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1 Úvod 
 

Všechny organizace zabezpečují pro svou existenci pracovní sílu v potřebném 

množství, s potřebnými znalostmi a dovednostmi. Jedině tak může organizace stanovit 

a realizovat své podnikové cíle. Mnoho lidí se v průběhu svého aktivního života dostane 

do styku se systémem řízení lidských zdrojů, buď jako zaměstnanec nebo zaměstnavatel. 

Pokud se člověk chce stát dobrým zaměstnavatelem, musí své zaměstnance dobře znát a umět 

je správně motivovat k dosažení jak jejich, tak i své spokojenosti a následně vysokého 

výkonu. Také by měl být schopen s nimi komunikovat, což výrazně posiluje mezilidské 

vztahy, dále aktivně naslouchat a v neposlední řadě dávat odpovídající zpětnou vazbu. Tyto 

okolnosti mohou být pro organizaci velkým přínosem, neboť může být dosaženo jisté 

pracovní harmonie. Takto správně motivovaný a spokojený zaměstnanec je do své práce 

zapálen a dobře plní jak cíle osobní, tak i firemní. Někdy se může těšit na nové úkoly, v jiném 

případě na své nové nebo stávající spolupracovníky.  

Cílem této bakalářské práce je analýza systému motivace zaměstnanců ve zdravotní 

pojišťovně a zjistit případné nedostatky. Ke zjištění motivace zaměstnanců je použita metoda 

dotazování pomocí dotazníkového šetření. Všechny potřebné informace jsou sesbírány 

především ze dvou zdrojů, a to z již zmíněného dotazníkového šetření a také od vedoucího 

personalisty. 

Výzkum probíhá s vybranými zaměstnanci, kteří jsou z oddělení, které jednají 

se zákazníky pojišťovny ProVšechny. Výsledky dotazníku by měly ukázat současný 

motivační stav zaměstnanců v organizaci tak, jak ho vidí a soudí sami zaměstnanci. Po získání 

a zpracování těchto informací jsou navrhnuta doporučení, která by mohla pomoci k vylepšení 

současného motivačního programu podniku.  

Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část je 

zaměřena především na vysvětlení nejdůležitějších pojmů, které jsou nezbytné k pochopení 

problematiky motivování. Dále tato část obsahuje motivační teorie, jež k motivaci 

neodmyslitelně patří. V druhé, praktické části práce je záměrem analyzování současného 

stavu organizace. Následně po vyhodnocení všech získaných podmětů, jsou stanoveny návrhy 

a doporučení, které by mohly přispět k případným změnám k lepšímu. 

V první kapitole jsou vysvětlena teoretická východiska motivačního pojetí. Obsahuje 

některé základní pojmy, které se daného tématu týkají. Další část je věnována teoriím 

motivace, které jsou pro každého manažera bez pochyb velice důležité. Kapitola obsahuje 
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také vysvětlení vztahu motivace-peníze a motivace-výkon. Není opomenut ani motivační 

profil či frustrace, stres a konflikt. 

Druhá kapitola je vyhrazena pro charakteristiku organizace. Jelikož vybraná zdravotní 

pojišťovna, která k vypracování této bakalářské práce poskytla veškeré důležité a cenné 

informace nechce být zveřejněna, je dále uváděna pod fiktivním názvem, který je zvolen 

jako zdravotní pojišťovna ProVšechny. 

Obsahem závěrečné, třetí kapitoly je analýza současného stavu organizace, návrhy 

a doporučení. Analýza současného stavu organizace je hodnocena dle získaných informací 

přímo od personálního vedoucího a ostatních interních zdrojů organizace. Následně 

pomocí dotazníkového šetření, podaného vybraným oddělením, jsou zpracovány výsledky, 

které jsou uvedeny v grafech a tabulkách. Konečná fáze této kapitoly obsahuje návrhy 

a doporučení plynoucí z vyhodnocení dotazníkového šetření. 
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2 Teoretická východiska motivace 

Tato kapitola je zaměřena především na vysvětlení důležitých pojmů, 

které se v průběhu práce vyskytují, a dále jsou charakterizovány přístupy známých 

psychologů, jako je Maslow či Herzberg. Nahlíží také do problematiky některých vztahů 

jako je motivace a výkon, či motivace a peníze. 

2.1  Základní pojmy 

Slovo „motivace“ pochází z latinského slova „movere“, což ve volném překladu 

znamená hýbati, pohybovati. Lze s ním označit všechny vnitřní podměty, které vedou k určité 

činnosti, k určitému jednání.
1
 

„Motivování je často považováno za cosi záhadného – něco jako kouzelný prášek, 

kterým posypete spolupracovníky a najednou budou všichni plní energie a ochoty pracovat 

produktivně.“
2
 

Motivace má tu vlastnost, že působí současně ve třech rovinách, ve třech dimenzích. 

První je dimenze směru. Ta člověka navádí jít určitým směrem, orientovat ho na to správné 

a vyhnout se jiným možným směrům. Vyjadřuje se jako „chci to a to“, „rád bych to a to“, 

„toužím po tom a tom“ apod. Druhá je dimenze intenzity. Zde se projevuje úsilí, s jakým 

člověk chce dosáhnout určitého cíle. Používají se výrazy jako „docela bych chtěl“, „chci“, 

či „velmi toužím“. Posledním, třetím směrem je dimenze stálosti. Tady se ukazuje, 

jak se motivovaný člověk dostává ke svému cíli přes nejrůznější překážky.
3
 

Opakem k motivaci je DEMOTIVACE. Pracovní demotivace je u spousty lidí 

způsobena špatnou organizací práce nebo přetížením prací. Jejím důsledkem bývá vysoká 

absence a fluktuace zaměstnanců. K negativním signálům demotivace patří např. nepozornost, 

nedbalý vztah k práci a nedostatek chuti do práce, neupravený zevnějšek zaměstnanců, 

nepořádek na pracovišti, příznaky agrese, monotónní řeč.
4
  

Motiv a stimul jsou velmi podobné pojmy, avšak odlišují se od sebe zásadními 

rozdíly. Pokud je splnění daného úkolu v souladu s vnitřním vyladěním člověka, pak se jedná 

o motiv. Jestliže je však plnění spjato se ziskem nějakým hodnot, jež přicházejí zvenčí, 

                                                 
1
 PROVAZNÍK Vladimír a Růžena KOMÁRKOVÁ (2004). 

2
 KEENANOVÁ, Kate (1995, s. 5). 

3
 BEDRNOVÁ, E., I. NOVÝ et al. (1998). 

4
 HALBERŠTÁT, Ladislav (2005). 
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hovoříme o stimulech. Úkol je tedy plněn buď jedním, nebo druhým způsobem, avšak obojí 

může působit současně a vzájemně se posilovat.
5
  

Motiv je něco, co má každý z nás v sobě. Je to jakási nadpřirozená síla, která nás 

neustále pohání ke snaze být co nejlepší a dosáhnout tak svých stanovených cílů. Jsou dva 

druhy motivů a to motivy prvotní, neboli primární a motivy druhotné, jinak řečeno 

sekundární. Prvotní jsou vrozené a jedná se o biologické potřeby, jako jsou pudy 

nebo instinkty. Druhotné jsou pak získané a jsou zde zařazeny především návyky, zájmy, 

hodnoty a hodnotové preference a ideály. Tyto druhotné motivy mohou více či méně určovat 

směr, kterým se jedinec hodlá ubírat.
6
 

Známé jsou tři složky motivace a to směr, úsilí a vytrvalost. Směr znamená vytyčení 

cíle, kterého chce člověk dosáhnout. Úsilí s jakou snahou se o to snaží a vytrvalost jak dlouho 

se o to pokouší.
7
 

Za stimul je považován takový podnět, který vyvolává změny v chování i motivaci 

člověka a působí na něj zvnějšku. Stimulace je poměrně jednoduchá. Dokud je poskytována 

stimulace (vyplácení odměny, kompenzace nepohodlí spojená s výkonem úkolu) může být 

očekáváno plnění práce. Když se však stimulace dostavovat nebude, práce zřejmě nebude 

dostatečně plněna.
8
 

V psychologii je potřeba chápána jako silný pocit, ne vždy zcela uvědomovaný 

nedostatek něčeho, co je pro daného jedince subjektivně významného (důležitého, 

potřebného).
9
 Známou teorií vysvětlující uspokojování potřeb je například Maslowova 

pyramida potřeb. (viz kapitola 2.2.1.) 

 

Obr. 2.1 Model motivace související s potřebami 

 

Zdroj: ARMSTRONG, Michael (2007, s. 160). 

                                                 
5
 PLAMÍNEK, Jiří (2010). 

6
 BEDRNOVÁ, E., I. NOVÝ et al. (1998). 

7
 ARMSTRONG, Michael (2007). 

8
 PLAMÍNEK, Jiří (2010). 

9
 BEDRNOVÁ, E., I. NOVÝ et al. (1998). 
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 „Tento model naznačuje, že motivace je iniciována vědomým nebo mimovolným 

zjištěním neuspokojených potřeb. Tyto potřeby vytvářejí přání dosáhnout něčeho nebo něco 

získat. Poté jsou stanoveny cíle, o nichž se věří, že uspokojí tyto potřeby a přání, 

a volí se cesty nebo způsoby chování, od nichž se očekává, že povedou k dosažení 

stanovených cílů.“ 
10

 

2.2  Motivace a peníze 

Peníze jsou nejobvyklejší formou odměn. Jsou vlastně to, po čem většina lidí touží. 

Herzberg však jejich účinnost zpochybnil. Lidé, kteří nemají peněz dostatek, jsou 

nespokojení, ale pokud je mají, nemohou být spokojeni napořád. Zaměstnanci dostávající 

pevný plat se cítí uspokojeni, když dostanou přidáno, je to pro ně totiž jakási forma uznání 

a mají pocit, že si jich jejich zaměstnavatel váží. Tento pocit však může rychle odeznít, 

jelikož nemusí být uspokojeny potřeby jiné. Například pracovní podmínky nebo kvalita řízení. 

Lidé jsou však navzájem od sebe odlišní, mají jinak postavené hodnoty a uznávají jiné cíle, 

proto toto tvrzení nemusí platit vždy. Někteří mohou peníze brát za nejvyšší faktor, druzí 

je považují za samozřejmost. 

Přesto všechno jsou peníze stále důležité, protože uspokojují mnoho potřeb. 

Ať už se jedná o základní potřeby přežití a bezpečí, či potřebu sebeúcty a postavení. Mohou 

každého jedince odlišit od ostatních spolupracovníků a tím mu zajistit důležitou prestiž. 

Peníze se staly také důležitým kritériem při výběru práce. Zaměstnance většinou 

nejvíce zajímá, jaký bude jeho měsíční příjem a jaké benefity by mohl získat. Podle těchto 

kritérií, samozřejmě ne jako jediných, si mnohokrát vybírá svého nového zaměstnavatele. 

Nabízí se otázka, zdali tedy peníze motivují. Ve většině případů tomu tak je. Silně 

motivování lidé očekávají, že za svou vykonanou práci dostanou peněžní odměnu. 

Někdy se ale nevyhnou opaku. Lidé, kteří pracují pouze pro peníze, nemusí své úkoly vnímat 

jako přiměřené, a tudíž je nemusí plnit dobře. 

Za správných okolností pak peníze mohou působit jako pozitivní motivace. 

Už jen proto, že lidem často nestačí jen to, co mají, ale chtějí získávat stále více. Jednodušeji, 

peníze potřebují, ale i chtějí. Někdy mohou posloužit jako hmatatelný nástroj uznání. 

Avšak špatně vytvořený a nastavený systém řízení odměňování ve společnosti může vést 

k demotivaci, frustraci a dokonce konfliktům mezi zaměstnanci.
11

 Frustraci, deprivaci, stresu 

a konfliktům bude věnována samostatná kapitola: 2.7. Frustrace, deprivace, stres a konflikt. 

                                                 
10

 ARMSTRONG, Michael (2007, s. 160). 
11

 ARMSTRONG, Michael (2007). 
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2.3  Motivace a výkon 

Podle toho, jak jsou zaměstnanci v práci spokojeni, takový podávají výkon. Podaný 

výkon pak závisí na mnoha faktorech (viz příloha č. 1). 

Existují dva typy motivace, které umožňují zvýšit pracovní výkon. Jedná se o motivaci 

vnitřní a vnější. 

Vnitřní motivace na lidi působí tak, že jsou motivováni sami sebou skrze hledání 

a vykonávání práce, která naplňuje jejich vlastní potřeby, nebo slouží ke splnění jejich cílů. 

Také obsahuje faktory, které si lidé sami vytvářejí a následně mohou ovlivňovat způsob jejich 

chování. Mezi takové faktory může být zařazeno následující: odpovědnost, volnost práce, 

zajímavá a podnětná práce, příležitosti k funkčnímu postupu, či využívat a rozvíjet schopnosti 

a dovednosti. Vnitřní motivátory mohou mít dlouhodobější a hlubší účinek, jelikož jsou 

součástí jedince. 

Vnější motivace představuje motivaci lidí prostřednictvím managementu a to formou 

odměn nebo naopak trestů. Například: zvýšení platu, povýšení, pochvala, kritika a další. 

Vnější motivátory nemusí působit dlouhodobě, ale mohou mít výrazný dočasný účinek.
12

 

Síla motivu je dána poměrem touhy po úspěchu a strachu z neúspěchu. Pokud je strach 

vysoký, pak ani dosahovaný výkon nemůže být nijak velký. Existují dva typy lidí s ohledem 

na sílu motivu výkonu. První z nich jsou lidé orientováni na dosahování úspěchů a druzí lidé 

jsou takoví, kteří se neúspěchu vyhýbají.
13

 Dle vzorce č. 1 platí níže uvedený vztah.
 
 

               

Potřeba úspěchu 

Výkonová motivace =    ----------------------------------------------       (1) 

            Potřeba vyhnout se neúspěchu 

 
Zdroj: PROVAZNÍK, Vladimír a Růžena KOMÁRKOVÁ (2004, s. 44). 

 

Pokud bude vyšší potřeba úspěchu, pak je možno očekávat, že aktivity, které budou 

uskutečňovány, se budou s vyšší pravděpodobností soustřeďovat na úspěch. 

Pokud však budou převažovat potřeby vyhnutí se neúspěchu, můžeme počítat s pasivním 

přístupem jedince. 

 

 

 

                                                 
12

 ARMSTRONG, Michael (1999). 
13

 NAKONEČNÝ, Milan (2004). 
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Vztah výkonu a motivace lze přiblížit následující rovnicí č. 2.  

 

   , (2) 
 

Zdroj: PROVAZNÍK, Vladimír a Růžena KOMÁRKOVÁ (2004, s. 41). 

kde V = úroveň výkonu, 

M = úroveň motivace (jak moc člověk chce výkon podat), 

S = úroveň schopností (například vědomosti, znalosti a dovednosti). 

 

Celý vztah vlastně znázorňuje, jak moc záleží na úrovni motivace a vlastních 

schopnostech k podání žádaného výkonu. 

