony, dotované stravování, příplatky na reprezentaci, 

úhrada telefonních nákladů, kreditní karty apod. 23 

 

  

                                                 
23 Zdroj: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. vydání. Praha: 

Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

Společnost odměňuje své zaměstnance formou fixní mzdy a variabilní složky mzdy, jejíž 

výši může každý zaměstnanec ovlivnit svým výkonem. Fixní mzda je stanovená základní 

hrubou hodinovou odměnou, nebo základní hrubou měsíční odměnou. Typ odměny záleží 

na dané pozici. Svým zaměstnancům nabízí širokou nabídku zaměstnaneckých výhod, 

které jsou velmi populární. Mezi zaměstnanecké výhody nabízené pracovníkům 

nejmenované společnosti patří systém flexibilních zaměstnaneckých výhod Cafeteria, 

doplňkové penzijní spoření, poukázky na stravování, nadstandardní zdravotní péče, 

dovolená nad rámec stanovený zákoníkem práce, osobní volno, výhody a slevy na 

produkty společnosti, zaměstnanecký telefon a dotovaný paušál, Veškeré další příplatky a 

příspěvky jsou ze strany firmy dodržovány dle zákoníku práce. 

4.1.1 Tvorba dotazníku a analýza dotazníku 

Jako nejvhodnější způsob pro získání potřebných informací od potřebného počtu 

zaměstnanců jsem zvolila formu dotazníku, který je součástí přílohy mé bakalářské práce.  

Dotazník jsem rozdala padesáti zaměstnancům ve vybrané společnosti na různých 

odděleních. Návratnost dotazníků byla stoprocentní, a to díky osobnímu předání a vybrání 

dotazníků. Respondenty reprezentovalo 76% žen a 24% mužů. Věkové kategorie jsou 

rozděleny následovně: 

▪ Méně než 30 let – 40% 

▪ 31 – 40 let – 32% 

▪ 41 – 50 let – 26% 

▪ Více než 50 let – 2% 

Další rozdělení do čtyř kategorií je stanoveno dle nejvyššího dokončeného vzdělání 

respondentů: 

▪ 0% - základní vzdělání 

▪ 16% - vyučen/střední škola bez maturity 

▪ 78% - střední škola s maturitou 

▪ 3% - vysoká škola 

Délka zaměstnání dotazovaných ve společnosti je rozdělena následovně: 

▪ 42% - méně než 2 roky 

▪ 24% - 2,1 – 8 let 

▪ 18% - 9 – 15 let 

▪ 16% - více než 15,1 let 
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Po vyhodnocení dotazníků jsem se pokusila potvrdit nebo vyvrátit uvedené hypotézy: 

 

Hypotéza 1: Motivace zaměstnanců společnosti je dostatečná. 

Hypotéza 2: Zaměstnanci znají a využívají společností poskytované benefity. 

Hypotéza 3: Finanční ohodnocení zaměstnanců je vyhovující.  
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4.1.2 Vyhodnocení dotazníku a hypotézy 

Otázka č. 5 – Jaký máte vztah ke společnosti, kde pracujete? 

 

Vyhodnocení otázky č. 5 Vyjádření v % 

Kladný 43 86% 

Žádný 6 12% 

Nespokojen 1 2% 

Tabulka č. 2: Vyhodnocení otázky č. 5 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 Graf č. 1: Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 5 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ze získaných informací od respondentů má drtivá většina 86% ke společnosti kladný 

vztah. Respondenti, kteří uvedli, že ke společnosti nemají žádný vztah, jsou ve společnosti 

krátce, jak uvedli v upřesnění.  
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Otázka č. 6 -  Kladete důležitost na motivaci při své práci? 

 

Vyhodnocení otázky č. 6 Vyjádření v % 

Motivace je pro mě důležitá 43 86% 

Motivaci nevnímám jako důležitou 5 10% 

Motivace je pro mě nedůležitá 2 4% 

Tabulka č. 3: Vyhodnocení otázky č. 6 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 2: Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 6 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že motivace je u většiny zaměstnanců vnímána jako 

důležitá při plnění pracovních úkolů.  
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Otázka č. 7 -  Myslíte si, že jste za svou vykonanou práci dostatečně 

finančně a spravedlivě ohodnocen/a? 

