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1. Úvod 

Úspěch každé organizace stojí z velké míry právě na výkonnosti svých pracovníků, 

jelikož každý zaměstnanec zvlášť, prostřednictvím svého výkonu, přispívá k dosažení 

organizačních cílů. Právě proto by vedení takové organizace mělo zajistit, aby byl tento výkon 

co největší. Vysokého výkonu lze dosáhnout prostřednictvím dobře motivovaných 

pracovníků. 

Dávno už neplatí, že nejdůležitějším pracovním stimulem je pro člověka pouze vysoká 

mzda. Každý jedinec má jiná očekávání a jiné potřeby, které ovlivňují jeho spokojenost a 

dobrý výkon na pracovišti. Pro někoho mohou být důležité dobré vztahy, pro někoho 

zajímavá práce, pro jiného možnost kariérního růstu. Každá z těchto potřeb člověka má velký 

vliv na jeho motivaci a následně na kvalitu odvedené práce. 

Proto je velice důležité, aby vedoucí pracovníci tyto odlišné potřeby svých 

zaměstnanců dobře znali a poskytovali jim takové pracovní podmínky a takové stimuly, které 

je povedou jak ke spokojenosti samotného zaměstnance, tak ke spokojenosti dané organizace, 

neboť každá organizace by měla usilovat právě o to, aby měla vysoce výkonné a spokojené 

pracovníky, kteří budou odvádět dobrou práci s radostí. 

Tato bakalářská práce je rozdělena do pěti základních částí. První část tvoří úvod, 

druhá část je teoretická a jsou v ní vysvětleny pojmy, jako je motivace či stimulace, dále jsou 

zde popsány různé motivační přístupy používané v praxi, nejznámější motivační teorie a také 

odměňování a jeho vliv na motivaci pracovníků. Třetí část je věnována charakteristice 

vybrané organizace a v části čtvrté je pak analyzováno, jakým způsobem jsou v této 

organizaci zaměstnanci motivováni, jaké stimulační prostředky organizace používá a následně 

je zjišťováno, jestli tyto stimulační prostředky mají na zaměstnance kladný dopad. Poslední 

část tvoří závěr. 

Pro zpracování bakalářské práce byla vybrána organizace Městský úřad Valašské 

Meziříčí.  

Cílem této bakalářské práce je analyzovat současný stav motivace zaměstnanců v této 

organizaci na základě dotazníkového šetření a v případě zjištění nedostatků navrhnout možné 

řešení pro minimalizaci těchto nedostatků a následné zvýšení pracovní spokojenosti.  
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2. Teoretická východiska motivace zaměstnanců 

Motivovat své zaměstnance není vůbec jednoduchý úkol, protože každý přichází 

s jinými znalostmi, dovednostmi, možnostmi a hlavně zájmy. Jedni od práce očekávají pouze 

svou výplatu a nezajímá je, co dělají a jakým způsobem to vykonávají. Jiní zase pracují 

s vysokým nasazením a jsou vnitřně motivováni k tomu, aby dosahovali vysokého výkonu, 

protože očekávají od své práce jisté uspokojení. Aby mohl být každý správně motivován, je 

nutné, aby byly pochopeny jeho postoje k práci a uspokojeny jeho individuální potřeby. 

 Tato kapitola bude tedy věnována výkladu základních pojmů motivace, motivačních 

teorií a přístupů a nakonec bude zmíněno odměňování zaměstnanců jako základní stimulační 

prvek vedoucí ke spokojenosti a tím i motivaci každého zaměstnance. 

2.1. Motivace 

Mnoho psychologů se shoduje na tom, že není vůbec jednoduché vytvořit pro pojem 

motivace jednotnou definici. Proces motivace je velice široký a složitý pojem, kterému je 

potřeba neustále věnovat pozornost. Žádný z přístupů motivování nemůže být vyhovující pro 

každého jedince, neboť každý jedinec má nepochybně jiné představy o svých cílech a o tom, 

jakým prostředkem jich může dosáhnout. 

Dle Provazníka, Komárkové (2004) je motivace skutečností, že v lidské psychice 

působí vnitřní hybné síly - pohnutky, motivy. Tyto síly pak činnost člověka orientují určitým 

směrem a v tomto směru jeho aktivitu i udržují. Navenek se působení těchto sil projevuje jako 

motivované jednání. 

Robbins, Coulterová (2009) ve své knize uvádějí, že motivace je proces, kdy člověk 

vydává jakékoliv úsilí prostřednictvím kterého je schopen dosáhnout cílů. Toto úsilí je 

neustále povzbuzováno, usměrňováno a je stálé. Z hlediska pracovní motivace hovoří také  

o třech základních prvcích motivace: o úsilí, vytrvalosti a směru. Motivovaná osoba vydává 

úsilí a pracuje tvrdě. Neznamená to ale, že člověk, který vydává obrovské úsilí, musí nutně 

podávat úspěšný pracovní výkon. Teprve to úsilí, které je neustále směřováno k organizačním 

cílům, je úsilí, které je od pracovníků vedení organizace vyžaduje. 

Také Donnelly, Gibson a Ivacevich (1997) vysvětlují pojem motivace obdobně. 

Z hlediska manažera je člověk motivovaný, pokud: 

 pracuje pilně, 

 jeho píle nemá výkyvy, 

 je automaticky orientovaný na důležité cíle. 
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Stejně jako u předchozích vysvětlení, je i zde zřejmé, že motivace zahrnuje úsilí, 

vytrvalost a cíle. Když je pracovní výkon jedince neuspokojivý, často to bývá dáváno do 

souvislosti právě s jeho motivací. Na výkon práce působí však i mnoho dalších faktorů, jako 

jsou dovednosti, příležitosti a znalosti pracovníka. 

Motiv a potřeba 

Za základní pojmy motivace lze považovat potřebu a motiv. Nakonečný (1996, s. 27) 

uvádí, že „motivace je proces iniciovaný výchozím motivačním stavem, v jehož obsahu se 

odráží nějaký deficit ve fyzickém či sociálním bytí jedince.“ Tento výchozí stav, který je 

charakteristický určitým deficitem, můžeme označit jako potřebu. Potřeba znamená tedy mít 

něčeho nedostatek a udržovat si takový stav, který je nezbytný si udržovat pro zdravé fyzické 

a psychické fungování jedince. Aktivita, která je vyvolána potřebou a trvá tak dlouho, než je 

tato potřeba uspokojena, se pak označuje jako chování. Jako motiv se označuje obsah tohoto 

uspokojení. Potřeba a motiv se navzájem doplňují, ale ve smyslu zjednodušení bývají často 

zaměňovány nebo stejně definovány (někdy bývají potřeby chápány jako druh motivů). 

Provazník, Komárková (2004) definují motiv jako psychologickou pohnutku nebo 

důvod, proč se člověk určitým způsobem chová. Motiv trvá tak dlouho, dokud člověk 

nedosáhne jistého cíle, uspokojení. Problémem může být také to, že v psychice člověka 

nepůsobí pouze jeden motiv, ale hned několik motivů najednou. Tyto motivy mohou mít 

různý směr, různou délku trvání a intenzitu. Je však dáno, že motivy orientované podobným 

směrem se vzájemně posilují a motivy orientované směrem opačným se oslabují a někdy 

mohou motivovanou činnost narušovat nebo ji dokonce znemožnit. 

Vnitřní a vnější motivace 

Armstrong (2002) uvádí, že motivovat se mohou lidé buď sami (tím, že si hledají  

a vykonávají práci, která uspokojuje jejich potřeby) nebo mohou být motivováni vedoucími 

pracovníky prostřednictvím různých metod a přístupů. Z tohoto hlediska se motivace může 

dělit na vnitřní a vnější. 

 Vnitřní – zde patří faktory, které si lidé vytvářejí sami, aby se chovali určitým 

způsobem. Tyto faktory vyvolává v lidech jejich odpovědnost, volnost konání 

nebo třeba zajímavá práce a možnost postupu. 

 Vnější – zde patří všechno, čím jsou lidé motivováni ze strany druhých. Například 

odměny, pochvala, povýšení a další. 
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Demotivace 

Podle Bělohlávka (2008) se může v činnosti člověka, která vede k uspokojení vzniklé 

potřeby, objevit jistá překážka, která mu brání v uspokojení této potřeby. Tím u něj vzniká 

frustrace. Bedrnová, Nový (1998, s. 231) tvrdí, že: „frustrace ve svém základním významu 

představuje zmaření nebo znemožnění realizace motivované činnosti.“ Lidé mohou dle 

Bělohlávka (2008, str. 43) reagovat na frustraci těmito způsoby: 

- „zesilují své úsilí, aby překážku překonali (energizace), 

- vzdávají se svého záměru (únik), 

- vybíjejí potlačenou energii násilím (agrese), 

- hledají náhradní cíle (sublimace), 

- sami sebe přesvědčují, že cíl, o který usilovali, nestojí za to a že je vlastně dobře, 

že ho nedosáhli (racionalizace), 

- vracejí se k vývojově nižším způsobům uspokojení potřeb (regrese).“ 

Podle Bedrnové a Nového (1998) vedle frustrace zde existuje i pojem deprivace, která 

má na vývoj osobnosti člověka mnohem větší negativní dopad. K deprivaci dochází, pokud se 

člověku nedostává uspokojení jeho základních vnitřních potřeb po delší dobu. Základní rozdíl 

mezi frustrací a deprivací je tedy v dlouhodobosti, přičemž má mnohem významnější 

negativní vliv na fungování člověka. Deprivace se však vyskytuje nejčastěji v raném věku a 

může bránit duševnímu vývoji člověka. 

2.2. Stimulace a stimul 

Provazník a Komárková (2004) vysvětlují, že je nutné odlišit od pojmů motivace  

a motiv pojmy stimulace a stimul, protože mnoho lidí se domnívá, že tyto pojmy mohou 

navzájem působit jako synonymum. Základní rozdíl mezi motivací a stimulací je ten, že 

stimulace je působení na psychiku jedince zevnějšku, díky kterému dochází ke změně chování 

jedince prostřednictvím změny motivace, přičemž není dáno, že stimulace musí být vždy 

záměrná nebo vědomá. Stimulem je pak podle Provazníka a Komárkové (2004, s. 26) 

„jakýkoliv podnět, který vyvolává určité změny v motivaci člověka.“ Mohou být rozlišovány 

tzv. impulsy (vnitřní podněty, které signalizují změnu v mysli nebo těle jedince) a incentivy 

(vnější podněty, které aktivují určitý motiv). 
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2.3. Proces motivace 

Proces motivace může být podle Armstronga (2002) zobrazen modelem, jak je tomu 

na obrázku 2.1. V tomto modelu je naznačeno, že motivace začíná zjištěním neuspokojených 

potřeb. Potřeba jedince vede k tomu, že si přeje něčeho dosáhnout nebo něco získat. Stanoví 

si tedy cíl a zvolí cestu, od které očekává, že povede k dosažení toho cíle. Pokud je potřeba 

pomocí této cesty uspokojena, je pravděpodobné, že vyskytne-li se u jedince znovu podobná 

potřeba, zvolí k dosažení cíle ty samé kroky, které podnikl již v minulosti. 

Obr. 2.1: Proces motivace 

 

Zdroj: ARMSTRONG, Michael (2002, s. 160) 

2.4. Zdroje motivace 

Za zdroje motivace označují Bedrnová, Nový (1998) takové skutečnosti, které se 

podílejí na utváření motivace lidské činnosti. Mezi základní zdroje motivace patří hlavně 

potřeby, návyky, zájmy, hodnoty a hodnotové orientace a ideály. 

Potřeby jsou chápány jako nedostatek něčeho. Pro každého jedince jsou jinak 

významné, potřebné a důležité. Každá potřeba směřuje k odstranění tohoto nedostatku. Daný 

subjekt nalezne cíl a při jeho dosažení se dostaví uspokojení tohoto subjektu. Vše tedy začíná 

nedostatkem (nebo také nadbytkem) něčeho, dostavuje se potřeba tento nedostatek (nadbytek) 

odstranit, vzniká motivovaná činnost člověka zaměřená na odstranění nedostatku (nadbytku), 

tedy na daný cíl.  

Potřeby můžeme rozdělit na potřeby primární, ty jsou spojeny s fungováním lidského 

těla (např. potřeba kyslíku, potravin, vody) a na potřeby sekundární (také sociální nebo 

společenské), které jsou spjaty s člověkem, jako společenským tvorem. Zde patří např. 

potřeba lásky a seberealizace. 

stanovení 
cíle 

podniknutí 
kroků 

dosažení cíle 

potřeba 
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Návyky jsou činnosti, které jsou v životě člověka realizovány častěji, třeba  

i pravidelně a stávají se tak stereotypem. Návyk je tedy zautomatizovaná činnost v životě 

člověka a lze ho definovat také jako naučený vzorec chování, který se může objevit v každé 

oblasti lidské činnosti. 

Zájem může být chápán jako trvalé zaměření jedince na určitou oblast prvků a jevů. 

Lze ho taky chápat jako odvozenou potřebu, která je dále uspokojována prováděním určité 

činnosti. Zájmů může mít člověk tolik, kolik činností ho může v životě těšit. 

Každý jedinec se ve svém životě setkává s různými jevy, kterým může přisuzovat 

určitý význam či hodnotu. Dá se říci, že tyto jevy hodnotí. Každý má svůj osobní hodnotový 

systém, jakousi hierarchii hodnot. To znamená, že různé věci a skutečnosti mohou mít pro 

člověka různý význam, přisuzuje jim buď hodnotu vyšší, nebo hodnotu nižší. Hodnoty jsou 

významným zdrojem motivace lidské činnosti. Hodnotu (ať vysokou nebo nízkou) může mít 

v podstatě pro člověka cokoliv. Existují však i hodnoty obecné, mezi které patří například 

zdraví, rodina nebo práce. 

Ideálem rozumíme podle Bedrnové, Nového (1998, str. 230) „určitou ideovou či 

názornou představu něčeho subjektivně žádoucího, pozitivně hodnoceného, co pro daného 

jedince představuje významný cíl jeho snažení, skutečnost, o kterou usiluje.“ Mohou mít 

podobu životních cílů, představy práce nebo třeba životního stylu. 

2.5. Teorie motivace pracovního jednání 

Jak uvádí Kaňáková, Bláha a Babicová (2000), teorie motivace lze rozdělit do dvou 

skupin. Pomocí první z nich je vysvětleno, proč je vlastně člověk motivován. Bývají 

nazývány jako teorie zaměřené na obsah. Druhou skupinou jsou teorie zaměřené na proces  

a lze jejich prostřednictvím vysvětlit, jak motivované jednání vzniklo, co ho udržuje, řídí  

a následně ukončuje. Do první skupiny může patřit teorie potřeb dle Maslowa, dle Alderfera, 

dle McClellanda, dále Herzbergova dvoufaktorová teorie, která je podrobně vysvětlena 

v podkapitole 2.10. Naopak do skupiny druhé se řadí například teorie expektační nebo teorie 

spravedlnosti. 