 Pokud jsou zaměstnanci motivováni velmi málo (či vůbec), nebo pak přespříliš, není 

to nejlepší cesta k dosažení cílů. Když nejsou motivováni vůbec, jejich výkon tomu bude 

odpovídat, což znamená, že bude velice nízký nebo nulový. Pokud je naopak motivace 

přehnaná, může to na člověka působit jako vysoké vnitřní psychické napětí, které jeho 

chování negativně ovlivní. Snižuje jeho subjektivní předpoklady výkonu a celý výkon 

je pak oslaben. Největším problémem je najít tu správnou optimální míru motivace. 

 Vztah, jenž vyjadřuje náročnost úkolů, výkonnosti a úrovně motivace, 

pak jednoznačně vysvětluje tzv. Yerkes - Dodsonův zákon, který je také označován 

jako „obrácená U - křivka“.
14

 Tento zákon ukazuje, že ani zvýšená motivace, například 

z vysokých odměn, nemusí zákonitě zlepšovat zaměstnancův výkon. Člověk tedy může docílit 

optimální výsledky a být správně motivován jen tehdy, pokud náročnost úkolu je hodnocena 

jako jednoduchá, tzn., že zaměstnanec dokáže úkol splnit, a zároveň mu bude dostatečně 

rozumět. Tyto optimální výsledky bude mít za předpokladu, že bude existovat optimální 

úroveň motivace pro plnění daného úkolu. Pokud ovšem úkoly budou složitější, 

nebo pro člověka dokonce nerealizovatelné, ve smyslu splnění, poté jeho výkonová motivace 

klesá, až se rovná nule. Příkladem může být vysoká odměna za zadaný úkol, která může vést 

zaměstnance k přemýšlení nad významností tohoto úkolu. Tudíž svěřený úkol nemusí splnit 

správně jako běžný úkol, jež by vykonal automaticky, ale ve své přehnané snaze splnit ho 

co nejlépe, ho vykoná špatně.
15

 

 

 

                                                 
14

 PROVAZNÍK, Vladimír a Růžena KOMÁRKOVÁ (2004). 
15

 KOVANDA, Lukáš. Ludwig von Mises Institut. Lukáš Kovanda: Příběh dluhové smršti. 
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Obr. 2.2 Yerkes - Dodsonův zákon 

   

Zdroj: PROVAZNÍK, Vladimír a Růžena KOMÁRKOVÁ (2004, s. 43). 

 

Špatný výkon 

„Je snadné přisoudit špatný výkon pouze nedostatku motivace. Ve skutečnosti může být 

způsoben mnoha jinými okolnostmi, z nichž žádná nemusí mít nic společného s individuální 

motivací.“
 16

 

» Nedostatečná kvalifikace – pokud zaměstnanci nejsou ve své práci dostatečně 

kvalifikováni, práci nemusí chápat, nemusí je bavit, a proto nejsou ochotni vyvíjet 

zvláštní úsilí. 

» Neschopnost – jestliže zaměstnancům práce nejde od ruky, mnohokrát se práci snaží 

co nejvíce oddálit výmluvami. 

» Špatná kázeň – když v dané organizaci nejsou striktně nastaveny pravidla a dohled, 

mohou zaměstnanci svou práci brát na lehkou váhu. Následně chtějí své úkoly plnit 

co nejrychleji a také co nejjednodušeji. 

» Nízká úroveň – je dobré mít vytyčený cíl, aby si každý zaměstnanec mohl uvědomit, 

čeho má dosáhnout. Bez tohoto cíle může práce působit na pracovníky stále 

jako nedokonalá. 

» Špatné řízení – jestliže vedoucí nepůsobí na své zaměstnance jako autorita, mohou 

pracovníci své úkoly provádět ledabyle a bez možného přínosu jak pro ně samotné, 

tak pro organizaci. 

» Osobní problémy – pokud zaměstnanec začne z ničeho nic být v práci úplně jiný 

než doposud, může to souviset s jeho soukromím. 
17

 

                                                 
16

 KEENANOVÁ, Kate (1995, s. 9). 
17

 KEENANOVÁ, Kate (1995). 
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2.4  Motivační profil 

„Motivační profil představuje syntetickou, individuálně specifickou a v průběhu času 

relativně stabilní charakteristiku osobnosti člověka. Jejím obsahem jsou pro jedince 

příznačné, dominantní motivační orientace či tendence, resp. skladba, vyhraněnost a intenzita 

jeho vnitřních hnacích sil.“
18

 

Motivační profil každého člověka se vytváří a formuje spolu s vytvářením osobnosti 

již od nejútlejšího věku. Faktory, mající na vývoj vliv, kromě jiných, mohou být skladba 

a úroveň schopností, převažující temperamentové ladění, emoční charakteristiky, postoje 

a vlastnosti.  

Pokud vedoucí dokáže poznat motivační profil svých zaměstnanců, pak má určité 

výhody ve formě hlubšího porozumění jednotlivých projevů jeho chování a může ho správně 

stimulovat.  

Motivační profil je tvořen širokým spektrem dimenzí. Ty mohou sloužit jako návod 

pro poznání charakteristik motivace jedince. 

» Orientace na úspěch – je chápána jako společenské uznání, publicita, sláva, 

eventuelně peníze, ale také se může orientovat na pracovní činnost. Tady je úspěch 

chápán jako přirozeně vyplývající faktor z úspěšného vykonání dané činnosti. 

» Situační orientace – se zaměřuje na přítomnost, na aktuální stav či situaci. Klasická 

perspektivní orientace se pak dívá do budoucnosti. 

» Osobní orientace – cokoliv jedinec činí, dělá pro svůj vlastní užitek. Nemusí jít pouze 

o prospěch ekonomický.  

» Činorodost – většina zaměstnanců potřebuje pro svou práci neustále nové úkoly, 

jelikož stereotyp je unavuje.   

» Orientace na ekonomický prospěch – tato orientace platí pro jedince, kteří na prvním 

místě uznávají preferované hodnoty, jako jsou peníze či další materiální nebo hmotné 

hodnoty.
19

 

2.5  Teorie motivace s ohledem na motivaci pracovního jednání 

Důležitou roli zde hraje lidský faktor. Neustále, ať už vědomě, či nevědomě, 

se snažíme motivovat lidi k podání lepšího výkonu, nebo nejefektivnějšímu dosažení cílů, 

pomocí nejrůznějších technik a teorií. Jelikož každý z nás je jiný a na každého jedince platí 

něco jiného, je těchto teorií nepřeberné množství. Každý manažer by měl vědět, že se nemůže 

                                                 
18

 BEDRNOVÁ, E., I. NOVÝ et al. (1998, s. 239). 
19

 BEDRNOVÁ, E., I. NOVÝ et al. (1998). 
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řídit pouze podle jedné, ale mít přehled mezi všemi a dostatečně znát své zaměstnance a vědět 

„jak na ně“. 

V této práci je pozornost věnována pouze teoriím s ohledem na motivaci pracovního 

jednání. Tyto teorie se pak dále člení na dvě skupiny a to na teorie zaměřené na obsah a teorie 

zaměřené na proces. Pokud jsou zaměřeny na obsah, znamená to, že se pokouší najít veškeré 

faktory v jedinci, nebo pracovním prostředí, které vyvolávají a udržují určité chování. 

Jestliže jsou to teorie zaměřené na proces, jedná se o vysvětlení toho, čím je chování lidí 

vyvoláno, jak jej řídit, udržet a nakonec i ukončit. Snaží se především nadefinovat proměnné, 

kterými jsou úsilí, volba a vytrvalost. Mezi teorie zaměřené na obsah např. patří Maslowova 

hierarchie potřeb či Herzbergova dvoufaktorová teorie. Teorie spravedlnosti, Vroomova 

expektační teorie, nebo stimulační teorie jsou teoriemi zaměřenými na proces.
20

 

2.5.1 Maslowova hierarchie potřeb 

V roce 1943 americký psycholog Abraham Harold Maslow definoval hierarchii 

potřeb. Rozlišuje dva základní typy potřeb, potřeby nedostatku tzv. D-potřeby a potřeby růstu 

tzv. B-potřeby. Vytvořil z nich pět kategorií. Jsou to potřeby fyziologické, bezpečí a jistoty, 

sounáležitosti, uznání a úcty a potřeba seberealizace. První tři uvedené spadají do kategorie 

nedostatku, zbylé dvě do potřeb růstu. Vždy musí být na prvním místě uspokojeny potřeby 

nejnižšího řádu. To znamená, aby každý jedinec mohl v pyramidě postupovat nahoru 

a uspokojovat tak potřeby vyššího stupně, musí nejprve dojít k uspokojení potřeb na stupni 

nižším. Když člověk bude hladový a nebude mít střechu nad hlavou, nebude jeho prioritou 

myslet na uspokojení potřeby seberealizace. 

Fyziologické potřeby – zde spadají nejzákladnější potřeby související s přežitím, 

jsou to potřeby dýchání, potravin, tekutin, spánku, sexu, a tak dále. Na pracovišti 

pak hovoříme o potřebách pro dobré základní podmínky. Například klid, dobré, čisté pracovní 

prostředí, svěží vzduch nebo klimatizace. 

Potřeby bezpečí a jistoty – jsou to takové potřeby, které zahrnují touhu po pořádku, 

bezpečí, svobodě, ochraně před násilím, újmě na zdraví a nehodám. V pracovním prostředí 

to mohou být potřeby jistoty stálého zaměstnání a pracovních podmínek. 

Potřeby sounáležitosti – potřeby se všeobecně skládají z citových vztahů a to touhy 

po lásce, přátelství, partnerském vztahu a bytí ve společnosti. V organizacích mohou 

často tyto potřeby ovlivňovat spolupráci mezi kolegy nebo zaměstnanci. 

                                                 
20

 DONELLY, J.H., J.L. GIBSON a J.M. IVANCEVICH (1997). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1943
http://cs.wikipedia.org/wiki/Abraham_Harold_Maslow
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Potřeby uznání a úcty – jedná se o potřeby sebeúcty, sebevědomí a respektu k druhým 

lidem. Na pracovišti se tyto potřeby odráží v zájmu o práci s větší odpovědností 

a kompetencemi, poté jsou jedinci více motivování k úspěšnému plnění konkrétních úkolů. 

Potřeby seberealizace – jsou to nejvyšší potřeby, jež jsou umístěny v pyramidě 

na samém vrcholku. Pokud jsou uspokojeny všechny nižší potřeby, jedinec touží 

po seberealizaci, tj. rozvinutí svého jedinečného potenciálu. V organizacích se mohou 

tyto potřeby odrazit v touze po pracovních úkolech, které mohou ukázat, jaké má člověk 

dovednosti, schopnosti. Dále umožní rozvoj tvůrčích a inovativních přístupů.
21

 

Obr. 2.3 pěti-stupňová hierarchie potřeb 

 

Zdroj: FRANĚK, Petr. Filozofie úspěchu. Maslowova pyramida lidských potřeb. 

Původní teorie byla postupně doplňována a rozšiřována až na současnou osmi-

 úrovňovou pyramidu. Maslow tvrdí, že po seberealizaci přichází ještě fáze 

sebetranscendence, neboli spirituality, což je něco, co přesahuje samotného jedince. 

Po dosažení této fáze přichází úplné porozumění sama sebe, kdo daný člověk je. Znamená to, 

že veškeré individuální potřeby jsou zcela uspokojeny (viz příloha č. 2).
22

 

Kritika: 

 Ne každý s touto teorií jednoznačně souhlasí. Prvním důvodem je odlišnost lidí 

v různých organizacích, funkcích nebo zemích. Někoho může více zajímat komfortní 

pracoviště a vysoký plat, druhého zase tyto věci nezajímají, jelikož má vysokou potřebu 

seberealizace. Dalším problémem může být, že se potřeby mohou překrývat, což znamená, 

                                                 
21

 STEERS, R. M., L. W PORTER a G. A BIGLEY (1996). 
22

 HÁJEK, Martin. Vedeme.cz. Vybrané teorie motivace k vedení lidí. 
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že jeden faktor může ovlivňovat všechny kategorie. Např. peníze. V neposlední řadě 

také kritici tvrdí, že potřeby jsou proměnlivé v čase, tudíž vždy hierarchie platit nemůže. 

Uspokojují se pouze ty potřeby, které jsou pro jedince v dané situaci aktuální. Rozdílný 

pohled bude mít mladý člověk zakládající rodinu a zajištěný člověk, těšící se na důchod.
23

 

2.5.2 Herzbergova dvoufaktorová teorie 

Druhou, na obsah orientovanou teorii v roce 1959 zformuloval Frederick Herzberg. Svou 

teorii založil na studiu několika stovek účetních a inženýrů. S několika kolegy udělali 

výzkum, kdy se ptali na dvě stále se opakující stejné otázky. První otázka zněla: „Můžete 

do detailu popsat, kdy jste se v práci cítil/a obzvláště dobře?“ a druhá otázka byla: „Můžete 

do detailu popsat, kdy jste se v práci cítil/a obzvláště špatně?“ Na základě jeho zkoumání 

Herzberg uvádí, že zaměstnanci odpovídali dvojím způsobem. Popisovali zážitky, které byly 

spojeny s obsahem a spokojeností s prací, takové Herzberg nazval motivátory, 

neboli satisfaktory. Jestliže nejsou přítomny, vyvolávají velkou nespokojenost. Jedná se o šest 

položek: úspěch, uznání, odpovědnost, kariérní růst, povýšení a práce samotná. Nebo naopak 

takové zážitky, které způsobovaly nespokojenost zaměstnanců. Ty nazval jako tzv. udržovací 

faktory, neboli dissatisfaktory. Mezi ně patří: firemní politika, pracovní podmínky, plat, 

jistota práce, vztahy s nadřízenými, podřízenými a kolegy, kontrola, postavení a osobní 

život.
24

 

 Udržovací faktory mají za následek spokojenost, avšak člověka nemotivují, 

z toho vyplývá, že pokud nejsou udržovací faktory přítomny, jsou lidé spíše nespokojeni. 

Naopak druhá skupina satisfaktorů jsou silnou motivací, když jsou přítomny. 

Ovšem když scházejí, tak nemají za následek to, že by zaměstnanci byli nějak více 

nespokojeni. Na závěr celého šetření Herzberg usoudil, že protiklad spokojenosti není 

nespokojenost, nýbrž jen žádná spokojenost.  

 

Kritika: 

Největší problém této teorie je zřejmý. Výzkum byl proveden na několika stovkách 

účetních a techniků. Ti samozřejmě mohou mít jiný pohled na práci. K jejich práci potřebují 

vyššího vzdělání, což na ně zároveň působí jako motivace. Od toho také očekávají příslušné 

ohodnocení. Faktory, které Herzberg považuje za udržovací (plat, jistota práce, aj.), 

jsou manuálními pracovníky vnímány spíše jako motivační. 