 

Vyhodnocení otázky č. 7 Vyjádření v % 

Určitě ano 12 24% 

Spíše ano 31 62% 

Spíše ne 6 12% 

Určitě ne 1 2% 

Tabulka č. 4: Vyhodnocení otázky č. 7 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 3: Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 7 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro dostatečné a spravedlivé ohodnocení firma používá velmi přesný a přehledný systém 

odměn, se kterým je každý zaměstnanec při nástupu podrobně seznámen. Díky těmto 

informacím každý pracovník může velmi efektivně ovlivnit své ohodnocení.  
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Otázka č. 8 -  Jste spokojen s nabídkou zaměstnaneckých výhod? 

  

Vyhodnocení otázky č. 8 

  
Naprosto 

spokojen/a 

Velmi 

spokojen/a 
Spokojen 

Velmi 

nespokojen/a 

Naprosto 

nespokojen/a 

Penzijní připojištění 14 28% 11 22% 24 48% 1 2% 0 0% 

Stravenky 36 72% 10 20% 4 8% 0 0% 0 0% 

Nadstandardní zdravotní péče 14 28% 11 22% 23 46% 2 4% 0 0% 

Služební telefon 39 78% 7 14% 3 6% 0 0% 1 2% 

Prodloužená dovolená o 1 týden 34 68% 9 18% 6 12% 0 0% 1 2% 

Tabulka č. 5: Vyhodnocení otázky č. 8 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 4: Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 8 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zaměstnanci jsou nejvíce spokojeni s možností získání moderních služebních telefonů, se 

stravenkami a s týdnem dovolené navíc. 
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Otázka č. 9 – Které další benefity byste v zaměstnání uvítal/a? Označte 

jednu možnost. 

 

Vyhodnocení otázky č. 9 Vyjádření v % 

Nepeněžní dary 4 8% 

Příspěvek na dopravu 9 18% 

Zvýhodněné půjčky od zaměstnavatele 1 2% 

Třináctý plat 36 72% 

Tabulka č. 6: Vyhodnocení otázky č. 9 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 5: Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 9 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z celkového počtu 50 respondentů by jako další benefit uvítalo 72% třináctý plat, 18% by 

ocenilo příspěvek na dopravu, 8% dotázaných by uvítalo nepeněžní dary a zbylá 2% 

respondentů by využilo zvýhodněných půjček od zaměstnavatele. 
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Otázka č. 10 – Jaké složky, by podle Vašeho názoru měli ovlivňovat výši 

mzdy? Označte jednu možnost. 

 

Vyhodnocení otázky č. 10 Vyjádření v % 

Kvalita a množství odvedené práce 30 60% 

Psychické vytížení 14 28% 

Délka pracovního poměru 6 12% 

Kvalifikace 0 0% 

Tabulka č. 7: Vyhodnocení otázky č. 10 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 6: Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 10 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

60% respondentů se shodlo na tom, že výši mzdy by měla ovlivňovat hlavně kvalita a 

množství odvedené práce, dále psychické vypětí a délka pracovního poměru.   
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Otázka č. 11 – Je pro Vás zásadní pochvala od nadřízeného? 

 

Vyhodnocení otázky č. 11 Vyjádření v % 

Určitě ano 32 64% 

Spíše ano 13 26% 

Spíše ne 4 8% 

Určitě ne 1 2% 

Tabulka č. 8: Vyhodnocení otázky č. 11 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 7: Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 10 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na otázku číslo 11 odpovědělo z 50 dotazovaných 45, což je 90% kladně. Z toho vyplývá, 

že pro většinu pracovníků je pochvala od nadřízeného důležitá.  
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Otázka č. 12 – Cítíte se být motivováni od Vašich zaměstnavatelů a 

přímých nadřízených? 

 

Vyhodnocení otázky č. 12 Vyjádření v % 

Určitě ano 18 36% 

Spíše ano 26 52% 

Spíše ne 4 8% 

Určitě ne 2 4% 

Tabulka č. 9: Vyhodnocení otázky č. 12 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 8: Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 12 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z celkového počtu 50 respondentů hodnotilo otázku č. 12 odpovědí určitě ano 18 

dotázaných, což je 36%, odpověď spíše ano uvedlo 26 dotázaných, což je 52%. Odpověď 

spíše ne uvedli 4 respondenti a odpověď určitě ne 2 dotázaní. Kladná odpověď 88% 

dotázaných dokazuje celkový pocit motivovanosti zaměstnanců.  
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Otázka č. 13 – Jak důležité pro Vaši profesi jsou následující motivy? 