2.5.1. Teorie zaměřené na obsah 

Teorie ERG dle Alderfera 

Schermerhorn (2002) dále uvádí, že název této teorie vznikl podle třech úrovní potřeb, 

které Clayton Alderfer redukoval z pěti Maslowových hierarchických potřeb. Jsou to potřeby 

existenční (Existence), vztahové (Relatedness) a růstové (Growth). 
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Potřeby existenční jsou takové potřeby, které v člověku vyvolávají touhu po 

fyziologických a materiálních věcech. Potřeby vztahové jsou všechny vztahy k lidem, které 

zahrnují lásku, přátelství, ale třeba i nenávist. Potřeba růstová je touhou po osobním růstu  

a rozvoji. Alderfer na rozdíl od Maslowa nepředpokládá, že uspokojená potřeba musí nutně 

ztratit motivační dopad. Naopak se domnívá, že neuspokojením potřeby nejvyšší, tedy 

růstové, význam potřeb vztahových, případně existenčních ještě roste. 

Maslowova hierarchie potřeb 

Tato teorie patří zřejmě mezi ty nejznámější. Robbins a Coulterová (2009) uvádějí, že 

podle Maslowa má každý člověk potřeby, které se dají hierarchicky rozdělit do pěti částí. Jsou 

to potřeby: 

 fyziologické (potřeba jídla, pití, vzduchu a dalších základních potřeb), 

 jistoty a bezpečí (potřeba bezpečí a ochrany před jakoukoliv fyzickou či 

emocionální újmou), 

 sociální (potřeba sounáležitosti, zalíbení, přijetí do společnosti a přátelství), 

 uznání (potřeba sebeúcty, samostatnosti, dosažení určité životní úrovně a uznání ze 

strany druhých),  

 seberealizace (potřeba růstu, rozvíjení svého potenciálu a potřeba jedince stát se 

tím, čím je schopen se stát).  

Nejdříve je nutné uspokojit ty potřeby, které předcházejí potřebě vyšší, která se až 

poté může stát potřebou dominantní. Maslow rozdělil všechny tyto potřeby do dvou skupin, 

na potřeby nižší a vyšší. Mezi ty nižší patří potřeby fyziologické a potřeby bezpečí a bývají 

uspokojovány zvnějšku, kdežto potřeby vyšší, mezi které patří potřeby sociální, uznání  

a seberealizace, bývají uspokojovány zevnitř jedince. 

Schermerhorn (2002) ve své knize vysvětluje, že tato teorie může pomoci manažerům 

rozpoznat, které neuspokojené potřeby mohou negativně ovlivnit chování a postoj k práci  

a také naopak, že poskytnutí příležitosti k uspokojení potřeby může mít kladný dopad na 

motivaci pracovníků. Na straně následující je na obrázku 2.2 uvedeno několik příkladů, 

pomocí kterých lze uspokojit potřeby pracovníků, se kterými manažeři spolupracují. 
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Obr. 2.2: Příležitosti uspokojení potřeb v Maslowově hierarchii potřeb 

Co uspokojuje potřeby vyšší?   

Potřeba seberealizace  
 Kreativní a významná práce 

 Účast na rozhodování 

 Pracovní flexibilita a samostatnost 

   

Potřeba uznání  
 Odpovědnost za důležitou práci 

 Povýšení 

 Pochvala a uznání nadřízeným 

Co uspokojuje potřeby nižší?   

Sociální potřeby  
 Přátelští spolupracovníci 

 Vzájemná vazba se zákazníky 

 Příjemný dozorčí práce 

   

Potřeby bezpečí  
 Podmínky bezpečnosti práce 

 Základní odškodnění 

   

Fyziologické potřeby  
 Přestávky k odpočinku a občerstvení 

 Fyzické pohodlí při práci 

 Rozumná pracovní doba 

Zdroj: SCHERMERHORN, J. R. (2002, s. 365) 

McClellandovy potřeby úspěchu, spojenectví a moci 

Tato teorie byla založena McClellandem na studiu manažerů. Hovoří o třech 

potřebách. O potřebě úspěchu (potřeba jedince uspět v „soutěži“ s ostatními), potřebě 

spojenectví (potřeba soucitných a upřímných vztahů s ostatními lidmi) a potřebě moci 

(potřeba jedince kontrolovat a ovlivňovat ostatní). Každý člověk má jednu z těchto potřeb na 

jiné úrovni. Jedna u něho může být zcela dominantní a další ne tak významné, ale vždy u něj 

existují. Různé úrovně řízení vyžadují různou intenzitu těchto potřeb, přičemž velmi silná 

potřeba spojenectví není na žádné úrovni řízení až tolik významná (Armstrong, 2002). 

2.5.2. Teorie zaměřené na proces 

Expektační teorie 

Nejkomplexnější teorií motivace zaměstnanců je podle Robbinse a Coulterové (2009) 

expektační teorie podle Victora Vrooma. Teorie očekávání je postavena na tom, že daný 

jedinec jedná určitým způsobem, protože očekává, určitý výsledek svého jednání. Motivace 

k práci je závislá na vztahu mezi těmito třemi faktory: 

 očekávání – jednotlivec očekává, že když vynaloží určité úsilí, povede to 

k výkonu přiměřenému tomuto úsilí, 
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 instrumentalita – do jaké míry jedinec věří, že tato úroveň výkonu je nástrojem 

k dosažení požadovaného výsledku, či odměny, 

 valence – důležitost, jakou jedinec přikládá potenciálnímu výsledku nebo odměně, 

které lze dosáhnout při práci. Tento faktor bere ohled jak na cíle, tak na potřeby 

jedince.  

Schermerhon (2002) dále popisuje, že motivace, očekávání, instrumentalita a valence 

jsou vzájemně propojeny a dají se vyjádřit vzorcem          , přičemž bude motivace 

nulová, pokud jeden z faktorů na straně pravé (expektance, instrumentalita nebo valence) 

bude taktéž roven nule. Manažeři by tedy měli jednat tím způsobem, aby byly 

maximalizovány všechny tři součásti této rovnice. Pracovníci musí věřit, že pokud se snaží, 

výkon bude větší, že s vyšším výkonem bude dosaženo lepších výsledků a že tyto výsledky 

budou dobře oceněny. 

Adamsova teorie spravedlnosti 

Teorii spravedlnosti popisuje ve své knize Donnelly, Gibson, Ivancevic (1997) jako 

další přístup k motivaci. Je založena na tom, že uvědomění si nespravedlnosti vyvolává 

v člověku motivační sílu. Pokud si někdo myslí, že je s ním zacházeno nespravedlivě, pokusí 

se to napravit. Míru spravedlnosti je možno ocenit jako poměr mezi vkladem (zkušenosti, úsilí 

a schopnosti) a výnosem (plat, uznání, povýšení nebo zaměstnanecké výhody). Nedostatečné 

odměňování se vyskytuje mnohem častěji než odměňování nadměrné. Pokud zaměstnanec 

cítí, že je v porovnání s ostatními nespravedlivě odměněn, může se stát, že: 

 opustí zaměstnání,  

 bude práci více zanedbávat a vykazovat častější absenci, 

 bude se snažit zvýšit výnos požádáním o vyšší plat nebo zaměstnanecké výhody, 

 může znovu zvážit, zda odměna není přece jen dostačující. 

Je zvykem, že většina pracovníků porovnává svůj plat, zaměstnanecké výhody nebo 

různé odměny s ostatními pracovníky a zvažuje, jestli je s ním zacházeno spravedlivě. Proto 

by měli manažeři pečlivě prozkoumat, jakým způsobem se jedinec staví k tomu, jak byli 

odměněni ostatní a pečlivě systém odměňování propracovat. Také by měli umět jednotlivcům 

sdělit důvod, proč právě ten byl odměněn tímto způsobem a druhý zase způsobem jiným. 
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2.6. Motivace a výkon 

Existuje zde tvrzení, že výkon je závislý na motivaci. Provazník, Komárková (2004) 

však popisují, že se vyskytuje i mnoho dalších faktorů, které mají na výkon člověka nemalý 

vliv. Patří zde vnitřní podmínky člověka (to jsou jeho dovednosti, znalosti, zkušenosti)  

a vnější podmínky, které lze nazvat možnostmi. To jsou podmínky, za kterých je práce 

vykonávána (například organizace práce, technologie, technické vybavení, bezpečí práce  

a jiné). Výkon jedince je pak dán součinem motivace, schopnostmi člověka a možností nebo 

podmínek a může být vyjádřen tímto vzorcem: 

               

Bedrnová, Nový (1998) tvrdí, že přílišná motivovanost člověka ale není pro dosažení 

výkonu dobrá, protože přináší vysokou míru psychického napětí a neumožňuje člověku 

chovat se „normálně“. Tato přehnaná motivovanost oslabuje subjektivní předpoklady výkonu 

a dále tento výkon snižuje. 

Výkonová motivace je podle Nakonečného (1996) očekávání afektivních změn, které 

vedou k dosažení cíle. Konkrétně jde o vliv motivace na naději na úspěch nebo také na strach 

z neúspěchu. Lidé toužící po úspěchu se liší silou motivu výkonu, která je dána poměrem 

touhy po úspěchu a strachu z neúspěchu. Čím je tento strach větší, tím je motiv výkonu slabší. 

S ohledem na výkon se lidé dělí do dvou skupin: 

- typ orientovaný na dosahování úspěchu, 

- typ orientovaný na vyhýbání se neúspěchu. 

2.7. Motivační přístup jako přístup k vytváření pracovních úkolů a míst 

Dle Koubka (2001) motivační přístup vychází z toho, že nejlepším motivátorem je pro 

pracovníka taková práce, která ho uspokojuje, má ji rád a považuje ji za významnou. 

Pracovník je tedy motivován a vykonává svou práci co nejlépe. Z tohoto důvodu je motivační 

přístup pro organizace užitečný a vede k dosažení kladných výsledků.  

Tento přístup je nejčastěji založen na Herzbergově dvoufaktorové teorii motivace,  

na Hackmanově a Oldhamově modelu charakteristik práce a na teorii sociotechnických 

systémů.  

Herzbergova dvoufaktorová teorie motivace  

Tato teorie zkoumá příčiny, proč jsou pracovníci spokojeni nebo nespokojeni s prací,  

a říká, že spokojenost a nespokojenost nejsou protiklady, ale dva nezávislé faktory. 
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Rozlišujeme dva typy faktorů. Prvním z nich jsou motivátory, a jsou to tedy takové faktory, 

které vedou ke spokojenosti pracovníků. Druhým z nich jsou hygienické faktory a ty naopak 

obsahují ty faktory, které vedou k nespokojenosti. Na obrázku 2.3 lze pozorovat, že pokud se 

motivátory zařadí do pracovních úkolů či práce, měla by se zvýšit motivace. Zatímco 

hygienické faktory mohou motivaci pouze udržovat nebo snižovat, nikoliv ji zvýšit. 

 

Obr. 2.3: Faktory Herzbergovy dvoufaktorové teorie motivace 

MOTIVÁTORY HYGIENICKÉ FAKTORY 

Spokojenost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutrální stav 

(žádná 

spokojenost) 

Přítomnost Přítomnost 
Neutrální stav 

(žádná 

nespokojenost) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nespokojenost 

 

Úspěch (dosažení cíle) 

Uznání 

Práce sama 

Odpovědnost (pravomoci) 

Povýšení 

Možnost osobního růstu 

 

 

Podniková politika a správa 

Dozor (odborný dozor) 

Vztahy s nadřízeným 

Vztahy s kolegy 

Vztahy s podřízenými 

Mzda/plat 

Pracovní podmínky 

Jistota práce 

Osobní život 

Nepřítomnost Nepřítomnost 

Zdroj: KOUBEK, Josef (2001, s. 54) 

Herzbergova teorie se ale potýká se silnou kritikou. Jak tvrdí Armstrong (2002), tato 

metoda je kritizována hlavně kvůli výzkumu, na kterém byla založena, jelikož se nikdo 

nepokusil změřit vztah mezi spokojeností a výkonem. Teoretici kritizují také to, že závěry 

byly učiněny jen na základě malých a specifických vzorků a neexistuje důkaz toho, že 

satisfaktory opravdu zlepšují produktivitu. 

Hackmanův a Oldhamův model charakteristik práce 

Komplexnější přístup k vytváření pracovních úkolů a míst představuje tento model 

charakteristik práce. Koubek (2001) hovoří o tom, že existují jisté klíčové charakteristiky 

práce, které pracovníkům způsobují příznivé duševní stavy, které dále vedou k pracovním 

výsledkům. Tyto charakteristiky práce lze pozorovat v celém modelu, který je zobrazen na 

obrázku 2.4. 

Vytváření vztahů se zákazníky se týká i zákazníků uvnitř organizace. To jsou ti 

pracovníci, kteří navazují na práci jiného pracovníka a jsou tedy jejich odběrateli. Vertikální 

seskupování pracovních úkolů je obohacování práce (např. svoboda pracovníka si svou práci 
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plánovat, svoboda pohybu a komunikace na pracovišti a jiné). Dalším pojmem modelu je 

rozmanitost práce. Je to míra, v jaké pracovník vykonává své činnosti a v jaké používá své 

dovednosti. Identita práce je práce, kterou lze připsat jednotlivému pracovníkovi. Autonomie 

znamená, že se pracovník sám rozhoduje, jak bude jeho práce vykonávána. Zpětná vazba se 

týká toho, v jaké míře dostává pracovník informace o tom, jak si v práci vede. 

 

Obr. 2.4: Hackmanův a Oldhamův model charakteristik práce 

 

REALIZOVANÉ 

KONCEPCE 
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RISTIKY PRÁCE 
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nost pracovního 

výkonu 
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Významnost úkolu 

(práce) 
Vysoká úroveň 
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prací       
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seskupování 

pracovních úkolů 

   
Zažívání 

odpovědnosti za 

výsledky práce 

 

Autonomie  

 

     

Vytváření nástrojů 

zpětné vazby 

  Znalost 

skutečných 

výsledků práce 

 Nízká míra 

absence a 

fluktuace 

Zpětná vazba 

 

 

                                                                         Tlumící faktory 

Zdroj: KOUBEK, Josef (2001, s. 56) 

Všechny tyto klíčové charakteristiky vedou k tomu, že pracovník zažívá příznivý 

duševní stav a nadále tyto stavy mohou vést ke zvýšení motivace, ke zlepšení pracovního 

výkonu a také mohou pozitivně ovlivňovat úroveň absence a fluktuace. 

Pokud tyto klíčové charakteristiky k samotné motivaci nevedou, můžou to mít za 

následek takzvané tlumící faktory. Záleží totiž na tom, jaké má pracovník znalosti a 

dovednosti (pokud pracovník nemá potřebné znalosti a dovednosti pro vykonávání rozmanité, 

významné, autonomní a jasně identifikovatelné práce, nemůže ji tudíž vykonávat a může být 

spíše frustrovaný než motivovaný), jakou mají potřebu osobního růstu (pokud ji pracovník 

nemá, bude výše zmiňované práce shledávat spíše jako obtížné než stimulující) a jak jsou 
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pracovníci spokojeni s kontextem práce (např. mzdou nebo jistotou zaměstnání, protože 

obecně spokojenější pracovníci mohou na rozmanitou a významnou práci pohlížet příznivěji). 