                                                 
23

 DONELLY, J.H., J.L. GIBSON a J.M. IVANCEVICH (1997). 
24

 STEERS, R. M., L. W PORTER a G. A BIGLEY (1996). 
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Kritici tvrdí, že lidé mají odlišný pohled na svou spokojenost a nespokojenost, 

než Herzberg. Spokojenost přisuzují spíše svým dosaženým výsledkům a úspěchům, 

kdežto příčinu své nespokojenost vidí v politice podniku, nebo špatném vedení a ne vinou 

svých nedostatků. Je také možné, že jeden faktor může být pro jednoho jedince příčinou 

spokojenosti a na druhou osobu může působit právě naopak, tedy jako příčina nespokojenosti. 

Herzberg předpokládá, že existuje úzký vztah mezi spokojeností a produktivitou. 

Toto tvrzení bylo v mnoha případech prozkoumáno, na několika různých lidech (př. vysoce 

kvalifikované ženy, obchodníci s potravinami, ošetřovatelé, důstojníci v armádě a mnoha 

dalších) v různém prostředí (Finsko, Maďarsko, Rusko, atd.). Avšak všichni kdo výzkum 

uskutečnili, došli k jiným výsledkům.
25

 

2.5.3 Porovnání Herzbergova a Maslowova modelu 

Oba modely jsou si velice podobné. Maslowova teorie říká, že lidé mohou dosáhnout 

vyšších potřeb (např. seberealizace) a to pro ně může být největším motivátorem. Zároveň 

však musí stále udržovat potřeby nižší úrovně, aby se na této úrovni mohli udržet. Peníze jsou 

proto důležité jak pro lidi s nízkým příjmem, tak pro vysoce postaveného manažera. 

Herzbergův model rozšiřuje Maslowův model rozložením všech úrovní do pouhých dvou.
26

 

 

Obr. 2.4 Maslowova a Herzbergova teorie: podobnosti 

 

 
Zdroj: DONELLY, J.H., J.L. GIBSON a J.M. IVANCEVICH (1997, s. 380). 
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Tab. 2.1 Maslowova a Herzbergova teorie: rozdíly 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DONELLY, J.H., J.L. GIBSON a J.M. IVANCEVICH (1997, s. 380). 

2.5.4 Teorie spravedlnosti 

Teorie spravedlnosti je zaměřena na vnímání pocitu jedince, jak se s ním zachází, 

oproti jiným lidem. Znamená to, že sám porovnává, jak s ním bylo v dané situaci zacházeno 

a posuzuje to vzhledem k člověku jinému, který je na stejné úrovni, nebo ve stejném 

postavení jako je on.  

 Teorie spravedlnosti říká, že pokud se s lidmi bude zacházet spravedlivě, budou 

motivováni. Jestliže však dojde k opaku a s lidmi bude zacházeno nespravedlivě, může se stát, 

že budou přirozeně demotivováni.
27

 Někdy však dojde k tomu, že uvědomění si 

nespravedlnosti působí na lidi jako motivace a snaží se nespravedlnost odstranit. 

K nespravedlnosti dochází tehdy, když lidé cítí, že výsledky nejsou spravedlivé ve srovnání 

s tím, co dostávají jiní lidé. Pokud je zaměstnanec opravdu nedostatečně odměněn, což bývá 

častější, než že je nadměrně odměněn, dochází k pokusu o změnu situace. Změna může 

vyústit v častější absenci, menší produktivitu práce, žádosti o vyšší plat, nebo dodatečné 

zaměstnanecké výhody. Krajním případem pak může být i odchod ze zaměstnání.
28

  

 Známé jsou dvě formy spravedlnosti. Distributivní a procedurální spravedlnost. 

Distributivní se týká toho, jak lidé cítí, že jsou ohodnocování a odměňování podle svého 

přínosu v porovnání s ostatními. Procedurální říká, jak zaměstnanci posuzují spravedlnost 

postupů probíhající v podniku u hodnocení zaměstnanců, povyšování a v disciplinárních 

řízeních. Pocity u procedurální spravedlnosti jsou úzce spjaty s pěti interpersonálními faktory: 

 

1. přiměřené zvažování pracovníkova stanoviska, 

2. potlačení osobní předpojatosti k pracovníkům, 

                                                 
27

 ARMSTRONG, Michael (2007). 
28

 DONELLY, J.H., J.L. GIBSON a J.M. IVANCEVICH (1997). 

Oblast Maslow Herzberg 

1. Vztahuje se Na všechny lidi ve společnosti 

ve všech typech zaměstnání, ale 

i na důchodce. 

Většinou na duševní pracovníky 

a na vysoce kvalifikované  

specialisty. 

2. Vliv potřeb 

na chování 

Všechny potřeby mohou motivovat  

chování. 

Pouze některé vnitřní potřeby  

Mohou fungovat jako motivátory. 

3. Role peněžní 

odměny 

Může motivovat. Není klíčovým motivátorem. 

4. Záběr Týká se všech lidí a jejich životů. Soustřeďuje se na práci. 

5. Typ teorie Deskriptivní (co je). Deskriptivní (co by mělo být). 
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3. důsledně stejné uplatňování kritérií u všech pracovníků, 

4. poskytování včasné zpětné vazby, týkající se důsledků rozhodování, 

5. poskytování přiměřených vysvětlení učiněných rozhodnutí.
29

 

 

Kritika: 

 Teorie neříká, jak spravedlnost v podniku nastolit. Každý má jiné měřítko 

a proto se špatně posuzuje, co je pro někoho správné a co není. Toto rozhodnutí většinou 

zůstává na manažerech. Většina výzkumů byla zaměřena pouze na plat, takže úplně chybí 

porovnání s jinými odměnami či výhodami, které jsou zaměstnancům poskytovány.
30

 

2.5.5 Expektační teorie 

Expektační teorie byla představena roku 1964 psychologem Victorem Vroomem. Jeho 

model je založen na předpokladu, že jednotlivci by měli vědomě a racionálně rozhodovat 

o svém chování. Například budou pracovat přesčas, nebo odcházet z práce brzy domů. 

Podle něj si zaměstnanci sami mohou zvolit, jaké pracovní chování budou zastávat. 

Vyberou si takové chování, u kterého věří, že jejich úsilí, bude přiměřeně odměněno. 

To je podstatou Vroomovy teorie. Aktivity také závisí na rozsahu úkolu. 

Třemi nejdůležitějšími proměnnými jsou volba, očekávání a preference. 

1. Volba (V) – je na jedinci, jaký způsob chování si vybere. Avšak každý vybraný styl 

je spojen s určitými pracovními návyky, jako je zvýšení mezd, smysl pro úspěch, přijetí 

od vrstevníků, únava, a tak dále. Platí zde rozmezí od 0 do 1. Př. Pokud bude prodavač 

každý den o hodinu déle v práci, bude mít na konci čtvrtletí 10% nárůst prodeje svých 

výrobků a to bude mít za následek zvýšení platu. Očekávání je velké, a proto je tato situace 

ohodnocena vysoce (např. 0,8). Pokud ale budeme mít stejný příklad, jen se bude lišit 

následek, že dojde k povýšení, pak je očekávaná hodnota velmi nízká (př. 0,1). 

2. Očekávání (O) - To znamená, do jaké míry splňuje jedincovo chování očekávané výsledky. 

Závisí na subjektivní pravděpodobnosti. Očekávání se pohybuje v rozmezí od nulové hodnoty 

výsledku, což nastane, když jedinec ví, že daný úkol není možné splnit, až po 1, 

kdy zaměstnanec ví, že úkol splnitelný je.  

Volba a očekávání jsou zde vyjádřeny jako pravděpodobnosti. 

                                                 
29

 ARMSTRONG, Michael (2007). 
30

 DONELLY, J.H., J.L. GIBSON a J.M. IVANCEVICH (1997). 
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3. Preference (P) – Preference je spojena s výsledky práce. Opět je ohodnocena od 0 do 1. 

Preference je vyjádřena jako subjektivní hodnota. Poté může být vztah uveden rovnicí č. 3 

jako: 

          , (3) 
 

Zdroj: DONELLY, J.H., J.L. GIBSON a J.M. IVANCEVICH (1997, s. 383).               

 

kde M představuje pracovní motivaci. 

 

Př. Pokud zaměstnanec očekává zvýšení mzdy a je to realizovatelné a možné, přisoudí 

nejvyšší hodnotu (=1,0). Dále pokud si je jistý, že zvýšení jeho intenzity (být o hodinu déle 

v práci každý den) povede ke zvýšenému výkonu, také to ohodnotí vysoce (= 0,8). 

A pokud je pevně přesvědčen, že nárůst výkonu bude mít za následek zvýšení mzdy, taktéž dá 

vysoké ohodnocení (=0,9). Použijeme základní vztah:   

. To znamená, že je vysoká motivační síla. Také to platí naopak. 

Pokud bude jen jedna proměnná nízká, celá motivační síla nemůže být vysoká.
31

  

 

Kritika: 

Kritici tvrdí, že tato teorie je velmi složitá. Těžko se měří všechny tři proměnné, 

každý má jiný pohled na preference. Navzdory nedostatkům má něco do sebe, 

jelikož když jde o odměnu, každý z nás se zeptá, jakou volbu provádíme, jestli máme nějaká 

očekávání a preference. 

2.5.6 Stimulační (Aktivační) teorie  

Tato teorie je založena na myšlence, že každé chování lidí je způsobeno určitými 

vlivy. Zaměřuje se na prostředí a jeho vlivy působící na jedince. Používá k tomu pozitivní 

nebo negativní stimuly. 

Kritika: 

Někteří kritici se domnívají, že takovéto odměňování, nebo stimulování výkonu 

je vlastně podplácení. Tímto manažeři manipulují se svými zaměstnanci a udržují si 

je tak v podniku. 

Jiní tvrdí, že se mnohokrát uplatňuje pouze motivace vnější (př. mzda) a často sami 

zaměstnanci zapomínají, nebo si vůbec neuvědomují motivaci vnitřní. Jako je pocit 

                                                 
31

 STEERS, R. M., L. W PORTER a G. A BIGLEY (1996). 
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uspokojení z dobře odvedené práce. Také se nabízí otázky, jestli použité stimulační 

prostředky jsou ty pravé, jak dlouho se svou působností vydrží a pro koho mají být použity.
32

 

2.6  Stimulační prostředky jako nástroje motivace 

Tato kapitola je zaměřena na přehled stimulačních prostředků a jejich využívání 

jako nástroje motivace. 

Je rozdíl mezi zaměstnanci, kteří jsou motivováni k práci a kteří nejsou. Odráží 

se to na jejich výkonnosti. Pokud člověk v sobě nemá vnitřní motivaci, a pracuje 

pouze kvůli dosažení stanoveného podnikového cíle, není plně s prací spokojen, proto nemusí 

být pro organizaci velkým přínosem. Pokud ovšem zaměstnanec vnitřní motivaci má, práce 

ho baví, chce se jí věnovat, pak se stává velkým přínosem pro organizaci, v níž pracuje, 

jelikož jeho cíle se rovnají cílům podnikovým, a to si přeje snad každá organizace.
33

 

Zaměstnanci ovšem sami musí věřit v několik podmínek, které jejich motivaci ovlivňují 

a to zejména v podání efektivního výkonu, které povede k získání předem stanovené odměny, 

musí cítit, že tyto odměny jsou pro ně atraktivními (rozdílnost preference různých odměn) 

nebo pro některé je důležitou motivací postup v kariéře spojen s uznáním a pocitem 

potřebnosti a mnoho dalších.
34

   

 

Přehled stimulačních prostředků: 

Podstatou stimulace je ovlivňování zaměstnanců v přiměřené míře a dostatečném 

množství. Pokud manažer pozná svého zaměstnance, co nejlépe to jde, může tím vhodněji 

vybrat z množství stimulačních podnětů právě ty, které onoho pracovníka nejvíce ovlivní 

a budou v danou chvíli nejúčinnější. 

 

Hmotná odměna bývá považována za hlavní stimulační prostředek. Hmotná odměna 

nemusí vždy splňovat formu peněžní odměny (mzda, plat, prémie, odměny za vyšší výkony, 

aj.), ale může mít podobu osobitějšího charakteru pro jednotlivé osoby. Takovou odměnou 

je pak služební automobil, telefon, notebook, zaměstnanecké akcie, slevy na podnikové zboží, 

půjčky pro zaměstnance za stanovených podmínek bezúročné, různé typy pojištění, 

ale také příspěvky na kosmetiku, kadeřníka, kulturu, sport, dopravu ve formě slevových 

poukázek a mnoho dalších. Záleží na jedinci, jak odměnu přijme, většinou je tato odměna 

                                                 
32

 DONELLY, J.H., J.L. GIBSON a J.M. IVANCEVICH (1997). 
33

 PROVAZNÍK, Vladimír a Růžena KOMÁRKOVÁ (2004). 
34

 VROOM, H. Victor (1990). 
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brána jako něco navíc, uvědomují si tím, jak jsou pro organizaci důležití a jaký zájem o jejich 

osobu organizace má. Pro společnost je to výhodou, jelikož u pracovníka vzrůstá jeho 

sebevědomí, pocit odpovědnosti a sounáležitosti. 

 

Pro všechny platí stejná pravidla: 

» zachování přímého vztahu výkonu a hmotné odměny,  

» odměny by měli zaměstnanci mít co nejdříve po ukončení daných úkolů, nikdy 

ne předem, 

» každý pracovník by měl znát fakt, že jak velké úsilí vynaloží, taková ho čeká odměna. 

Ta by měla přicházet podle prvního bodu, tedy ihned po ukončení a člověk by měl 

přesně vědět, za jaký výkon daná odměna je, 

» důležité je, aby každý věděl, jaká jsou pravidla pro získání odměn. Pravidla přesně 

stanovují, kdy si pracovník svou odměnu zaslouží, za jaký výkon je mu poskytnuta 

a jak dlouho ji bude pobírat, 

» aby mezi spolupracovníky a vedením na pracovišti byly přímé a neproblematické 

mezilidské vztahy je nutné zajistit, aby rozdělování odměn pracovním skupinám bylo 

stejně spravedlivé pro všechny členy. Pokud zaměstnanci vnímají případnou 

nespravedlivost, je zřejmé, že budou rozladěni a tato skutečnost může vést k oslabení 

jejich motivace,  

» hmotná odměna působí na většinu pracovníků jako primární faktor, tudíž je pro ně 

nejdůležitější při jejich motivaci a také při vynakládání úsilí k dosažení určených cílů, 

» spravedlivost a neporušování daných pravidel působí bez výjimky na všechny 

zaměstnance, proto je velice důležité jejich dodržování.
35

 

 

Nepeněžní odměna představuje jakékoliv odměny, které jsou zaměřeny na potřeby 

lidí. Můžou jimi být uznání, pochvala, ocenění, úspěch, nebo i projevy úcty. Mohou se týkat 

i osobního rozvoje, vzdělání a povýšení. Výhodou nehmotného odměňování je, že ho 

lze poskytnou přímo po ukončení výkonu.
36

 

Obsah práce je jedním z dalších stimulačních faktorů. Lidé se od sebe liší konkrétními 

znaky, které někoho oslovují více a druhého méně. U všech však není stejně účinný. 
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 PROVAZNÍK, Vladimír a Růžena KOMÁRKOVÁ (2004). 
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Některé apely, kterými můžeme působit na obsah práce: 

» apel na tvořivé myšlení: kreativita je velkým kladem, který jistě všichni ocení, je nutné 

vyhledávat nová řešení a být flexibilní na rychle se měnící podmínky, 

» apel na samostatnost, autonomii: pokud se jedná např. o manažery, pak se jedná 

o jejich rozhodnutí co, kdy a jak budou vykonávat, 

» apel hrdosti na práci: práce musí mít smysl a být užitečnou, je všeobecně prospěšná 

(příkladem mohou být lékaři, nebo stavbaři), 

» apel hrdosti na vlastní schopnosti: jedinec musí mít dostatečné schopnosti, dovednosti 

a znalosti, aby v práci mohl uspět (př. záchranáři, hasiči), 

» apel na seberozvoj: zde mohou být pouze ti, kteří zvládají rychle se vyvíjející, 

náročnější pracovní úkoly (př. pracovníci zabývající se genetikou), 

» apel sebekontroly: po dokončení své práce, člověk dostává zpětnou vazbu a tím ví, 

jak má své jednání přizpůsobit dané situaci, 

» apel moci: některé obory mohou jedincům dávat pocit nadřazenosti (př. příslušníci 

armády, policie, politici), 

» apel společenský: v různých odvětvích se zaměstnanci dostávají do kontaktu s lidmi 

(př. sociální pracovníci), 

» apel péče o přírodu: práce napravující škody po lidském činění (př. čištění odpadních 

vod, rekultivace), 

» apel jistoty a perspektivnosti jistot: práce v oborech, které se zdají mít v dnešní době 

perspektivní budoucnost. 