 

Vyhodnocení otázky č. 13 

  
Velmi 

důležité 

Spíše 

důležité 
Důležité 

Spíše 

nedůležité 
Nedůležité 

Finanční ohodnocení 38 76% 10 20% 2 4% 0 0% 0 0% 

Vztah s přímým vedoucím 34 68% 12 24% 4 8% 2 4% 0 0% 

Pracovní vztahy 25 50% 18 36% 7 14% 0 0% 0 0% 

Možnost dalšího rozvoje 15 30% 22 44% 13 26% 0 0% 0 0% 

Navýšení platu 37 74% 9 18% 4 8% 0 0% 0 0% 

Možnost povýšení 20 40% 14 28% 11 22% 3 6% 2 4% 

Míra odpovědnosti 23 46% 16 32% 10 20% 1 2% 0 0% 

Vztah k práci 31 62% 13 26% 5 10% 1 2% 0 0% 

Tabulka č. 10: Vyhodnocení otázky č. 13 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 9: Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 13 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při motivaci je pro zaměstnance nejvíce důležité finanční ohodnocení, navýšení platu a 

vztah s přímým vedoucím.  
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Otázka č. 14 – Vyhovuje Vám dosavadní motivační proces ve firmě? 

 

Vyhodnocení otázky č. 14 Vyjádření v % 

Určitě ano 5 10% 

Spíše ano 37 74% 

Spíše ne 8 16% 

Určitě ne 0 0% 

Tabulka č. 11: Vyhodnocení otázky č. 14 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 10: Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 14 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z celkového počtu 50 respondentů hodnotilo otázku č. 14 odpovědí určitě ano 5 

dotazovaných, což je 10%, 37 respondentů, tedy 74%, zvolilo odpověď spíše ano a 

odpověď spíše ne zvolilo 8 dotazovaných, což odpovídá 16%. Určitě ne nezvolil nikdo 

z dotazovaných. Z těchto výsledků lze usoudit, že pracovníci nejmenované společnosti 

jsou s dosavadním systémem ve firmě z převážné většiny spokojeni.  
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Otázka č. 15 – Vyhovuje Vám dosavadní systém odměňování ve firmě? 

 

Vyhodnocení otázky č. 15 Vyjádření v % 

Určitě ano 19 38% 

Spíše ano 26 52% 

Spíše ne 5 10% 

Určitě ne 0 0% 

 Tabulka č. 12: Vyhodnocení otázky č. 15 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 11: Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 15 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na otázku č. 15 z celkového počtu 50 respondentů odpovědělo 19 dotazovaných (38%) 

určitě ano, 26 respondentů (52%) zvolilo odpověď spíše ano a zbylých 5 respondentů 

(10%) odpovědělo spíše ne.  
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Otázka č. 16 – Zajišťuje Vám firma nějaké konkrétní mzdové odměny 

zaměřené na motivaci? Jestliže ano, uveďte které.  

 

Vyhodnocení otázky č. 16 Vyjádření v % 

Ano 49 98% 

Ne 1 2% 

Tabulka č. 13: Vyhodnocení otázky č. 16 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 Graf č. 12: Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 16 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na otázku č. 16 odpověděla většina z respondentů ano, a to 46 z dotázaných, což odpovídá 

98%. Jako upřesnění uvedli, že společnost jim nabízí například možnost zúčastnit se 

soutěží o zahraniční dovolené, vánoční odměny, poukázky na nákup zboží a možnost 

vypůjčit si nejnovější novinky z technologického zboží. Pouze jeden (2%) respondent 

zvolil odpověď negativní a při upřesnění uvedl, že je ve firmě velmi krátce a teprve si tyto 

informace zjišťuje.  
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Otázka č. 17 – V případě, že by firma takové odměny zajistila, zlepšil by 

se Váš přístup k práci? 

 

Vyhodnocení otázky č. 17 Vyjádření v % 

Určitě ano 25 50% 

Spíše ano 20 40% 

Spíše ne 5 10% 

Určitě ne 0 0% 

Tabulka č. 14: Vyhodnocení otázky č. 17 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 13 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 17 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na otázku číslo 17 z celkového počtu 50 respondentů odpovědělo 45 z nich kladně (90%), 

5 z dotazovaných zvolilo odpověď spíše ne, což odpovídá 10%.  
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Otázka č. 18 – Upřednostňujete hmotnou nebo nehmotnou motivaci? 

