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1. Úvod 

 Je všeobecně známo, že většina organizací usiluje o dlouhodobě stabilní a 

kladný hospodářský výsledek. Nezbytnou součástí dosažení zisku v organizaci je 

prodej výrobků a služeb, který je vždy závislý na lidských zdrojích. Lidské zdroje jsou 

pro organizaci jedny z nejdůležitějších a taktéž nejdražších. Pokud jsou zaměstnanci 

v organizaci správně motivováni, tedy spokojeni a zapáleni do své práce, roste i 

jejich produktivita a ve většině případů je spokojen i zákazník.  

 Motivace zaměstnanců je tedy velmi důležitý proces a může být v organizaci 

prováděn i špatně, či vůbec. V tomto případě to může mít negativní vliv na výsledky 

organizace. Pokud je zaměstnanec v práci nespokojen, může to vést ke snížení jeho 

výkonu nebo dokonce k větší fluktuaci zaměstnanců spojené s vyššími náklady pro 

zaměstnavatele. 

 Na dnešním trhu je velice důležitá konkurenceschopnost firem. 

Konkurenceschopnost je také závislá na lidských zdrojích organizace, na motivaci, 

spokojenosti a proto se téma motivace zaměstnanců dostává v každé organizaci do 

popředí. Organizace vymýšlejí nové teorie a prostředky, jak zvýšit spokojenost 

zaměstnanců a také jejich samotný výkon. 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na motivaci zaměstnanců v nejmenné 

bankovní organizaci (dále jen banka Alfa). Autorce je organizace blízká již z důvodu, 

že tam po dobu delší než jeden rok sama působila a měla možnost si práci 

vyzkoušet.  

 V práci je motivace i její komplikovaný proces vysvětlen teoreticky, jsou 

vysvětleny základní pojmy, teorie a procesy motivace a poté je provedena analýza, 

jak se na motivaci dívají samotní zaměstnanci. 

 Cílem bakalářské práce je tedy provést analýzu motivace zaměstnanců banky 

Alfa pomocí dotazníkového šetření, to znamená analyzovat používané stimulační 

prostředky, atmosféru pracovního místa i spolupráci mezi zaměstnanci a vztahy na 

pracovišti mezi podřízenými a nadřízenými. Zjištěné výsledky budou podkladem pro 

doporučení a návrhy, které by mohli bance Alfa pomoci k větší motivaci a výkonu 

zaměstnanců. 
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2. Teoretická východiska motivace zaměstnanců 

Tato kapitola je zaměřena na charakteristiku základních pojmů a 

přiblížení problematiky motivace zaměstnanců. Týká se to zejména vymezení pojmů 

– motivace, motiv, stimul, a dále charakteristik některých motivačních teorií, strategií 

a celkového procesu motivace. 

2.1. Motivace 

Provazník, Komárková (1996) zmínili, že samotné slovo motivace má původ 

z latinského slova „movere“, což v překladu znamená hýbati nebo pohybovati. Podle 

některých autorů to vyjadřuje skutečnost, že v lidské psychice existují „hybné síly“, 

které orientují a drží člověka určitým směrem.  

Bedrnová, Nový (2007) charakterizovali motivaci jako jednu ze základních 

substruktur osobnosti, kterou lze pojmout jako nejzajímavější, ale zároveň 

nejkomplikovanější z hlediska jejího významu a proměnlivosti.  

Bělohlávek (2005) označuje motivaci za energizující činnost se selektivní rolí a 

cílovým zaměřením.   

Podle Armstronga (2007) se rozlišují dva typy motivace – vnější a vnitřní. 

Vnější motivace představuje to, co se dělá pro lidi, abychom je motivovali. Mohou to 

být odměny (pochvala, povýšení, peněžní ohodnocení apod.), ale i tresty (kritika, 

snížení či odebrání platu apod.). Tyto vnější motivátory mohou mít veliké účinky, ale 

nemusí to být dlouhodobě. Na druhou stranu motivátory vnitřní, mívají hlubší a 

dlouhodobější účinek, hlavně z  důvodu, že jsou součástí samotného jedince. Vnitřní 

motivace obsahuje faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je přímo směrují, aby 

se chovali určitým způsobem. Mezi tyto faktory patří například odpovědnost, 

autonomie, příležitost postupu pracovní funkce v hierarchii nebo příležitost využít 

dovednosti, či jejich rozvoj.  

Významným rysem motivace, jak uvádějí Provazník, Komárková (1996), je 

současné působení ve třech dimenzích – dimenze směru, intenzity a stálosti 

(vytrvalosti, perzistence). Dimenze směru zaměřuje motivaci a činnost člověka 

určitým směrem a od jiných směrů ji odvádí. Tuto skutečnost lze vyjádřit obraty „chci 

to a to“, „rád bych to či ono“, „nezajímá mě to a to“ apod.  Dimenze intenzity, kde je 

činnost člověka v určitém směru v závislosti na síle, tedy na intenzitě motivace, 

kterou jedinec vydá na dosažení jeho cíle.  Vydání této energie může být více, či 
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méně usilovné a lze ji vyjádřit výrazy „docela bych chtěl…“, „velice chci…“ apod. 

Dimenze stálosti (vytrvalosti, perzistence) je charakterizována schopností jedince 

překonávat nejrůznější překážky a vnější i vnitřní bariéry, které se mohou objevit při 

uskutečňování motivované činnosti. Překážek a bariér je celá řada. V motivované 

činnosti nám mohou např. bránit druzí lidé (nadřízení, rodiče apod.), ale může to být i 

naše pohodlnost či lenost, což je bariéra vnitřní. 

2.2 Motiv  

 Bedrnová, Nový (2007, str. 363) píší: „Motiv představuje určitou jednotlivou 

vnitřní psychickou sílu – popud, pohnutku. Je to potřeba, která je dostatečně silná, 

aby přinutila člověka jednat, ale na druhou stranu může probíhat i bez jeho vědomí.“ 

 Pojem motiv se pojí s pojmem cíle. Cílem motivu je dosažení finálního 

psychického stavu, který mívá podobu vnitřního uspokojení, nebo pocitu celkového 

naplnění z dosažení cíle motivu. Z toho vyplývá, že motiv působí tak dlouho, dokud 

nedojde k dosažení cíle a dokud není jedinec dostatečně uspokojen. Tyto typy 

motivů jsou označovány jako cílové, terminální. Existují ale i motivy instrumentální, 

kde nejde přesně určit cílový stav. Takový motiv je například zájem člověka o 

literaturu. 

Bělohlávek (2005) zmiňuje, že většina pracovníků na vedoucích pozicích si 

myslí, že jedinou motivací pracovníků jsou peníze. Mzda je sice jeden z hlavních 

motivačních prostředků, ale není jediný.  

Jsou lidé, kteří dávají přednost různým druhům motivů: 

 peníze – významný motiv pro většinu lidí. Pro vedoucího pracovníka 

jsou lidé silně motivovaní penězi velkým přínosem, dokážou kvůli 

penězům udělat maximum, 

 osobní postavení – potřeba pracovníků rozhodovat, vést lidi i chod 

věcí. Takový člověk udělá maximum kvůli svému postavení, 

 pracovní výkon – lidé, kteří se snaží vyniknout, jsou soutěživí a rádi se 

srovnávají s ostatními, 

 přátelství – je pro ně nejdůležitější atmosféra na pracovišti, záleží jim 

více na přátelství než na penězích, 

 jistota – lidé, kteří netouží po mimořádných výsledcích a postavení, ale 

jsou zaměřeni na jistotu, neriskují a řídí se předpisy, 
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 odbornost – pracovníci, kteří se především zaměřují na profesionální 

rozvoj a chtějí v něm vynikat, 

 samostatnost – lidé, co nad sebou nesnesou žádnou autoritu, chtějí si 

o všem rozhodovat sami, 

 tvořivost – kreativní lidi, co chtějí vymýšlet nové věci. 

Chceme-li své pracovníky motivovat správně, musíme pochopit co je pro ně 

nejdůležitější.  

2.3 Stimulace, stimul 

Provazník, Komárková (1996) úvádějí, že pojmy „stimul“ a „stimulace“ je nutné 

odlišit od pojmů „motiv“ a „motivace“, protože se nejedná o synonyma či ekvivalenty, 

jak si mnozí myslí. Stimulací se rozumí vnější působení na psychiku, kvůli kterému 

dochází ke změnám jeho činnosti a především ke změně motivace. Základní rozdíl 

tedy je, že stimulace působí na psychiku zvnějšku. 

 Bedrnová, Nový (2007) charakterizují stimul jako podnět, který vyvolá změny 

v motivaci. Bývají rozdělovány na impulsy - endogenní a incentivy - exogenní. 

Endogenní, tj. vnitřní, signalizují změnu v mysli nebo těle člověka. Exogenní, tj. 

vnější, se vztahují k vrozeným nebo naučeným impulsům, tedy podnětům, co aktivují 

určitý motiv. Mezi impulsy lze řadit určité stavy těla, jako například bolest v krku, 

která může vyvolat návštěvu u praktického lékaře. Incentivem je například možnost 

pracovního postupu v případě podání výborných pracovních výsledků. 

2.4 Zdroje motivace 

Provazník, Komárková (1996, str. 40) označují: „zdroje motivace jsou ty 

skutečnosti, které motivaci vytvářejí, tj. skutečnosti, které zakládají dynamické 

tendence i orientaci (zaměření) lidské činnosti a které významným způsobem 

ovlivňují stálost (persistenci, přetrvávání) těchto tendencí.  

 Základní zdroje jsou: 

 potřeby, 

 návyky, 

 zájmy, 

 hodnoty, 

 ideály.“ 
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Nedostatek   Potřeba   Motivace  Na cíl zaměřená   Odstranění 
(nadbytek)       činnost      nedostatku 

             

Potřeby jsou považovány za základní zdroj motivace již z několika důvodů, 

jedním z nich je skutečnost, že takto označujeme vnitřní stavy, které jsou vlastní 

nejen člověku, ale i nižším živočichům. Potřeba se projevuje jako nepříjemný stav, 

který vede k činnosti, která tento nedostatek odstraní. V obrázku 2.1 jsou naznačené 

vztahy mezi potřebami, motivací a činností. 

Obr. 2.1 Schematické znázornění vztahu nedostatku, potřeb, motivace a činnosti 

(chování, resp. jednání člověka), (BEDRNOVÁ Eva a Ivan NOVÝ 2007, str. 366). 

  

Podle Bedrnové, Nového (2007) se potřeby člení na: 

 biologické, fyziologické, viscerogenní – jsou spojeny s činností a 

funkcemi lidského těla (potřeba vzduchu, potravy), jsou označovány 

jako primární, 

 sociální, společenské, psychogenní – potřeba lásky, dominance a 

seberealizace, jsou označovány jako sekundární. 

Návyky jsou činnosti, které realizuje každý člověk v průběhu svého života. 

Tyto činnosti člověk provádí někdy častěji, dokonce pravidelně v určitých situacích a 

tím se automatizují, fixují a stávají se stereotypy – návyky. Návyk je tedy 

označován jako fixovaný, zautomatizovaný a opakovaný způsob činností člověka 

v určitých situacích.  Když se člověk dostane do určité činnosti, probouzejí se u něho 

již z dřívějška fixované stereotypy, což znamená, že jedná v souladu se svým 

návykem. Tyto návyky se mohou objevovat ve všech oblastech lidské činnosti. 

Zájem je trvalejším zaměřením člověka na určitou oblast jevů a je 

uspokojován prováděním určité „zájmové“ činnosti. Zájmů existuje mnoho druhů, 

například: sociální, přírodní, výtvarné atd. 