 

Každý vedoucí by měl znát své zaměstnance a vědět, které faktory jsou pro ně 

nejvhodnější, snažit se o jejich podporu a poskytovat jim možnost dalšího rozvoje. 

 

Povzbuzování je nástrojem neformálního hodnocení. Je zejména pozitivní 

a pracovníkům pomáhá objevit stimulační hodnotu v obsahu práce. Působí na dvě roviny 

lidského chování, na racionální a emocionální. Racionální se vyznačuje podáním zpětné 

vazby. Pokud zaměstnavatel chce, aby byla zpětná vazba nejúčinnější, je vhodné, 

když je podávána konkrétně a buď během činnosti, nebo ihned po jejím ukončení. 

V emocionální rovině pracovník cítí, že on i jeho práce jsou pro podnik velmi důležitými, 

zvyšuje se jeho sebedůvěra a podává lepší výkon.  
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Atmosféra pracovní skupiny je velmi důležitým prvkem ve funkčnosti celé 

organizace, pokud spolu spolupracovníci vycházejí dobře, je to velké plus. Každá skupina má 

své pravidla, normy, aktivity a projevy. Vedoucí pracovník, by měl ve skupině vystupovat 

jako autorita. Působit na členy svou formální i neformální nadřízeností, a tím ovlivňovat 

výběr pracovníků, jejich odchody a redukovat celou skupinu. Aby mezi zaměstnanci 

a nadřízeným panovala důvěra, musí i vedoucí respektovat některé zásady, jako např.: 

při jednání se všemi členy skupiny postupovat spravedlivě, nechávat skupině možnost 

rozhodovat si o skupinových záležitostech, poskytovat zpětnou vazbu celé skupině 

a bezprostředně řešit všechny vzniklé problémy v počáteční fázi. 

Pro ucelení skupiny jsou dobré neformální setkání, posezení, organizování 

společenských akcí (sportovní a rekreační akce, společenské večírky a mnoho dalších). 

Lidé si často porovnávají se svými spolupracovníky své výkony, pokud je výkon pozitivní, 

zvýší se jejich sebevědomí, pokud negativní, může to na ně působit jako motivace a chtějí 

se zlepšit.  

Pokud se jedná o pracovní skupinu, která spolu nevychází, pak jsou negativně 

ovlivněni všichni členové. Dobré výkony si lidé závidějí, veškeré aktivity považují 

za podlézání nadřízenému, či neloajálnost ke skupině. Závist a nepřátelství vytváří ve skupině 

problémy, nevhodnou atmosféru k práci, to znamená, že se v ní špatně pracuje a tím je stíženo 

i plnění úkolů.  

 
Dobré pracovní podmínky a režim práce podle Herzbergovy teorie nemohou 

zapříčinit dlouhodobou spokojenost, a pokud jsou nepřítomny delší dobu, způsobují 

nespokojenost. Pracovníky neuspokojí pouze dobré pracovní podmínky, jako jsou světlo, 

klimatizace, klid, aj. Pokud jsou pracovní podmínky vyhovující, má to dvojí pozitivní účinek. 

Prvním je, že pracovníkům se zvyšuje výkon a druhým je zlepšení vztahu mezi podnikem 

a zaměstnanci. Pokud ovšem vedení tyto podmínky vůbec nezajímají, má to na zaměstnance 

nestimulační účinky a to i v případech, kdy jsou nabízené hmotné odměny dost vysoké.  

 

Identifikace s prací, profesí a s podnikem je pro člověka nejdůležitější. Pokud jedinec 

přijme práci jako nedílnou součást svého života, hovoříme o identifikaci s prací. Svou práci 

pak považuje jako součást své osobní charakteristiky. Jestliže však přijme i podnikové cíle, 

nedochází u něj k rozporu, jestli preferovat raději cíle osobní nebo podnikové. Dochází 

tak k identifikaci s podnikem. Když se všechno propojí, je vytvořen ideální pracovník, 

který je pro podnik velice efektivní. 
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Externí stimulační faktory souvisí s celkovým image organizace. Pokud je podnik 

známý, společensky uznávaný a prestižní, může to také sloužit jako motivace zaměstnanců. 

Ti si připadají důležití, že pro takovou společnost mohou pracovat, a že si je někdo 

s podnikem spojuje. Jestliže se však jedná o negativní image podniku, pracovníci nejsou 

ochotni výkonně pracovat. Jestli podnik má dobrý nebo špatný image závisí 

jak na neovlivnitelných faktorech, tak na faktorech, které ovlivnit může. (Př. neoblíbenost 

průmyslových produktů, které znečišťují životní prostředí). 

Do externích stimulačních faktorů jsou zahrnuty i očekávání rodinných příslušníků, 

přátel a známých, že zaměstnanec bude v práci úspěšný či naopak neúspěšný. Tudíž nesouvisí 

pouze s pracovním prostředím, ale i v rámci jeho sociálního pole.
37

  

2.7 Frustrace, deprivace, stres a konflikt 

V dnešní době je člověk po nástupu do práce rád, že nějakou práci má a to na něj může 

působit motivačně. Postupem času však může jeho nadšení opadnout a motivace může začít 

klesat. Plno lidí má pocit, že nemůže pořádně využít své schopnosti, dovednosti a znalosti, 

že zadávané úkoly jsou nepřiměřené a proto motivace ztrácí svou účinnost. Pokud je 

ovšem nezájem na straně zaměstnavatele, což znamená, že se o pracovní podmínky vůbec 

nezajímá, pak důvodem proč nebýt dobrý a výkonný zaměstnance může být ve formě 

pracovníkovy rezignace („Nemá to cenu“), strach z trestu („Pokud tento úkol dobře nesplním, 

čeká mě odchod ze zaměstnání“), nebo nedostatek sebedůvěry („Nemám na to“).
38

 

 Frustrace ve své základní podstatě vyjadřuje zmaření, nebo znemožnění realizace 

motivované činnosti. Tímto pojem lze označit jak určitou specifickou, objektivně danou situaci, 

tak určitý vnitřní, subjektivní prožitek, který má za následek nemožnost uspokojení dané 

potřeby.39 Frustrace se používá k označení tří, navzájem propojených jevů: 

 

1. na venek působící bariéra dosažení daného cíle, 

2. vznik afektu a vnitřního napětí, 

3. zvláštní způsoby chování, které jsou způsobeny předchozími uvedenými.  

 

Frustrace je dvojího typu. Vnitřní a vnější. Vnitřní se dá vyjádřit jako zábrana určitého 

chování, protože to je ve společnosti považováno za nepřípustné, nebo dokonce nemorální. 

                                                 
37

 PROVAZNÍK, Vladimír a Růžena KOMÁRKOVÁ (2004). 
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Vnější frustrací mohou být fyzické překážky (zamčená kancelář, od které zaměstnanec 

nemůže najít klíče, dopravní kolona při dopravě na pracovní schůzku, nebo rozbitá kopírka 

při chystání důležitých dokumentů), ale také chování okolí k jedincům samotným („Včera 

večer jsem tě s šéfem pomlouval.“). Jedinec je tedy frustrován vším, co na něj působí. Svým 

okolím, překážkami, výroky druhých lidí nebo i svými vlastními zábranami. Také si může 

klást nesplnitelné cíle. Každý v sobě má určitou míru frustrační tolerance. To znamená, 

že některé věci snáší dobře, ale u některých se hroutí. Nižší toleranci mají například děti. 

Kolektivní frustrace je snášena lépe než individuální.
40

 Dalšími faktory ovlivňujícími jedince 

je jeho chování, činnosti a prožitky. Jelikož jsou lidé odlišní, mohou pak na frustraci reagovat 

různými způsoby: 

 

» zesilují své úsilí za účelem překonání dané překážky,  

» vzdávají se svého původního záměru a hledají náhradní cíle, 

» potlačovanou energii vybíjejí násilím, 

» přesvědčují sami sebe o tom, že cíl, o nějž usilovali, za to nestojí a je vlastně dobře, 

když ho nedosáhli, 

» vývojově se vracejí k nižším způsobům uspokojení potřeb.
41

 

 

Existují čtyři druhy frustrací vyvolaného chování: agrese (problém se jedinec snaží 

bez zdlouhavého odkládání řešit), regrese (člověk se vrací o krok zpátky ve vývojovém 

stupni), fixace (dané chování jednotlivce není možné zcela změnit) a rezignace (člověk 

se všeho vzdá a bude k daným situacím lhostejný).  

Frustrace vyvolává agresi, avšak ne vždy, jelikož většinou je takovýto projev agrese 

ve společnosti trestán. Když je zcela potlačena, dochází k přetransformování agrese do jiných 

podob např. sarkasmus, ironie, posměch, autoagrese (jedinec poškozuje sám sebe), 

nebo dobírání si někoho. Jestliže se člověk s nějakou překážkou v životě potká, snaží se ji 

okamžitě vyřešit a odstranit, pokud tak neučiní, může to vést až k psychickým poruchám. 

Pokud frustrace trvá delší dobu (měsíce, roky), pak je nazývána pojmem deprivace. 

Ta má z hlediska vývoje osobnosti jedince zásadnější význam nežli frustrace. Negativně 

ovlivňuje celé utváření a další fungování osobnosti člověka. Psychická deprivace je stav, 

jež vznikla následkem různých životních situací, kdy jedinci není dána možnost uspokojení 

jeho základní potřeby v potřebné míře a po dosti dlouhý čas. Některými základními potřebami 
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mohou být například potřeba podnětů, podmínek pro možnost efektivního učení se, uplatnění 

se ve společnosti.
42

 

Motivační účinky deprivace můžou zaměstnanci chápat jako popud. Pokud jim v cestě 

k dosažení cílů stojí překážky, snaží se je odstranit. Čím větší hlad nebo žízeň člověk má, 

tím větší je jeho snaha tento nedostatek odstranit.
43

 

 

Stres je reakce organismu člověka na nadměrnou zátěž, také může být cítěn jako pres. 

Pro každého jedince je různá hranice, kdy stres působí jako motivace a kdy snižuje výkonnost 

a ohrožuje jeho zdraví. Stres může působit i pozitivně a to tak, že podněcuje k výkonu. 

Pokud jsou zaměstnanci pod tlakem a mají stanovený termín práce, může je to sice stresovat, 

ale vše splní včas a pořádně. Jestliže žádná pravidla stanovena nejsou, mohou k práci 

přistupovat laxně. Nulový stres přináší z pravidla nulový výkon a ani spokojenost.
44

 Podnět, 

jenž stres samotný vyvolává, se nazývá stresor. Stresory jsou dvojího typu a to vnitřní 

a vnější. Vnitřní stresory přicházejí zevnitř a největším problémem, jenž je vyvolává, 

je organizace vlastního času a emoce. Pocity totiž mohou doznívat ještě dlouho poté, 

co původní příčina odezní. Druhým typem jsou stresory vnější, jež se doplňují s vnitřními. 

Jsou to takové, které na člověka působí jako okolnosti nějakých událostí, např. stěhování, 

rozvod, ztráta někoho blízkého, a jiné. Častokrát je větším stresorem malý, avšak neustálý 

stres, než jednorázová událost. 

Někteří mají více sebeúcty a sebekontroly a proto na ně nemusí stres působit tak silně 

a dokáží ho jednoduše přejít. Těm, kteří takové štěstí nemají, se stres může podepsat 

na zdraví. Stres nepůsobí na každého jedince stejně a každý se mu brání jinak. Nejlepším 

způsobem obrany je snaha stresu předcházet.
45

 

 

Konflikty motivů jsou považovány za specifický druh frustrace. Problematikou 

konfliktů se zabýval německý psycholog Kurt Lewin a jeho typologie obsahuje 5 základních 

typů. 

» Typ apetence – apetence (přitahování) – zvládnutí tohoto typu problému je pro jedince 

jednoduchou záležitostí. Většinou jde o nějaké rozhodnutí např. být na dvou místech 

současně. Tento typ je ze všech ostatních nejméně frustrující. 
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» Typ averze – averze (odpuzování) – zde si člověk musí vybrat ze dvou alternativ, 

které jsou neodkladné. Př.: Při bolesti zubů buď člověk raději zůstane doma, 

nebo půjde k zubaři, i když k němu chodí velice nerad. Jedná se o typ nejsilnější. 

» Typ apetence – averze -  je pro mnohé vnitřním konfliktem, nikoli volbou mezi více 

variantami. Příkladem je student, který má jít na zkoušku. Z jednoho hlediska 

na zkoušku chce jít, aby už měl prázdniny, ale z druhého nechce, jelikož ví, že se málo 

učil a není připravený. Typ apetence - averze je velmi častým. 

» Typ nechci, ale musím – působením vnějších vlivů na danou osobu je od ní očekáváno 

něco, co sama nechce a přesto je k tomu nucena. Například rodiče očekávají, 

že se jejich dítě stane lékařem, avšak ono nemůže vystát pohled na krev. Samo touží 

po tom, stát se kosmonautem. 

» Typ chci, ale nesmím -  obrácený typ nechci, ale musím. Jedinec velmi touží stát se 

zvěrolékařem, ale jeho rodinná tradice mu nedovoluje takovouto práci vykonávat. 

K předpokladům zvládání konfliktních situací musí jedinci oplývat dobrými 

schopnostmi uplatnit svou vůli, rozhodností a zralostí. Částečně lze konflikty ovlivnit 

i charakterovými a temperamentovými vlastnostmi.
46

 

 

2.8 Sociologický průzkum 

Někteří autoři se domnívají, že ve skutečnosti neexistuje žádný takový nástroj, 

kterým by bylo možné zcela změřit motivaci člověka.
47

 Pro účely této bakalářské práce 

je použita metoda písemného dotazování. Ta zde slouží pro zkoumání motivace pracovníků. 