Hmotná odměna (např. finance, dary…). Nehmotná odměna (pracovní 

uznání, seberealizace…). 

 

Vyhodnocení otázky č. 18 Vyjádření v % 

Hmotnou odměnu 49 98% 

Nehmotnou odměnu 1 2% 

Tabulka č. 15: Vyhodnocení otázky č. 18 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 14: Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 18 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na otázku č. 18 odpovědělo z celkového počtu 50 respondentů 49, což odpovídá 98%, že 

upřednostňuje hmotnou motivaci a jeden z dotazovaných, zastupující zbylé 2%, by 

upřednostnil nehmotnou motivaci.  
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Otázka č. 19 – Cítíte motivaci při Vaší práci? 

 

Vyhodnocení otázky č. 19 Vyjádření v % 

Určitě ano 15 30% 

Spíše ano 29 58% 

Spíše ne 6 12% 

Určitě ne 0 0% 

Tabulka č. 16: Vyhodnocení otázky č. 19 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 15: Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 19 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z celkového počtu 50 respondentů na otázku č. 19 odpovědělo 15 dotázaných, což je 30%, 

určitě ano, 29 respondentů, tedy 58%, zvolilo odpověď spíše ano a 6 dotázaných se cítí 

spíše nemotivováni. Odpověď určitě ne, nezvolil nikdo z dotazovaných.  
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Otázka č. 20 – Myslíte, že nespokojenost s finančním ohodnocením je 

důvodem nedostatečné motivace? 

 

Vyhodnocení otázky č. 20 Vyjádření v % 

Určitě ano 16 32% 

Spíše ano 22 44% 

Spíše ne 12 24% 

Určitě ne 0 0% 

Tabulka č. 17: Vyhodnocení otázky č. 20 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 16: Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 20 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na tuto otázku odpovědělo z celkového počtu 50 dotazovaných 16 (32%) určitě ano, 22 

dotazovaných (44%), zvolilo odpověď spíše ano a zbylých 12 respondentů (24%) 

odpovědělo spíše ne.   
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Otázka č. 21 – Proč konkrétně vykonáváte Vaší práci? 1 znamená 

nejméně, naopak 5 znamená nejvíce. 

 

Vyhodnocení otázky č. 21 

  
Velmi 

důležité 

Spíše 

důležité 
Důležité 

Spíše 

nedůležité 
Nedůležité 

Potřebuji zabezpečit 

rodinu 
29 58% 4 8% 5 10% 2 4% 10 20% 

Mám potřebu se 

realizovat 
12 24% 14 28% 12 24% 5 10% 7 14% 

Udržení životní úrovně 27 54% 9 18% 5 10% 3 6% 6 12% 

Zajištění pravidelného 

příjmu 
35 70% 4 8% 0 0% 1 2% 10 20% 

Tabulka č. 18: Vyhodnocení otázky č. 21 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 17: Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 21 

Zdroj: vlastní zpracování 

Většina respondentů (70%) vykonává svou práci kvůli zajištění pravidelného příjmu, 58% 

z dotazovaných potřebuje zabezpečit rodinu a 54% respondentů si chce udržet životní 

úroveň.  
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Otázka č. 22 – Jak jste ve firmě motivován/a? 

 

Vyhodnocení otázky č. 22 

  Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 

Uznání 17 24% 27 54% 6 12% 0 0% 

Přidání 

odpovědnosti 
15 30% 20 40% 14 28% 1 2% 

Kariérní růst 12 24% 19 38% 17 34% 2 4% 

Lepší pracovní 

doba 
27 54% 13 26% 9 18% 1 2% 

Lepší pracovní 

podmínky 
23 46% 20 40% 8 16% 0 0% 

Navýšení platu 27 54% 18 36% 5 10% 0 0% 

Vyšší bonusy 29 58% 19 38% 2 4% 0 0% 

Tabulka č. 19: Vyhodnocení otázky č. 22 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 18: Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 22 

Zdroj: vlastní zpracování 

58% respondentů motivují vyšší bonusy, 54% z dotazovaných motivuje navýšení platu a 

stejný počet z dotazovaných 54% respondentů motivuje lepší pracovní doba.  
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5 NÁVRH ŘEŠENÍ 

Společnost, kterou jsem si vybrala pro zpracování praktické části, působí na trhu více než 

15 let. 