Hodnoty člověk přiřazuje k určitým skutečnostem a těm tedy přisuzuje určitý 

význam. Tato hodnocení u každého jedince představuje „osobní hodnotovou mapu“, 

kde některým skutečnostem přisuzuje větší hodnoty a jiným naopak nižší. Tento 

hodnotový systém ovlivňuje chování člověka a je jedním z nejvýznamnějších zdrojů 

motivace. Existují i obecně se vyskytující hodnoty např. rodina, zdraví, láska, peníze 

apod. 
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Ideálem se podle Provazníka, Komárková (1996) rozumí určitá představa 

něčeho pozitivně hodnoceného. Pro každého jedince to představuje „ideální“ cíl, 

kterého se snaží dosáhnout. Může se to týkat jak osobního, tak pracovního života. 

Individuální ideály vznikají pro každého vlivem působení sociálních faktorů, které 

utvářejí osobnost člověka. 

2.5 Proces motivace 

Proces motivace je podle Armstronga (2007) velice komplikovaný. Lidé mají 

potřeby, na základě kterých si stanovují cíle na jejich uspokojování. Proto je jasné, že 

jeden přístup motivace nemůže vyhovovat všem lidem. 

Motivace dle Armstronga (2007, str. 218) má tři složky: 

 „směr – kterým se jedinec řídí, 

 úsilí – jakou píli vynaloží, 

 vytrvalost – jak dlouho o to usiluje.“ 

Motivace, jak už bylo zmíněno, je cílově orientované chování. Z toho vyplývá, 

že lidé jsou motivovaní, když očekávají, že jejich kroky povedou k dosažení jejich cíle 

a získání odměny – takové, která uspokojí jejich potřeby. 

 Model procesu motivace, který souvisí s potřebami, je zobrazen na obrázku 

2.2. Tento model ukazuje, že motivace je iniciována vědomím nebo mimovolným 

zjištěním potřeb. Tyto potřeby utvářejí přání, něco získat a něčeho dosáhnout. Dále 

jsou stanoveny cíle, které mají tato přání a potřeby uspokojit. Lidé volí cesty a 

chování, od nichž se očekává dosažení těchto cílů. Jestliže je dosaženo určitého 

cíle, potřeba je uspokojena. Pravděpodobné je, že chování, které vedlo k cíli, se 

zopakuje v případě, že se objeví podobná situace – potřeba. Pokud není cíle 

dosaženo, je pravděpodobné, že tyto kroky se v budoucnu nebudou opakovat. 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 2.2 Proces motivace (ARMSTRONG, Michael 2007, str. 220). 

Stanovení cíle 

Podniknutí kroků Potřeba 

 

Dosažení cíle 
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2.6 Vztah mezi motivací a výkonem 

Armstrong (2007) píše, že spokojenost jedince s prací, kterou dělá, vyžaduje 

např. mzdu odpovídající jeho pracovnímu úsilí, spravedlivý systém odměňování, 

šanci na povýšení, ohleduplné a participativní řízení, zajímavé úkoly a vysoký stupeň 

kontroly nad tempem práce. Míra spokojenosti však závisí také na vlastních 

potřebách jedince, očekávaní a na pracovním prostředí. Termín „spokojenost s prací“ 

se tedy hlavně týká pocitů, které lidé pociťují vůči své práci. Vládne přesvědčení, že 

růst spokojenosti s prací vede ke zvýšení výkonu, ale není to rozumné. Výzkum 

nezjistil pozitivní vztah mezi výkonem a spokojeností. Spokojený pracovník nemusí 

předvádět větší výkon, než pracovník, co je méně spokojený. To naznačuje, že 

zlepšení výkonu lze dosáhnout poskytnutím příležitosti k výkonům, zajištěním 

znalostí a dovedností, potřebných k těmto výkonům a odměňování jich pomocí 

peněžních či nepeněžních odměn. Motivace je tak jeden z mnoha faktorů 

ovlivňujících pracovní výkon. Maximální motivace tedy nezaručí maximální výkon. 

2.7 Teorie motivace 

Tato kapitola je zaměřena na teorii motivace, která objasňuje způsob chování 

pracovníků, vysvětluje, proč lidé směřují určitým směrem a proč vynakládají určité 

úsilí. Popisuje, co mohou organizace udělat pro povzbuzování lidí v jejich pracovním 

výkonu, ale i v uspokojování jejich potřeb. 

 Nejvýznamnější teorie: 

 teorie instrumentality, 

 teorie zaměřené na obsah, 

 teorie zaměřené na proces. 

2.7.1 Teorie instrumentality 

Armstrong (2007) definuje instrumentalitu jako přesvědčení, že vykonání jedné 

věci, povede to k vykonání jiné věci. 

 Teorie se objevila v druhé polovině 19. století a domnívá se, že člověk bude 

motivován, jestliže odměny a tresty za jeho práci budou provázány s jeho výkonem. 

Teorie instrumentality má kořeny v Taylorových metodách vědeckého řízení. Taylor 

napsal, že je možné přimět dělníky během jakékoliv doby, aby pracovali pilněji než 

lidé v jejich okolí, pokud jim to nezajistí permanentní zvýšení peněžní odměny. 
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 Tato teorie je založena na principu, že lidé mohou být „podmíněni“ či 

„zpracováni“, aby jednali určitým způsobem, jestliže jsou příslušně odměňováni. 

Někdy bývá nazývána jako zákon příčiny a účinku. Toto motivování pracovníků bylo 

a i nyní je široce používáno a v určitých případech může být úspěšné. 

Nevýhodou této teorie je její založení na systému kontroly a nerespektování 

dalších lidských potřeb. Neuvědomuje si možnost, že formální systém kontroly může 

být ovlivněn neformálními vztahy mezi pracovníky. 

2.7.2 Teorie zaměřená na obsah 

Tyto teorie jsou podle Armstronga (2007) označovány jako teorie potřeb, 

protože jejich základem je přesvědčení, že obsah motivace tvoří potřeby. Existuje 

neuspokojená potřeba, která vytváří stav nerovnováhy. Aby opět nastala rovnováha, 

je potřeba rozpoznat cíl a zvolit způsob chování, kterým dojde k dosažení 

stanoveného cíle. Veškeré chování člověka, je tak motivováno neuspokojenými 

potřebami. Každá potřeba v jedinci vyvolá jiné úsilí k dosažení cíle, někdy silnější a 

někdy slabší. Jednu a tutéž potřebu lze uspokojit různými cíli a čím více je úsilí 

silnější a čím déle trvá, tím se rozšiřuje okruh cílů. 

2.7.2.1 Maslowova hierarchie potřeb 

  Abraham Maslow utřídil lidské potřeby a ukázal principy jejich působení. Určil 

pět skupin potřeb a seřadil je do hierarchického systému, který je nazván 

„Maslowova pyramida“, je zobrazena v obrázku 2.3.  

  

Uspořádání podle Bělohlávka (2005): 

 fyziologické potřeby – jsou potřeby základní, kdy jejich naplnění je 

nutné pro přežití (potřeba vody, vzduchu, potravy apod.), 

 potřeby jistoty a bezpečí – uchování a zajištění existence i do 

budoucna, 

 sounáležitost (sociální potřeby) - patří tam láska, přátelství a 

představuje potřebu se začlenit, 

 potřeby uznání a ocenění – obsahují sebeocenění a uznání ze 

strany ostatních, 
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 sebeaktualizace (seberealizace) – zahrnuje realizaci veškerého 

potenciálu jedince. 

 

 

 POTŘEBY 

 RŮSTOVÉ 

 

 

 POTŘEBY 

 DEFICITNÍ 

 

Obr. 2.3 Hierarchie potřeb podle Maslowa (DEIBLOVÁ, Maria 2005, str. 26). 

 

 Bělohlávek (2005) popisuje, že Maslow uspořádal potřeby hierarchicky, tj. od 

nejnižších po nejvyšší. Když dojde k uspokojení jedné úrovně potřeb, její význam 

klesá a nastupuje úroveň vyšší. 

 K uspokojení potřeb pracovníků v organizaci je zapotřebí použít jednotlivé 

úrovně Maslowova systému: 

 fyziologické potřeby – ochranné pomůcky a ochrana zdraví i 

v souvislosti s odstraňováním rizika, 

 potřeby jistoty a bezpečí – organizace, která zajistí zaměstnání i do 

budoucna, 

 potřeba sounáležitosti (sociální) – dobré vztahy na pracovišti, 

 potřeba uznání a ocenění – pochvaly a peněžní ohodnocení, 

 potřeba sebeaktualizace (seberealizace) – práce, která umožní 

pracovníkům ukázat své schopnosti. 

  

 Vyšší řád potřeb uznání a seberealizace poskytuje podle Armstronga (2007) 

nejsilnější stimul motivace. Když jsou uspokojovány, tak nabývají na síle, naopak 

potřeby nižšího řádu se uspokojováním oslabují. Tato teorie však nebyla ověřena 

empirickým výzkumem a bývá kritizována za nepružnost a nekompromisnost, 

protože lidé mají různé priority a Maslow tvrdí, že lidské potřeby se vyvíjejí 

hierarchicky, i když sám vyslovil určité pochybnosti o přísně uspořádané hierarchii. 

POTŘEBY 

SEBEREALIZACE 

POTŘEBY UZNÁNÍ 

SOCIÁLNÍ POTŘEBY 

POTŘEBY BEZPEČÍ 

FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY 
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spokojenost přítomnost přítomnost neutrální stav

úspěch(dosažení cíle) podniková politika a správa (žádná 

uznání dozor (odborný dozor) nespokojenost)

práce sama vztahy s nadřízeným

odpovědnost(pravomoci) vztahy s kolegy

povýšení vztahy s podřízenými

možnost osobního růstu mzda/plat

praconí podmínky

neutrální stav jistota práce

(žádná osobní život

nespokojenost) nepřítomnost nepřítomnost nespokojenost

motivátory hygienické faktory

2.7.2.2 Herzbergův dvoufaktorový model 

 Koubek (2007) charakterizuje Herzbergovu teorii tak, že vychází ze zkoumání 

důsledků spokojenosti a nespokojenosti pracovníků a tvrdí, že spokojenost a 

nespokojenost nejsou protiklady, ale dva na sobě nezávislé faktory. Tyto 

charakteristiky související s prací, které se dají považovat za faktory spokojenosti, se 

nazývají motivátory a naopak charakteristiky související s prací, které lze považovat 

za faktory nespokojenosti se nazývají hygienické faktory někdy také udržovací 

faktory, či dissatisfaktory. Z toho tedy vyplývá, že přítomnost motivátorů vede ke 

spokojenosti, ale jejich nepřítomnost nemusí vyvolat přímo nespokojenost. 

Přítomnost hygienických faktorů také nevede přímo ke spokojenosti a jejich 

nepřítomnost přímo k nespokojenosti. Příklady těchto motivátorů jsou zobrazeny 

v obrázku 2.4. 

 Z tohoto příkladu vyplývá, že pracovníci jsou motivovány vnitřními faktory 

práce (motivátory) a demotivováni jsou naopak z nepřítomnosti příznivých vnějších 

faktorů (hygienických faktorů). 

 Koubek (2007, str.59) píše: „Zadaří-li se tedy motivátory (např. uznání či 

přidání pravomocí a odpovědnosti) do pracovních úkolů a práce, může se zvýšit (a 

nejspíš také zvýší) motivace, zatímco hygienické faktory mohou udržet nebo snížit 

motivaci, ale nikoliv ji zvýšit.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Faktory Herzbergovy dvoufaktorové teorie motivace (KOUBEK,Josef 2007, 

str. 60). 
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 Bedrnová, Nový (2007) uvádějí, že dvoufaktorová Herzbergova teorie je druhá 

nejčastěji citovaná motivační teorie. Tato teorie bývá označována také jako 

motivačně hygienická teorie a je založena na tom, že člověk má dvě skupiny 

protikladných potřeb. 