Proces dotazování se skládá ze tří hlavních částí, kterými jsou příprava, realizace 

a vyhodnocení sesbíraných údajů.  

2.8.1 Příprava dotazování 

Tato fáze přípravy dotazníku je velmi důležitá, neboť je nutno si uvědomit, 

na co se vlastně daných respondentů bude tazatel ptát. Otázky musejí být zkonstruovány tak, 

aby měli pro tazatele požadovaný význam a byly použitelné pro vybranou analýzu. 

Dále musejí být otázky zvoleny a vypracovány tak, aby jim respondenti naprosto rozuměli. 

Forem dotazování existuje více, například osobní, písemné, telefonické, či elektronické 

dotazování. Pro účely vypracování tohoto výzkumu bude použita pouze metoda písemného 
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dotazování a to pomocí dotazníku, jež je považován za nejpoužívanější nástroj při sběru 

primárních dat. Mezi další významné a často používané patří záznamový arch, scénář 

a záznamové technické zařízení.
 48

 

Dotazník může obsahovat tři typy otázek a to otevřené, uzavřené a polouzavřené. 

Uzavřené otázky mívají odpovědi v podobě škály. Ty vycházejí z pravidla, že spokojenost 

může být na jedné straně maximální a na druhé minimální. Jinými slovy, buď může 

dotazovaný označit, že je výrazně spokojen, nebo výrazně nespokojen.
49

 Respondenti 

na takovéto otázky odpovídají výběrem vždy jedné odpovědi, není-li uvedeno jinak. Je nutno 

držet se pravidel tvorby otázek a dbát na to, že otázky mají být srozumitelné, konkrétní, 

jednoduché, jednoznačné, psychologicky přijatelní, nesugestivní, apod..
 50

 I jiní autoři uvádějí 

tyto pravidla tvorby otázek, jež jsou rozšířená, nebo odlišná. K porovnání jsou proto od jiného 

autora uvedeny v příloze č. 4. Pokud dotazník má většinu svých odpovědí uzavřených, 

pak lze říci, že se jedná o strukturovaný dotazník.  

Když je dotazník připraven, je před předáním vybrané cílové skupině respondentů 

nutné vybrat výběrový vzorek. Nesmí být opomenuty tři základní otázky: 

1. koho vybrat, 

2. jak ho vybrat, 

3. kolik jich vybrat. 

 

Vzorek může být vybrán několika způsoby. Náhodným, prostým náhodným, 

násobným náhodným, dvoustupňovým (příp. vícestupňovým), oblastním a skupinovým 

výběrem.
51

 

2.8.2 Realizace 

Realizace je fáze, kdy probíhá samotný sběr dat. V jaké společnosti, oblasti, městě 

u jakých lidí. Také sem patří zhodnocení tzv. pilotáže, tudíž jestli musely být přepracovány 

otázky po předání několika málo lidem, jež měli za úkol dotazník vyplnit. Pokud jsou otázky 

zcela pochopeny, nadchází fáze předání dotazníků cílové skupině, vyplnění, sesbírání 

a vyplnění datové matice. 
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2.8.3 Vyhodnocení sesbíraných údajů 

Pokud je datová matice zcela naplněna, začínají se zpracovávat údaje. Zpracování 

probíhá prostřednictvím řady statistických vzorců, jako jsou četnosti výskytu a střední 

hodnoty. 

Po zpracování a vyhodnocení sesbíraných údajů jsou vypracována závěrečná 

doporučení (viz kapitola 4.3), která by mohla firmě posloužit jako návrhy ke zlepšení 

současného systému motivace. 
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3 Charakteristika organizace 

V této kapitole je představena zdravotní pojišťovna ProVšechny. Její historie, strategie 

dalšího vývoje, vztahu k plátcům pojistného, poskytovatelům zdravotní péče a samotným 

pojištěncům. Dále se v kapitole objevuje struktura zaměstnanců i organizační struktura.  

3.1 Historie 

Zdravotní pojišťovna ProVšechny ve svém oboru začala působit jako jedna 

z nejmladších zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na celém území ČR. Svou činnost 

zahájila 1. července 1993, avšak její historie je připisována již starší pojišťovně z poloviny 

19. století, ze které postupně vznikla. Spoluzakladateli byly organizace, jež byly spojeny 

s těžbou uhlí. Jelikož rozvoj dolování přiváděl stále více nových pracovníků v tomto oboru, 

tzn. kvalifikovaných horníků, rozšířilo se hornické pojištění. Havíř si určitým podílem ze své 

mzdy platil „jistotu“, že v případě nějakého neštěstí (úrazu, nemoci) dostane podporu. 

Tudíž pojišťovna byla zejména pro horníky, později se členem mohl stát každý, kdo byl 

povinně pojištěn pro případ nemoci. Počáteční počet pojištěnců činil 199 500 členů včetně 

rodinných příslušníků, z toho samotných zaměstnanců bylo 57 000. Jednalo se o všechny 

expozitury a jednatelství po celé ČR včetně samotné centrály v Ostravě. Kromě pojišťovací 

činnosti se pojišťovna věnovala i ústavnímu a lázeňskému ošetřování. Tak je tomu 

do dnešního dne. Dlouhodobě si udržuje přední místo mezi největšími a nejznámějšími 

zdravotními pojišťovnami.
52

 

3.2 Strategie 

Zdravotní pojišťovna ProVšechny byla zřízena se záměrem zajistit kvalitní zdravotní 

pojištění především pro zaměstnance organizací, které toto zřízení iniciovaly, jejich rodinné 

příslušníky a další obyvatele regionu Moravy a Slezska. Tato původní strategie je po dobu 

již osmnácti let existence pojišťovny v zásadě dodržována a rozhodující část pojištěnců, 

což je kolem 80 %, je koncentrována v Moravskoslezském kraji.
53

 

Činnost pojišťovny se řídí zdravotně pojistným plánem, který je vždy pro příslušný 

kalendářní rok, po schválení Správní radou pojišťovny ProVšechny, Ministerstvem 

zdravotnictví, projednání ve Vládě ČR, schvalován Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. 

Strategie je tvořena vždy o rok napřed, tudíž letošní plán, kterým by se organizace měla řídit, 

pro rok 2012 byl vytvořen již v říjnu roku 2011. Tento zdravotně pojistný plán byl předán dne 
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26. 10. 2011 Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ministerstvu financí ČR. Tím byl zahájen 

schvalovací proces na úrovni státních orgánů. Ke schválení návrhu zdravotně pojistných 

plánů všech zdravotních pojišťoven Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR 

doposud nedošlo. Dle sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR se činnost pojišťovny 

od 1. 1. 2012 do schválení bude řídit provizoriem. 

 

Vztah k plátcům pojistného  

Pro plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění bude pojišťovna zabezpečovat 

administrativní, metodický a poradenský servis prostřednictvím vlastní sítě útvarů 

a pracovišť. Poskytování služeb plátcům pojistného spočívá zejména v podávání informací 

o termínech odvodů pojistného, způsobech provádění plateb a jejich identifikaci a dalších 

informací z oblasti předpisů o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Při kontrole plateb 

pojistného od plátců je hlavní důraz kladen na správnost vypočtené výše pojistného a včasnost 

samotného odvodu. 

 

Vztah k poskytovatelům zdravotní péče  

Pojišťovna sjednává, aktualizuje a udržuje agendu smluvních vztahů s poskytovateli 

zdravotní péče. V roce 2011 byla partnerem vůči cca 8 670 zdravotnickým zařízením. 

V tomto počtu je obsaženo cca 200 nově sjednaných smluvních vztahů s poskytovateli 

zdravotní péče, z toho se 160 zdravotnickými zařízeními ambulantního typu. Z uvedeného 

přehledu je nejpočetnější skupinou kategorie praktických lékařů, stomatologů a ambulantních 

specialistů, kterých je cca 6 110. Přibližně 1 340 zařízení, se kterými je dohodnuta další 

spolupráce, byly lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, dále lázně, ozdravovny, 

dopravní zdravotní a záchranné služby, poskytovatelé domácí péče, fyzioterapie, laboratorní 

a radiodiagnostická pracoviště. Pro všechny bude nadále rozšiřována elektronická 

komunikace prostřednictvím Portálu zdravotních pojišťoven a vlastních webových stránek. 

Pojišťovna bude v souladu s tradicí garantovat včasné platby úhrad za poskytovanou 

zdravotní péči v rozsahu sjednaných smluvních ujednání. Smluvní zdravotnická zařízení 

budou o způsobu plateb informována prostřednictvím pravidelných „zúčtovacích zpráv“. 
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Vztah k pojištěncům  

Vztah k pojištěncům je zajišťován komplexními službami v centrále pojišťovny, 

expoziturách a jednatelstvích prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří poskytují pojištěncům 

(podobně jako plátcům pojistného) administrativní, metodický a poradenský servis. 

Za tímto účelem poskytování služeb na co nejvyšší provádí pojišťovna pravidelná školení 

svých zaměstnanců při každé legislativní změně tak, aby všechny kategorie pojištěnců mohly 

získat potřebné informace bez dlouhého čekání. 

Mezi další služby, které jsou pojištěncům zajišťovány, je např. pomoc při řešení 

případných sporů se zdravotnickými zařízeními a konzultační služba při rozhodování 

pojištěnce o formě léčebné terapie nebo při výběru zdravotnického zařízení.  

Pro širší informování veřejnosti hodlá pojišťovna pokračovat v pravidelném vydávání 

informačních materiálů a ve čtvrtletním vydávání svého Zpravodaje. Dále jsou také zřízeny 

internetové stránky. 

 Způsob zajištění služeb pojišťovny je dlouhodobě konstantní. Prioritní je orientace 

na udržení jejího dobrého jména a image jisté a spolehlivé instituce.
54

 

 

3.3 Organizační struktura 

Organizační struktura zdravotní pojišťovny ProVšechny je uvedena v příloze č. 3. 

Nejvyšším orgánem zdravotní pojišťovny ProVšechny je správní rada, která rozhoduje 

v zásadních otázkách, které se týkají samotné činnosti pojišťovny. Kontrolním orgánem 

společnosti je dozorčí rada. Rozhodčí orgán rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím 

organizace ve věcech, jež se týkají placení pojistného, pokut, přirážek k pojistnému, vrácení 

přeplatků, snížení záloh na pojistné a předepsání penále, pokud jeho výše přesahuje 20.000,- 

Kč. Vnitřní organizaci a systém řízení pojišťovny upravuje organizační řád. Pojišťovna 

uplatňuje centralistický model řízení. To znamená, že centrála zdravotní pojišťovny, 

jež se nachází v Ostravě, zajišťuje souhrnnou pracovní náplň veřejného zdravotního pojištění 

(například ve formě zpracování dat, smluvní politiky, úhrady zdravotní péče, výběru 

pojistného, kontroly a revize). Avšak současně přímo řídí svá další výkonná pracoviště – 

expozitury. Tato struktura je utvářena se záměrem zajistit optimální dostupnost služeb 

pojišťovny nejen vlastním, ale i potenciálním pojištěncům, plátcům pojistného 

a poskytovatelům zdravotní péče. Potřeba dostupnosti poskytovaných služeb s ohledem 
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na rozmístění klientů, odpovídá početnosti expozitur a jednatelství. Tudíž, v současné době 

jich lze nalézt celkově čtyřicet po celé ČR.
55

  

 

3.4 Zaměstnanci 

 

V současné době ke 2. 1. 2012 společnost disponuje celkem 203 zaměstnanci ve všech 

expoziturách a jednatelstvích pojišťovny ProVšechny po celé ČR. V grafu jsou uvedeny údaje 

vždy konci roku. Jelikož 1. 1. 2012 byl svátek, stav zaměstnanců se změnil až ke 2. 1. 2012. 

Výrazný nárůst počtu zaměstnanců byl v roce 2008 a to o 10 pracovníků. Od té doby 

se celkový počet pohybuje stále kolem 205-210 zaměstnanců. Číselné vyobrazení počtu 

zaměstnanců v průběhu posledních 5 let ukazuje následující graf č. 3.1. 

 

 

 

Graf č. 3.1 Celkový počet zaměstnanců pojišťovny ProVšechny 

 

 

 
 

 

Zdroj: vlastní zpracování z výročních zpráv pojišťovny ProVšechny. 
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Pro účely této bakalářské práce je nutno ještě zmínit počet zaměstnanců v centrále 

pojišťovny v Ostravě, jelikož dotazník na zkoumání spokojenosti s motivací v organizaci, 

je poskytnut zaměstnancům právě v této centrále. Současný stav pracovníků ke 2. 1. 2012 

je 123 stejně jako ke konci roku 2011. Během 5 let, což je patrné i z grafu 3.2, je fluktuace 

zaměstnanců velmi malá. Rozdíly jsou vždy maximálně o 3 pracovníky. 

 

Graf č. 3.2 Počet zaměstnanců v centrále pojišťovny ProVšechny v Ostravě 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování z výročních zpráv pojišťovny ProVšechny. 
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4 Analýza současného stavu organizace, návrhy a doporučení  

Aby mohla být posouzena současná situace, je nezbytné poukázat na motivační faktory, 

kterým se v organizaci pracovníkům dostává. Poté, pomocí již zmíněného dotazníku, je v této 

kapitole uvedeno zhodnocení celého proběhlého dotazníkového šetření s uvedenými 

a okomentovanými výsledky. Následuje kapitola s návrhy a doporučeními, které byly 

konzultovány s hlavním personalistou zdravotní pojišťovny ProVšechny. 

 

4.1 Motivační faktory 

Motivačními faktory jsou v této kapitole myšleny zaměstnanecké výhody, jež jsou 

zaměstnancům poskytovány. Je to něco navíc, co mohou využívat, nebo dostávají pravidelně. 

Jedním z motivačních faktorů může být i mzda. Ta je ve zdravotní pojišťovně ProVšechny 

nastavena formou smluvní mzdy. Výše minimální mzdy, popřípadě podmínky pro její určení 

je stanoveno vládou. Smluvní mzda je pro každého zaměstnance individuální, dělí se 

však na pět možných skupin. Referent, vedoucí odborový referent, vedoucí oddělení, vedoucí 

odboru a specialista. Průměrná mzda v organizaci činila 25.500,- Kč za rok 2011. 

4.1.1 Zaměstnanecké výhody 

Tato podkapitola je tvořena ze získaných údajů pro rok 2011. V letošním roce 2012 

jsou zaměstnanecké výhody totožné, avšak změnila se předpokládaná tvorba a čerpání 

sociálního fondu, z něhož jsou poskytovány peníze na veškeré níže uvedené zaměstnanecké 

výhody. Viz graf č. 2 Specifikace věcných dávek v roce 2011 a graf č. 3 Specifikace věcných 

dávek v roce 2012. 