Hackman a Oldham vytvořili také dotazník, známý jako diagnostické šetření o práci 

(JDS), který bývá využit k výpočtu motivačního potenciálu kterékoliv pracovní pozice. 

Teorie sociotechnických systémů 

Další teorií je dle Koubka (2001) teorie sociotechnických systémů, která vychází 

z toho, že různé druhy práce nejsou prováděny pouze jednotlivci, ale skupinami pracovníků, 

kteří na sebe vzájemně působí. Při vytváření skupiny pracovních úkolů má jít o vyvážení tří 

subsystémů organizace. Subsystému sociálního (pracovníci organizace), technického 

(nástroje, technika a znalosti) a subsystému prostředí (prostředí organizace). 

Pracovní úkoly a místa by měly být vytvářeny tak, aby byly vyváženy sociální  

a technické faktory na pracovišti. To má vést ke zvýšení spokojenosti a výkonu práce. 

Koubek (2001, s. 59) ve své knize vysvětluje, že musí být splněno následující: 

 „práce musí být dostatečně podnětná a rozmanitá, 

 výsledky práce musejí být žádoucí a pozorovatelné, 

 práce musí umožnit vidět jak práce, výrobní procesy a produkty ovlivňují životy 

ostatních lidí, 

 práce musí v některých oblastech poskytovat pravomoc k rozhodování, 

 práce musí poskytovat příležitost učit se při jejím vykonávání (např. pomocí norem 

množství a kvality práce a zpětné vazby), 

 práce musí poskytovat příležitost pomáhat druhým a přijímat pomoc od nich  

i příležitost získat uznání.“ 

Teorie sociotechnických systémů se od Hackmanovy a Oldhamovy teorie liší tím, že 

jejich teorie se orientuje na práci jednotlivce, kdežto sociotechnický přístup má vést 

k vytváření pracovních úkolů a míst, kde lidé pracují ve skupinách. 

2.8. Odměňování jako stimulační prostředek 

Odměňování může přímo ovlivňovat motivaci zaměstnanců. Každý z nich totiž 

očekává, že za svou práci bude náležitě odměněn. Očekává také, že tato odměna bude 

adekvátní k jeho odvedenému výkonu a že s ním bude zacházeno v tomto směru spravedlivě. 

Pokud si zaměstnanec myslí, že odměna jeho kolegy za stejnou práci byla vyšší, vede to  

k jeho nespokojenosti a je velice pravděpodobné, že se sníží i jeho motivace.  
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Podle Provazníka, Komárkové (2004, s. 102) je „základní podmínkou pro účinnou 

stimulaci pracovníků znalost jejich osobnosti a v rámci osobnosti pak znalost motivačního 

profilu.“
 1

 Jedině tak je možné vybírat prostředky stimulace tak, aby danému člověku přesně 

vyhovovaly. 

Existují různé formy odměňování založené na výkonu práce. Podle Armstronga (2002) 

rozlišujeme odměny peněžní (základní mzda a plat a také zaměstnanecké výhody, což 

v souhrnu tvoří celkovou odměnu a odměny nepeněžní (uznání, ocenění, úspěch, 

odpovědnost). 

2.8.1. Základní peněžní odměna 

Je tvořena pevným platem či mzdou za odvedený výkon nebo pracovní místo. Od 

základní peněžní odměny se může odvíjet výše dalších odměn v závislosti na výkonu, 

schopnostech nebo dovednostech. Dále se z ní může odvíjet výše životního pojištění nebo 

nároky na penzi. Výše mzdy je určována podle působnosti vnitřních a vnějších faktorů. Mezi 

vnitřní faktory patří hodnocení práce a mezi ty vnější sazby na trhu práce. Výše této odměny 

se může také lišit podle dovedností nebo schopností jednotlivých pracovníků. Základní 

peněžní odměnu je možno tvořit na základě individuální dohody nebo na základě vyjednávání 

a může se v průběhu měnit. 

K základní peněžní odměně lze zařadit další peněžní odměny, které jsou vztaženy 

k výkonu a dovednostem pracovníků. Pokud tyto odměny nejsou již zahrnuty do základní 

odměny, označují se jako pohyblivé složky mzdy. Nejdůležitějšími formami jsou: 

 individuální výkonnostní odměny (závislá na hodnocení výkonu), 

 mimořádné odměny, bonusy (odměna za mimořádný výkon), 

 prémie (za dosažení předem stanovených cílů), 

 provize (procenta z hodnoty prodeje, který prodejce uskuteční), 

 odměna závisející na délce zaměstnání, 

 odměna podle kvalifikace, 

 odměna podle schopností,  

 příplatky (práce přesčas, pracovní pohotovost). 

                                                           
1 Motivační profil osobnosti je souhrn specifických a v průběhu času relativně stálých charakteristik osobnosti 

člověka. Jsou to jeho dominantní motivační orientace, vnitřní hnací síly, kterými se daný jedinec vyznačuje. 

(Bedrnová, Nový, 1998). 
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2.8.2. Zaměstnanecké výhody 

Kaňáková, Bláha, Babicová (2000) popisují zaměstnanecké výhody jako nepřímou 

formu odměňování. Tyto odměny poskytuje zaměstnavatel nad rámec zákonem stanovených 

dávek a rozsah jejich nabídky je závislý na tom, kolik finančních prostředků si organizace 

vyčlení na tyto účely. Zaměstnanecké výhody se obvykle člení do tří skupin.  

1) Výhody sociální povahy (pojištění, půjčky, bydlení, dojíždění do zaměstnání). 

2) Výhody, které mají vztah k práci (stravování, vzdělávání). 

3) Výhody spojené s postavením zaměstnance (hlavně manažerské poziční výhody, 

např. auto, mobilní telefon, zahraniční stáž). 

Poskytováním zaměstnaneckých výhod se daná organizace stává 

konkurenceschopnější vůči jiným organizacím, které mohou mít nabídku výhod menší. 

Posiluje se oddanost zaměstnanců vůči organizaci samotné, neboť poskytováním 

zaměstnaneckých výhod se může firma lépe přiblížit potřebám jednotlivců. 

Nejčastějším typem zaměstnaneckých výhod bývají v organizacích podle Bláhy, 

Mateiciuca a Kaňákové (2005) stravování zaměstnanců, důchodové pojištění, životní 

pojištění, podnikové půjčky, dětské rekreace, dárcovství krve, sportovní aktivity, kulturní 

aktivity, bydlení, sleva na firemní výrobky, podpora v nemoci, vzdělání, 13., 14. mzda/plat a 

další. 

2.8.3. Pravidla hmotného a nehmotného odměňování 

Pokud je žádoucí, aby odměňování jako jeden ze stimulačních prostředků mělo kladný 

vliv na pracovní výkonnost a pracovní motivaci, je nutné, aby byla dodržována následující 

pravidla. Provazník, Komárková (2004, s. 103) je vymezují takto: 

 „v první řadě musí být přímý vztah hmotné odměny k výkonu, 

 odměny by měly přicházet co nejdříve po dokončení úkolu (nikdy ne předem!), 

 pracovník by měl mít jasnou vazbu mezi vynaloženým úsilím a odměnou (odměna by 

tedy neměla přicházet automaticky, ale za výkon, a pracovník by měl přesně vědět, za 

jaký), 

 předem by měla být jasná pravidla, která vymezují, kdy si pracovník svoji odměnu 

zaslouží, jaké výkony musí dosahovat a po jak dlouhou dobu, 

 spravedlnost v přidělování hmotných odměn v pracovních skupinách je základní 

podmínkou nejen pro vlastní stimulaci, ale i pro tvorbu přímých a neproblematických 

mezilidských vztahů na pracovišti, 
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 hmotná odměna působí primárně nejvíce na pracovníky, kteří mají ve svém 

motivačním profilu výraznou orientaci na hmotnou odměnu.“ 

2.8.4. Vliv odměňování na spokojenost zaměstnanců 

Organizace, které chtějí mít spokojené zaměstnance se svou odměnou, musí podle 

Vrooma (1990) brát v úvahu následující faktory, které mohou zaměstnance ovlivňovat. 

1) Pracující jedinec bývá většinou uspokojen, pokud je jeho odměna tak vysoká, jakou ji 

očekává. Spokojenost nebo nespokojenost je závislá na porovnávání vstupů jedince (to 

jsou například jeho znalosti, dovednosti a úsilí) a přiměřeném hmotném a nehmotném 

odměňování těchto vstupů. 

2) Spokojenost je také často ovlivňována porovnáváním s pracovníky, kteří provádějí 

stejnou nebo podobnou práci. Lidé se velmi liší v tom, jak moc si svých vstupů váží. 

Svých silných stránek, jako jsou určité dovednosti člověka, si váží mnohem více než 

jiných. Někteří mají také tendenci svůj výkon přeceňovat v porovnání s tím, jak je 

oceňují jejich nadřízení. Někdy se stává, že manažeři nehodnotí výkon pracovníka 

upřímně, a tím mu neumožní zhodnotit svou práci tak, jak ji skutečně odvedl. Tím se 

může zvyšovat nespokojenost s odměnou za tuto práci.  

3) Pracovníci často špatně chápou odměňování druhých a tento fakt může opět vést 

k jejich nespokojenosti. Mívají tendenci přeceňovat platy svých kolegů a zároveň 

podceňovat práci, kterou odvádějí. K tomuto nedorozumění dochází hlavně v případě, 

když organizace neposkytují přesné a hlavně všem dostupné informace o platech  

a výkonu práce druhých. 

4) Celková spokojenost vychází spíše z kombinace různých forem a druhů odměňování 

než z pouze jedné odměny. Hovoří se zde o odměňování vnějším, které pochází od 

dané organizace (plat, pochvala) a vnitřním, které může vzniknout z vykonávání 

samotného úkolu (třeba jen jeho samotné dokončení).   

2.9. Požadované dovednosti manažerů 

Každý řídící pracovník by měl dle Stewartové (1998) v rámci možností individuálně 

znát své zaměstnance. Každý manažer, který chce být vnímaný jako spravedlivý, poctivý a 

vůbec jako dobrý manažer, se musí v první řadě naučit plnit to, co slíbil nebo neslibovat to, co 

nemůže splnit. Je nutné zacházet se svými zaměstnanci stejnoměrně, co se týká složitosti 

úkolů, odměňování a starosti o jejich blahobyt. Stejně tak důležité je si svou neustálou 

podporou udržet důvěru svých podřízených. Pokud na pracovišti panuje atmosféra lidské 
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důvěřivosti, pracovníci tak budou ochotni se více otevřít a svěřit se se svými osobními sny a 

cíli, což může vést k jejich snazšímu motivování. Každý manažer musí být schopen vytáhnout 

ze svých podřízených informace o tom, co je pro ně v práci nejdůležitější a z čeho bývají 

znepokojeni. Musí být tedy výborným posluchačem, neodsuzovat je a projevit upřímný zájem 

o každého zvlášť. Kromě toho musí být svým zaměstnancům vzorem. Pokud po nich 

například vyžaduje splnění práce v určitém termínu, musí si být jistý, že by tento termín byl 

schopen sám dodržet. Pokud manažer vypadá, že je pouhým prostředníkem mezi zaměstnanci 

a cíli organizace a nezajímá se o ně osobně, tito zaměstnanci pak nebudou mít žádnou 

motivaci k tomu, aby těchto cílů dosáhli. 

2.10. Metody sběru dat 

Provazník, Komárková (2004) uvádějí, že zkoumání motivace u pracovníků je 

mnohem obtížnější než zkoumání osobnosti pracovníka. Některé rysy člověka jsou navenek 

zřetelné, kdežto motivace je pouze vnitřní hnací síla, kterou je možné měřit pouze 

zprostředkovaně, nikoliv přímo. Motivace pracovního jednání se obvykle měří pomocí 

stimulačních prostředků, které organizace používají k tomu, aby své zaměstnance patřičně 

motivovali. Zkoumá se, zda je tyto stimulační prostředky nějakým způsobem ovlivňují, a zda 

na jejich motivaci působí. 

Základní členění metod je obvykle na členění na metody kvantitativní a metody 

kvalitativní. Pomocí metod kvalitativních se studují individuální zkušenosti, názory, prožitky 

jedinců nebo sociálních skupin, přičemž není používáno žádných statistických metod. Někdy 

může být kvalitativní metoda předvýzkumem kvantitativního výzkumu. Oproti tomu 

kvantitativní výzkum vychází z toho, že zkoumané předměty jsou měřitelné, tříditelné  

a lze je nějakým způsobem uspořádat (statisticky zpracovat). Kvantitativní výzkum by měl 

probíhat zejména tehdy, pokud je jasné, které proměnné jsou pro náš studovaný problém 

podstatné.  

Nejčastějšími a v praxi nejvíce užívanými metodami jsou dle Pauknerové (2006) 

metody následující: 

 pozorování, 

 dotazování, 

 experiment, 

 psychologické testy, 

 studium objektivních dokumentů a další. 
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2.10.1. Dotazování 

Lze ho uskutečňovat formou rozhovoru, dotazníku nebo ankety. Posláním těchto 

metodologických postupů je podle Pauknerové (2006, s. 60) „sběr relevantních údajů pomocí 

otázek předkládaných zkoumaným osobám.“ Sběr informací pomocí dotazníku nevyžaduje 

tak časovou náročnost jako rozhovor a mizí zde možnost, že by tazatel mohl ovlivňovat 

dotazované při kladení otázek. Rozlišují se dva typy dotazníků, účelové (příležitostné) a 

standardizované diagnostické dotazníky. Účelové dotazníky se vytvářejí pro konkrétní 

výzkumný účel a můžeme jeho prostřednictvím získávat názory na různé věci týkající se 

pracovních podmínek a činností. Druhý typ dotazníku se uplatňuje hlavně při zjišťování 

zájmů, postojů a obecných motivačních vlastností. 

Aby mohl být dotazník pokládán za plně funkční, je důležité se zaměřit na jeho 

samotnou konstrukci. Základem dotazníku jsou otázky. Z hlediska funkčnosti je můžeme 

rozdělit na: 

a) funkční (nevztahují se bezprostředně k cílům výzkumu), 

b) výzkumné (prostřednictvím nich jsou získávány informace, kterou dále vedou k cíli 

výzkumu). 

Funkční otázky jsou trojího typu, a to: 

 identifikační (obsahují sociologická data jako věk, pohlaví, bydliště), 

 úvodní či motivační (cílem je navodit zájem dotazovaného o vyplnění dotazníku), 

 kontrolní (pomocí nich se ověřuje pravdivost odpovědí u otázek výzkumných). 