V 50. letech 20. století byl proveden výzkum na vzorku 200 účetních a 

inženýrů v Pittsburghu. Herzberg a jeho tým došel k závěru, že na pracovní 

spokojenost působí dva odlišné faktory a to faktory vnější (hygienické) a faktory 

vnitřní (motivátory). První skupina má svou působnost:    

 

 

 

Působení hygienických faktorů  

 

Jestliže mají hygienické faktory příznivou podobu, tak pracovníci nepociťují 

pracovní nespokojenost. Ale na pracovní motivaci větší vliv nemají. Naopak jsou-li 

v nepříznivém stavu, vyvolávají pracovní nespokojenost a zároveň mohou nepříznivě 

ovlivnit motivaci zaměstnanců. Druhá skupina faktorů má působnost: 

 

 

   

Působení motivátorů 

  

Jestliže jsou vnitřní faktory v nepříznivém stavu, pracovník není spokojen a není ani 

příliš k práci motivován. V opačném případě se však objevuje příznivá pracovní 

motivace a pracovní spokojenost. Když tedy pracovník pociťuje vnitřní uspokojení 

z práce, toho uspokojení ovlivňuje pozitivně i jeho pracovní motivaci. 

2.7.2.3 Porovnání teorií podle Herzberga a Maslowa 

 Srovnání těchto dvou teorií zaměřených na obsah znázorňuje obrázek 2.5. 

 

 

 

  

bez nespokojenosti v práci                                       s pracovní spokojeností 

bez spokojenosti s prací                             s pracovní spokojeností a motivací 
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Obr. 2.5 Herzbergova dvoufaktorová teorie pracovní motivace a její porovnání 

s teorií potřeb A. Maslowa (BEDRNOVÁ Eva a Ivan NOVÝ 2007, str. 386). 

 

2.7.3 Teorie zaměřené na proces 

Armstrong (2007) uvádí, že teorie zaměřené na proces se zabývají hlavně 

psychologickými procesy a sílami, které ovlivňují motivaci a základními potřebami. 

Bývají také nazývány jako kognitivní (poznávací) teorie, protože jsou zaměřeny na to, 

jak lidé vnímají své pracovní prostředí a jak toto prostředí interpretují a chápou. 

Teorie zaměřené na proces jsou pro manažery užitečnější, než teorie potřeb, protože 

ukazují realističtější cesty pro motivování lidí. 

 Těmito procesy jsou: 

 očekávání (expektační teorie), 

 dosahování cílů (teorie cílů), 

 spravedlnost (teorie spravedlnosti). 

2.7.3.1 Expektační teorie 

Podle Armstronga (2007) je autorem teorie expektace je V. H. Vroom 1964, 

významným autorem v oblasti pracovního jednání a motivace zaměstnanců.  

F. Herzberg 

Práce sama, její obsah 

Osobní psychický rozvoj(růst) 
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A. Maslow 

Seberealizace 

 

Potřeby uznání a úcty 

 

 

Sociální potřeby: 

- Potřeby 

sounáležitosti 

- Potřeby lásky 

 

Potřeby jistoty a bezpečí 

 

 

Potřeby fyziologické 
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 Pojem očekávání byl původně součástí teorie VIE, kde V znázorňuje valenci, I 

instrumentalistu a E představuje expektaci. Valence je hodnota, instrumentalista je 

přesvědčení, že provedení jedné věci, povede k provedení věci jiné a expektace 

představuje pravděpodobnost určitého výsledku při vynaloženém úsilí. Podrobněji to 

Vroom definoval tak, že každý jedinec si volí mezi různými možnostmi, s nejistými 

výsledky. Jeho chování je ovlivněno preferencemi, které se týkají výsledků a mírou 

jako přesvědčení, že jich lze dosáhnout. 

Armstrong (2007, str.225): „Očekávání je definováno jako momentální 

přesvědčení, týkající se pravděpodobnosti, že po určitém činu bude následovat určitý 

výsledek.“ 

 Dále Armstrong (2007) popisuje, že očekávání můžeme charakterizovat i 

vynaloženou sílou. Maximální síla signalizuje jistotu výsledku, zatímco minimální 

nebo žádná síla signalizuje, že výsledek po činu nepřijde.  Tato síla může být 

odvozena ze zkušeností, ale často se jedincům stávají situace nové, kde tyto 

zkušenosti nejsou dobrým vodítkem k dosažení výsledků a mohou vést i ke snížení 

motivace. 

 Formální vyjádření expektační teorie podle Bedrnové, Nového (2007): 

M= f (V ∙ E), 

kde M – motivace, 

V – valence, hodnota výsledků, očekávané uspokojení, k němuž povede 

z motivované pracovní činnosti, 

E – expektance, nebo-li očekávání, pravděpodobnost že jednání opravdu 

povede k dosažení výsledku. 

 

Tato teorie byla rozvinuta autory Porterem a Lawlerem 1968, jak zmiňuje Armstrong 

(2007). Model této teorie je zobrazen v obrázku 2.6 a zobrazuje na základě myšlenek 

Vrooma, že existují dva faktory, které určují úsilí vkládané do práce. Jako první je 

hodnota odměny, která do jisté míry uspokojuje potřeby jistoty, společenského 

uznání, seberealizace a autonomie jedinců. Druhý faktor zahrnuje pravděpodobnost 

závislosti výsledků na úsilí. Dvě proměnné, které ovlivňují dokončení úkolu a úsilí 

jsou: 

 schopnost – inteligence, znalosti a manuální schopnosti, 
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 vnímání role – to co jedinec chce dělat, nebo co by měl dělat podle to, co si 

myslí. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.6 Model motivace Porter a Lawier, 1968 (ARMSTRONG, Michael 2007, str. 

226). 

2.7.3.2 Teorie cíle 

Tato teorie byla zformulována autory Lathamem a Lockem 1979 a tvrdí, že 

motivace a výkon jsou vyšší, jestliže jsou stanoveny konkrétní, náročné, ale přijatelné 

cíle. Důležité je zapojení jedinců do stanovování cílů a ty náročnější cíle musí být 

odsouhlaseny vedením a radou v organizaci. Erez a Zidon 1984 zdůraznili důležitost 

akceptace cílů a vyvolání závazku je plnit. Dále zjistili, že když jedinec s cílem 

souhlasí, vedou tyto náročnější cíle k vyššímu výkonu. Velmi důležitá v teorii cílů je 

zpětná vazba, která udrží motivaci k dosahování vyšších a vyšších cílů. 

Teorie cíle je propojena s řízením podle cílů, to však selhávalo z důvodu 

byrokratického používání, bez poskytování náležité podpory pracovníkům. 

2.7.3.3 Teorie spravedlnosti 

 K hlavním představitelům teorie spravedlnosti (rovnováhy) patří J. S. Adams. 

A zabývá se vnímáním jedinců, jak se s nimi zachází ve srovnání s ostatními lidmi. 

Spravedlivým jednáním zde znamená, že je s jedincem zacházeno stejně jako s jinou 

osobou nebo skupinou lidí. Z toho vyplývá, že spravedlnost vychází z pocitů a 

vnímání v porovnání s ostatními. 

 Tato teorie tvrdí, že lidé budou nejlépe motivováni, jestliže se s nimi bude 

jednat spravedlivě a v opačném případě budou demotivováni. Jak napsal Adams 

1965, jsou dvě formy spravedlnosti – distributivní spravedlnost a procedurální 

spravedlnost. Distributivní spravedlnost souvisí s odměňováním jedinců v organizaci 

podle svého přínosu v porovnání s ostatními. Procedurální spravedlnost se týká 

vnímání spravedlnosti při postupech používaných v organizaci, v oblastech, jako je 

Hodnota odměny 

Pravděpodobnost, 

že odměna závisí 

na úsilí 

Úsilí 

Schopnosti 

Očekávání role 

Výkon 
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hodnocení, povyšování apod. Pocity, které se týkají procedurální spravedlnosti, jsou 

spojeny s interpersonálními faktory. Tyler a Bies 1990 vnímají 5 faktorů, které k ní 

přispívají: 

 přiměřené zvažování pracovního stanoviska, 

 potlačení osobní předpojatosti, 

 uplatňování stejných kritérií u všech pracovníků, 

 poskytování zpětné vazby, týkající se příčiny rozhodnutí, 

 poskytování vysvětlení učiněných rozhodnutí. 

 

Pro manažerskou práci je podle Bedrnové, Nového (2007) teorie spravedlnosti 

výstrahou, jelikož manažer by měl průběžně pozorovat úroveň výkonnosti svých 

podřízených a zabránit tak stavu, kdy by některý pracovník dlouhodobě neinvestoval 

do své práce tolik jako jeho kolegové. Hlavně v situaci, kdy jeho odměny jsou stejné, 

jako u ostatních. Pokud přeci jen takový stav v organizaci nastane, manažerova 

povinnost je zasáhnout, protože jeho nečinnost by mohla ohrozit výkonnost celé 

skupiny pracovníků. Ostatní jedinci by mohli toto jednání vnímat za nespravedlivé a 

mohou vědomě snížit své osobní úsilí. V situaci, kdy v organizaci taková tolerance 

vůči určitému jedinci existuje, je negativní působení na motivaci, výkonnost a silně to 

ohrožuje splnění cílů celé skupiny. 

2.8 Motivační strategie 

 Motivační strategie, jak uvádí Armstrong (1999) má za úkol tvořit pracovní 

prostředí a vyvinout postupy a politiku, která povede ke většímu výkonu 

zaměstnanců. Motivační strategie se budou zabývat: 

 měřením motivace v oblastech, u nichž je třeba zlepšit motivační postupy, 

 zabezpečením, aby se zaměstnanci v organizaci cítili oceňováni a váženi, 

 formováním odpovědného chování a oddanosti zaměstnanců, 

 vytvářením klimatu, které bude v organizaci posilovat motivaci, 

 zlepšováním dovedností v oblasti vedení zaměstnanců, 

 vytvářením pracovních míst a úkolů, 

 řízením pracovního výkonu a odměňování, 

 používáním metod modifikace chování zaměstnanců. 
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U měření motivace neexistují přímé nástroje, které by motivaci konkrétně 

změřili. Úroveň motivace můžeme získat zkoumáním postojů, ukazatelů produktivity, 

fluktuace zaměstnanců, absence a analýzy výsledků hodnocení, problémů i z toho, 

jak ochotně se lidé zapojují do kroužků kvality apod. 

Celkovou motivaci a angažovanost v organizaci lze zvýšit, jestliže se 

zaměstnanci cítí oceňováni a vážení. Znamená to tedy investovat prostředky do 

jejich úspěchu, posilovat jejich pravomoci a poskytovat jim příležitost podílet se na 

záležitostech, které se jich týkají. Důležité je také s nimi zacházet slušně, spíše jako 

s lidskými bytostmi než jako se zdroji a náležitě je odměňovat, jak peněžně tak 

nepeněžně, aby i oni sami pocítili, do jaké míry jsou oceňováni. 

 Chování jedinců se považuje za odpovědné a angažované v případě, že 

směřují své úsilí k dosažení cílů, jak celé organizace, tak i pracovního místa. Lze 

toho dosáhnout zapojením zaměstnanců do stanovení těchto cílů a poskytováním 

větší zodpovědnosti jednotlivcům nebo celým týmům. Odměňování musí být jasně 

provázané s jejich úspěšností při dosahování těchto odsouhlasených cílů. 