 

Graf č. 4.1 Specifikace věcných dávek v roce 2011 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z výroční zprávy zdravotní pojišťovny ProVšechny. 
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Pro rok 2011 se sociální fond tvořil z 2% z ročního objemu mezd a zůstatku 

z předcházejícího roku 2010. Tudíž se mohlo hospodařit s celkovou částkou 2.142.000,- Kč. 

 

 Graf č. 4.2 Specifikace věcných dávek v roce 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z výroční zprávy zdravotní pojišťovny ProVšechny. 

 

Údaje, jež jsou v grafu uvedeny, jsou pouze orientační, neboť je to předpokládaná 

tvorba na tento kalendářní rok. Sociální fond je stále tvořen 2% z ročního objemu mezd 

a zůstatku z roku 2011. Jeho výše je 2.217.000,- Kč. 

Ve společnosti jsou zřízeny odbory. Zaměstnanec má možnost čerpat veškeré 

zaměstnanecké výhody (níže uvedené), pouze za předpokladu, že je v odborech. Pokud ano, 

z výplaty je mu měsíčně strháváno 70,- Kč. Jestliže by však zaměstnanec v odborech nebyl, 

pak nemá nárok na veškeré výhody a to konkrétně na slevový program a drobné dárky. 

V organizaci jsou však všichni zaměstnanci v odborech, tudíž se dále uvedené výhody týkají 

všech bez rozdílu. 

  

» Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 

Pokud má zaměstnanec uzavřenou smlouvu na penzijní připojištění, organizace mu 

každý měsíc přispívá částkou 400,- Kč. Zaměstnavatel přispívá výše uvedenou částku 

i takovému zaměstnanci, který si smlouvu o penzijním připojištění sjedná v průběhu 

kalendářního roku. 

» Slevový program 

Zaměstnanci mají nárok na slevu, která je v rozmezí od 10% – 15% na kosmetiku, 

fitness, solárium nebo masáže na smluvených místech. 
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» Příspěvek na kulturní a sportovní využití 

Příspěvek ve výši od 1.000,- do 1.500,- Kč se vztahuje na níže uvedené činnosti, 

které jsou organizovány nebo spoluorganizované zaměstnavatelem. 

- Vstupenky na kulturní, tělovýchovné a branné akce (hokej, divadlo, 

koncerty, a další), 

- nákup zařízení a náčiní pro kulturní a sportovní činnost, 

- doprava na akce a činnosti výše uvedené. 

 

Na dopravu lze přispívat i rodinným příslušníkům zaměstnanců a bývalým 

zaměstnancům, kteří jsou poživateli starobního nebo plně invalidního důchodu 

a jejichž pracovní poměr u zaměstnavatele skončil po vzniku nároku na tento důchod. 

 

» Příspěvek na stravování nad rámec platné legislativy 

 Zde je zaměstnancům poskytován příspěvek ve výši 7,- Kč na jedno hlavní jídlo 

v pracovní den. Tuto výhodu mají pouze ti zaměstnanci, kteří se stravují ve smluvním 

stravovacím zařízení, popřípadě mají toto stravování zajištěno smluvní zprostředkovatelskou 

organizací. Strava je z 55% a příspěvku 7,- Kč hrazena zaměstnavatelem a zaměstnanci 

si tedy hradí zbývajících 45%. Pokud zaměstnanci tuto výhodu nevyužívají, dostávají 

stravenky. 

 

» Drobné dárky 

Motivací mohou být i drobné dárky, jež zaměstnanci dostávají například 

při příležitosti MDŽ, kdy ženy dostanou malou kytičku, nebo malý dárek pro všechny 

zaměstnance na Vánoce společně s čokoládovou kolekcí. 

 

» Nástupní plat, neurčitá smlouva 

Některé může motivovat i nástupní plat, který se pohybuje okolo 15.000,- až 20.000,- 

Kč. Pokud si zaměstnanec plní řádně své povinnosti, po roce dostává smlouvu na dobu 

neurčitou. 
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» Odměny, dary, sociální výpomoci 

Jubilejní odměny u příležitosti významných životních událostí jsou v hodnotě 8.000,- 

Kč a to při dovršení 50 let a při prvním skončení pracovního poměru po vzniku nároku 

na starobní důchod.  

Jubilejní odměna však nenáleží zaměstnanci, který je v době vzniku nároku na tuto 

odměnu ve výpovědní době a to z důvodu podání výpovědi zaměstnavatelem pro ztrátu 

předpokladů pro výkon práce, závažné porušení povinností zaměstnance, nebo zaměstnanec 

v průběhu dvanácti kalendářních měsíců neomluvitelně zameškal směnu. 

 

Odměny v souvislosti s bezplatným dárcovstvím krve jsou rozděleny do čtyř 

následujících skupin: 

 získání bronzové plakety prof. Jánského – 1.500,- Kč, 

 získání další plakety – 2.000,- Kč, 

 získání zlatého kříže III. stupně – 2.500,- Kč, 

 získání dalšího kříže – 3.000,- Kč. 

 

Dary lze poskytovat z fondu v celkové výši maximálně 15% z přídělu do fondu 

na běžný kalendářní rok, což tedy znamená, maximálně 19.500,- Kč. Dary jsou určeny 

pro zaměstnance, kteří vynaložili mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele 

při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a jiných případech humanitárního 

a sociálního charakteru. Dary mohou být věcné i peněžní. 

 

Sociální výpomoci jsou jednorázového charakteru. Jedná se například o pomoc 

v mimořádně závažných případech a při řešení neočekávaných sociálních situací (smrt někoho 

blízkého). Nejvyšší možný příspěvek je 5.000,- Kč. 

 

» Příspěvky na rekreaci 

Rekreací je brán pobyt trvající minimálně 5 dní a je na něj vystaven poukaz. Výše 

příspěvku pak činí maximálně 1.000,- Kč. Tuto výhodu smí zaměstnanec využít pouze jednou 

za kalendářní rok. Pojišťovna ProVšechny musí rekreaci pořádat nebo spoluorganizovat. 

Příspěvek se také může vztahovat k dětem zaměstnancům a to na akce, jež jsou 

mimoškolní. Pobyt musí trvat minimálně pět dní a dítě musí být žákem. Jeho výše je stejná 

jako pro zaměstnance a činí tedy 1.000,- Kč. 
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» Kurzy 

Kurzy poskytované společností jsou dvojího druhu. Profesní a obecné. Profesní kurzy 

jsou určeny pro mzdové účetní, hlídače či právníky působící v organizaci. Obecné kurzy 

slouží pro ostatní zaměstnance a jsou to kurzy asertivity a jednání s klienty. Vedení 

se rozhodlo nově přidat ještě třetí oblast možnosti podstoupení kurzu a to pro vedoucí 

pracovníky oddělení a manažery. Všechny kurzy jsou povinné. Profesní kurzy jsou jednou 

až dvakrát do roka, při změnách a aktualizacích. Obecné kurzy jsou povinni zaměstnanci 

podstoupit jednou za dva roky, nebo podle potřeb organizace i častěji. Zaměstnanci z kurzu 

dostávají pouze osvědčení, že kurz absolvovali. 

 

» Roční odměny 

Roční odměny jsou 4, tudíž se vyplácejí kvartálně. Dvě jsou brány jako odměny 

ekonomických výsledků organizace a výše je pro všechny stejná. Jsou odvozeny z dosažené 

mzdy. Druhé dvě možnosti získání odměn jsou za výsledky práce samotných zaměstnanců. 

To znamená, pokud zaměstnanec dobře plní svou práci, nejsou na něj stížnosti a nemá vysoké 

absence, pak tyto odměny může získat. Jsou tvořeny z uvolněných peněz, jež plynou 

na celkové odměny a rozdělují se na základě rozhodnutí vedoucího oddělení společně 

s náměstkem daného úseku. Absence pro získání odměny by neměla ročně přesáhnout 20 

pracovních dní a je kontrolována centrálně. Pokud se tak stane, nemusí odměnu získat 

a tato výše může být rozdělena mezi jiné pracovníky. 

» Příplatky za přesčas 

Příplatky za přesčas jsou v peněžní formě poskytovány pouze čtyřem strážným 

na vrátnici a uklizečkám. Hlídači se musejí střídat, jelikož je objekt chráněn ve dne 

kamerovým systémem a strážní jsou na informacích, kdy se dává důkladný pozor na to, 

kdo do pojišťovny přichází. V noci pak mají za úkol chránit majetek organizace z venku. 

Uklizečky (ty jsou pouze v uváděné pobočce, jinak si musí zaměstnanci uklízet sami a kromě 

své pracovní smlouvy mají i dohodu o pracích konaných mimo pracovní dobu se sjednanou 

mzdou 50,- Kč/hod) se v případě nemoci mohou zastoupit a tím jim vznikne nárok 

na příplatek. Ostatní zaměstnanci si mohou přesčasy také nadpracovat, ale jejich odměna 

je ve formě náhradního volna, jež si musí vybrat.  
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» Kulturní akce pro klienty a zaměstnance 

Veškeré akce, jež pořádá pojišťovna ProVšechny pro své klienty mají zaměstnanci 

také zdarma. Jedná se například o volný vstup do zoologické zahrady. Jinými akcemi mohou 

být mikulášské a vánoční besídky pro děti, nebo den dětí, kdy se jak klienti, tak zaměstnanci 

mají možnost připojistit zdarma. 

 

4.2 Zhodnocení dotazníkového šetření 

V dotazníku se vyskytovaly pouze uzavřené otázky, které byly doplněny poslední 

otevřenou otázkou, kde respondenti mohli dopsat své veškeré připomínky nebo nápady k dané 

problematice. Náhodný vzorek byl vybrán metodou dvoustupňového výběru. Pro zpracování 

veškerých sesbíraných údajů byl použit program SPSS 18.0. Veškeré údaje jsou poskytnuty 

buď v procentuálním, nebo nominálním vyjádření. 

 Dotazníky byly osobně předány v centrále pojišťovny ProVšechny v Ostravě dne 

28. února 2012. Vyplněné dotazníky se pak vracely v období od 26. března do 6. dubna 2012. 

Z celkového počtu 60 (100%) podaných dotazníků se 3 (1,8%) nevrátily z důvodu nemoci. 

  

1. Jsou podle Vás pracovní vztahy s kolegy přátelské? 

Vzájemné vztahy na pracovišti mezi kolegy respondenti ve větší míře hodnotili 

jako spíše přátelské (50,9%), či rozhodně přátelské (31,6%). Našli se ovšem i takoví, 

kteří na druhé straně vztahy ohodnotily jako spíše špatné (15,8%) a rozhodně nepřátelské 

vztahy v organizaci pociťuje jen malá část dotázaných (1,8%). 

Graf č. 4.3 Vztahy s kolegy 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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2. Jste spokojen/a s pracovními podmínkami? 

 

Otázka zaměřující se na spokojenost s pracovními podmínkami dopadla velmi dobře, 

jelikož 84,2% zaměstnanců hodnotí svou spokojenost s pracovními podmínkami 

jako spokojen/a (73,7%), nebo dokonce rozhodně spokojen/a (10,5%). Zbylých 15,8% 

respondentů je s podmínkami spíše nespokojeno. 

Graf č. 4.4 Pracovní podmínky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

3.  Přihlíží Váš nadřízený k Vašim názorům, připomínkám či stížnostem? 

Co se týče přihlížení vedoucího k názorům, připomínkám a stížnostem, 

se kterými zaměstnanci organizace mohou přijít, respondenti odpověděli následovně. 

Rozhodně přihlíží, tak svou odpověď označilo 17,5%, spíše přihlíží pak nejvíce tázaných, 

a to 50,9%. Posledních 31,6% zaměstnanců se domnívá, že k jejich názorům, připomínkám 

a stížnostem nadřízený spíše, či rozhodně nepřihlíží a vyslyšeny nejsou. 

Graf č. 4.5 Přihlížení k názorům 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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4. Myslíte si, že Váš nadřízený je v hodnocení Vás a Vašich kolegů spravedlivý? 

Za spravedlivým ohodnocováním si stojí skoro všichni zaměstnanci, z toho rozhodně 

přesvědčených je 28,1% a spíše se přiklánějících k tomuto tvrzení 57,9%. Avšak zbylých 14% 

respondentů je opačného názoru a myslí si, že jejich nadřízený spíše nebo rozhodně 

spravedlivý není. 

 

Graf č. 4.6 Spravedlivé hodnocení 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

5. Jste dostatečně informováni k výkonu své náplně práce? 

Jak je z grafu patrné, informovanost je skoro vyrovnaná. 59,7% dotazovaných tvrdí, 

že jsou s výkonem své práce rozhodně, nebo spíše dostatečně informování. Zbytek 

respondentů se domnívá, že spíše (28,1%) a rozhodně (12,3%) nemají dostatek podkladů 

a informací k výkonu své práce. 

 

Graf č. 4.7 Dostatečná informovanost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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6. Jste spokojen/a s formou motivace ve Vaší firmě? 

Tato otázka měla zjistit celkovou spokojenost se systémem motivace všeobecně. 

Ze všech respondentů je spokojeno 71,9%, za rozhodně spokojeného se neoznačil žádný 

respondent, ale i tak je převážná většina spíše spokojena. Nemalá část zaměstnanců je 

spíše nespokojena (24,6%), nebo rozhodně nespokojena (3,5%). 

 

Graf č. 4.8 Spokojenost s motivací 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

7. Považujete motivaci za dostatečnou? 

Tak jako v předcházející otázce zabývající se spokojeností s motivací, kdy byl 

výsledek nakloněn spíše spokojenosti, i v této otázce řešící dostatečnou motivaci, jsou 

výsledky velmi podobné. Za spíše dostatečnou ji považuje 59,6%, jako spíše nedostatečná 

a rozhodně nedostatečná byla označena dohromady 40,4% respondenty. 

 

Graf č. 4.9 Dostatečná motivace 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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8. Vyberte veškeré motivační faktory, jež můžete získat. 

V této otázce mohli respondenti vybírat celkově z 8 možností, kdy 3 zaměstnanecké 

výhody společnost svým zaměstnancům vůbec nenabízí. Jednalo se o podnikové půjčky 

(označeno žlutou barvou), poukazy do obchodních řetězců (světle fialová barva) 

a zvýhodněné mobilní tarify, ty v grafu uvedeny nejsou, neboť vybrány nebyly ani jednou. 

V odpovědích se přitom ojediněle zbylé dvě možnosti neposkytovaných zaměstnaneckých 

výhod vyskytly, nejspíše z nepozornosti respondentů, či zmýlení se. Zbylých 5 odpovědí 

společnost svým zaměstnancům poskytuje a jsou dostupné pro všechny. Z těchto odpovědí, 

byla nejčastěji volena možnost závodního stravování a stravenek (93%, fialová barva). Dále 

v sestupném pořadí následují možnosti: příspěvek na penzijní připojištění (89,5%, modrá 

barva), možnost rozvoje (68,4%, červená barva), příspěvky na zájezdy (63,2%, zelená barva) 

a slevový program (54,4%, oranžová barva). Pro doplnění informací je uvedena tabulka 

v příloze č. 6 Přehled možnosti získání motivačních faktorů v organizaci. 