Při samotné konstrukci otázek je možné využít otázek uzavřených, otevřených  

a polootevřených. Na otevřené otázky respondent odpovídá svými vlastními slovy. 

Vyhodnocování těchto otázek je poměrně dosti náročné, proto jsou využívány méně. 

Používají se hlavně v předvýzkumu. U otázek uzavřených si respondent může vybrat jednu 

z nabízených odpovědí. Tyto otázky mohou být snadno zpracovány a vyhodnoceny, například 

pomocí počítače. Z tohoto důvodu je také dotazníková forma nejpoužívanější 

v psychologických výzkumech a expertních šetřeních. 
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3. Charakteristika organizace 

V následující části této práce je charakterizována vybraná organizace, v tomto případě 

Městský Úřad ve Valašském Meziříčí. Je zde stručně popsána historie města, kde se úřad 

nachází, poté jednotlivé odbory Městského Úřadu, jeho organizační struktura a vybrané 

stimulační prostředky. 

3.1. Historie města 

První zmínka o Meziříčí pochází již z roku 1297. V sousedství byla založena obec 

Krásno, která byla v roce 1924 spojena s Meziříčím a tak vzniklo samostatné město Valašské 

Meziříčí o rozloze 53,5 km
2
. Město leží na soutoku dvou řek, Rožnovské a Vsetínské Bečvy. 

Díky své poloze je nazýváno vstupní branou do Moravskoslezských Beskyd. Valašské 

Meziříčí je složeno z 8 místních částí a jeho celkový počet obyvatel se pohybuje zhruba 

kolem 27 000. Ke dni 21. dubna 2012 bylo vyhlášeno zastupitelstvem Města konání místních 

referend o osamostatnění dvou místních částí Krhová a Poličná.  

Valašské Meziříčí tvoří územní celek vymezený hranicí území obce a řídí se zejména 

Zákonem č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích v platném znění. Jeho hlavními 

orgány jsou zastupitelstvo města, rada města a starosta. 

3.2. Představení Městského Úřadu 

Městský Úřad Valašské Meziříčí (dále jen MěÚ) se nachází na čtyřech různých 

místech, na každém z nich sídlí některý z níže uvedených odborů. Budovu radnice lze najít na 

ulici Náměstí 7, další sídla MěÚ na ulicích Soudní 1221, Zašovská 784 a Křížkovského 3, vše 

Valašské Meziříčí, 757 01. Úřad se člení na odbory, za které zodpovídá tajemník.  

 

Stručná charakteristika jednotlivých odborů 

Odbor školství, kultury a sportu 

Patří k nejmenším odborům městského úřadu. Hlavním úkolem tohoto odboru je 

zajišťování materiálních podmínek mateřských a základních škol zřizovaných Městem. Dále 

odpovídá za správu Kulturního zařízení ve Valašském Meziříčí, správný chod Městské 

knihovny a další. 
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Odbor stavebního řadu 

Tento odbor je obecným stavebním úřadem dohlížející na stavební činnosti jak na 

území města, tak na pověřených územích. Provádí výkon státní správy na úseku územního 

rozhodování a stavebního řádu podle stavebního zákona. 

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování 

Mezi nejdůležitější činnosti tohoto úřadu patří zejména koordinace zpracování 

projektů města pro dotace, buď z Evropské unie, nebo ze státního rozpočtu. Dále například 

zajišťuje chod Mikroregionu Valšskomeziříčsko-Kelečsko, organizuje městské jarmarky a 

koordinuje spolupráci se zahraničními partnery města.  

Odbor majetkové správy 

Zajišťuje údržbu a opravy nemovitostí a zpracovává návrhy na jejich účelné využití. 

Odbor dále připravuje podklady, které se týkají občanů či firem na pronájem nebo prodej 

nemovitostí ve vlastnictví města. 

Odbor obecní živnostenský úřad 

Obecní živnostenský úřad plní funkci centrálního registračního místa a vykonává 

činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a dalšími zvláštními právními 

předpisy. Tento úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku. 

Odbor finanční 

Vykonává celkovou ekonomickou činnost města Valašské Meziříčí. Odbor řídí 

hospodaření Města dle rozpočtu stanoveným zvlášť pro každý rok. Skládá se z oddělení 

analytického a oddělení rozpočtu, místních poplatků a vymáhání pohledávek. První oddělení 

má na starost hlavně zajištění platebního styku s bankou. Občané se s tímto oddělením 

setkávají hlavně při platbách přes pokladnu, kde mají možnost vyřídit jakoukoliv 

zpoplatněnou záležitost na MěÚ (živnostenské oprávnění, řidičský a občanský průkaz, 

zvláštní užíváni komunikací, výplata mimořádné sociální dávky atd.).  S druhým oddělením 

se mohou občané setkat například při úhradě poplatků za psa, za výherní hrací přístroje podle 

Obecně závazných vyhlášek, které vydalo Zastupitelstvo města atd. 

Odbor životního prostředí 

Činnosti tohoto odboru jsou různorodé. Člení se na 6 úseků (Úsek vodního 

hospodářství, Úsek ochrana ovzduší, Odpadové hospodářství, Úsek ochrana přírody a krajiny, 

Úsek ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat a zemědělství, Lesní hospodářství 
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a myslivost), přičemž jednotlivé úseky mají různou pracovní náplň a odlišnou odbornou 

specializaci.  

Odbor sociálních věcí 

Vykonává státní správu a samosprávu na úseku sociálních věcí. Plní funkce svěřené 

MěÚ jako obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na úseku sociálně-právní ochrany 

dětí. Dále zajišťuje úkoly na úseku prevence drogových závislostí.  

Odbor komunálních služeb 

Tento odbor má na starosti údržbu městské zeleně, provoz městských 

vodohospodářských zařízení, údržbu městských komunikací, veřejného osvětlení a také 

provádí komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství na území města. 

Odbor evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů 

Pod tento odbor patří oddělení správní-matrika. Má na starosti tři základní činnosti-

vedení matrik, ověřování podpisů a listin a také služby Czech Pointu. Ten je v provozu od 

roku 2008 a nabízí prostřednictvím internetu přístup ke dvaceti čtyřem registrům. Klienti si 

mohou zažádat o výpis z bodového hodnocení řidiče, ze živnostenského či trestního rejstříku, 

ale také si lze například na počkání ověřit, zda určitá firma má požadovanou kvalifikaci. 

Odbor dopravně správních agend 

Mezi nejdůležitější činnosti tohoto odboru patří vedení registru řidičů, provádění 

zápisů do registru řidičů, vyměňování řidičských průkazů, dále přidělování a vydávání nové 

registrační značky v případě ztráty, zničení či odcizení a také například přijímání žádostí o 

povolení přestavby silničního vozidla. 

Kancelář starosty 

Je složena ze třech oddělení: Oddělení organizační a zaměstnanecké, Oddělení 

vnitřního informačního systému a Oddělení právní. Oddělení právní například poskytuje 

právní služby a poradenství orgánům města, odborům města, příspěvkovým organizacím 

zřízeným městem a to ve všech oblastech práva. 

Útvar interního auditu 

Tento odbor patří k nejmenším pracovištím Meziříčské radnice. Jeho činnost se řídí 

zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě. Jeho hlavní činností je prověřovat, zda jsou 

dodržovány právní předpisy a zjišťovat, jestli je zajištěna ochrana veřejných prostředků proti 
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rizikům. Cílem útvaru je také navrhovat starostovi města opatření, které směřují k odstranění 

těchto rizik a předkládat návrhy na zdokonalení jednotlivých procesů. 

3.3. Organizační struktura 

Na MěÚ ve Valašském Meziříčí pracuje celkem 155 zaměstnanců. Jedním z nich je 

tajemník Úřadu, který dohlíží na jednotlivé odbory Úřadu. Každý odbor má svého vedoucího 

pracovníka a ten je zodpovědný za práci jednotlivých zaměstnanců v daném odboru. Další 

dva z celkového počtu zaměstnanců pracují v Útvaru interního auditu a kontroly, který je 

přímo podřízen starostovi Města. V tabulce 3.1 jsou zobrazeni zaměstnanci rozděleni dle 

organizačního členění úřadu ve Valašském Meziříčí. 

Tab. 3.1: Počet zaměstnanců k 1.1.2012 

Tajemník 1 Odbor stavebního řadu 11 

Odbor KAS – Oddělení 

organizační a zaměstnanecké 
12 Odbor životního prostředí 13 

Odbor KAS – Oddělení vnitřního 

informačního systému 
6 Odbor školství, kultury a sportu 6 

Odbor KAS – Oddělení právní 11 Odbor dopravně správních agend 12 

Odbor finanční 16 Odbor sociálních věcí 13 

Odbor komunálních služeb 11 Odbor živnostenský úřad 7 

Odbor majetkové správy 11 Odbor EO, OP a CD 12 

Odbor regionálního rozvoje a 

územního plánování 
11 Útvar interního auditu a kontroly 2 

CELKEM  155 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Organizační schéma Městského Úřadu Valašské Meziříčí je zobrazeno v příloze č. 1. 
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4. Analýza stávající situace ve vybrané organizaci  

        a návrhy změn 

Mezi Městem Valašské Meziříčí a Základní organizací Odborového svazu státních 

orgánů (dále jen ZO) a organizací Městského úřadu Valašské Meziříčí byla uzavřena 

Kolektivní smlouva na rok 2012, která upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnanci Města Valašské Meziříčí a dále práva a povinnosti smluvních 

stran. 

4.1. Systém odměňování 

Platové záležitosti zaměstnanců jsou upraveny v zákoníku práce (dále jen ZP), 

nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se 

stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě. Podrobně jsou pracovně právní vztahy 

mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem upraveny ve vnitřních předpisech Městského úřadu 

Valašské Meziříčí, zejména ve směrnici V.1 „Pracovní řád“ a V.4 „Vnitřní platový předpis 

Městského úřadu Valašské Meziříčí“. 

Zaměstnanci jsou zařazeni do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní 

smlouvě. Vedoucí zaměstnanci jsou zařazeni do platové třídy podle nejnáročnějších prací, 

jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává. Dále zaměstnavatel zařadí zaměstnance do 

platového stupně příslušné platové třídy podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu. 

Další složkou platu je osobní příplatek (není nárokovou složkou), zvláštní příplatek a 

odměna. Osobní příplatek je na úřadě ve Valašském Meziříčí přiznáván téměř všem, jeho 

výše je dána srovnáním rozsahu a kvality práce oproti ostatním zaměstnancům. Odměnu může 

zaměstnavatel poskytnout za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného 

pracovního úkolu, podle toho, kdo co významného vykonal, co do rozsahu práce, rychlosti 

nebo termínu. 

Vedoucím odborů ještě přísluší příplatek za vedení a to podle stupně řízení a 

náročnosti řídící práce. 

Odměny jsou poskytovány pouze tehdy, pokud na ně zbudou finanční prostředky 

v rozpočtu města. Na rok 2012 je výše odměn stanovena asi na 4% z celkových hrubých 

mezd.  
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4.2. Zaměstnanecké výhody 

Celkový objem zaměstnaneckých výhod pro zaměstnance tvoří něco málo přes 7% 

z celkových hrubých mezd. 

 Stravenky 

Stravování zaměstnanců je zajišťováno ve veřejných stravovacích zařízeních a celková 

hodnota stravenky na rok 2012 činí 80,- Kč. Zaměstnavatel přispívá na stravování 35,- Kč na 

jedno hlavní jídlo. Z prostředků sociálního fondu se na jedno hlavní jídlo přispívá 26,- Kč a 

z prostředků ZO 6,- Kč. Zaměstnanec, který je členem ZO, bude tedy přispívat do celkové 

výše stravenky 13,- Kč, ostatní zaměstnanci 19,- Kč. 

 Rekreace zaměstnanců v rekreačním zařízení města 

Zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci mohou využít k rodinné dovolené rekreační 

chatu na Bystřičce. Poplatek činí 1.200,- Kč za týden za celou chatu. Pro kratší pobyt zaplatí 

zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci 200,- Kč za noc za chatu.  Za víkendový pobyt (pátek 

– neděle) poplatek činí 300,- Kč za chatu. 

 Magnetický náramek na krytý bazén ve Valašském Meziříčí 

Každý zaměstnanec má nárok na jednorázový příspěvek ze sociálního fondu na nákup 

čipového náramku bez nabití. Hodnota náramku činí 200,- Kč, přičemž je nutné ho poprvé 

nabít minimální částkou 500,- Kč. Zaměstnanec však musí být v pracovním poměru po 

zkušební době, jeho pracovní poměr na dobu určitou trvá alespoň 6 měsíců a musí mít 

uzavřenou pracovní smlouvu na více než ½ týdenní pracovní doby. Seznam zaměstnanců 

s nárokem na tento náramek se zpracovává dvakrát ročně. 

 Příspěvek na péči o tělesné a duševní zdraví 

Každý zaměstnanec má nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 2.800,- Kč 

ročně. Příspěvek je poskytován v nepeněžním plnění formou poukázek 2x ročně. Poukázky 

lze uplatnit za účelem návštěvy rekreačního, zdravotnického, vzdělávacího nebo předškolního 

zařízení, závodní knihovny, tělovýchovného a sportovního zařízení, dále za účelem nákupu 

vstupenek na kulturní pořady, sportovní akce a nákupu rekreace včetně zájezdu. Zaměstnanci 

musí splňovat podmínky předepsané v Kolektivní smlouvě na rok 2012. 
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 Životní pojištění, penzijní připojištění 

Zaměstnavatel se zavazuje v rámci navýšení sociálního fondu, že bude na základě 

písemné žádosti, kterou podá zaměstnanec, posílat měsíčně částku 333,- Kč na účet 

pojišťovny nebo penzijního fondu daného zaměstnavatele. Nárok na příspěvek má 

zaměstnanec, jehož hlavní pracovní poměr trvá alespoň 3 měsíce a pracovní úvazek je vyšší 

než ½ týdenní pracovní doby. 

 Odměny a sociální výpomoc 

Zaměstnancům lze poskytnou na základě písemné žádosti peněžní odměnu a to: 

a) při pracovních výročích, 

a. při 25-ti letém trvání pracovního poměru do 2.000,- Kč 

b. za každých dalších 5 let se tato odměna zvyšuje o 500,- Kč 

b) při životních jubileích, 

a. při dosažení věku 50 let do 5.000,- Kč 

b. při dosažení věku 55 let do 2.000,- Kč 

c. při dosažení věku 60 let do 3.000,- Kč 

c) při prvním odchodu do důchodu do 11.000,- Kč. 

4.3. Hodnocení zaměstnanců 

Pravidelné hodnocení zaměstnanců provádí příslušný vedoucí odboru za pomoci 

vedoucího oddělení jednou ročně, zpravidla v lednu každého roku. Výsledek hodnocení je 

projednán s hodnoceným, který ho svým podpisem potvrdí. Jako podklad k tomuto hodnocení 

slouží písemné sebehodnocení každého zaměstnance. Průběžné hodnocení výkonu podle cílů 

probíhá celoročně a minimálně jednou je prováděno formou pohovoru. Průběžné hodnocení 

výkonu podle cílů probíhá na předtištěném formuláři A, který si vedoucí mohou upravit dle 

potřeb svého odboru.  