Analýzu formou dotazníků jsem prováděla v jedné z regionálních částí pobočky, která se 

zabývá prodejem a službami pro zákazníky. Celkově jsem s dotazníkem oslovila padesát 

respondentů, z toho bylo 76% žen a 24% mužů. 

Dotazník se skládal z 22 otázek, ve kterých měli respondenti možnost vybírat odpovědi 

z mé strany stanovených možností. 

V praktické části jsem si stanovila tři hypotézy, které se mi podařilo dle odpovědí 

v dotazníku potvrdit nebo vyvrátit. 

Hypotéza 1: Motivace zaměstnanců společnosti je dostatečná. 

Tato hypotéza byla potvrzena při analýze motivace práce v otázce č. 19, kde  

88% respondentů vyjádřilo dostatečnou motivaci při práci. 

Z pohledu společnosti tato skutečnost ukazuje, že své zaměstnance dostatečně motivuje a 

že je dobré v této motivaci nadále pokračovat. 

 

Hypotéza 2: Zaměstnanci znají a využívají společností poskytované benefity. 

Důkazem potvrzení této hypotézy je fakt, že respondenti poskytované benefity využívají. 

Všichni dotázaní využívají možnost získání moderního chytrého telefonu, získání 

stravenek a čerpání možnosti prodloužené dovolené o jeden týden. 

 

Hypotéza 3: Finanční ohodnocení zaměstnanců je vyhovující.  

I tato hypotéza byla potvrzena v otázce č. 7, ve které 88% respondentů odpovídá kladně. 

Potvrzení této hypotézy je důležitý ukazatel pro vybranou společnost z pohledu fluktuace a 

mzdových nabídek na trhu práce. 

 

Potvrzení těchto tří hypotéz ukazuje na to, že se zaměstnanci cítí ve vybrané společnosti 

dostatečně motivováni a finančně ohodnoceni. Pro firmu tato skutečnost znamená 

pokračovat v tomto systému a pravidelně jej analyzovat, aby se podařilo i nadále si udržet 

motivované zaměstnance i v budoucnu. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo pomocí dotazníku zjistit, jak jsou zaměstnanci vybrané 

společnosti motivováni k výkonu své práce. Dále pak zjištění rezerv v motivaci 

zaměstnanců a předložení případných návrhů, jak tyto zaměstnance odměňovat, aby bylo 

dosaženo lepších výsledků pracovního procesu a zároveň maximální motivace 

zaměstnanců. Dobře motivovaný zaměstnanec je loajální vůči firmě a přináší jí 

požadované výsledky.  

Bakalářskou práci jsem rozdělila do šesti kapitol. Hlavní část byla v kapitole č. 4, ve které 

jsem se zabývala analýzou dotazníku, který byl zaměřen na motivaci a odměňování 

zaměstnanců vybrané společnosti a potvrzení či vyvrácení hypotéz. Analýzu jednotlivých 

otázek jsem pro lepší přehlednost graficky znázornila. 

Výsledky hypotéz ukazuje na to, že se společnost zajímá o své zaměstnance. Zaměstnanci, 

kteří pracují v této společnosti, jsou dostatečně motivovaní k výkonu své práce, využívají 

nabízených benefitů v celé své škále a cítí se v dané firmě dobře a spravedlivě finančně 

ohodnoceni Úkolem do budoucna je udržet si i nadále spokojené a motivované 

zaměstnance. 

Přínos své bakalářské práce vidím v tom, že jsem výsledky své analýzy předala oddělení 

řízení lidských zdrojů a to o zjištěné informace projevilo zájem. Věřím, že zjištěné 

informace z dotazníků budou využity při další práci v oblasti motivace a odměňování 

zaměstnanců a i v jiných částech společnosti. 
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9 PŘÍLOHY 

9.1 Příloha č. 1 

DOTAZNÍK 

Vážení kolegyně a kolegové, 

v rámci vypracování své bakalářské práce bych vás ráda požádala o vyplnění tohoto 

dotazníku, který se týká mé bakalářské práce na téma Motivace a odměňování 

zaměstnanců. Mým cílem je stanovit návrh opatření, díky kterým by se zvýšila vaše 

spokojenost ve společnosti.  

Dotazník je zcela anonymní, jeho vyplňování je velmi jednoduché, stačí pouze křížkem 

označit odpověď, kterou považujete za správnou. Zabere vám to maximálně 10 minut.  

 

Předem děkuji za spolupráci a váš čas.  