Graf č. 4.10 Přehled možnosti získání motivačních faktorů v organizaci 

 

 
 
Zdroj: vlastí zpracování. 

 

9. Vyberte 3 motivační faktory, které jsou pro Vás nejdůležitější. 

Mezi nejdůležitějšími, zaměstnanci považovanými, faktory byly nejčastěji zvoleny 

odpovědi v následujícím sestupném pořadí takto: 13. a 14. plat (71,9%, žlutá barva), 

příspěvek na penzijní připojištění (63,2%, červená barva), závodní stravování, stravenky 

(56,1%, fialová barva), možnosti rozvoje (43,9%, světle modrá barva), smlouva na neurčito 

(31,6%, zelená barva), příspěvek na zájezdy (19,3%, tmavě modrá barva), slevový program 

(12,3%, světle fialová barva) a na posledním místě byly nejčastěji zvoleny drobné dárky (7%, 
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oranžová barva). I zde je pro lepší přehlednost uvedena tabulka. Viz příloha č. 7 Nejdůležitější 

motivační faktory. 

Graf č. 4.11 Nejdůležitější motivační faktory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

10.   Vyberte 3 motivační faktory, které využíváte nejčastěji. 

 

Nejčastější využívané motivační faktory jsou sestupně zastoupeny v tomto pořadí: 

závodní stravování, stravenky (71,9%, oranžová barva), příspěvek na penzijní připojištění 

(56,1%, žlutá barva), možnosti rozvoje (49,1%, zelená barva), na stejném místě se umístil 

volný vstup na akce pro pojištěnce (červená barva) a příspěvky na zájezdy (světle modrá 

barva) s 36,8%, dále slevy na kulturní akce (24,6%, tmavě modrá barva), slevový program 

(21,1%, světle fialová barva) a možnost žádný (tmavě fialová barva) vybralo 3,5% 

respondentů. Opět pro doplnění jsou data uvedeny v příloze č. 8 Nejčastěji využívané 

motivační faktory. 

Graf č. 4.12 Nejčastěji využívané motivační faktory 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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11.    Ohodnoťte tyto faktory podle spokojenosti. (1 velmi spokojen/a, 5 velmi 

nespokojen/a). 
 

Zde mohli zaměstnanci vyjádřit svou spokojenost na škále od 1 (velmi spokojeni, 

tmavě modrá barva) po 5 (velmi nespokojeni, světle modrá barva). Respondenti hodnotili 

mzdu, náplň práce, pevnou pracovní dobu, frekvenci odměn a příjemné pracovní prostředí. 

Mzdu nejvíce respondenti ohodnotili číslem 2 (žlutá barva), tudíž jsou s ní z 57,9% spokojeni. 

Náplň práce byla nejčastěji také hodnocena číslem 2 a činí shodně 57,9%. Pevná pracovní 

doba se rozděluje mezi čísla 2 spokojeni (26,3%), 3 (červená barva) ani spokojeni, 

ani nespokojeni (21,1%), 4 (zelená barva) nespokojeni (28,1%) a 5 velmi nespokojeni 

(21,1%). Frekvence odměn byla nejčastěji zastoupena čísly 2 spokojeni (35,1%) a 3 

ani spokojeni, ani nespokojeni (33,3%). Poslední faktor, který měli respondenti hodnotit, 

příjemné pracovní prostředí zaměstnanci hodnotili nejčastěji známkou 2, tudíž spokojeni 

a to z velké části 66,7%. Všechny hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 9 Hodnocení 

spokojenosti vybraných motivačních faktorů. 

 

Graf č. 4.13 Hodnocení spokojenosti vybraných motivačních faktorů 

 

 

 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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12.    Jste spokojen/a s odměnami za Vaši práci? 

Nadpoloviční většina zaměstnanců je s odměnami za svou práci spíše spokojena, 

jak lze vidět v grafu je to 68,4% respondentů. Na skoro stejné úrovni jsou poté odpovědi 

rozhodně spokojeni (12,3%) a spíše nespokojeni (19,3%). 

Graf č. 4.14 Spokojenost s odměnami 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

13.    Je možný postup ve Vaší kariéře? 

 

Odpověď na tuto otázku, zdali mohou zaměstnanci během působnosti ve firmě 

postoupit na vyšší místo je jednoznačná a záporná. 73,7% respondentů označilo, že spíše není 

možný jejich kariérní růst a 8,8%, že rozhodně není možný. Pouhých 8,8% se domnívá, 

že postup v kariéře spíše možný je. 

 

Graf č. 4.15 Postup v kariéře 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 
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14.    Zvyšuje se s rostoucím výkonem Vaše mzda? 
 

V této otázce měli respondenti odpovědět na otázku, zdali se s rostoucím výkonem 

zvyšuje jejich mzda a odpověď byla opět velmi jednoznačná. 85,9% zaměstnanců 

je přesvědčeno, že nikoli. Z toho 59,6% je přikloněno názoru, že spíše se nezvyšuje a 26,3% 

striktně tvrdí, že se rozhodně mzda nezvyšuje. Jen 14% tázaných odpovědělo, že to spíše 

možné je. 

Graf č. 4.16 Zvýšení mzdy s rostoucím výkonem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

15.    Zvýšil by se Váš pracovní výkon při zvýšení mzdy? 

 

Tato otázka byla v dotazníku umístěna se záměrem zjistit, zdali by byli zaměstnanci 

ochotni zvýšit svůj výkon, kdyby věděli, že za něj dostanou vyšší mzdu. Odpověď byla 

opět jednostranná a kladná. Celkem 89,5% respondentů je přesvědčeno o tom, že by se jejich 

výkon zvýšil. Z toho rozhodně ano 45,6% a spíše ano 43,9%. Zaměstnanců tvrdících opak, 

tudíž že výkon by se spíše nezvýšil, je pak zbývajících 10,5%. 

Graf č. 4.17 Zvýšení výkonu při vyšší mzdě 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 
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16.    Jste spokojeni s výší Vaší mzdy? 

Převážná většina zaměstnanců (68,4%) je spokojena s výší své mzdy. Průměrná mzda 

v pojišťovně ProVšechny se k 31. 12. 2011 pohybuje okolo 25.500 Kč. Na druhou stranu 

31,6% je s výší své mzdy nespokojeno.  

 

Graf č. 4.18 Spokojenost se mzdou 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

17.    Dostává se Vám uznání za dobré pracovní výsledky? 

Uznání se dostává pouhé polovině zaměstnanců, přesněji 57,9%. Zbylým 42,1% 

se nedostává buď žádného uznání, nebo takového, jaké by si sami zaměstnanci představovali. 

 

Graf č. 4.19 Uznání 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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18.    Jaké je vaše pohlaví? 

 

Z celkových 57 respondentů je 41 (71,9%) žen a 16 mužů (28,1%), což odpovídá 

i celkové struktuře zaměstnanců, kdy ženy tvoří 2/3 všech zaměstnanců. 

 

Graf č. 4.20 Pohlaví 

 
 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

 

19.    Jaký je Váš věk? 

Nejpočetnější věkovou skupinou z tázaných respondentů je střední skupina v rozmezí 

od 31-45 let a to v zastoupení 42,1%. Poté následuje skupina s rozpětím 18-30 let (35,1%) 

a skupina zaměstnanců starších 45 let (22,8%). 

 

Graf č. 4.21 Věk 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování. 
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20.    Jak dlouho ve firmě pracujete? 

 

Předposlední otázka se týkala délky zaměstnání v pojišťovně. Zde jsou všechny 

skupiny zastoupeny ve skoro rovnocenném poměru. Méně než 2 roky (31,6%, modrá barva), 

2 až 10 let (42,1%, červená barva) a více než 10 let (26,3%, žlutá barva). 

 

Graf č. 4.22 Délka pracovního poměru 

 
 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

 

21.    Zde je prostor pro Vaše připomínky a nápady na zlepšení motivačního systému: 

 

Na tuto poslední otázku odpovědělo pouhých 14 respondentů. Otázka byla otevřená 

a zaměstnanci se tak mohli vyjádřit k dané problematice. Z nejčastějších odpovědí se nejvíce 

opakovala možnost pružné pracovní doby, to je patrné i z grafu č. 4.13 Hodnocení 

spokojenosti vybraných motivačních faktorů. Poté zvýšení mzdy nebo kariérní růst. 

Někteří by si přáli i více uznání a naslouchání od nadřízených. 
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4.3 Závěrečná doporučení 

Tato podkapitola se zabývá návrhy a doporučeními plynoucími z vyhodnocení 

dotazníkového šetření, které se týkalo spokojenosti s motivací.  

Zaměstnanci odpovídali celkově na 21 otázek. Z těchto otázek zaměstnanci některé 

hodnotili velice kladně, jedná se o otázky zaměřené především na spokojenost s pracovními 

podmínky, spokojenost se vzájemnými vztahy mezi kolegy, spravedlivé hodnocení 

a spokojenost se mzdou. 

Jelikož byly hodnoceny velmi pozitivně, není nutno se v těchto oblastech zaměřovat 

na zásadní zlepšení. Avšak, je dobré i tyto okruhy sledovat, aby nedošlo k výrazným změnám 

v přístupu zaměstnanců, kteří se nyní zdají být spokojeni. Proto mezi první doporučení jsou 

zařazeny průzkumy spokojenosti, jež by byly jednou do roka, nebo jednou za dva roky. 

Dle uvážení organizace. Pracovníci by o nich věděli a byli předem informováni o konání. 

Týkaly by se pracovního prostředí, odměňování, mezilidských vztahů, náplně práce, 

informovanosti, perspektivisty a v neposlední řadě jistoty a vztahu k organizaci. Probíhat 

by mohly formou dotazníkového šetření. Samozřejmě by byly anonymní, aby zaměstnanci 

odpovídali věrohodně a opravdu vyjádřili bez strachu své názory. Anonymita by byla 

zajištěna odevzdáním v jeden den, v daném časovém rozpětí, do společné urny na daném 

místě. Dotazník by mohl vytvořit sám hlavní personální vedoucí, např. pomocí internetových 

stánek, jež jsou přímo na tvorbu online formulářů a které jsou v základní verzi zcela zdarma. 

Licence je na rok a počet respondentů a dotazníků není omezen. Jelikož hlavní personální 

vedoucí má i mnoho jiných pracovních povinností, vyhodnocením by mohl pověřit jiného 

zaměstnance, který by byl k tomuto úkonu dostatečně kompetentní. Také je možnost najmutí 

si externí firmy, jež by dotazník jak vytvořila, tak i vyhodnotila. Zde je vhodnější použít první 

variantu, kdy si dotazník navrhne sám personální vedoucí, jelikož situaci ve firmě zná, má 

kontakt přímo s pracovníky a tato varianta je levnější. Odměna za tento průzkum by mohla 

být ve formě nějaké malé prémie (např. do 1.000 Kč), kterou by bylo možné uvolnit z darů 

(uvedeno výše, kapitola 4.1.1 Zaměstnanecké výhody).  

Dalším návrhem je doporučení Cafeteria systému. Jedná se o systém volitelných 

zaměstnaneckých výhod. Je to program pro zaměstnance, ve kterém zaměstnanci sbírají body 

nebo kredity, které následně můžou utratit za libovolný zaměstnanecký benefit z katalogu 

odměn. Organizace v něm předem stanoví výčet odměn i jejich cenu. Tento návrh je vhodný 

především proto, že si zaměstnanci o svých odměnách rozhodují sami a nemají je striktně 

dány. Zavedení tohoto systému není však jednoduchou záležitostí. Musí se provést průzkum, 
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jaké benefity by zaměstnanci chtěli, jaké možnosti má firma k poskytnutí různých výhod 

a mnoho dalších. Pokud se bude jednat přímo o externí firmu, investice za návrh Cafeteria 

systému se pohybuje okolo 10.000 Kč. Poté následuje většinou zkušební rok, jestli se systém 

osvědčil. Tudíž i proces je zdlouhavý. Cafeteria systém je velice dobře promyšlen a má dobré 

výsledky. Tento návrh je doporučen hned z několika důvodů. Například v  otázce č. 8, 

uvedené v dotazníku, mohli zaměstnanci vybírat z celkových 8 odpovědí. Měli ale velký 

nedostatek v odpovědích. 5 odpovědí se mělo blížit k 100% a přitom nebyly zdaleka takto 

ohodnoceny. Zbylé 3 odpovědi z této otázky společnost svým zaměstnancům vůbec 

neposkytuje a přitom se tyto odpovědi objevily. Tudíž buď se respondenti přehlédli, nebyli 

dostatečně koncentrováni, nebo vůbec netušili, že tyto benefity poskytovány nejsou. 

Tudíž v následujících otázkách č. 9 a 10 nemohli zcela vyjádřit svůj názor. Proto další návrh 

pro organizaci se týká zhotovení malé knížky nebo brožury s přehledem všech 

zaměstnaneckých výhod, které mohou zaměstnanci získat. Jistě jsou tu vyšší počáteční 

náklady, proto organizace může uvažovat ještě o informačních nástěnkách či zasílání těchto 

informací svým zaměstnancům prostřednictvím e-mailu. Zaměstnanci pak budou 

zcela informováni o tom, co mohou získat a na co mají nárok, poté se může celková 

spokojenost opět zvýšit. Dalším důvodem zavedení Cafeteria systému je poslední otevřená 

otázka z dotazníku č. 21, kdy respondenti mohli vyjádřit své připomínky a návrhy. Zde se 

objevily především takové benefity, které společnost vůbec neposkytuje a to ošatné nebo 

poukázky do obchodních řetězců. 

Návrh týkající se pružné pracovní doby, jak někteří zaměstnanci zmiňovali, že by si ji 

přáli, je složitý. Neboť pružná pracovní doba by se mohla týkat pouze některých zaměstnanců 

a to těch, kteří nejednají přímo s klienty zdravotní pojišťovny ProVšechny. Příchod i odchod 

je zajištěn informačním systémem, kdy zaměstnanci mají své karty a musí do a z práce projít 

turniketem. Tudíž pružná pracovní doba by mohla být projednána pouze s některými 

zaměstnanci. Návrh však není vhodný, jelikož personální vedoucí uvedl, že se domnívá, 

že zavedení pružné pracovní doby by nebylo spravedlivé vůči všem zaměstnancům.   

Někteří zaměstnanci pociťují nedostatek v oblasti informovanosti o náplni práce. 

Pokud je tomu tak, zaměstnanci nemohou na 100% plnit své pracovní povinnosti. Stala se 

situace, kdy při návštěvě personálního vedoucího přišla do kanceláře i zaměstnankyně 

se stížností, že nemá dostatek materiálů ke zpracování svých povinností, jelikož se k ní 

nedostaly podklady ze schůze. Sama se schůzky neúčastní, ale materiály potřebuje k dalším 

úkonům. Tudíž doporučení je zaměřit se i na takovéto maličkosti, jako je účast na schůzích. 

Nejlepším řešením je řádné promyšlení, kdo na schůzích má být. Také by se měly projednat 
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zápisy ze schůzí, kterými by se potřebné informace dostaly ihned po ukončení schůze 

k zaměstnancům, kteří tyto informace potřebují k další své práci. 