Pravidelné hodnocení vedoucích odborů provádí tajemník, opět na základě písemného 

sebehodnocení každého vedoucího odboru. Hodnocení vedoucích oddělení provádí vedoucí 

příslušného odboru (formulář A). Probíhá zde také jednou ročně hodnocení vedoucího jeho 

podřízenými, na předtištěném formuláři C, který lze podle potřeb upravit. Požádá li hodnotitel 

či hodnocený o hodnocení odbornosti pracovních a osobních předpokladů, je možné využít 

formulář B. Všechny tyto formuláře (A, B, C) jsou zobrazeny v příloze č. 3. 
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4.4. Použité metody 

Pro účely bakalářské práce byla použita metoda dotazníkového šetření. Dotazování 

probíhalo písemně, přičemž každý respondent odpovídal na otázku výběrem z předem 

stanovených odpovědí. V úvodu dotazníku byli zaměstnanci seznámeni s cílem 

dotazníkového šetření a s tím, jak mají při vyplňování postupovat. 

Dotazník obsahoval 22 otázek, 3 z toho byly identifikační, dle kterých se měl zjistit 

počet mužů a žen pracujících na Městském úřadě, jak dlouho již na úřadě pracují a jaký je 

jejich věk. Další dvě z celkového počtu otázek byly otevřené, jedna polootevřená a zbytek 

byly otázky uzavřené, zaměřené na zkoumání spokojenosti zaměstnanců s různými faktory, 

které by mohly ovlivňovat úroveň motivace na úřadě. 

Dotazník byl vytvořen z informací poskytnutých tajemníkem MěÚ Valašské Meziříčí. 

Nejprve proběhla konzultace s tajemníkem, poté, na základě zaslaných dokumentů upravující 

platové podmínky, konkrétně Vnitřní platový předpis Městského Úřadu Valašské Meziříčí a 

Kolektivní smlouva pro rok 2012, byly čerpány informace jak pro samotnou tvorbu 

dotazníku, tak i pro část bakalářské práce Analýza stávajícího systému ve vybrané organizaci 

a návrhy změn.  

4.5. Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazník byl rozdán všem zaměstnancům úřadu ve Valašském Meziříčí, tedy 155 

zaměstnancům. Tajemník úřadu zajistil rozdání dotazníků. Zaměstnanci měli na jejich 

vyplnění 1 týden, po týdnu bylo zajištěno jejich vybrání způsobem, kdy se všichni 

zaměstnanci obcházeli s urnou, daný zaměstnanec svůj vyplněný dotazník vhodil do urny  

a odškrtlo se jeho jméno. Tímto měla být zajištěna co největší návratnost. Z celkového počtu 

155 dotazníků jich bylo odevzdáno 146, což činí asi 94% návratnost. Zbytek zaměstnanců byl 

v týdnu, kdy se dotazníky vyplňovaly, mimo úřad nebo byl nemocný. 

Pro účely vyhodnocování a lepší pochopení byly otázky rozděleny do části 

demografické, části zaměřené na spokojenost a motivaci zaměstnanců, dále na odměňování  

a pracovní vztahy a komunikaci. 
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Demografické otázky 

Otázky č. 1, 21 a 22 byly otázky identifikační. Tyto otázky byly zaměřeny na pohlaví 

respondentů, na délku jejich zaměstnání a na věkovou kategorii.  

Z hlediska délky pracovního poměru na úřadě ve Valasšském Meziříčí pracuje méně 

než 1 rok pouhých 6 osob, 1-4 roky 30 osob, 5-9 let 55 osob a stejně tak je na úřadě 

zaměstnaných 55 osob s délkou pracovního poměru 10 let a více. 

Z těchto 146 zaměstnanců, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, je pouze 42 mužů 

a 104 žen. Díky tomuto faktu může být také dáno to, že většina pracovníků na vedoucích 

pozicích jsou ženy. 

Rozdělení respondentů z hlediska věkových skupin je následující: nikdo neoznačil 

odpověď 25 let a méně, věková skupina 26-35 let je zastoupena počtem osob 36, 36-45 let 

počtem osob 44, věková skupina 46-55 let počtem osob 53 a v poslední věkové skupině 55 let 

a více je zaměstnáno 13 pracovníků. 

 

Spokojenost a motivace 

Otázky č. 2, 3, 4, 6, 7, 16, 17, 18, 29 a 20 byly v dotazníku zaměřeny hlavně na 

spokojenost s určitými faktory v práci. Tyto faktory by mohly zásadním způsobem ovlivňovat 

pracovní motivaci zaměstnanců. V otázce č. 6 měli zaměstnanci seřadit předem stanovené 

motivační faktory podle důležitosti tak, jak je nejvíce motivují k práci. 

Spokojenost s prací a pracovní náplní 

Celkovou spokojenost zaměstnanců je možné pozorovat v grafu č. 4.1. Lze říci, že 

88% respondentů uvedlo, že je ve své práci spokojeno. Z toho je 18% dokonce velmi 

spokojeno a pouhých 12% uvádí, že je ve své práci nespokojeno. Z těchto 12% jsou téměř 

všichni na MěÚ zaměstnáni déle než 5 let (polovina dokonce déle než 10 let) a všichni si 

myslí, že ve své práci nemají možnost kariérního růstu. Zajímavé je také to, že i přesto, že 

těchto 12% respondentů má zde dlouhodobý pracovní poměr, není dostatečně seznámeno se 

současným systémem odměňování, i když se tento systém už dlouhá léta nemění. 

S pracovní náplní je dohromady spokojeno 133 zaměstnanců, což činí 91%, z toho je 

68% spíše spokojeno a 23% velmi spokojeno. Spíše nespokojených je pouze 9% a až na 

jednoho jsou to samé ženy. 
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Graf č. 4.1: Celková spokojenost v práci 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Spokojenost s uplatňováním vlastních nápadů 

Téměř čtvrtina zaměstnanců (22%) je nespokojených s tím, že nemají dostatečné 

možnosti uplatňovat své vlastní nápady při vykonávání práce. Toto může být spojeno s tím, že 

většina úředníků vykonává stereotypní práci a také to může vést k dlouhodobé pracovní 

demotivaci. Ovšem celých 79% je přesvědčených, že vlastní nápady a myšlenky při práci 

uplatňuje, z toho 17 zaměstnanců (12%) uvádí, že je dokonce velice spokojena. U těchto 

sedmnácti pracovníků (z toho 3 muži a 14 žen) bylo podrobnějším zkoumáním zjištěno, že 

jsou ve své práci spokojeni s převážnou většinou všech faktorů majícími vliv na jejich 

motivaci, hlavně tedy se svým platem, jelikož ani jeden z nich neuvedl, že by spokojen nebyl. 

Stejně tak jsou téměř všichni spokojeni i se systémem odměňování. Je možné, že alespoň 

někteří z těchto 12% mohou být vedoucími pracovníky odborů či jednotlivých oddělení, 

neboť jim přísluší příplatek za vedení a tím jejich plat stoupá. Toto je ale pouze domněnka, 

neboť pracovní pozice v dotazníku z důvodu zachování anonymity nebyla zjišťována. 

Graf č. 4.2: Uplatňování nápadů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Možnost kariérního růstu v práci 

Negativně odpovídali respondenti na otázku, zda si myslí, že mají ve své práci 

možnost kariérního růstu. 51% všech dotázaných se přiklání k odpovědi spíše ne a 19% 

k odpovědi určitě ne. Kromě jednoho všichni, kteří ve druhé otázce odpověděli, že nejsou ve 

své práci spokojeni, jsou zastoupeni i v této skupině, která si myslí, v práci možnost 

kariérního růstu nemají. Pouze 11 osob (8%) si myslí, že tuto možnost má, 32 osob (22%) si 

myslí, že tuto možnost spíše má. Z již výše zmiňovaných osmi zaměstnanců, kteří jsou si 

kariérním růstem v práci jisti, jich všech 8 odpovědělo, že jsou spokojeni se svým platem a že 

je jejich vlastní práce naplňuje. Odpovědi vyjádřené v procentech jsou zobrazeny v grafu  

č. 4.3. 

Graf č. 4.3: Možnost kariérního růstu v práci 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Motivační faktory 

V otázce č. 6 měli zaměstnanci seřadit 8 motivujících faktorů od nejdůležitějšího po 

nejméně důležitý tak, jak je dokážou motivovat k většímu výkonu v práci, přičemž 

nejdůležitější faktor dostal známku 1 a ten nejméně důležitý známku 8. Každému faktoru byla 

následně vypočítána průměrná známka a poté byly seřazeny podle důležitosti v následujícím 

pořadí. Na prvním místě se umístil/a plat/mzda, poté v těsném závěsu zajímavá práce, jistota 

zaměstnání a dobrý kolektiv lidí a horší známku dostaly faktory možnost osobního růstu, 

pochvala nadřízeným, zaměstnanecké výhody a uplatňování vlastních nápadů. Toto pořadí je 

možné vyčíst z grafu č. 4.4, kde jsou zobrazeny i průměrné známky jednotlivých faktorů.  

Při hlubším zkoumání těchto motivačních faktorů bylo zjištěno, že pořadí se mění 

s přibývajícím věkem. Zatímco zaměstnanci ve věkové skupině pod 45 let považují za 

nejdůležitější motivátor plat/mzdu (přičemž s přibývajícím věkem v této věkové skupině 

průměrná známka stoupala), ve věkové skupině 46-55 let byl/a plat/mzda až na místě druhém, 
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ve skupině 56 let a více dokonce až na místě 4. U zaměstnanců nad 45 let se na prvním místě 

objevila zajímavá práce.  

Graf č. 4.4: Motivační faktory 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnocení pracovníků 

Další dvě otázky (č. 10 a 11) se týkaly toho, jak jsou pracovníci spokojeni 

s průběžným hodnocením pracovních výsledků. Na otázku, zda je pro ně průběžné hodnocení 

důležité, odpovědělo pouze 45%, že ano, 17%, že rozhodně ano. Pro zbylých 38% 

zaměstnanců (55 osob) je hodnocení nedůležité. Toto hodnocení se týká hodnocení výkonu 

podle cílů. Na otázku, zda jsou pracovníci spokojeni s tím, jak často toto hodnocení probíhá, 

odpovědělo 60%, že ano a 29%, že probíhá až příliš často. Naopak 11% dotazovaných si 

myslí, že by mohlo probíhat častěji. Spokojenost s průběžným hodnocením výkonu podle cílů 

je znázorněno v grafu č. 4.5. 

Graf č. 4.5: Spokojenost s hodnocením 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pracovní prostředí 

Celkem 11 osob (7%) uvedlo, že prostředí, ve kterém pracují a denně se pohybují, na 

ně působí spíše nepříjemně. Z těchto jedenácti zaměstnanců je celkem 7, kteří jsou v práci 

spíše nespokojeni. Je možné to brát jako ukázku toho, že kvalitní pracovní prostředí je 

důležitou součástí spokojeného pracovního života a pokud s ním zaměstnanec není spokojen, 

může ho i demotivovat. Dále ani jeden z respondentů nevybral kritérium velice nepříjemně. 

Naopak celkem 93% dotazovaných uvedlo, že pracovní prostředí na ně působí příjemně, 

z toho 20 osob (14%) vybralo velice příjemně. 

Graf č. 4.6: Spokojenost s prostředím 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vybavenost pracoviště 

Výsledky otázky týkající se vybavenosti pracoviště byly opět pozitivní. 19% 

dotazovaných hodnotí vybavenost svého pracoviště jako vynikající, 77% jako dostatečnou. 

Naopak pouze 4 osoby (3%) uvedly, že vybavenost jejich pracoviště je nedostatečná a 2 

osoby (1%), že je špatná. Všichni zaměstnanci měli možnost vyjádřit se k tomu, co na svém 

pracovišti nejvíce postrádají v otevřené otázce č. 17. Nejčastější odpovědí bylo vybudování 

kuchyňky či rekonstrukce kuchyňky a její lepší vybavení. Poté zaměstnanci často uváděli 

snížení počtu pracovníků v jedné kanceláři, nebo že by chtěli samostatnou kancelář a také 

změnu lokality a sjednocení pracovišť do jedné budovy. Ojediněle se vyskytlo: klimatizace 

v obřadní síni, lepší osvětlení v kancelářích a klidová místnost. Jak jsou zaměstnanci 

s vybavením pracoviště spokojeni, je možné vyčíst z grafu č. 4.7. 
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Graf č. 4.7: Celková vybavenost pracoviště 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Odměňování 

Další otázky (č. 5, 7, 15) se týkaly znalosti systému odměňování, spokojenosti s tímto 

systémem a spokojenosti s celkovým platem a poskytovanými zaměstnaneckými výhodami. 

Znalost systému odměňování 

Z celkového počtu 146 respondentů je pouze 96 (66%) důkladně seznámeno se 

současným systémem odměňování, z toho 63 (43%) vybralo odpověď spíše ano. Dalších 34% 

respondentů (50 osob) uvedlo, že se systémem odměňování seznámeni nejsou, 9% uvedlo, že 

určitě nejsou. Tyto skutečnosti lze vyčíst z grafu č. 4.8. Z celkových 50 dotazovaných, kteří 

nejsou se systémem seznámeni, je současně 38 z nich s tímto systémem nespokojeno. To 

může být zapřičiněno i tím, že se sytémem odměňování nejsou dostatečně seznámeni. 

Graf č. 4.8: Znalost současného systému odměňování 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Spokojenost se systémem odměňování 

Na otázku, zda jsou zaměstnanci spokojeni se sytémem odměňování, odpovědělo 46% 

dotazovaných, že jsou spíše nespokojeni, 6% je pak velmi nespokojených. Dále 48% 

odpovědělo, že jsou spokojeni, přičemž 6% vybralo odpověď velmi nespokojen/a. 

Nadpoloviční většina se tedy k této otázce vyjádřila záporně. Je opět možné, jak již je 

uvedeno výše, že toto může mít za následek fakt, že velký počet zaměstnanců systém 

důkladně nezná. 

Graf č. 4.9: Spokojenost se systémem odměňování 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Spokojenost s celkovým platem 

Další otázka se zabývala celkovým platovým ohodnocením, a jak jsou s tímto 

zaměstnanci spokojeni. Velmi spokojených zaměstnanců s platem je na MěÚ 7%, spíše 

spokojených pak 60%. Zaměstnanců, kteří jsou s platem nespokojeni, je 33%, z toho 4% 

velmi nespokojených. U těchto šesti osob (4%) nebyly zjištěny žádné výjimečné skutečnosti, 

dokonce 4 z nich uvádějí, že jsou ve své práci spokojeni. Toto je možné pozorovat v grafu 

č.4.10.  