 Podnikové klima a hodnoty organizace mají zdůrazňovat význam vysokého 

výkonu. Manažeři a vedoucí pracovníci by měli představovat vzory pro zaměstnance 

a podle toho by měli být i povzbuzováni. 

 Vedoucí pracovníci a manažeři by měli mít k dispozici pomoc a to nejen při 

jejich seznamování s procesem motivace, ale také proto, aby věděli, jak mohou 

svých znalostí využít ke zlepšování motivace všech členů týmu. 

 Při vytváření pracovních úkolů a pracovních míst by se měla uplatňovat teorie 

motivace. Zejména pak ty stránky, které se vztahují k samotné práci. 

 Řízení pracovního výkonu bere v úvahu stanovování cílů, zpětnou vazbu a 

posilování vědomí zaměstnanců o příčinách a následcích.  

Rozvoj lidských zdrojů (zaměstnanců) je personální rozvoj. Nejlepší formou 

rozvoje je seberozvíjení a sebevzdělávání, kde je významné motivovat lidi k učení. 

  

Modifikace organizačního chování používá principu ovlivňování chování 

pomocí důsledků. Pět stupňů modifikace chování: 

 identifikace kritického chování – co musí být změněno, 

 měření frekvence chování – zjistit důkaz existence problému, 
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 provádění funkcionální analýzy – rozpoznat podněty, které předchází chování 

a důsledky (odměny, tresty), které toto chování ovlivňují. 

 vytváření a realizace strategie zásahu – pozitivní nebo negativní posilování 

důsledků ovlivňující chování, 

 vyhodnocení účinnosti zásahu – jestli došlo k zlepšení, či nikoli a jak 

postupovat příště. 

2.9 Stimulační prostředky 

 Účinek stimulace je závislý na vnitřním prostředí a na motivační struktuře 

člověka, jak píší Bedrnová, Nový (2007). Člověk vstupuje mezi stimulaci a motivaci 

svou motivační strukturou, ve které se promítají jeho hodnoty, potřeby, zájmy, 

zkušenosti a navyklé chování.  

 Veškeré vnější podněty procházejí výběrem, který si ve většině případů člověk 

neuvědomuje. Většinou přímo neovlivňujeme, který z podnětů na sebe necháme 

působit a který nikoliv. Naši připravenost reagovat určitým způsobem určují 

specifické zkušenosti a naše individuální charakteristiky. 

 Nejzákladnější podmínkou pro účinnou stimulaci zaměstnanců je znalost jejich 

osobnosti a zvláště jejich motivačního profilu a jen tak je možné ušít zaměstnancům 

stimulaci přímo na míru. Stimulem je vše, co je pro zaměstnance významné a vše, co 

organizace může zaměstnanci nabídnout. 

 Mezi stimulační prostředky se řadí –  

 hmotná odměna, 

 obsah práce, 

 povzbuzování (neformální hodnocení), 

 atmosféra pracovního týmu, 

 pracovní podmínky a pracovní režim, 

 identifikace s prací a organizací. 

Jsou řazeny podle toho, jak jsou závažné z podnikového a psychologického hlediska. 

Hmotná odměna je považována za hlavní stimulační prostředek, protože je 

zdrojem existenčním, tedy životně důležitým zdrojem pro pracovníka i jeho rodinu. 

Může mít jak peněžní podobu (mzda, prémie, odměny za vyšší výkon apod.), ale i 

nespočet jiných podob, které jsou méně univerzální, ale můžou nabývat osobitějších 

charakteristik a tak pracovníky stimulovat účinněji.  
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Pravidla pro odměny, které zvyšují jejich stimulační účinnost: 

 Přímý vztah hmotné odměny k výkonu. 

 Odměna by se měla vyplácet co nejrychleji po dokončení úkolu, nikdy ne 

předem. 

 Pracovník by měl mít jasno, kdy jde o vztah mezi vynaloženým úsilím a 

odměnou. 

 Předem by měly být stanovena závazná pravidla, které vymezují vztah mezi 

výkonem a odměnou. 

Základní podmínkou je spravedlnost v přidělování hmotných odměn a to 

hlavně pro bezproblémové mezilidské vztahy na pracovišti. 

  

Dle Armstronga (2007) jsou nejobvyklejší odměnou peníze ať už ve formě 

platu nebo jiného druhu odměny. Peníze poskytují lidem prostředky pro dosažení 

různých cílů a mají mohutnou sílu, protože jsou přímo nebo i nepřímo spojeny 

s uspokojováním potřeb. Jestliže přicházejí pravidelně, uspokojují hlavně základní 

potřeby, ale můžou také uspokojovat potřebu sebeúcty a postavení. Peníze mohou 

za správných okolností vést k pozitivní motivaci zaměstnanců, protože oni je 

potřebují a chtějí. Pokud je systém odměňování sestavený špatně, tak může naopak 

zaměstnance demotivovat. 

 Dalším motivačním prostředkem, podle Bedrnové, Nového (2007) jsou 

zaměstnanecké výhody, které mohou využívat pouze pracovníci v dané organizaci. 

Na rozdíl od mezd a platů nejsou závislé na výkonnosti pracovníka. V Evropě se 

zaměstnanecké výhody člení do skupin: 

 výhody sociální – důchody poskytované organizací, příspěvky, či celé hrazení 

životního pojištění, mateřské školky apod., 

 výhody se vztahem k práci – stravování, výhodnější prodej produktů 

organizace, vzdělání, které je hrazeno organizací apod., 

 výhody spojené s postavením v organizaci – podnikové automobily pro 

vedoucí pracovníky, placení telefonních účtů, oděvy a jiné náklady na 

reprezentaci organizace, bydlení zdarma apod. 

 Jestliže organizace chce, aby zaměstnanecké výhody měly kladný dopad na 

motivaci, spokojenost a stabilitu, měla by se zajímat o to, jaké zaměstnanecké 

výhody jejich pracovníci preferují. 
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 Obsah práce je jeden z dalších významných faktorů stimulace. Lidé, kteří jsou 

zaměřeni na obsah činnosti, se liší tím, který aspekt je oslovuje více a který méně.  

Mezi apely patří: 

 apel na tvořivé umění – vyžaduje hledání nových řešení, reakce na změny 

v podmínkách a dává možnost uplatňovat své vlastní nápady, 

 apel na samostatnost – zaměstnanec vystupuje samostatně a zodpovědně, i 

sám si určuje, co, kdy a jak bude vykonávat, 

 apel na koncepční myšlení – práce vyžaduje určitý nadhled, logiku a 

promítnutí do budoucnosti, 

 apel na systematické myšlení – promítnout si všechny požadavky do časové 

návaznosti, v práci je důležitá rychlost a pružnost, 

 apel hrdosti na práci – práce musí mít smysl a užitečnost, 

 apel hrdosti na vlastní schopnosti – práce je náročná a uspěje v ní jen ten, kdo 

prokáže výjimečné dovednosti a znalosti, 

 apel na prestiž – práce je „módně atraktivní“, 

 apel na seberozvoj – práce v oboru, který vyžaduje neustále zvládat 

náročnější a nové úkoly, 

 apel sebekontroly – zaměstnanec dostává zpětnou vazbu a na základě ní má 

možnost rychle reagovat a korigovat své jednání, 

 apel moci – práce dává pocity moci, nadřazenosti a nadvlády, 

 apel estetický – při práci se zachází s estetickými hodnotami, 

 apel společenský – práce umožňuje jednání s lidmi, 

 apel péče o druhé lidi – práce uspokojuje při pomáhání druhým lidem, 

 apel péče o přírodu – práce napravující škody civilizace na přírodě, nebo se 

jim snaží předejít, 

 apel nebe nad hlavou – práce pod širým nebem, 

 apel jistoty a perspektivnosti jistot – práce, která je perspektivní dlouhodobě. 

Kromě těchto ukázkových apelů jich existuje další řada, vyplývají z množství 

konkrétních pracovních činností. Úkolem manažera v organizaci by měla být pomoc 

zaměstnancům nalézt jejich účinný apel, zvýraznit ho a dále rozvíjet. 

Povzbuzování pracovníků je významným nástrojem stimulování. Manažeři 

jeho prostřednictvím pomáhají svým pracovníkům objevit stimulační hodnotu 
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v obsahu práce. Jde tu především o neformální hodnocení, v němž se objevují 

především pozitivní prvky. Neformální hodnocení ovlivňuje racionální obsahovou 

rovinu i rovinu emocionální. V racionální rovině jde především o zpětnou vazbu, kdy 

manažer dává informace pracovníkovi o jeho výkonu a jak tento výkon odpovídá či 

neodpovídá očekávání vzhledem k jeho stanoveným cílům. Zpětná vazba je 

nejúčinnější, když je podávána během činnosti nebo ihned po jejím ukončení.  

V rovině emocionální – prožitkové pracovník cítí svou důležitost pro organizaci a 

uspokojuje ho, že dokázal něco pozitivního. Toto uspokojení vede ke zvýšení 

sebedůvěry a posiluje pracovníkovo přesvědčení, že je schopen podat ještě vyšší 

výkon a zvyšuje se jeho celková motivace k práci. Důležité je, aby manažer hledal a 

oceňoval všechny výsledky směřující k cíli, ale také nepřehlížel nedostatky 

pracovníků. Způsob jak upozornit na chyby a přitom pracovníka neodradit, je umění 

mezilidské komunikace. 

 Zásady pochvaly dle Bělohlávka (2005): 

 pochvala má být konkrétní, 

 pochvala má být adresná, když se oceňuje tým, měla by následovat pochvala 

jedince, 

 pochvala musí být vyslovena okamžitě po dosažení pozitivního výsledku, 

 pochvala by měla být neformální, kde by měl vedoucí pracovník projevit svůj 

zájem. 

Atmosféra pracovní skupiny je dalším důležitým stimulačním prostředkem, jak 

popisují Bedrnová, Nový (2007). Jelikož sociální faktory obsahují vysoké stimulační 

účinky. Vedoucí pracovník nemůže přesně nařídit, jak se mají zaměstnanci chovat, 

protože každá sociální skupina má svoje určitá pravidla, normy a projevy. Jedinou 

možnost je ovlivňovat dění ve skupině svým působením. V prvé řadě na dění ve 

skupině manažer působí svou formální a neformální autoritou. Důležitým prvkem je 

vytvořit vztah důvěry mezi ním a pracovní skupinou. Tento vztah může vzniknout za 

předpokladu, že manažer bude k týmu přistupovat jako k celku a bude ho 

respektovat. Dobrý manažer vnímá sociální vztahy na pracovišti a má předpoklady 

využít pozitivní stránku a omezit stránku negativní.  

 

Manažer by měl snadno rozpoznat sedm skupinových fenoménů: 

1. Jakou roli má každý jedinec ve skupině. 
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2. Kdo je neformálním vůdcem a jak skupinu ovlivňuje. 

3. Jaká je vnitřní struktura skupiny a jaká je hierarchie členů. 

4. Jaké procesy se ve skupině nacházejí a v čem a jak rychle se skupina mění. 

5. Jaká je soudržnost skupiny a jak jsou členové na skupinu vázáni. 

6. Jaká pravidla a normy si skupina vytvořila. 

7. Jak skupina reaguje na porušení pravidel, jak je tolerantní a jaké skupinové 

sankce používá. 

Bez rozpoznání a znalosti těchto skupinových fenoménů nelze vést skupinu 

efektivně a nelze předcházet problémům v mezilidských vztazích.  