Dalším důležitým bodem v návrzích a doporučeních je pochvala a uznání 

zaměstnanců. 42% respondentů si myslí, že nemá dostatečné uznání. Jelikož je to 

skoro polovina dotazovaných, je vhodné zjistit, proč tak zaměstnanci odpovídali a jestli jsou 

jejich odpovědi oprávněné. Pokud by se zjistilo, že se chyba vyskytuje na straně vedoucích 

pracovníků, mohl by pro ně být zajištěn profesní kurz, jak jednat s podřízenými. Na uznání 

a pochvalu zaměstnanců by vedoucí pracovníci neměli zapomínat. Pro pracovníky může 

uznání a pochvala působit motivačně a je důležité, aby se zaměstnanci cítili jak potřební 

tak i spokojení.  

V otázce zvýšení pracovního výkonu při zvýšené mzdě respondenti odpovídali ve velké 

míře, že by se jejich výkon zvýšil. Zde si ale zaměstnanci mnohokrát neuvědomují, 

že už získávají odměny, které jsou 4x ročně. Tudíž by se měli snažit po celý rok a ne jen, 

když budou vědět, že za úkol navíc, budou moci získat další odměnu. I tyto kvartální odměny 

jsou něčím podmíněny a to by měli zaměstnanci respektovat a dodržovat.  

Celých 91,5% respondentů může být bohužel demotivováno tím, že není možný postup 

v jejich kariéře. Proto návrh v této oblasti se týká větší možnosti vzdělání pro zaměstnance, 

aby se jim kariérní postup aspoň v nějaké míře kompenzoval. Některé kurzy již společnost 

svým zaměstnancům poskytuje, ale nebylo by špatné se zaměřit i na větší nabídku. Tomuto 

návrhu by samozřejmě předcházelo opět šetření, jestli by zaměstnanci o tuto možnost měli 

zájem a jaké kurzy by jim vyhovovaly. 

Všechny výše uvedené návrhy a doporučení vyžadují určité promyšlení, čas 

jak na přípravu, tak na realizaci a v neposlední řadě i investice. Avšak aby byly cíle 

společnosti a zaměstnanců v rámci možnosti totožné, měla by se organizace nad návrhy 

zamyslet a zkusit provést alespoň pár změn. 
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5 Závěr 
 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na problematiku motivace zaměstnanců. Téma 

bylo autorkou vybráno ze zajímavosti, jak to ve skutečnosti v různých organizacích vypadá, 

ale také z praktického hlediska. Jelikož autorka studuje obor management a dále by se mu 

chtěla v praxi věnovat, myslí si, že je důležité vědět o účinnosti motivačních faktorů 

a různých metodách, jež k motivaci výrazně přispívají. 

V teoretické části byly vysvětleny základní pojmy, uvedeny některé motivační teorie 

a vztahy, jež s motivací souvisí. V praktické části byla představena společnost, její struktura, 

zaměstnanci a současný motivační systém. Dále byl poskytnut dotazník, kterým byl tento 

skutečný stav motivace zjištěn. 

Cílem této práce bylo provést analýzu motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

a to konkrétně ve zdravotní pojišťovně ProVšechny a zjistit případné nedostatky. Následně se 

pokusit navrhnout několik doporučení, které by mohly dopomoct ke zvýšení motivace 

zaměstnanců, jejich výkonnosti, efektivnosti a tím přispět samotné organizaci. 

Za zcela problémovou oblast se nedá zařadit žádná ze zjišťovaných, ale určité nedostatky 

lze jsou. Například v uznání a povýšení zaměstnanců, nebo jejich informovanosti o výkonu 

náplně práce či možnosti získání zaměstnaneckých výhod. 

Pro problém uznání zaměstnanců bylo navrhnuto, aby společnost zjistila příčinu 

a poté se ji snažila odstranit. Řešením může být zajištění profesních kurzů pro vedoucí 

pracovníky. Pokud se zaměstnanci cítí méněcenní, nedostává se jim úcty a uznání, mohou být 

brzy demotivováni. 

Jelikož není možné, aby zaměstnanci ve společnosti ve své kariéře rostli, doporučení 

v této oblasti se týkalo zajištění možnosti vyššího vzdělání pro zaměstnance. 

Ačkoli se skoro 60% respondentů domnívá, že je ke svému výkonu práce dostatečně 

informováno, v opozici je 40%, kteří si myslí opak. Zde proto bylo navrhnuto promyšlení 

účasti všech potřebných zaměstnanců na poradách, či zápisy ze schůzí.  

Cafeteria systém, jako další z doporučení, byl navrhnut z prostého důvodu. 

Zaměstnanci mají volbu těch odměn, o které mají zájem a zároveň mají naprostý přehled 

o tom, co si mohou za své body vybrat. Pokud společnost na tento návrh nepřistoupí, 

alespoň by mohla vytvořit brožuru nebo knižní přehled. V levnější variantě informační 

nástěnku a zasílání těchto informací pomocí e-mailu. 
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Všechny výše uvedené návrhy a doporučení byly společně s výsledky celého průzkumu 

předloženy na konzultaci s hlavním personálním vedoucím. Schůzka byla uskutečněna 

z důvodu zjištění, zda jsou tyto nápady pro organizaci možné realizovat či nikoliv.  

Zavedením těchto změn by organizace mohla získat spokojenější, motivovanější a lépe 

pracující zaměstnance. 
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Příloha č. 1 Subjektivní determinanty výkonového chování 

 

 

 

Zdroj: NAKONEČNÝ, Milan. (2004, s. 225). 
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Příloha č. 2 Osmi - stupňová hierarchie potřeb 

 

 
 

 

Zdroj: HÁJEK, Martin. Vedeme.cz. Vybrané teorie motivace k vedení lidí. 
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Příloha č. 3 Organizační struktura 

 

 

 
 
 

Zdroj: Výroční zprávy zdravotní pojišťovny ProVšechny. 
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Příloha č. 4 Pravidla tvorby otázek 

 

1. Ptát se přímo 

2. Ptát se jednoduše 

3. Užívat známý slovník 

4. Užívat jednovýznamová slova 

5. Ptát se konkrétně 

6. Nabízet srovnatelné odpovědi 

7. Užívat krátké otázky 

8. Vyloučit otázky s jednoznačnou odpovědí 

9. Vyloučit zdvojené otázky 

10. Vyloučit sugestivní a zavádějící otázky 

11. Vyloučit nepříjemné otázky 

12. Snižovat citlivost otázek 

13. Vyloučit negativní otázky 

14. Vyloučit motivační otázky 

15. Vyloučit odhady 

 

 

Zdroj: KOZEL, Roman a kol. (2006, s. 161-162).



1 

 

 Příloha č. 5 Dotazník 

 

Vážení zaměstnanci, 

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, kterým chci získat informace o současném 

stavu motivačních faktorů ve Vaší organizaci. Výsledky budou statisticky zpracovány 

pro moji bakalářskou práci a na jejich základě navrhnu opatření na zlepšení situace. Dotazník 

je zcela anonymní. Děkuji za ochotu a Váš cenný čas. 

Ivana Hrbková 

studenka  EKF 

Při vyplňování vyberte a zakroužkujte pouze jednu odpověď (není-li uvedeno jinak). 

1.  Jsou podle Vás pracovní vztahy s kolegy přátelské? 

1.1 rozhodně ano  

 1.2 spíše ano  

 1.3 spíše ne 

 1.4 rozhodně ne 

2.  Jste spokojen/a s pracovními podmínkami? 

  2.1 rozhodně ano 

  2.2 spíše ano 

  2.3 spíše ne 

  2.4 rozhodně ne 

3. Přihlíží Váš nadřízený k Vašim názorům, připomínkám či 

stížnostem? 

  3.1 rozhodně ano 

  3.2 spíše ano 

  3.3 spíše ne 

  3.4 rozhodně ne 

4. Myslíte si, že Váš nadřízený je v hodnocení Vás a Vašich kolegů 

spravedlivý? 

  4.1 rozhodně ano 

  4.2 spíše ano 

  4.3 spíše ne 

  4.4 rozhodně ne 

5. Jste dostatečně informováni k výkonu své náplně práce? 

 5.1 rozhodně ano 

  5.2 spíše ano 

  5.3 spíše ne 

  5.4 rozhodně ne 
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6. Jste spokojen/a s formou motivace ve Vaší firmě? 

  6.1 rozhodně ano 

  6.2 spíše ano 

  6.3 spíše ne 

  6.4 rozhodně ne 

 

7. Považujete motivaci za dostatečnou? 

  7.1 rozhodně ano 

  7.2 spíše ano 

  7.3 spíše ne 

  7.4 rozhodně ne 

8. Vyberte veškeré motivační faktory, jež můžete získat: 

  8.1 závodní stravování, stravenky 

  8.2 podnikové půjčky 

8.3 možnost rozvoje (kurzy, školení) 

8.4  příspěvek na penzijní připojištění 

8.5  poukázky na nákup v obchodních řetězcích 

 8.6 příspěvky na zájezdy 

  8.7 slevový program (fitness, masáže, kosmetika, solárium, …) 

   8.8 zvýhodněné mobilní tarify 

   

9. Vyberte 3 motivační faktory, které jsou pro Vás nejdůležitější: 

  9.1 13. a 14. plat 

  9.2 závodní stravování, stravenky 

  9.3 možnost rozvoje (kurzy, školení) 

  9.4 příspěvek na penzijní připojištění 

  9.5 příspěvky na zájezdy 

  9.6 slevový program (fitness, masáže, kosmetika, solárium, …) 

  9.7 po 1. roce uzavření smlouvy na dobu neurčitou 

  9.8 drobné dárky (květiny ke dni žen, kolekce k Vánocům, …) 

10.   Vyberte 3 motivační faktory, které využíváte nejčastěji: 

10.1 závodní stravování, stravenky 

  10.2 možnost rozvoje (kurzy, školení) 

  10.3 slevový program (fitness, masáže, kosmetika, solárium, …) 

  10.4 slevy na kulturní akce (divadlo, hokej, koncerty, …) 

  10.5 volný vstup na kulturní akce pro pojištěnce 

  10.6 příspěvky na zájezdy 

  10.7 příspěvky na penzijní připojištění 

  10.8 žádný 
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11.  Ohodnoťte tyto faktory podle spokojenosti. (1=velmi 

spokojen/a, 5=velmi nespokojen/a): 

11.1 Mzda      1 2 3 4 5 

11.2  Náplň práce     1 2 3 4 5 

11.3  Pevná pracovní doba     1 2 3 4 5 

11.4  Frekvence odměn (4x ročně)   1 2 3 4 5 

11.5  Příjemné pracovní prostředí   1 2 3 4 5 

12.  Jste spokojen/a s odměnami za Vaši práci? 

12.1 rozhodně ano 

12.2 spíše ano 

12.3 spíše ne 

12.4 rozhodně ne 

13.  Je možný postup ve Vaší kariéře? 

13.1 rozhodně ano 

13.2 spíše ano 

13.3 spíše ne 

13.4 rozhodně ne 

14.  Zvyšuje se s rostoucím výkonem Vaše mzda? 

14.1 rozhodně ano 

14.2 spíše ano 

14.3 spíše ne 

14.4 rozhodně ne 

15.  Zvýšil by se Váš pracovní výkon při zvýšení mzdy? 

15.1 rozhodně ano 

15.2 spíše ano 

15.3 spíše ne 

15.4 rozhodně ne 

16.  Jste spokojeni s výší Vaší mzdy? 

16.1 ano 

16.2 ne 

17.  Dostává se Vám uznání za dobré pracovní výsledky? 

17.1 ano 

17.2 ne 
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18.  Jaké je vaše pohlaví? 

18.1 žena 

18.2 muž 

19.  Jaký je Váš věk?  

19.1 18 - 30 let 

19.2 31 – 45 let 

19.3 45 let a více 

20.  Jak dlouho ve firmě pracujete? 

20.1 méně než 2 roky 

20.2 2 - 10 let 

20.3 více než 10 let 

21.  Zde je prostor pro Vaše připomínky a nápady na zlepšení 

motivačního systému: 

……………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………..…………….…

………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………... 
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Příloha č. 6 Přehled možnosti získání motivačních faktorů v organizaci 

 

 

 

 
respondent odpověď nevybral respondent odpověděl 

% Počet % Počet 

Závodní stravování,  

stravenky 

7,0% 4 93,0% 53 

Podnikové půjčky 91,2% 52 8,8% 5 

Možnosti rozvoje 31,6% 18 68,4% 39 

 Příspěvek na penzijní    

 připojištění 

10,5% 6 89,5% 51 

Poukazy do obchodních  

řetězců 

87,7% 50 12,3% 7 

Příspěvky na zájezdy 36,8% 21 63,2% 36 

Slevový program 45,6% 26 54,4% 31 

Zvýhodněné mobilní tarify 100,0% 57 0% 0 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 
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Příloha č. 7 Nejdůležitější motivační faktory 

 

 

 
respondent odpověď nevybral respondent odpověděl 

% Počet % Počet 

13. a 14. plat 28,1% 16 71,9% 41 

Závodní stravování,  

stravenky 

43,9% 25 56,1% 32 

Možnosti rozvoje 56,1% 32 43,9% 25 

Příspěvek na penzijní  

připojištění 

36,8% 21 63,2% 36 

Příspěvky na zájezdy 80,7% 46 19,3% 11 

Slevový program 87,7% 50 12,3% 7 

Smlouva na neurčito 68,4% 39 31,6% 18 

Drobné dárky 93,0% 53 7,0% 4 

 

Zdroj: vlastní zpracování.
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Příloha č. 8 Nejčastěji využívané motivační faktory 

 

 

 
respondent odpověď nevybral respondent odpověděl 

% Počet % Počet 

Závodní stravování,  

stravenky 

28,1% 16 71,9% 41 

Možnosti rozvoje 50,9% 29 49,1% 28 

Slevový program 78,9% 45 21,1% 12 

Slevy na kulturní akce 75,4% 43 24,6% 14 

Volný vstup na akce pro  

pojištěnce 

63,2% 36 36,8% 21 

Příspěvky na zájezdy 63,2% 36 36,8% 21 

Příspěvek na penzijní  

připojištění 

43,9% 25 56,1% 32 

Žádný 96,5% 55 3,5% 2 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 
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Příloha č. 9 Hodnocení spokojenosti vybraných motivačních faktorů 

 

 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

  

Velmi 

spokojen/a Spokojen/a 
Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a Nespokojen/a 
Velmi 

nespokojen/a 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Mzda 3 5,3 33 57,9 13 22,8 8 14 0 0 

Náplň práce 2 3,5 33 57,9 15 26,3 7 12,3 0 0 
Pevná pracovní 

doba 2 3,5 15 26,3 12 21,1 16 28,1 12 21,1 

Frekvence odměn 7 12,3 20 35,1 19 33,3 11 19,3 0 0 
Příjemné pracovní 

prostředí 12 21,1 38 66,7 4 7 3 5,3 0 0 