Graf č. 4.10: Spokojenost s platovým ohodnocením 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

6% 

42% 

46% 
6% 

Velmi spokojen/a 

Spíše spokojen/a 

Spíše nespokojen/a 

Velmi Nespokojen/a 

7% 

60% 

29% 

4% 

Velmi spokojen/a 

Spíše spokojen/a 

Spíše nespokojen/a 

Velmi Nespokojen/a 



38 
 

Náležitá odměna za splnění mimořádného úkolu 

Za splnění mimořádného úkolu se cítí náležitě odměněno pouze 32% zaměstnanců, 

dalších 56% si myslí, že odměna za splnění mimořádného úkolu je malá. 12% se se splněním 

takového úkolu ještě nikdy nesetkalo. To, že více než polovina uvedla, že odměna je nízká, je 

pravděpodobně zapříčiněno tím, že samotná částka vymezená z rozpočtu města na odměny je 

sama o sobě dost malá, nezbývá tudíž tolik finančních prostředků k tomu, aby každý 

zaměstnanec, který mimořádný úkol vykoná, byl dostatečně finančně odměněn. Tenhle fakt 

může mít souvislost s celkovou nespokojeností se systémem odměňování. 

Graf č. 4.11: Náležitá odměna za splnění mimořádného úkolu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zaměstnanecké výhody 

V grafu č. 4.12 je znázorněna spokojenost zaměstnanců se zaměstnaneckými 

výhodami. Velice spokojeno je 19% respondentů, zatímco spíše spokojeno je 68% 

respondentů, dá se tedy říci, že dohromady je s výhodami spokojeno 127 (tedy 87%) 

zaměstnanců ze zkoumaných 146, což je velice pozitivní výsledek. Dotazovaní měli 

v otevřené otázce č. 20 možnost uvést, kterou zaměstnaneckou výhodu by kromě nabízených 

ještě uvítali. Nejvíce dotazovaných odpovědělo (celkem 18), že by uvítali tzv. „sick days“, 

neboli pár pracovních dnů strávených v případě nemoci či nachlazení doma, aniž by si museli 

brát nemocenskou. Také uvedli, že by byli ochotni si svou práci vzít domů. Takovou 

zaměstnaneckou výhodu ale nelze uplatnit plošně, protože ne všichni zaměstnanci by svou 

práci mohli vykonávat doma. Proti byl i tajemník úřadu, protože se vyskytují problémy 

s některými zaměstnanci, kteří si nechtějí vybírat ani zákonnou dovolenou. Na MěÚ mají 

k dispozici dokonce 25 dní dovolené. Jako další výhody uváděli respondenti například ošatné 

a ojediněle větší příspěvek na penzijní připojištění nebo třeba 13. plat. 
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Graf č. 4.12: Spokojenost se zaměstnaneckými výhodami 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Vztahy a komunikace 

Tyto otázky (č. 8, 9, 12, 13, 14) byly zaměřeny na vztahy s kolegy, s přímým 

nadřízeným a s komunikací, která mezi jednotlivými zaměstnanci probíhá. 

Spokojenost s pracovním kolektivem 

19% zaměstnanců je přesvědčených, že pracovní kolektiv, ve kterém se denně 

pohybují, by mohl být o něco lepší, 6% zaměstnanců kolektiv vnímá dokonce jako špatný. 

Toto potvrzuje i fakt, že všech těchto 6% (9 osob) uvedlo, že komunikaci s kolegy vnímá jako 

špatnou či velmi špatnou. Dalo by se tedy říci, že celkem čtvrtina všech dotazovaných je 

s kolektivem v práci spíše nespokojena. Kladně se vyjádřilo 75% dotazovaných, z toho 33% 

vybralo odpověď výborný. Negativní vztahy na pracovišti mohou plynout také z toho, že 

většina pracovníků sdílí kanceláře s jinými pracovníky, kteří se mohou chovat hlučně  

a narušovat práci, či vyvolávat konflikty. 

Graf č. 4.13: Spokojenost s pracovním kolektivem 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Komunikace s kolegy a přímým nadřízeným 

Níže je znázorněno srovnání komunikace s kolegy a s přímým nadřízeným. Bývá 

obvyklé, že komunikace s kolegy je méně náročná a uvolněnější než komunikace 

s nadřízeným, jelikož zaměstnanci mívají jakési zábrany se obracet na své nadřízené 

pracovníky. V tomto případě to není až tak pravda, neboť lze v grafu pozorovat, že 

spokojenost s komunikací je poměrně vyrovnaná u obou případů. Celkem 86% dotazovaných 

je spokojeno s komunikací se svými kolegy (z toho 35% velmi spokojeno) a 80% 

dotazovaných je spokojeno s komunikací se svým nadřízeným (z toho 29% velmi spokojeno). 

Toto zjištění je velice pozitivní, protože komunikace na pracovišti je důležitá jak 

k zajišťování dobrých pracovních vztahů, tak k tomu, že pracovník ví přesně, co má dělat a 

nemusí tak zbytečně ztrácet čas. 

30 dotázaných (20%) uvádí, že je celkově s komunikací s přímým nadřízeným 

nespokojeno. Celkem 21 z těchto 30 si také myslí, že se nemohou obrátit na svého 

nadřízeného, pokud si s čímkoliv v práci neví rady. Právě z tohoto faktu může zjištěná 

nespokojenost plynout. Srovnání spokojenosti s komunikací jak s kolegy, tak s přímým 

nadřízeným lze vyčíst z grafu č. 4. 14. 

Graf č. 4.14: Srovnání komunikace s kolegy a přímým nadřízeným 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pochvala nadřízeným 

Stejně tak důležitá může být pro zaměstnance i pochvala přímým nadřízeným. I když 

se tento motivační faktor umístil v otázce č. 6 až na 6. místě z celkových 8, nadřízený tak 

může alespoň z části zabezpečit to, že příště podřízený vykoná úkol stejně dobře. Zjištěné 

výsledky ale v tomto případě nejsou velmi pozitivní, protože celých 50% uvedlo, že je 

nadřízený chválí pouze zřídka a 15% uvedlo, že je nechválí nikdy. 19% respondentů (pouhých 

27 osob) je naopak pochválených za každou dobře odvedenou práci a 16% uvedlo, že jsou 

chváleni často.   

Graf č. 4.15: Pochvala nadřízeným 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Spokojenost s informacemi poskytované k práci 

S úrovní informací, které jsou pracovníkům poskytovány k práci, je spokojeno celkem 

79%, z toho je 15% velmi spokojeno. Zbylých 21% se vyjádřilo negativně. 3 osoby (2%) 

dokonce označily odpověď velmi nespokojen/a, přičemž všichni 3 uvedli v otázce, zda si 

mohou přijít pro radu se zadaným úkolem k nadřízenému určitě ano. Spokojenost 

s informacemi poskytovanými k práci je možné vidět v grafu č. 4.16. 

Graf č. 4.16: Spokojenost s úrovní informací 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Možnost požádat o radu svého nadřízeného 

Otázka č. 14 měla prověřit, zda jsou zaměstnanci přesvědčeni, jestli si mohou přijít pro 

radu za svým nadřízeným, pokud neví, co mají dělat se svým úkolem. Necelá polovina 

dotazovaných (49%) označila, že si určitě mohou přijít pro radu za svým nadřízeným a 29% 

označilo, že si většinou mohou přijít pro radu. Je to sice více než polovina dotazovaných, 

nicméně by se mělo stále usilovat o to, aby každý pracovník věděl, že se může v případě, 

když mu není ani kolega schopen pomoci, obrátit na svého nadřízeného, neví-li, co přesně má 

dělat. Toto je pak v zájmu celé organizace, aby každý věděl, jaké činnosti a jakým způsobem 

je má vykonávat. Celkem 21 osob z 32 (dohromady 22%), které si myslí, že nemohou žádat o 

radu nadřízeného, zároveň uvedlo, že i komunikace s nadřízeným je špatná. Při odstranění 

bariér v komunikaci s nadřízeným by se mohlo docílit pozitivnějších výsledků v této otázce. 

Graf č. 4.17: Možnost žádat o radu svého nadřízeného 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.6. Návrhy změn 

Na základě dotazníkového šetření a jeho následného vyhodnocení byly zjištěny jak 

silné, tak i slabé stránky stávajícího motivačního systému, který by měl zaměstnance přivádět 

k co možná největší spokojenosti v jejich zaměstnání.  

Níže jsou uvedeny ty skutečnosti, které patří na MěÚ Valašské Meziříčí k silnějším 

stránkám, a to je jak celková spokojenost zaměstnanců v práci, tak i některé dílčí prvky. Mezi 

ně patří například spokojenost: 

 se zaměstnaneckými výhodami,  

 s vybaveností vlastního pracoviště, 

 s komunikací s kolegy i nadřízeným, 

 relativní spokojenost s platem. 

Na straně druhé je však řada nedostatků, kterým by samotná organizace měla věnovat 

zvýšenou pozornost a snažit se o jejich alespoň částečné odstranění či minimalizaci.  

Jako první nedostatek je možné uvést neznalost současného systému odměňování. 

Celých 34% respondentů uvedlo, že nejsou důkladně seznámeni s tímto systémem. Toto lze 

považovat za velký nedostatek, neboť v této oblasti mohou vznikat komunikační šumy mezi 

zaměstnanci o jednotlivých složkách platu a může docházet i ke srovnávání jejich výše na 

základě nepravdivých informací. Celý systém odměňování a informace o jednotlivých 

složkách jsou vysvětleny ve směrnici V.4 Vnitřní platový předpis a hodnocení pracovních 

výsledků zaměstnanců Městského úřadu Valašské Meziříčí. Tento předpis je uložen jak 

v listinné podobě na sekretariátu tajemníka, tak v elektronické podobě na stránkách města 

Valašské Meziříčí v sekci přístupné pouze zaměstnancům. Bylo by vhodné, aby vedoucí 

jednotlivých odborů tento předpis uchovávali také v listinné podobě ve svých kancelářích, kde 

by měli zaměstnanci jednotlivých odborů možnost si ho pečlivě prostudovat přímo na svém 

pracovišti. Je také nutné zajistit, aby toto vedoucí všem pracovníkům sdělil a zároveň se 

ujistil, že všichni vědí, kde ho mohou najít též v elektronické podobě.  

Z neznalosti systému odměňování může pramenit i další zjištěný nedostatek, kterým je 

samotná nespokojenost s tímto systémem. Jako špatný tento systém označila nadpoloviční 

většina (celých 52% respondentů). Je možné, že odstraněním výše uvedeného nedostatku by 

mohla nespokojenost alespoň částečně klesnout. Na úřadě je stále upřednostňován systém, 

kdy plat úředníků roste podle počtu let započitatelné praxe. Zároveň má ale zaměstnavatel 
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možnost individuálně odměnit jedince za mimořádný výkon. Prostředky na vyplácení odměn 

jsou bohužel velice malé, a proto se také zaměstnanci za splnění mimořádného úkolu cítí být 

neadekvátně odměněni.  

V jedné ze dvou otevřených otázek měli zaměstnanci možnost vyjádřit se k tomu, jaké 

změny na jejich pracovišti by přispěly k jejich větší pracovní spokojenosti. Někteří z nich 

uváděli, že by uvítali sloučení všech pracovišť pouze do jedné budovy, protože každé z nich 

se nachází na jiném místě v relativně velké vzdálenosti, což občas může komplikovat plynulý 

chod práce. Mnoho z nich také uvádělo, že by chtěli svou vlastní kancelář nebo alespoň snížit 

počet pracovníků v jedné místnosti, protože jsou někteří kolegové hluční a nelze se pak 

soustředit na vlastní práci. V současné době jsou v jedné kanceláři obvykle 3 pracovníci, 

kdežto vedoucí odborů a oddělení mají k dispozici kancelář pouze pro sebe. Posledním 

frekventovaným návrhem byla také výstavba kuchyňky (na pracovišti na ulici Soudní) či její 

lepší vybavení (v případě, že se kuchyňka na pracovišti již nachází).  

Pro odstranění všech těchto nedostatků by se organizace měla zaměřit na to, aby v co 

nejbližší době proběhlo přesunutí úřadu do budovy na ulici Sokolská, která se nachází v těsné 

blízkosti radnice města. Nová budova je větší a nachází se u náměstí, což by měli všichni 

pracovníci uvítat. Přesun stávajícího sídla úřadu do budovy nové je reálným projektem, neboť 

už existuje a nachází se v Akčním plánu města. Doba realizace však ještě není určená, uvažuje 

se však o roku 2014 nebo 2015. Finanční prostředky by se čerpaly jednak z prodeje budovy 

staré, jednak úvěrem. Při rekonstrukci nové budovy by bylo rovněž vhodné navrhnout, aby 

byla na každém patře vybudována nová kuchyňka, kde by se zaměstnanci mohli zároveň 

scházet v době pauzy a využít této místnosti k odpočinku. Tímto by se vyřešil i problém 

přeplněných kanceláří, protože jak je již uvedeno výše, nová budova je větší a nachází se v ní 

i větší počet místností, které by měly být odhlučněné. 

Relativní spokojenost s pracovním kolektivem by se sice dala pokládat za silnou 

stránku, nicméně by i této oblasti měla organizace věnovat zvýšenou pozornost, protože 

neustálé zkvalitňování pracovních vztahů by mohlo vést k větší spokojenosti, tedy  

i výkonnosti jednotlivých pracovníků. V tomto případě bylo zjištěno, že celých 25% 

zaměstnanců by uvítalo lepší pracovní kolektiv, z toho 6% označilo svůj kolektiv dokonce 

jako špatný.  K upevňování pracovních vztahů by mohlo pomoci, aby se zaměstnanci 

v pravidelných časových intervalech, třeba čtvrtletních, scházeli i mimo pracovní dobu, 

například za účelem sportu. Organizace by mohla i kromě nepravidelných zájezdů pořádat 
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různé sportovní turnaje ve městě nebo jeho blízkosti. Vedoucím odborů by mělo být 

doporučeno, aby u svých podřízených zjistili, zda by o toto měli zájem, a které sporty by 

upřednostňovali. Mohli by také mít na výběr z několika možností (například volejbal, 

bowling, kulečník atd.) nebo by mohli navrhnout své vlastní. 

Také by bylo v poslední řadě vhodné uvést i to, že s celkovou pracovní spokojeností 

souvisí také podpora zaměstnanců jejich vedoucím a v první řadě je to vyřčená pochvala za 

dobrou práci, kterou většina pracovníků na úřadě tolik postrádá. Vedoucí pracovníci by se 

tedy měli snažit, je-li to v jejich silách, neopomenout své podřízené za neobvyklý výkon vždy 

pochválit.  
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5. Závěr 

V oblasti řízení lidských zdrojů se klade důraz na vytváření různých hodnot důležitých 

pro kvalitní a po všech stránkách spokojený pracovní život. Tyto hodnoty tvoří například 

způsoby vzájemné komunikace, vztahy s vedoucími, různé motivační faktory, systém 

odměňování a mnoho dalších, které spolu jdou ruku v ruce a při absenci některé z nich se 

vždy najdou takoví pracovníci, kteří budou vyslovovat stížnosti, nebudou se v práci cítit dobře 

a nebudou podávat požadovaný výkon.  