Pracovní podmínky a režim práce uspokojují pracovníka z hlediska dobrých 

podmínek při práci – tepelných, zvukových, světelných apod. Zájem organizace tyto 

podmínky pro zaměstnance vytvářet má dvojí efekt. Primárně se zlepší podmínky a 

projeví se i zlepšení výkonu a sekundárně se zlepší vztah mezi zaměstnanci, protože 

management organizace tímto dává zaměstnancům pocit, že si jejich práce váží.   

Nezájem vedení o pracovní podmínky zaměstnanců působí destimulačně a to 

i v případě, že zaměstnanci dostávají vysoké hmotné odměny. 

Identifikace s prací znamená, že ji jedinec přidal jako nedílnou součást 

života. Úspěchy a neúspěchy jsou pro něj důležitým kritériem sebehodnocení.  

Identifikace s profesí vyjadřuje, že profesi zaměstnanec považuje za součást 

své osobní charakteristiky. Záleží na schopnosti správně profesi zvolit tak i na 

schopnosti přiměřeně zapojit adaptační mechanismy.  

Identifikace s organizací vyjadřuje ztotožnění zaměstnance s ní a je 

charakterizována přijetím jejích cílů. 

2.10 Metoda dotazování 

 Metoda, kterou bude v práci provedena analýza motivace zaměstnanců, je 

písemné dotazování pomocí dotazníku. Kontakt mezi výzkumníkem a respondentem 

je zprostředkovaný pomocí předem sestavených otázek. 

2.10.1 Nástroje dotazování 

Kozel, Mynářová a Svobodová (2011) píší, že při sběru dat lze použít různé 

nástroje, které zajistí zjištění požadovaných údajů. Jedním z nástrojů je scénář, který 

slouží moderátorům, experimentátorům, tazatelům, pozorovatelům k tomu, aby 

vytyčil směr jejich činnosti. Často se používá při volnějších skupinových rozhovorech. 
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Principy tvorby scénářů jsou odlišné od tvorby dotazníků. Další nástroj je záznamový 

arch, kdy pozorovatel či experimentátor zaznamenává data do připraveného 

formuláře. Záznamové prostředky a techniky jsou další nástroje v dotazování. 

V dnešní době neustále nabývají svou hodnotu, neboť sběr dat zrychlují a zpřesňují. 

Jedním z nejvýznamnějších záznamových prostředků je počítač, tedy hlavně 

internetová síť a jeho programové vybavení. Jako jeden z posledních typů je 

dotazník, který přestavuje papírový či elektronický formulář s otázkami, na které 

respondenti odpovídají nebo si vybírají jednu variantu z možných odpovědí. Dotazník 

je svým způsobem forma psaného řízeného rozhovoru, ale ve srovnání 

s rozhovorem je méně náročný na čas a také umožňuje získání dat od velkého počtu 

respondentů najednou. U dotazníků většinou nepotřebujeme tazatele, čímž se také 

ušetří na nákladech a vyloučí se ovlivňování respondentů. Na druhou stranu je nutné 

mít pod kontrolou, jak pravdivě a kdo dotazník vyplňuje, aby nedošlo k nedokončení 

dotazníku či přeskočení některé z otázek. 

2.10.2 Dotazník  

 Význam dotazníků spočívá v oblastech získávání informací. Usměrňuje 

proces, poskytuje strukturu rozhovoru, zajišťuje jednotnou šablonu pro zapisování 

odpovědí a ulehčuje zpracování dat. 

 Dotazníky se mohou lišit podle problému, cíle výzkumu a způsobu dotazování, 

který zvolíme (jestli jde o samotný dotazník, anebo dotazník spojení s osobním 

kontaktem mezi zúčastněnými).  

Máme čtyři typy dotazování, ve kterých se dotazník liší:  

 osobní dotazování – kdy tazatel čte dotazník a respondent odpovídá, 

 telefonické dotazování – kdy je dotazník umístěn v počítači tazatele a tazatel 

tam zapisuje samotné odpovědi, 

 online dotazování – např. e-mailem, kdy jsou v dotazníku vložené názorné 

pomůcky (videa, stimulace, 3D modely), 

 písemné dotazování – formulář jde přímo do rukou respondenta. Otázky zde 

musí být přesné a co nejjednodušší, aby je respondenti správně pochopily. 
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Dotazník použitý v mé bakalářské práci je polostrukturovaný a obsahuje jak 

uzavřené, polouzavřené tak i otevřené otázky. Dotazník se skládá ze tří hlavních 

částí: 

 hlavička dotazníku, která vysvětluje cíl výzkumu a způsob jakým má být 

vyplněn, 

 ucelené oddíly otázek a odpovědí podle tématu, 

 poděkování a případně pokyny k odevzdání. 

3. Charakteristika organizace 

 Tato kapitola je zaměřena na charakteristiku vybrané organizace. Analýza 

motivace zaměstnanců bude provedena v nejmenné bankovní instituci (dále jen 

banka Alfa). Kapitola zobrazí historii, základní údaje a organizační strukturu. 

3.1 Historie  

 Organizace Alfa vznikla více než před 100 lety a v prvopočátku se vůbec 

nevěnovala bankovnímu sektoru. Šla od žárovky po letecké motory. Za dobu 

působení si vybudovala pověst jedné z nejrespektovanějších, nejobdivovanějších a 

nejinovativnějších organizací celého světa. Alfa má přes 327 000 zaměstnanců a 

působí ve více než 100 zemích. 

 V České republice je organizace Alfa od roku 1997 a zabývá se bankovní 

sférou. Zaměstnává více než 3 200 lidí, z toho zhruba 1 800 na centrále a 1 400 na 

obchodních místech. Její klientela je představována více než milionem obyvatel ČR. 

3.2 Základní informace 

 Banka Alfa v České republice patří k největším peněžním ústavům a její hlavní 

sídlo je v Praze. Síť bankomatů a poboček patří mezi nejširší a nadále rychle roste. 

Na začátku roku 2012 bylo v České republice nainstalováno přes 660 bankomatů a 

250 poboček. Neorientuje se pouze na občany, ale i na malé a střední firmy a to, že 

je součástí jedné z nejsilnějších organizací světa, je její největší výhodou. 

 Celá banka Alfa staví na nepřetržité inovaci a byla první bankou v České 

republice, která představila konsolidaci (sloučení) půjček, refinancování hypoték, 

komunikaci s klienty pomocí zabezpečeného chatu přes internet, odměňování klientů 

za používání platebních karet přímo penězi, paušální poplatek za běžný účet typu „all 

inklusive“ jak pro drobnou i firemní klientelu a jako první vybavila celou 
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bankomatovou síť čipovou technologií. Každý rok banka Alfa získává ocenění za 

nejlepší finanční produkty a internet banka je brána jako jednička na trhu. Další 

ocenění banka sbírala od roku 2006 až doposud. Např.: Nejvstřícnější banka roku, 

Bankéř roku, Nejprospěšnější aktivita roku, Nejdynamičtější banka roku, Úvěr roku a 

kromě soutěží finančních institucí a produktů získávala ceny i za design, lidské 

zdroje a komunikaci a marketing. 

3.2 Přehled činnosti banky 

 Banka vykonává činnosti, které ji vyplývají z bankovní licence. 

 Přijímání vkladů od veřejnosti, 

 poskytování úvěrů, 

 investování do cenných papírů na vlastní účet, 

 finanční pronájem (finanční leasing), 

 platební styk a zúčtování, 

 vydávání a správa platebních prostředků, 

 poskytování záruk, 

 otevírání akreditivů, 

 obstarávání inkasa, 

 poskytování investičních služeb zahrnující: 

doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3pism. d) zákona č. 256/2004 

Sb., o podnikání na kapitálovém trhu – poradenská činnost týkající se 

struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i 

poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo 

převodů podniků, 

 finanční makléřství, 

 výkon funkce depozitáře, 

 směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), 

 poskytování bankovních informací, 

 obchodování na vlastní účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem 

v rozsahu: 

obchodování na vlastní účet s devizovými hodnotami a se zlatem, 

obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně a se 

zlatem, 
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 pronájem bezpečnostních schránek, 

 činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci banky 

Alfa. 

3.3 Organizační struktura 

 Organizační struktura banky Alfa je zobrazena v příloze 1. Vrcholnými orgány 

banky Alfa jsou představenstvo a dozorčí rada a oba orgány podléhají kontrole 

Odboru interního auditu. 

 Divize, ve které je proveden výzkum, je Operations. Do této divize patří 

Oddělení Telesales (přímý prodej přes telefon), Zákaznický servis a oddělení 

Pohledávek.  

 Dotazníkový výzkum byl proveden v oddělení Telesales. Toto oddělení se 

skládá z týmů hypoték, C2C, pojištění, aut, karet, podnikatelských produktů a čtyř 

reminder týmů. Tým hypoték se specializuje na prodej hypoték, tým C2C je 

specializovaný na prodej produktů pro fyzické osoby nepodnikatele, kdy jim na 

vyžádání (přes internetové stránky) jednotlivci volají a propočítají s nimi možnosti. 

Tým pojištění se zabývá hlavně pojištěním karet, jak debetních, tak kreditních. Auto 

tým se zabývá Alfacreditem, tedy financováním automobilů a tým karet prodejem 

kreditních karet. Dalším týmem je tým specializovaný na podnikatelské produkty a 

posledním a nejmasovějším procesem je Reminder. Reminder týmy se specializují 

na prodej veškerých produktů fyzickým osobám nepodnikatelům. 

 Týmy jsou tvořeny zpravidla 14 – 16 členy a věková struktura je různorodá. 
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4. Analýza současného stavu motivace zaměstnanců ve 

vybrané organizaci 

4.1 Systém odměňování 

Odměňování banky Alfa je řešeno mzdovým předpisem, který se skládá ze 

zásad poskytování mzdy, náhrady mzdy a odměn. Tento předpis je sestavený 

v souladu se zákoníkem práce. 

4.1.1 Mzda 

 Banka Alfa používá smíšenou mzdu, v tomto případě jde o kombinaci časové 

mzdy s podílovou. Prémie připisované ke mzdě jsou ovlivněny výkonem a jsou 

vázány na splnění měřitelných ukazatelů. Do mzdy se také zahrnuje osobní 

ohodnocení a další odměny či příplatky. 

 Incentivní systém, tedy prémie připisované ke mzdě, jsou ovlivněny 

procentuálním plněním měsíčních cílů prodeje jednotlivých produktů. Aby byly 

prémie připsány k časové mzdě, musí zaměstnanec splnit cíl alespoň na 60%, kdy 

se ale prémie krátí koeficientem 0,6. To samé při plnění do 100% (70%=0,7,80%=0,8 

apod.). Naopak když je plnění větší než 100%, prémie se násobí koeficientem 

vyšším, až do 1,5.  

Osobní ohodnocení je složka mzdy, která je vyjádřena dlouhodobým 

pracovním výkonem zaměstnance a plněním jeho cílů a ostatních ukazatelů. Hodnotí 

se jednou ročně a při řádném plnění či přeplňování se zaměstnanci může zvednout 

základní mzdový výměr. 

Další odměny jsou čtvrtletní nebo nepravidelné, kdy je zaměstnanec odměněn 

za dlouhodobě projevovanou iniciativu, nové nápady a práci navíc. Může získat 

poukaz v hodnotě 2 000 – 5 000 Kč. Nepravidelné odměny jsou v podobně „Alfa 

šeků“, kdy za jednorázovou aktivitu může být odměněn částkou od nadřízeného. 