Eva Čížková 

1. Pohlaví 

 Muž 

 Žena 

 

2. Vaše věková kategorie 

 Nižší než 30 

 31 – 40 

 41 – 50 

 Více než 50 

 

3. Nejvyšší dokončené vzdělání? 

 Základní 

 Vyučen/Střední škola bez maturity 

 Střední škola s maturitou 

 Vysokoškolské 

 

4. Počet odpracovaných let ve firmě 



Eva Čížková – Rozvoj a motivace zaměstnanců 

 

2018  48 

 Méně než 2 roky 

 3-8 

 9-15 

 Více jak 16 let 

 

5. Jaký máte vztah ke společnosti, kde pracujete? 

 Mám k ní kladný vztah a rád/a zde pracuji 

 Nemám k dané firmě žádný vztah 

 Ve firmě jsem nespokojen/á 

 

6. Kladete důležitost na motivaci při své práci? 

 Motivace je pro mě důležitá 

 Motivaci nevnímám jako důležitou 

 Motivace je po mě nedůležitá 

 

7. Myslíte si, že jste za svou vykonanou práci dostatečně finančně a 

spravedlivě ohodnocen/a? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

 

8. Jste spokojen/a s nabídkou zaměstnaneckých výhod?  

 
Naprosto 

spokojen/a 

Velmi 

spokojen/a 
Spokojen/a 

Velmi 

nespokojen/a 

Naprosto 

nespokojen/a 

Penzijní 

připojištění 
     

Stravenky      

Nadstandardní 

zdravotní 

péče 

     

Služební 

telefon 
     

Prodloužená 

dovolená o  

1 týden 
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9. Které další benefity byste v zaměstnání uvítal/a? Označte jednu možnost. 

 Nepeněžní dary 

 Příspěvek na dopravu 

 Zvýhodněné půjčky od zaměstnavatele 

 13tý plat 

 

10. Jaké složky, by podle Vašeho názoru měli ovlivňovat výši mzdy.(označte 1 

možnost) 

 Kvalita a množství odvedené práce 

 Psychické vytížení 

 Délka pracovního poměru 

 Kvalifikace 

 

11. Je pro Vás zásadní pochvala od nadřízeného? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

 

12. Cítíte být motivování od Vašich zaměstnavatelů a přímých nadřízených? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

  

13. Jak důležité pro Vaši profesi jsou následující motivy? 

 Velmi 

důležité 

Spíše 

důležité 
Důležité 

Spíše 

nedůležité 
Nedůležité 

Finanční 

ohodnocení 
     

Vztah 

s přímým 

vedoucím 

     

Pracovní 

vztahy 
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Možnost 

dalšího 

rozvoje 

     

Navýšení 

platu 
     

Možnost 

povýšení 
     

Míra 

odpovědnosti 
     

Vztah k práci      

 

14. Vyhovuje Vám dosavadní motivační proces ve firmě? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

 

15. Vyhovuje Vám dosavadní systém odměňování ve firmě? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

 

16. Zajišťuje Vám firma nějaké konkrétní mzdové odměny zaměřené na 

motivaci? 

Jestliže ano, uveďte které 

 Ano 

 Ne 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

17. V případě, že by firma takové odměny zajistila, zlepšil by se Váš přístup 

k práci? 
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 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

 

18. Upřednostňujete hmotnou nebo nehmotnou motivaci? Hmotná odměna 

(např. finance, dary…). Nehmotná odměna (pracovní uznání, seberealizace…) 

 Hmotnou odměnu 

 Nehmotnou odměnu 

 

19. Cítíte motivaci při Vaši práci? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

 

20. Myslíte, že nespokojenost s finančním ohodnocením je důvodem 

nedostatečné motivace? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne1 

 

21. Proč konkrétně vykonáváte Vaší práci? 1 znamená nejméně, 5 naopak 

znamená nejvíce. 

 1 2 3 4 5 

Potřebuji zabezpečit rodinu      

Mám potřebu se realizovat      

Udržení životní úrovně      

Zajištění pravidelného příjmu      

 

22. Jak jste ve firmě motivován/a? 
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 Určitě ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Uznání     

Přidání 

odpovědnosti 
    

Kariérní růst     

Lepší pracovní 

doba 
    

Lepší pracovní 

podmínky 
    

Navýšení platu     

Vyšší bonusy     

 

Eva Čížková 

 

 

 