Vedoucí pracovníci by se měli snažit neustále zjišťovat a prověřovat spokojenost 

vlastních zaměstnanců, neboť to, že o ně jeví zájem je již první krok k úspěchu. Na kolik 

budou zjištěným nedostatkům věnovat pozornost, už záleží na každé samotné organizaci a na 

jejích prostředcích, pomocí kterých by mohli provádět dané změny a zaopatřit tak své 

zaměstnance.  

Teoretická část této práce je tvořena výkladem základních pojmů týkajících se 

motivace, v části praktické je pak popsáno, jaké stimulační prostředky jsou v organizaci 

používány. Na jejich základě byl sestaven dotazník zaměřen na spokojenost a motivaci 

pracovníků. 

Cílem této práce bylo zjistit, jaká je úroveň motivace pracovníků na MěÚ Valašské 

Meziříčí a v oblastech, ve kterých se zaměstnanci vyslovili jako nespokojení, se pokusit 

navrhnout možná řešení. 

Mezi oblasti, ve kterých byly zjištěny ať už menší či větší nedostatky, patřila například 

jak nespokojenost se systémem odměňování, tak i jeho samotná neznalost, dále nespokojenost 

zaměstnanců s možností kariérního růstu na úřadě, přestože ji většina z nich shledává jako 

velmi důležitou. Pracovníci také uvedli sami několik požadavků na zlepšení pracovního 

života, nicméně ne ke všem může být přihlíženo. Vyhodnocení dotazníkového šetření bylo 

organizaci písemnou formou zasláno a výsledky budou následně prodiskutovány  

i s vedoucími jednotlivých odborů. 

Zaměstnanci úřadu ve Valašském Meziříčí by se dali pokládat za celkově spokojené  

a motivované, ale je jasné, že se vždy mohou najít výjimky a že každý zaměstnanec má různé 

potřeby a je nezbytné přihlížet i k tomu, jak se v průběhu jeho zaměstnání tyto potřeby mění. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

STAROSTA 

Tajemník 

Odbor stavebního 

úřadu 

Odbor sociálních 

věcí 

Odbor kancelář 

starosty 

Odbor EO, CD, 

OP 

Oddělení právní 

Odbor majetkové 

správy 

Útvar interního 

auditu a kontroly 

Odbor dopravně 

správních agend 

Odbor životního 

prostředí 

Odbor 

komunálních 

služeb 

Odbor školství, 

kultury a sportu 

Odbor obecní 

živnostenský úřad 

Odbor reg. rozvoje 

a územního 

plánování 

Oddělení 

organizační a 

zaměstnanecké 

Oddělení vnitřního 

informačního 

systému 

Odbor finanční 

Oddělení 

analytické 

Oddělení 

rozpočtu, místních 

poplatků a 

vymáhání 

pohledávek 

Oddělení správní 

Oddělení 

technické 

Oddělení správní - 

matrika 

Oddělení 

sociálních služeb 

Oddělení sociálně 

právní ochrany 

Oddělení dávek 

hmotné nouze 



Příloha č. 2 

1 
 

DOTAZNÍK 

Vážení zaměstnanci, 

dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude součástí mé bakalářské 

práce na téma Motivace zaměstnanců. Cílem tohoto dotazníku je zjistit Vaši spokojenost a motivaci 

k práci a na základě zjištěných skutečností se pokusit navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení 

Vaší spokojenosti a větší pracovní motivaci. Dotazník je anonymní a bude využit pouze pro účely mé 

bakalářské práce. 

Děkují Vám za Váši ochotu a Váš čas. 

Lucie Bušová 

studentka Ekonomické Fakulty 

VŠB-TU Ostrava 

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy pouze jednu z možných odpovědí. 

1. Jak dlouho již pracujete na Městském Úřadě ve Valašském Meziříčí? 

 Méně než 1 rok 

 1-4 roky 

 5-9 let 

 10 let a více

 

2. Jste ve své práci spokojen/a? 

 Velmi spokojen/a 

 Spíše spokojen/a 

 Spíše nespokojen/a 

 Velmi nespokojen/a 

 

3. Myslíte si, že máte ve své práci možnost kariérního růstu? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

 

4. Je pro Vás možnost kariérního růstu v zaměstnání důležitá? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím

 

5. Jste důkladně seznámen/a se současným systémem odměňování? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

 

6. Které z následujících faktorů Vás motivují k většímu pracovnímu výkonu? Seřaďte je podle 

důležitosti.  (1-nejdůležitější faktor, 8-nejméně důležitý faktor) 

 

Dobrý kolektiv lidí   ……. 

Zajímavá práce, která mě baví ……. 

Možnost osobního růstu  ……. 

Plat/mzda    ……. 

Jistota zaměstnání   ……. 

Pochvala nadřízeným  ……. 

Zaměstnanecké výhody  ……. 

Možnost uplatnit vlastní nápady ……. 

 

 

 

 



 

2 
 

7. Uveďte, jak jste ve své práci s těmito faktory spokojen/a: 

 

 Velmi 

spokojen/a 

Spíše 

spokojen/a 

Spíše 

nespokojen/a 

Velmi 

nespokojen/a 

Komunikace s kolegy     

Komunikace s přímým 

nadřízeným     

Plat     

Náplň mé práce     

Možnost uplatňovat své 

vlastní nápady     

Systém odměňování     

 

8. Jak často Vás přímý nadřízený chválí za Vaši práci? 

 Za každou dobře odvedenou práci 

 Často 

 Zřídka 

 Nikdy mne nechválí 

 

9. Pokud budete za špatně odvedenou práci kritizován/a, bude Vás to příště motivovat 

k většímu výkonu? 

 Rozhodně ano, budu se vždy snažit, aby má práce byla odvedena co nejlépe 

 Ano, ale pouze tehdy, pokud si budu špatně odvedené práce sám/sama vědom/a 

 Ne, svou práci budu odvádět stále stejně 

 Jiná odpověď: …………………………………………………………………………………… 

 

10. Je pro Vás průběžné hodnocení Vaší práce důležité? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne

11. Jste spokojen/a s tím, jak často toto hodnocení probíhá? 

 Ano 

 Ne, probíhá příliš často 

 Ne, mělo by probíhat častěji  

 

12. Pracovní kolektiv, ve kterém se denně pohybuji, vnímám jako: 

 Výborný 

 Uspokojivý 

 Mohl by být lepší 

 Špatný
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13. Jste spokojen/a s dostatkem informací, které jsou Vám poskytovány pro vykonávání Vaší 

práce? 

 Velmi spokojen/a 

 Spíše spokojen/a  

 Spíše nespokojen/a 

 Velmi nespokojen/a 

 

14. Pokud si nevíte rady se zadaným úkolem, můžete se bez jakýchkoliv problémů obrátit na 

svého nadřízeného? 

 Určitě ano 

 Většinou ano 

 Většinou ne 

 Určitě n

15. Máte pocit, že jste za splnění některého mimořádného úkolu vždy náležitě odměněni? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Nevím, s mimořádným úkolem jsem se ještě nesetkal/a

16. Celkovou vybavenost mého pracoviště hodnotím jako: 

 Vynikající 

 Dostatečnou 

 Nedostatečnou 

 Špatnou 

 

17. Pokud na svém pracovišti postrádáte něco, co by mohlo mít vliv na zvýšení Vaší pracovní 

spokojenosti, uveďte to, prosím, zde:  
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

18. Prostředí, ve kterém pracuji a denně se pohybuji, na mne působí: 

 Velice příjemně 

 Spíše příjemně 

 Spíše nepříjemně 

 Velice nepříjemně

 

19. S nabízenými zaměstnaneckými výhodami jsem: 

 Velice spokojen/a 

 Spíše spokojen/a 

 Spíše nespokojen/a 

 Velice nespokojen/a 

 

20. Pokud byste uvítali další zaměstnanecké výhody, prosím, vypište je zde: 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

21. Jste 

 Muž  Žena 

 

22. Váš věk je: 

 Do 25 let 

 26 – 35 let 

 36 – 45 let 

 46 – 55 let 

 56 let a více

Ještě jednou Vám děkuji za Váš čas.  
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Hodnocení vedoucího zaměstnance - hodnotící formulář A 
Cíl hodnocení: zhodnotit, jak pracovník přispěl k plnění cílů organizace   

Jméno a funkce:        

Rok:          

         

I. Hodnocení minulého období - plnění cílů     

         

Cíl komentář 

    

    

    

    

    

         

         

II. Podněty pro organizaci       

         

  

         

III. Cíle do dalšího období       

         

Cíl komentář 

    

    

    

    

    

         

IV. Závěry a výstupy hodnocení      

Silné stránky, prostor pro rozvoj a zlepšování, celkové vyhodnocení   

  

         

         

datum         

podpis hodnoceného     
podpis 
hodnotitele  
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Hodnocení vedoucího zaměstnance - hodnotící formulář B 
Cíl hodnocení: sledování personálního rozvoje a zlepšování výkonnosti  

Jméno a funkce:     

Rok:     sebehodnocení hodnocení č. poznámky  

I. Profesní znalosti a dovednosti, osobnost    

Dovednosti a znalosti : má dovednosti, které jsou nezbytné pro výkon vedoucí funkce 

 právní - v oboru        

 
právní - ostatní (např. 
pracovněprávní)       

 informační technologie       

 cizí jazyky - A,N        

 cizí jazyky - ostatní        

 komunikační dovednosti       

 ostatní         

       

Kvalita: stálost kvality vykonávané práce       

 plnění termínů        

 
samostatnost v myšlení a 
rozhodování,    

 v identifikaci a zadávání úkolů       

       

Plánování práce     

 
stanovení priorit a způsobů jejich 
plnění       

 
stanovení a eliminace rizik, 
předvídavost       

       

Postoj: přístup k práci je pozitivní a spolehlivý       

 práce nad rámec běžných povinností       

       

Ústní a písemná komunikace    

 znalost jazyka českého       

 vyjadřování je jasné a stručné       

 komunikace s nadřízenými       

 komunikace s veřejností       

       

Image: je vnímán/a jako uznávaný odborník       

       

Prosazování zájmů organizace    

 reprezentování MěÚ vůči veřejnosti       

       

II. Řízení      

Týmový přístup      

 konzultace - odborně vede podřízené       

 součinnost s ostatními vedoucími       

 udržuje dobrou pracovní atmosféru       

       

Kontrola a využívání lidských zdrojů    

 organizační schopnosti       

 řídí a kontroluje uložené úkoly       

 efektivně využívá práce podřízených       

 udržuje dobrou pracovní morálku       
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Respekt a důvěryhodnost     

 má důvěru a respekt podřízených       

       

Stupnice: 0-100%, kde znamená:    

 100-80 vynikající     

 79-60 chvalitebný    

 59-40 dobrý     

 39-20 neplní očekávání    

 19-0 zcela neuspokojivý    

       

Vysvětlivky            

má dovednosti, které jsou nezbytné pro výkon vedoucí funkce- ze širšího hlediska 

informační technologie- nejen dovednosti u běžných programů, ale i znalost    

  nadstandartních programů, např. AutoCAD, Corel Draw apod. a nadstandartní  

  znalost HW (počítače, příslušenství, PDA, mobily…)    

ostatní- individuální znalosti a dovednosti, nutno vysvětlit v poznámce (vzdělání,    

  praxe v předchozích zaměstnáních, více řidičáků, jiné specifické znalosti…) 

je vnímán jako uznávaný odborník- zejména zastupiteli a relevantní veřejností    

  (nezohledňuje se názor stěžovatelů a stálých kritiků)    

reprezentování MěÚ vůči veřejnosti- např. publikační a přednášková činnost,    

  účast na některých společenských akcích (oslavy výročí, cena města…)   

cíle hodnoceného do dalšího období- kontrolovatelné, např. složit ZOZ,    

  připravit reorganizaci odboru…     

              

       

Jiné poznámky (dle čísla poznámky)       

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

       

Cíle hodnoceného (hodnocené) do dalšího hodnocení:     

         

         

         

         

       

Podněty pro vedení města a MěÚ (v případě potřeby použijte další list)   

         

         

         

         

         

              

       

datum/podpis    datum/podpis hodnotitele  
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Hodnocení vedoucího zaměstnance - hodnotící formulář C 
Cíl hodnocení: zpětná vazba od podřízených zaměstnanců - slouží pouze vedoucímu 

Jméno a funkce: 

Rok:  

 velmi zřídka         někdy             často            téměř vždy 

1. je respektován(a)     

2. komunikuje srozumitelným způsobem     

3. má rád(a) svou práci     

4. reaguje přecitlivěle     

5. je i v kritických situacích příkladem     

6. důvěřuje schopnostem ostatních     

7. deleguje úkoly a pravomoci podle schopností     

8. dokáže posoudit reálnost cílů     

9. necítí se být vázán přijatým rozhodnutím     

10. hodnotí výkony druhých nehledě na sympatie     

11. vytváří stresující atmosféru     

12. chválí za dobře provedenou práci     

13. taktně upozorňuje na chybné chování     

14. neumí promíjet     

15. podporuje své spolupracovníky     

16. efektivně řídí porady     

17. je ochoten přijímat otevřenou kritiku     

18. poskytuje spolupracovníkům všechny informace     

19. dovede se vcítit do problémů ostatních     

20. je vstřícný vůči návrhům spolupracovníků     

21. pomáhá ostatním učit se z chyb     

22. brání ostatním v samostatné práci     

23. spolupracuje s ostatními odděleními     

24. přivlastňuje si nápady ostatních     

25. rozezná včas problémy ve spolupráci     

26. uhýbá před konflikty a neřeší je     

27. bojí se konfliktů s ostatními     

28. snaží se o řešení problémů v zájmu věci     

29. tvrdohlavě se drží všeho starého     

30. je ochoten se učit     

31. povzbuzuje ostatní ke zlepšení     

32. brzdí tvořivost a iniciativu ostatních     

33. dokáže stanovit priority     

34. jedná s ohledem na úsporu nákladů     

35. zohledňuje dopady svého chování na ostatní     

36. respektuje rozdílné názory a zkušenosti     

 

Pokyny k vyplnění: formulář se vyplňuje anonymně a odevzdává vedoucímu do urny (zalepené 

krabice apod.). Vedoucí se poznatky z tohoto formuláře nechá pro sebe, podklady skartuje.
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2. otázka: Jste ve své práci spokojen/a? 

 Celkem 
Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Velmi spokojen/a 26 18% 6 14% 20 19% 1 3% 9 21% 14 26% 2 15% 2 33% 4 13% 10 18% 10 18% 

Spíše spokojen/a 103 71% 31 74% 72 69% 30 83% 34 77% 30 57% 9 69% 4 67% 23 77% 38 69% 38 69% 

Spíše nespokojen/a 16 11% 5 12% 11 11% 5 14% 0 0% 9 17% 2 15% 0 0% 3 10% 6 11% 7 13% 

Velmi nespokojen/a 1 1% 0 0% 1 1% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3. otázka: Myslíte si, že máte ve své práci možnost kariérního růstu? 