V bance Alfa se o svátcích nepracuje, tudíž nejsou ani příplatky. Práce 

přesčas je dovolena především pro poloviční úvazky na 20h. týdně a výjimečně i pro 

plné úvazky na 40h. týdně. Hodiny přesčas jsou propláceny, ale také se podle nich 

zvyšuje úměrně i zadaný cíl prodeje produktů. 
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4.1.2 Zaměstnanecké benefity 

 Zaměstnanecké výhody jsou poskytovány zaměstnancům navíc k jejich běžné 

mzdě. Cílem banky Alfa je, si pomocí těchto benefitů udržet kvalitní zaměstnance, 

samozřejmě přilákat další a uspokojit jejich potřeby. Benefity mohou zlepšit oddanost 

zaměstnanců a zároveň jejich výkon. 

 V organizaci mohou zaměstnanecké benefity využívat všichni zaměstnanci 

stejnou měrou. Ti na poloviční úvazek 20h. týdně, tak i ti na plný úvazek 40h. týdně. 

 Banka Alfa nabízí tyto benefity: 

Příspěvek na stravování: 

 Příspěvek na stravování je 50Kč/den = 8hodin a je možné ho získat formou 

finančního příspěvku na ID kartu nebo formou stravenky. U plných úvazku je to tedy 

50Kč za odpracovaný den a u polovičních úvazků se dělí počet odpracovaných hodin 

osmi a tím se získá výše nároku/stravenek. Výši svého nároku zjistí každý 

zaměstnanec na výplatní pásce. Příplatek na stravování zaměstnanci nenáleží 

v následujících případech: 

 vyslání na pracovní cestu, 

 účast na školení, kde má stravování zajištěno, 

 nemoc, 

 dovolená. 

Dovolená navíc: 

 Organizace poskytuje každému zaměstnanci dovolenou nad rámec 

zákonného nároku. To znamená, že každý zaměstnanec, pokud mu vznikl nárok na 

dovolenou, čerpá dovolenou v rozmezí 25dní. Dobu čerpání určuje nadřízený podle 

plánů ostatních tak, aby každý zaměstnanec měl možnost dovolenou vyčerpat do 

konce kalendářního roku. Pokud je dovolená čerpaná po částech, musí alespoň 

jedna část činit nejméně dva týdny. 

Volno navíc: 

 Banka Alfa poskytuje placené dny volna nad rámec zákona. Jedná se o Sick 

days, Free day a Daddy‘s leave. Za tyto dny náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve 

stejné výši, jako kdyby dané dny odpracovali, ale nenáleží jim příspěvek na stravné. 
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Na tyto benefity mají nárok všichni zaměstnanci, kteří nejsou ve zkušební, či 

výpovědní lhůtě. 

Tyto dny volna navíc znamenají: 

 sick days – 2 dny volna na překlenutí krátké nemoci bez povinnosti předložit 

neschopnost práce, 

 free day – 1 den, na vyřízení osobních záležitostí, 

 daddy’s leave – 5 dní pro zaměstnance (otce) při narození dítěte. 

Stavební spoření: 

 Pokud zaměstnanci uzavřou smlouvu s Wüstenrot stavební spořitelnou na 

jakémkoliv obchodním místě banky Alfa, jsou osvobozeni od placení poplatku za 

uzavření smlouvy, který je pro ostatní 1% z cílové částky. Ostatní poplatky jsou 

účtovány v plné výši. 

Penzijní pojištění: 

 Zaměstnanec získá příspěvek v případě, že smlouva je sjednána minimálně 

na 200Kč měsíčního příspěvku účastníka, pak probíhá platba 200,- za zaměstnance 

a 200,- za zaměstnavatele. Maximální možný příspěvek je 500,-, přičemž výše 

příspěvku účastníka omezena není. Platí to pro zaměstnance po zkušební době. 

Životní pojištění: 

 Příspěvek na životní pojištění lze uplatnit pouze na produkty u organizace ING 

sjednané na jakékoliv pobočce banky Alfa. Je to uplatňováno následujícími formami: 

 jednorázová skupinová sleva – na účet zaměstnance tvořený z nakoupených 

podílových jednotek bude po jednom roce trvání připsána částka odpovídající 

počátečním nákladům na sjednání smlouvy (banka Alfa se vzdává „získané 

provize“ ve prospěch zaměstnanců). Částka je závislá na sjednané délce 

pojistné doby a v maximu dosahuje 100% ze součtu ročního pojistného 

placeného zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jestliže je tento příspěvek 

vyšší než 24 000 Kč/rok, podléhá dani z příjmů fyzických osob a vždy podléhá 

odvodům na sociální a zdravotní pojištění v souladu s platnými zákony ČR, 

 následná skupinová sleva – po celou dobu trvání pracovního poměru u banky 

Alfa je uplatňována sleva ve výši 2% na tu část zaplaceného pojistného, která 

investuje do zaměstnancem vybraných investičních strategií. 

Zaměstnanecké produkty: 

 Banka alfa nabízí zaměstnancům produkty za zvýhodněné sazby a poplatky.  
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Například: 

Alfa konto – běžný korunový účet pro osobní potřebu zaměstnanců, kde v rámci „free 

bankingu“ jsou poskytovány zdarma: vedení BÚ, tisk výpisů, realizování příkazů 

k úhradě – včetně příkazů SIPO, povolení inkasa, hotovostní vklady. 

Alfaauto – financování nových či ojetých automobilů M1, N1 všech značek, kdy 

zaměstnanec má zvýhodněnou úrokovou sazbu a nulové zřizovací poplatky. 

V případě ukončení pracovního poměru zaměstnance banky Alfa, zůstávají sjednané 

podmínky nadále až do doby úplného splacení poslední řádné měsíční splátky. 

Alfa půjčka – neúčelová půjčka, zvýhodněná úroková sazba je garantována jako 

pevná po dobu trvání zaměstnaneckého poměru a nezávisí na výši Alfa půjčky. 

Zřízení a vedení úvěrového účtu je zdarma a zároveň i  předčasné splacení či 

mimořádná splátka z podnětu zaměstnance apod. 

Slevy u obchodníků:  

Banka Alfa spolupracuje s organizacemi, kde mají zaměstnanci procentuální 

slevy na nákupy zboží či služeb. Těmito organizacemi jsou např.: Hotel Palace 

Praha, Aquapalace hotel Praha, Auto Kelly, Ford, Kia motors, Eiffel optic, Costa 

Coffe, České dráhy, Čedok, HP apod. 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců: 

 Vzdělávání zaměstnanců v bance probíhá formou koučingu, F2F (zpětná 

vazba mezi čtyřma očima, tedy vedoucím a zaměstnancem), hodnocení, workshopů 

a školení.  

4.2 Zkoumaný soubor zaměstnanců 

 Dotazníkové šetření motivace zaměstnanců v bance Alfa je zaměřeno na 

zaměstnance Call centra, na oddělení přímého prodeje přes telefon. Na tomto 

oddělení v tuto chvíli (1. čtvrtletí 2012) pracuje 124 zaměstnanců na poloviční i plný 

úvazek. Dotazník byl dán každému ze zaměstnanců a návratnost činila 93 kusů, což 

je 75%. 

4.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

 Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány do grafické podoby spojené 

s komentářem. 
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Otázka č.1: 

Určete 5 faktorů, které Vás nejvíce motivují ve Vašem zaměstnání. 

 Zaměstnanci si zvolili, že mezi nejdůležitější faktory motivace patří peníze, 

kariérní růst, seberozvoj, zaměstnanecké výhody a vztahy na pracovišti. Největší 

motivací jsou pro zaměstnance peníze. Tento faktor zvolilo 85 zaměstnanců z 93, 

kteří dotazník vyplnili, což je 91,40%. Za tímto faktorem těsně následoval další silný 

motivátor a to kariérní růst s 89,25% (83 respondentů). Jako třetí nejvíce motivující 

faktor s 72,04% zvolilo 67 respondentů seberozvoj. Těsně za seberozvojem 

následovaly zaměstnanecké výhody s 69,89% (65 respondentů) a jako pátý 

nejdůležitější motivátor skončily vztahy na pracovišti s 63,44%, kdy si je vybralo 59 

zaměstnanců. Mezi další faktory patří uznání s 63,44% (58) a pochvala s 49,46% 

(46). Zaměstnanci měli možnost vyjádřit i jiné faktory, které je v práci motivují. 

Takovou možnost zvolili pouze 2 a to ve znění možnosti uplatnění se a možnost 

seberealizace s relativní volností k plnění stanovených úkolů. Tyto výsledky jsou pro 

lepší přehlednost zobrazeny v grafu 4.1. 

 

Graf 4.1 Motivující faktory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 2: 

Kterých 5 faktorů Vás naopak demotivuje? 

 Na prvním místě u demotivujících faktorů se umístilo, se stejným počtem 78 

hlasů a 83,87% nespravedlivé odměňování a neuznání za dobré výsledky. U této 

otázky prvních pět demotivátorů mělo poměrně vyrovnaný počet hlasů. Na třetí 

příčce skončily špatné vztahy na pracovišti se 71 hlasy a 76,34%. Pouze o jeden 
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hlas za špatnými vztahy skončila nemožnost kariérního růstu s výběrem 70 

respondentů a 75,27%. Jako pátý demotivátor s rozdílem pouhých 4 hlasů skončilo 

hrubé jednání, tady s 66 výběry a 70,97%. Na dalších příčkách, už s poměrně 

velkým rozdílem skončila častá kritika za vykonanou práci 33,33% (31 respondentů), 

nemožnost prosadit své vlastní nápady a návrhy 31,18% (29) a málo informací 

k vykonání zadaných úkolů 27,96% (26). 

 I u této otázky byla možnost, aby zaměstnanci vyjádřili svůj názor na 

demotivátory v zaměstnání. Tuto variantu zvolilo 17,2% (16) a většinou šlo o 

snižování variabilní části mzdy. Tyto odpovědi jsou taktéž znázorněny v grafu 4.2. 

 

Graf 4.2 Demotivující faktory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 3: 

Považujete svou práci za zajímavou? (Ano/Ne a proč?) 

 Svou práci považuje za zajímavou 68,8% (64 respondentů) a naopak za 

nezajímavou 29 zaměstnanců, což činí 31,2%. Je to zaznamenáno v tabulce 4.1. 

 

Tabulka 4.1 Hodnocení zajímavosti práce 

  

 počet odpovědí procenta 

Ano 64 68,8% 

Ne 29 31,2% 
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 Když zaměstnanci psali důvody proč je pro ně práce zajímavá, zmiňovali 

hlavně velikost přijímaných informací a orientaci v bankovním sektoru. Někteří si 

práci chválili z důvodu teamové spolupráce a z důvodu komunikace s lidmi. Naopak 

proč pro ně práce zajímavá není převahovala myšlenka stereotypu, kdy se postupem 

času stává práce rutinou. 

 

Otázka č. 4: 

Jak často jste chválen/a od svého nadřízeného? 

 Velká část zaměstnanců, tedy přesně 63,44% (59) z dotazovaných zadalo, že 

jsou chváleni za splnění svých cílů a úkolů jen někdy. Zaměstnanců, kteří naopak 

zadali, že jsou od nadřízených chváleni často, je pouhých 23, to znamená 24,73%. 

Pouze 7, tedy 7,53% z dotazovaných si vybralo možnost velmi často a 4, tedy 4,3% 

vybrali možnost nikdy, jak vidíte v grafu 4.3. 

 

Graf 4.3 Četnost pochval na pracovišti 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Otázka č. 5: 

Jste i oprávněně kritizováni za provedenou práci? 

 Výsledek kritiky na pracovišti nevyšel tak jednoznačně jako u pochvaly. 

Jednotlivé výsledky se shodovaly především u odpovědí někdy 37,63% (35), ano 

30,11% (28) a spíše ano 26,88% (25). Odpověď nikdy vybralo pouze 5 respondentů, 

což je 5,38%. V grafech 4.3 a 4.4 je možno porovnat četnost pochval a kritiky.
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Graf 4.4 Četnost kritiky na pracovišti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 6: 

Jak jste spokojen/a s komunikací s nadřízeným pracovníkem? 

 Spokojenost s komunikací na pracovišti nemá tak jednoznačný výsledek. 

Může to být zapříčiněno i tím, že na oddělení prodeje banky Alfa, jsou zaměstnanci 

rozděleni do několika týmu zhruba po 15 lidech. Každý tým má svého team leadra, a 

proto se může komunikace lišit. Nejvíc zaměstnanců (51) zvolilo možnost spíše 

spokojen a je to tedy více než polovina, 54,84% dotazovaných. Jako druhá možnost 

v pořadí byla nejčastěji volena možnost velmi spokojen s 35 hlasy, což činí 37,63%. 

Odpověď spíše nespokojen a velmi nespokojen volilo minimum z dotazovaných. 

Možnost spíše nespokojen zvolilo pouze 5 zaměstnanců ( 5,38%) a velmi 

nespokojen 2 zaměstnanci ( 2,15%). Tyto výsledky jsou zobrazeny i v grafu 4.5. 

Graf 4.5 Spokojen s komunikací s nadřízeným pracovníkem  
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Otázka č. 7: 

Máte od svého nadřízeného dostatek informací ke splnění svých úkolů? 

Z vyhodnocení dotazníku vyplývá, že většina, přesně 52,69% jsou spíše 

spokojeni s dostatkem informací pro splnění stanovených úkolů. Docela s velkým 

rozdílem byla vybírána možnost určitě spokojen s 34 hlasy a tedy 36,56%. Opět 

s velkým skokem na 10 hlasů a 10,75% byla volena možnost spíše ne. Určitě je pro 

organizaci potěšující, že možnost určitě ne nezvolil ani jeden z dotazovaných, jak 

také zobrazuje graf 4.6. 

 

Graf 4.6 Informace ke splnění stanovených úkolů 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Otázka č. 8: 

Jak jste spokojen/a s možností rozvíjení svých dovedností v organizaci? 

 Banka Alfa, jak bylo zmíněno výše, poskytuje možnost rozvíjení dovedností 

zaměstnanců. Zaměstnanci to ale tak jednoznačně nevidí, i když většina zvolila 

kladné možnosti. Mezi odpověďmi zvítězilo spíše spokojen se 43 hlasy a 46,24%. 

S nevelkým rozdílem skončilo na druhém místě určitě spokojen se 32 hlasy a tudíž 

34,41%. Až tady je vidět poměrný skok na odpověď spíše nespokojen na pouhých 13 

odpovědí a 13,98%. Úplně negativní názor na možnost rozvoje dovedností mělo 5 

zaměstnanců z dotazovaných, tedy 5,38%, jak ukazuje graf 4.7. 
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Graf 4.7 Možnost rozvoje dovedností 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Otázka č. 9: 

Vnímáte možnost kariérního růstu? 

 Na otázku kariérního růstu měli zaměstnanci skoro shodný názor. 75 

dotazovaných, což je více než tři čtvrtiny, tedy 80,65% vybralo možnost ano. 

Pouhých 18, 19,35% možnost růstu své kariéry v bance Alfa nevidí. Tuto odpověď 

znázorňuje i tabulka 4.2.  

Tabulka 4.2 Možnost kariérního růstu 

 Počet odpovědí procenta 

Ano 75 80,65% 

Ne 18 19,35% 

 

Otázka č. 10: 

Jaká je spolupráce s Vašimi kolegy při plnění úkolů? 

 Graf 4.8 ukazuje výsledek otázky na spolupráci mezi kolegy. Jak lze vidět, 

převažují odpovědi spíše dobrá a výborná. Pro banku Alfa je to určitě kladný 

výsledek, protože dobrý tým je zároveň i dobrá motivace k výkonu. Tyto dvě 

možnosti byly skoro vyrovnané a to odpověď spíše dobrá se 47 hlasy a 50,54% a 

odpověď výborná s 39 hlasy a 41,94%. O poslední hlasy se podělily odpovědi spíše 

špatná 6 výběrů (6,45%) a špatná 1 výběr (1,08%). 
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Graf 4.8 Spolupráce mezi kolegy 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Otázka č. 11: 

Jakou formu motivace upřednostňujete? 

 Jak vyplynulo z otázky č. 1, největší motivací pro zaměstnance jsou peníze, 

tedy forma hmotné motivace. U otázky upřednostňované motivace zvítězila forma 

hmotná, jak vidíte v tabulce 4.3 se 74 hlasy, tedy 79,57%. Nehmotné formy s velkým 

rozdílem upřednostňuje pouze 19, tedy 20,43% z respondentů. 

 

Tabulka 4.3 Forma upřednostňované motivace 

 Počet odpovědí procenta 

Hmotnou 74 79,57% 

Nehmotnou 19 20,43% 

 

Otázka č. 12: 

Je podle Vás Vaše mzda dostatečně vysoká k Vámi vykonávané práci? 

 Na tuto otázku mají zaměstnanci velice odlišné názory. Graf 4.9 zobrazuje 

výsledky a je vidět, že odpovědi, i když jsou protikladné, jsou poměrně vyrovnané. 

Převažovala možnost spíše ano s 33 hlasy (35,48%) a těsně za ní odpověď spíše ne 

s 31 hlasy (33,33%). Odpovědi určitě ano s 11 výběry (11,83%) a určitě ne s 18 

výběry (19,35%) se také poměrně vyrovnávají. 
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Graf 4.9 Spokojenost s výší mzdy  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Otázka č. 13: 

Roste s Vaším výkonem také vaše mzda? 

 Možnost ovlivnit výši mzdy, tedy té variabilní složky, jak bylo popsáno výše, 

vidí zaměstnanci opět odlišně. Většina, přesně 63 (67,74%) z dotazovaných tuto 

možnost vidí, ale 30 z dotazovaných takovou možnost nevnímá a názoru autorky je  

32,26% docela velké číslo. Výsledky jsou pro lepší názornost ukázány v tabulce 4.4. 

 

Tabulka 4.4 Možnost ovlivnění mzdy výkonem 

 Počet odpovědí Procenta 

Ano 63 67,74% 

Ne 30 32,26% 

 

 

Otázka č. 14: 

Víte, jaké Vám organizace poskytuje zaměstnanecké výhody? Vypište je, 

prosím. 

 Na tuto otázku pouze 3 z dotazovaných, tedy 3,23%, odpovědělo negativně, 

tedy že neví, jaké výhody banka Alfa poskytuje. Ostatních 90, tedy 96,77%, bylo 

dobře informováno. Nejčastěji zmiňovali stravenky 74,19% (69), flexipasy 61,29% 
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(57) a slevy na zaměstnaneckých produktech 46,24% (43). Poměrně málo psali o 

týdnu dovolené navíc 33,33% (31), příspěvku na životní pojištění 25,81%  

(24), volné dny (free day, sick days a daddy’s leave) 19,35% (18) navíc a příspěvek 

na sportovní aktivity 7,53% (7). Zaměstnanci jednotlivě nevypsali všechny 

poskytované výhody, může to být dáno i jejich neznalostí. 

 

Otázka č. 15: 

Jaké výhody nejvíce využíváte? 

 Stejně jako u otázky č. 14 zaměstnanci psali, že nejvíce využívají příspěvek 

na stravování 42,78% (46), zaměstnanecké produkty 34,41% (32) a flexipasy 

33,78% (37). 

 

Otázka č. 16: 

Přijdou Vám zaměstnanecké výhody dostačující? 

 52 dotazovaných, tedy 55,91%, vybralo odpověď spíše ano a 31 (33,33%) 

dotazovaných vybralo určitě ano. Tyto kladné odpovědi, jak vidíte v grafu 4.10, 

převažují nad těmi zápornými, které zároveň mohou vyplývat z neinformovanosti 

zaměstnanců. Odpověď, která skončila na čtvrté příčce, byla spíše ne se 7 hlasy a 

7,53% a odpověď určitě ne, na posledním místě se 3 hlasy a 3,23%. 

 

Graf 4.10 Spokojenost se zaměstnaneckými výhodami 
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Otázka č. 17: 

Jaké zaměstnanecké výhody byste ještě uvítali? 

 Na tuto otázku většina zaměstnanců odpověděla, že neví. Pár z nich se ale 

rozepsalo. Hlavním tématem bylo neplacené studijní volno pro studenty v době 

státních zkoušek. Jako druhé téma s největší četností byla Alfa školka, kde by mohli 

zaměstnanci nechat své děti během pracovní doby.  Zmiňována byla dovolená navíc, 

hlavně pro rodiny s dětmi (35 dní/rok). Ostatní nápady byly v menších četnostech a 

jednalo se například o příspěvek na dopravu a příspěvek na oblečení. 

 

Otázka č. 18: 

Jak často se Vám dostane uznání za dobře vykonanou práci? 

 Na uznání mají zaměstnanci banky Alfa také odlišné názory. Převažuje výběr 

často se 47 hlasy a 50,54%, což je pro organizaci příznivý výsledek. Těsně s 39 

hlasy a 41,94% skončila možnost zřídka a to není přímo dobrý výsledek, protože 

uznání za vykonanou práci je pro zaměstnance také důležitý motivátor. Poslední 

možnost, která byla vybrána je velmi často se 7 hlasy a 7,53%. Dobrým výsledkem 

pro organizaci je, že nikdo z dotazovaných nezvolil možnost nikdy. I tak si autorka 

myslí, že uznání by mělo být vnímáno zaměstnanci více, než zaznamenávají. 

Výsledek této otázky je zobrazen v grafu 4.11. 

 

Graf 4.11 Četnost uznání za práci 
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Otázka č. 19: 

Pohlaví: 

 Jak ukazuje graf 4.12, v Call centru, oddělení prodeje pracuje více žen než 

mužů.  

Graf 4.12 Pohlaví zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 20: 

Dosažené vzdělání: 

 Jak vyplývá z Grafu 4.13, v bance Alfa není nikdo z dotazovaných se 

základním vzděláním. Největší podíl zaměstnanců, přesně 59 (63,44%) 

z dotazovaných má středoškolské vzdělání s maturitou. Dalších 29 ( 31,18%) má 

vzdělání vysokoškolské. Menší podíl zaměstnanců má vyšší odborné - 4 ( 4,3%) a 

střední odborné, což znamená střední vzdělání s výučním listem, pouze 1 ( 1,08%). 

 

Graf 4.13 Vzdělání zaměstnanců 
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Otázka č. 21: 

Věk: 

 Graf 4.14 ukazuje, že ve věkové struktuře zaměstnanců převažují Ti do 25 let. 

Bylo jich 54 (58,06%) z dotazovaných. Druhá, poměrně vysoká skupina je mezi 26 – 

35 rokem, přesně 30 ( 32,26%). V Call centru pracují tedy většinou „mladší“ 

zaměstnanci, těch kteří se pohybují kolem 36 – 45 je pouze 8 (8,6%) a byl pouze 

jeden z dotazovaných s více než 46 lety. 

 

Graf 4.14 Věková struktura zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Otázka č. 22: 

Jak dlouho působíte v organizaci? 