 Celkem 
Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Určitě ano 11 8% 2 5% 9 9% 1 3% 3 7% 7 13% 0 0% 1 17% 1 3% 4 7% 5 9% 

Spíše ano 32 22% 10 24% 22 21% 7 19% 9 20% 14 27% 2 15% 3 50% 5 17% 13 24% 11 20% 

Spíše ne 75 51% 24 57% 51 49% 24 67% 22 50% 23 43% 6 46% 2 33% 21 70% 26 47% 26 47% 

Určitě ne 28 19% 6 14% 22 21% 4 11% 10 23% 9 17% 5 38% 0 0% 3 10% 12 22% 13 24% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4. otázka: Je pro Vás možnost kariérního růstu v zaměstnání důležitá? 

 Celkem 
Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Ano 71 49% 23 55% 48 46% 20 56% 19 43% 27 51% 5 38% 6 100% 16 54% 27 49% 22 40% 

Ne 43 29% 10 24% 33 32% 7 19% 15 34% 14 26% 7 54% 0 0% 7 23% 13 24% 23 42% 

Nevím 32 22% 9 21% 23 22% 9 25% 10 23% 12 23% 1 8% 0 0% 7 23% 15 27% 10 18% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5. otázka: Jste důkladně seznámen/a se současným systémem odměňování? 

 Celkem 
Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Určitě ano 33 23% 9 21% 25 24% 7 19% 7 16% 15 28% 5 38% 4 67% 7 23% 13 24% 10 18% 

Spíše ano 63 43% 20 48% 43 41% 14 39% 17 39% 26 49% 6 46% 2 33% 13 43% 22 40% 26 47% 

Spíše ne 37 25% 8 19% 28 27% 9 25% 14 32% 11 21% 2 15% 0 0% 7 23% 13 24% 16 29% 

Určitě ne 13 9% 5 12% 8 8% 6 17% 6 14% 1 2% 0 0% 0 0% 3 10% 7 13% 3 5% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7. otázka:  Uveďte, jak jste ve své práci s těmito faktory spokojen/a: 

KOMUNIKACE S 

KOLEGY 
Celkem 

Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Velmi spokojen/a 51 35% 15 36% 36 35% 16 44% 17 39% 12 23% 6 46% 4 67% 11 37% 19 35% 17 31% 

Spíše spokojen/a 74 51% 23 55% 51 49% 18 50% 19 43% 31 58% 6 46% 2 33% 15 50% 28 51% 29 53% 

Spíše nespokojen/a 17 12% 4 10% 13 13% 2 6% 7 16% 7 13% 1 8% 0 0% 4 13% 5 9% 8 15% 

Velmi nespokojen/a 4 3% 0 0% 4 4% 0 0% 1 2% 3 6% 0 0% 0 0% 0 0% 3 5% 1 2% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

KOMUNIKACE 

S PŘÍMÝM 

NADŘÍZENÝM 

Celkem 

Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Velmi spokojen/a 42 35% 11 26% 31 30% 13 36% 16 36% 12 23% 1 8% 4 67% 9 30% 12 22% 17 31% 

Spíše spokojen/a 74 51% 21 50% 53 51% 14 39% 24 55% 27 51% 9 69% 1 17% 15 50% 31 56% 27 49% 

Spíše nespokojen/a 21 12% 9 21% 12 12% 8 22% 3 7% 7 13% 3 23% 1 17% 3 10% 9 16% 8 15% 

Velmi nespokojen/a 9 3% 1 2% 8 8% 1 3% 1 2% 7 13% 0 0% 0 0% 3 10% 3 5% 3 5% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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PLAT Celkem 

Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Velmi spokojen/a 10 7% 2 5% 8 8% 1 3% 3 7% 5 9% 1 8% 0 0% 4 13% 1 2% 5 9% 

Spíše spokojen/a 87 60% 22 52% 65 63% 22 61% 29 66% 29 55% 7 54% 5 83% 13 43% 37 67% 32 58% 

Spíše nespokojen/a 43 29% 16 38% 27 26% 10 28% 10 23% 18 34% 5 38% 1 17% 11 37% 15 27% 16 29% 

Velmi nespokojen/a 6 4% 2 5% 4 4% 3 8% 2 5% 1 2% 0 0% 0 0% 2 7% 2 4% 2 4% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

NÁPLŇ MÉ PRÁCE Celkem 

Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Velmi spokojen/a 33 23% 7 17% 26 25% 5 14% 10 23% 15 28% 3 23% 1 17% 3 10% 15 27% 14 25% 

Spíše spokojen/a 100 68% 34 81% 66 63% 27 75% 30 68% 34 64% 9 69% 4 67% 24 80% 36 65% 36 65% 

Spíše nespokojen/a 13 9% 1 2% 12 12% 4 11% 4 9% 4 8% 1 8% 1 17% 3 10% 4 7% 5 9% 

Velmi nespokojen/a 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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MOŽNOST 

UPLATŇOVAT 

SVÉ NÁPADY 

Celkem 

Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Velmi spokojen/a 17 12% 3 7% 14 13% 2 6% 4 9% 8 15% 3 23% 0 0% 4 13% 6 11% 7 13% 

Spíše spokojen/a 97 66% 31 74% 66 63% 28 78% 30 68% 31 58% 8 62% 6 100% 20 67% 38 69% 33 60% 

Spíše nespokojen/a 27 18% 7 17% 20 19% 5 14% 7 16% 13 25% 2 15% 0 0% 4 13% 10 18% 13 24% 

Velmi nespokojen/a 5 3% 1 2% 4 4% 1 3% 3 7% 1 2% 0 0% 0 0% 2 7% 1 2% 2 4% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

SYSTÉM 

ODMĚŇOVÁNÍ 
Celkem 

Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Velmi spokojen/a 8 5% 2 5% 6 6% 1 3% 3 7% 3 6% 1 8% 0 0% 4 13% 1 2% 3 5% 

Spíše spokojen/a 62 42% 16 38% 46 44% 15 42% 17 39% 24 45% 6 46% 5 83% 8 27% 26 47% 23 42% 

Spíše nespokojen/a 67 46% 21 50% 46 44% 16 44% 21 48% 24 45% 6 46% 1 17% 16 53% 24 44% 26 47% 

Velmi nespokojen/a 9 6% 3 7% 6 6% 4 11% 3 7% 2 4% 0 0% 0 0% 2 7% 4 7% 3 5% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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8. otázka: Jak často Vás přímý nadřízený chválí za Vaši práci? 

 Celkem 
Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Za každou dobře 

odvedenou práci 
27 18% 5 12% 22 21% 6 17% 11 25% 7 13% 3 23% 3 50% 4 13% 11 20% 9 16% 

Často 24 16% 9 21% 15 14% 11 31% 4 9% 8 15% 1 8% 1 17% 6 20% 11 20% 6 11% 

Zřídka 73 50% 23 55% 50 48% 16 44% 26 59% 26 49% 5 38% 2 33% 16 53% 25 45% 30 55% 

Nikdy mne nechválí 22 15% 5 12% 17 16% 3 8% 3 7% 12 23% 4 31% 0 0% 4 13% 8 15% 10 18% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

9. otázka: Pokud budete za špatně odvedenou práci kritizován/a, bude Vás to příště motivovat k většímu výkonu? 

 Celkem 
Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Rozhodně ano 33 23% 9 21% 24 23% 11 31% 9 20% 11 21% 2 15% 2 33% 8 27% 10 18% 13 24% 

Pokud si budu 

špatně odvedené 

práce vědom/a, ano 

101 69% 29 69% 72 69% 23 64% 31 70% 37 70% 10 77% 4 67% 19 63% 38 69% 40 73% 

Ne 10 7% 4 10% 6 6% 2 6% 3 7% 4 8% 1 8% 0 0% 3 10% 5 9% 2 4% 

Jiné 2 1% 0 0% 2 2% 0 0% 1 2% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 2 4% 0 0% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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10. otázka: Je pro Vás průběžné hodnocení Vaší práce důležité? 

 Celkem 
Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Rozhodně ano 25 17% 7 17% 18 17% 2 6% 4 9% 15 28% 4 31% 1 17% 5 17% 9 16% 10 18% 

Spíše ano 66 45% 22 52% 44 42% 19 53% 26 59% 18 34% 3 23% 5 83% 14 47% 21 38% 26 47% 

Spíše ne 46 32% 6 14% 40 38% 14 39% 12 27% 16 30% 4 31% 0 0% 11 37% 20 36% 15 27% 

Rozhodně ne 9 6% 7 17% 2 2% 1 3% 2 5% 4 8% 2 15% 0 0% 0 0% 5 9% 4 7% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

11. otázka: Jste spokojen/a s tím, jak často toto hodnocení probíhá? 

 Celkem 
Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Ano 87 60% 26 62% 61 59% 21 58% 28 64% 31 58% 7 54% 6 100% 18 60% 27 49% 36 65% 

Ne, probíhá příliš 

často 
43 29% 13 31% 30 29% 14 39% 10 23% 13 25% 6 46% 0 0% 10 33% 22 40% 11 20% 

Ne, mohlo by 

probíhat častěji 
16 11% 3 7% 13 13% 1 3% 6 14% 9 17% 0 0% 0 0% 2 7% 6 11% 8 15% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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12. otázka: Pracovní kolektiv, ve kterém se denně pohybuji, vnímám jako: 

 Celkem 
Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Výborný 48 33% 17 40% 31 30% 15 42% 17 39% 14 26% 2 15% 2 33% 9 30% 19 35% 18 33% 

Uspokojivý 62 42% 17 40% 45 43% 14 39% 16 36% 24 45% 8 62% 3 50% 13 43% 23 42% 23 42% 

Mohl by být lepší 27 18% 7 17% 20 19% 6 17% 9 20% 9 17% 3 23% 1 17% 8 27% 9 16% 9 16% 

Špatný 9 6% 1 2% 8 8% 1 3% 2 5% 6 11% 0 0% 0 0% 0 0% 4 7% 5 9% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

13. otázka: Jste spokojen/a s dostatkem informací, které jsou Vám poskytovány pro vykonávání Vaší práce? 

 Celkem 
Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Velmi spokojen/a 22 15% 7 17% 15 14% 6 17% 6 14% 9 17% 1 8% 2 33% 3 10% 6 11% 11 20% 

Spíše spokojen/a 93 64% 28 67% 65 62% 23 64% 30 68% 32 60% 8 61% 2 33% 21 70% 39 71% 31 56% 

Spíše nespokojen/a 28 19% 6 14% 22 21% 6 17% 8 18% 10 19% 4 31% 2 33% 6 20% 8 15% 12 22% 

Velmi nespokojen/a 3 2% 1 2% 2 2% 1 3% 0 0% 2 4% 0 0% 0 0% 0 0% 2 4% 1 2% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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14. otázka: Pokud si nevíte rady se zadaným úkolem, můžete se bez jakýchkoliv problémů obrátit na svého nadřízeného? 

 Celkem 
Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Určitě ano 71 49% 20 48% 51 49% 19 53% 23 52% 24 45% 5 38% 4 67% 12 40% 26 47% 29 53% 

Většinou ano 43 29% 13 31% 30 29% 10 28% 15 34% 15 28% 3 23% 1 17% 12 40% 13 24% 17 31% 

Většinou ne 18 12% 5 12% 13 13% 4 11% 3 7% 8 15% 3 23% 1 17% 4 13% 9 16% 4 7% 

Určitě ne 14 10% 4 10% 10 10% 3 8% 3 7% 6 11% 2 15% 0 0% 2 7% 7 13% 5 9% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

15. otázka: Máte pocit, že jste za splnění některého mimořádného úkolu vždy náležitě odměněni? 

 Celkem 
Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Určitě ano 3 2% 1 2% 2 2% 0 0% 2 5% 0 0% 1 8% 0 0% 0 0% 1 2% 2 4% 

Většinou ano 43 29% 18 43% 25 24% 11 31% 9 20% 20 38% 3 23% 4 67% 9 30% 14 25% 16 29% 

Většinou ne 59 40% 16 38% 43 41% 13 36% 23 52% 18 34% 5 39% 1 17% 11 37% 22 40% 25 45% 

Určitě ne 23 16% 6 14% 17 16% 8 22% 3 7% 9 17% 3 23% 0 0% 7 23% 9 16% 7 13% 

Nevím 18 12% 1 2% 17 16% 4 11% 7 16% 6 11% 1 8% 1 17% 3 10% 9 16% 5 9% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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16. otázka: Celkovou vybavenost mého pracoviště hodnotím jako: 

 Celkem 
Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Vynikající 28 19% 11 26% 17 16% 9 25% 10 23% 6 11% 3 23% 1 17% 6 20% 8 15% 13 24% 

Dostatečnou 112 77% 31 74% 81 78% 27 75% 32 73% 43 81% 10 77% 5 83% 22 73% 45 81% 40 73% 

Nedostatečnou 4 3% 0 0% 4 4% 0 0% 2 5% 2 4% 0 0% 0 0% 2 7% 1 2% 1 2% 

Špatnou 2 1% 0 0% 2 2% 0 0% 0 0% 2 4% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zdroj: vlastní zpracování 

18. otázka: Prostředí, ve kterém pracuji a denně se pohybuji, na mne působí: 

 Celkem 
Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Velice příjemně 20 14% 7 17% 12 12% 2 6% 10 23% 5 9% 2 15% 1 17% 3 10% 5 9% 10 18% 

Spíše příjemně 115 79% 30 71% 86 83% 33 92% 34 77% 40 75% 9 69% 5 83% 24 80% 46 84% 41 75% 

Spíše nepříjemně 11 8% 5 12% 6 6% 1 3% 0 0% 8 15% 2 15% 0 0% 3 10% 4 7% 4 7% 

Velice nepříjemně 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 
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19. otázka: S nabízenými zaměstnaneckými výhodami jsem: 

 Celkem 
Pohlaví Věk Délka pracovního poměru 

muž žena 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let < < 1 rok 1-4 roky 5-9 let 10 let < 

Velice spokojen/a 28 19% 8 21% 20 19% 6 17% 8 18% 13 25% 2 15% 2 33% 6 20% 8 15% 13 24% 

Spíše spokojen/a 99 68% 29 67% 70 67% 24 67% 31 70% 32 60% 11 85% 4 67% 18 60% 40 73% 36 65% 

Spíše spokojen/a 17 12% 5 12% 12 12% 6 17% 5 11% 6 11% 0 0% 0 0% 6 20% 6 11% 5 9% 

Velice spokojen/a 2 1% 0 0% 2 2% 0 0% 0 0% 2 4% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 

Celkem 146 100% 42 100% 104 100% 36 100% 44 100% 53 100% 13 100% 6 100% 30 100% 55 100% 55 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 