 Jak je zobrazeno v Grafu 4.15, struktura doby působení zaměstnanců je 

různorodá. Jsou tam zaměstnanci 2,5 a více let, kteří tvoří největší skupinu s 30 

hlasy (32,26%). Druhá nejpočetnější skupina jsou zaměstnanci mezi 1 – 1,5 rokem 

působení a to 22 ( 23,66% ). Tato skupina je poměrně vyrovnaná s těmi, co 

v organizaci působí 1,5 – 2,5 roku, tedy 16 ( 17,2% ) a se skupinou zaměstnanců 

působících do 1 roku – 15 ( 16,13% ). Nejmenší skupinou jsou „nováčci“, kteří tu 

působí méně než půl roku – 10 ( 10,75% ). 
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Graf 4.15 Doba působení zaměstnanců v bance Alfa 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.4 Návrhy a doporučení 

 V organizaci není vyloženě klíčový nedostatek, což je také podloženo výsledky 

z dotazníkového šetření. Autorka ze zkušenosti ví, že banka Alfa má propracovaný 

motivační systém, který funguje efektivně. Jde především o to, že zaměstnanci jsou 

rozděleni do týmů, kde mají svého nadřízeného a každý nadřízený má vlastní styl 

vedení, jinou komunikaci či požadavky a ne všem zaměstnancům to může 

vyhovovat. Doporučení tedy patří především vedoucím pracovníkům. 

U první otázky zaměstnanci dali najevo, že největší motivace pro ně jsou 

peníze, kariérní růst, seberozvoj, zaměstnanecké výhody a vztahy na pracovišti. 

V dalších otázkách bylo rozvedeno, jak to s jednotlivými motivátory zaměstnanci vidí 

konkrétně. Na otázku mzdy reagovali zaměstnanci různorodě. Jelikož je v bance Alfa 

mzda smíšená, měli by mít možnost svou mzdu s rostoucím výkonem zvyšovat, ale 

32,26% tuto možnost nevidí. Autorka doporučuje přehodnotit, jak moc mohou 

zaměstnanci ovlivnit výkonem svou mzdu. Mnoho z dotazovaných psalo, že je 

variabilní složka malá a často se stane, že je krácena, což je demotivuje. Další 

doporučení je dávat najevo možnost kariérního růstu, již třeba zadáváním práce 

navíc, kdy se zároveň zaměstnanci mohou rozvíjet a zdokonalovat. Vedoucí 

pracovníci by měli u svých podřízených vzbudit pocit, že mají větší pravomoc, 

zodpovědnost a také možnost se více uplatnit. Samozřejmě větší možnost 
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rozšiřování dovedností ve formě workshopů na témata prodeje, komunikace apod., je 

také pro zaměstnance důležitá. 

Dalším silným motivátorem jsou zaměstnanecké výhody. Většina 

zaměstnanců je informovaná o tom, že nějaké zaměstnanecké výhody mohou 

využívat, ale vědí jenom o těch základních, jako je např. příspěvek na stravování, 

flexipasy a podobně. Banka Alfa má ale o mnoho více benefitů, které zaměstnanci 

nevyužívají. Tato neinformovanost je viděna jako nedostatek, a proto doporučení je, 

aby vedoucí pracovníci své podřízené informovali o možnostech, případně o místě, 

kde všechny tyto zaměstnanecké výhody najdou. Z věkové struktury zaměstnanců 

vyplývá, že v bance pracuje velký počet studentů na poloviční úvazek.  Autorka by 

doporučila, umožnit jim v období státních zkoušek čerpat neplacené studijní volno.   

Samozřejmě v takové míře, aby to neohrozilo správný chod oddělení.  

Z dotazníku vyplývá, že vztahy na pracovišti jsou více než dobré, což je silnou 

stránkou organizace. Je to dáno i možností team buildingu, kdy zaměstnanci 

prohlubují své vztahy na výletech za organizací poskytnutou peněžní částku. Je to 

další zaměstnanecká výhoda. Vztahy v bance Alfa jsou většinou kamarádské, což 

může autorka potvrdit z vlastní zkušenosti.  

Dalším nedostatkem je četnost pochval na pracovišti, kdy tázaní odpovídají 

spíše negativně. Vedoucí pracovník by měl své zaměstnance chválit a dát najevo 

uznání za dobře vykonanou práci. Tímto směrem by se měli nadřízení určitě rozvíjet. 

Autorka se domnívá, že reakce zaměstnanců bude kladná, svoji práci budou dělat 

lépe a hlavně rádi. S četností pochval souvisí i četnost kritiky na pracovišti. 

V oprávněných případech je nevyhnutelná, neměla by však převyšovat četnost 

pochval. 

Z otázky na demotivující faktory vyplývá, že zaměstnanci chtějí být odměněni 

za svoji práci spravedlivě, jinak je to nemotivuje k vykonání dobré práce. Proto je již 

výše zmíněno přehodnotit variabilní složku mzdy zaměstnanců i z hlediska 

dlouhodobého hodnocení výkonu. Chtějí být chváleni a uznáváni za dobré výsledky, 

opačný přístup vedoucích pracovníků je demotivuje. Že většina zaměstnanců uznání 

nevidí je pro organizaci Alfa opravdu velký nedostatek a měla by se jím zabývat.  

Dalším demotivátorem na pracovišti byly špatné vztahy. V bance Alfa jsou však více 

než dobré, což je pro organizaci velké plus. Určitě by se měla zaměřit na možnost 

rozvoje a kariérní růst. Nedostatek těchto kritérií je rovněž silně demotivující.  
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Z této podkapitoly vyplývá, že by se vedoucí měli zaměřit na větší komunikaci 

s pracovníky a za dobře vykonanou práci je pochválit. Jsou to jedny z klíčových bodů 

dobrého postavení organizace na trhu. Pro vedení banky autorka doporučuje více 

své zaměstnance informovat o výhodách, které mohou v organizaci využívat. 

Spokojenost bude potom na obou stranách.   
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5. Závěr 

 Bakalářská práce je zaměřena na lidské zdroje banky Alfa, tedy především na 

motivaci zaměstnanců. Cílem této práce bylo udělat analýzu současného stavu 

používaných stimulačních prostředků na základě dotazníkového šetření a zjistit stav 

motivace zaměstnanců. Dalším cílem práce bylo navrhnout či doporučit organizaci 

možnosti ke zlepšení současného stavu.  

 Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická je zaměřena na vysvětlení 

základních pojmů, které jsou potřebné k pochopení problematiky motivace. Praktická 

část byla věnována rozboru aktuálního stavu používaných stimulačních prostředků a 

pomocí dotazníkového šetření byl zjišťován pohled zaměstnanců na jejich motivaci v 

organizaci. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na vzorek zaměstnanců z call centra, 

oddělení přímého prodeje přes telefon.  

 Zaměstnanci banky Alfa jsou především spokojeni se vztahy na pracovišti, s 

komunikací a s množstvím informací ke splnění zadaných úkolů. V některých 

směrech se ale objevily nedostatky, pro které bylo navrženo doporučení. Týkaly se 

hlavně oblasti malé informovanosti zaměstnanců ve využívání výhod, v nedostatku 

pochval za dobře vykonanou práci a uznání od nadřízených pracovníků. Rovněž 

v malé možnosti kariérního růstu a rozvoje zaměstnanců. Autorka proto doporučuje 

více pochvaly za dobře odvedenou práci. Vedení banky bude potom moci na své 

zaměstnance klást daleko více složitých úkolů, případnými workshopy prohloubí 

jejich dovednosti. 

 Bakalářská práce zdůrazňuje důležitost spokojenosti zaměstnanců. Ti tvoří 

důležitý prvek v postavení a udržení organizace na trhu. Nejsou-li správně 

motivování a spokojeni, může to vést ke snížení výkonu a také ke zhoršení postavení 

organizace. 

 Autorka se domnívá, že úkol zadaný v bakalářské práci, byl splněn. 
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Příloha 2: Dotazník 

DOTAZNÍK 

Vážení zaměstnanci, 

 

jsem studentkou třetího ročníku bakalářského studia Ekonomické fakulty VŠB – TU 

Ostrava, obor management. Prosím Vás o vyplnění dotazníku, jehož cílem je získání 

pohledu na Vaši motivaci v organizaci. Dotazník je anonymní, získané údaje slouží 

pouze k vypracování mé bakalářské práce a nebudou dále využívány. 

Předem velmi děkuji za Váš čas a ochotu. 

Jitka Nováková  

 

1. Určete 5 faktorů, které Vás nejvíce motivují ve Vašem zaměstnání. (označte čísly 

1-5) 

o peníze 

o uznání 

o pochvala 

o seberozvoj 

o kariérní růst 

o zaměstnanecké výhody 

o vztahy na pracovišti 

o jiné:……………………. 

 

2. Kterých 5 Vás naopak nemotivuje? (označte čísly 1-5) 

o nespravedlivé odměňování 

o hrubé jednání 

o nemožnost kariérního růstu 

o neuznání za dobré výsledky 

o špatní vztahy na pracovišti 

o častá kritika za Vaši práci 

o nemožnost prosadit své nápady 

o málo informací k vykonání úkolů 

o jiné……………………………….

 

3. Považuje svou práci za zajímavou? 

o Ano. Proč? ……………………………………………………………………………. 

o Ne. Proč?............................................................................................................. 

 

4. Jak často jste chválen/a od svého nadřízeného? 

1 2 3 4 

velmi často často někdy nikdy 
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5. Jste i oprávněně kritizován/a za provedenou práci? 

1 2 3 4 

ano spíše ano někdy nikdy 

 

6. Jak jste spokojen/a s komunikací s nadřízeným pracovníkem? 

1 2 3 4 

velmi spokojen spíše spokojen spíše nespokojen velmi nespokojen 

 

7. Máte od svého nadřízeného dostatek informací ke splnění svých úkolů? 

1 2 3 4 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 

 

8. Jak jste spokojen/a s možností rozvíjení svých dovedností v organizaci? 

1 2 3 4 

velmi spokojen spíše spokojen spíše nespokojen velmi nespokojen 

 

9. Vnímáte možnost kariérního růstu? 

o ano o ne 

 

10. Jaká je spolupráce s Vašimi kolegy při plnění úkolů? 

1 2 3 4 

Výborná Spíše dobrá spíše špatná špatná 

 

11. Jakou formu motivace upřednostňujete? 

o hmotnou 

o nehmotnou 

 

12. Je podle Vás Vaše mzda dostatečně vysoká k Vámi vykonávané práci? 

1 2 3 4 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 
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13. Roste s Vaším výkonem také Vaše mzda? 

o ano 

 

o ne 

14. Víte, jaké Vám organizace poskytuje zaměstnanecké výhody? Vypište je, prosím. 

 

 

15. Jaké výhody nejvíce využíváte? 

 

 

16. Přijdou Vám zaměstnanecké výhody dostačující? 

1 2 3 4 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 

 

17. Jaké zaměstnanecké výhody byste ještě uvítali? 

 

 

18. Jak často se Vám dostane uznání za dobře vykonanou práci? 

1 2 3 4 

velmi často často zřídka nikdy 

 

19. Pohlaví: 

o muž o žena 

 

20. Dosažené vzdělání: 

o základní 

o střední odborné 

o střední s maturitou 

o vyšší odborné 

o vysokoškolské
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21. Věk: 

o Do 25 

o 26 – 35 

o 36 – 45 

o 46 a více 

 

22. Jak dlouho působíte v organizaci? 

o méně než půl roku 

o do 1 rok 

o 1 - 1,5 roku 

o 1,5 – 2,5 roky 

o 2,5 a více let 

 

Ještě jednou Vám velice děkuji za Váš čas a spolupráci!

 


