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Anotace 

Bakalářská práce je zpracována za účelem zhodnocení metod motivování zaměstnanců 

ve vybrané společnosti a to především jejich vliv na marodnost a efektivitu práce. Ke 

zhodnocení byly použity podklady poskytnuté podnikem a dotazníkové šetření. Z výsledků 

analýzy a dotazníkového šetření budou vytvořeny návrhy na zlepšení. 

 

Klíčová slova: motivace, odměňování, dotazník, benefity 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

The Bachelor thesis is prepared for the evaluation of methods to motivate employees in 

a particular company and especially their impact on sickness and efficiency. For evaluation 

were used evidence provided by company and questionnaires. From results of the analysis 

and the questionnaires will be developed suggestions for improvement. 
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1 Úvod 

Každá společnost pro své podnikání potřebuje kapitál pro nákup strojů a výrobních 

hal. Ale tyto stroje musí někdo obsluhovat. Někdo musí rozhodnout, co se bude na těchto 

strojích vyrábět, a proto jsou ve společnostech zaměstnanci. Bez zaměstnanců nelze tyto 

finanční a výrobní zdroje zhodnotit. Společnosti vynakládají mnoho času a finančních 

prostředků, aby dosáhly rovnováhy mezi spokojeností zaměstnanců a vysokými výnosy 

z jejich práce pro společnost z této spokojenosti plynoucí.  

Má bakalářská práce začíná teoretickou částí, která obsahuje teoretické vysvětlení, co 

je vlastně motivace, jak je důležité pro společnost své zaměstnance motivovat a 

odměňovat. Postupně se dostávám až k metodám motivování, které jsou používány pro 

motivaci zaměstnanců.  

V další kapitole Vás seznámím se společností, kterou jsem si pro tuto práci vybrala. 

Dozvíte se, čím se tato společnost zabývá, jak dlouho je na trhu, jaká je filozofie této 

společnosti ohledně zaměstnanců a samotného podnikání. 

 Následně popíši jednotlivé metody, které používá tato společnost v praxi, proto aby 

motivovala své zaměstnance a oni plnili své pracovní povinnosti co nejlépe a tím získala i 

společnost. Jednotlivé metody podrobně popíši a zjistím, jaký vliv má na motivaci 

zaměstnanců této firmy a zda se tyto způsoby motivace společnosti vyplácí, nebo by bylo 

vhodnější zvolit jiný způsob, který by byl pro zaměstnance i společnost výhodnější.  

Tato práce je o zaměstnancích, proto součástí bude dotazník, který vyplní přímo 

zaměstnanci této společnosti, a tím se nejlépe dozvím, co si o metodách motivování myslí 

přímo oni a jak jsou celkově ve společnosti spokojení. 

Na závěr všechny své poznatky shrnu a zhodnotím efektivnost metod, které si tato 

společnost vybrala k motivování svých pracovníků a případně navrhnu možné změny 

těchto metod.  
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2 Teoretická východiska 

V této teoretické části postupně popíši motivaci jako potřebu a jak je nutné znát 

potřeby (motivy) druhé osoby a proč motivovat své zaměstnance. Poté se zaměřím na 

konkrétní způsoby motivování zaměstnanců, které jsou v podnicích často používány.  

2.1 Obecné pojednání o motivaci jedince 

2.1.1 Motivace 

,, Motivace je souhrn hypotetických činitelů, které podněcují, usměrňují a energetizují 

chování jedince; aktivizující intrapsychický proces vycházející z vnitřní pohnutky (potřeby) 

nebo z vnějšího popudu; motivace objasňuje příčiny a cíle chování a činnosti.“
1
 

Hlavní formou motivů je potřeba, ostatní formy se vytvářejí z těchto potřeb. Potřeba je 

stav nedostatku nebo nadbytku něčeho, co nás nutí k činnostem, jimiž tuto potřebu 

uspokojujeme. Potřeby dělíme na: 

 biologické -  potřeba, potravy, dýchání, bezpečí, spánku apod. Slouží pro 

přežití a reprodukci. 

 sociálně – kulturní, sociální život apod. Slouží pro adaptaci na sociální 

podmínky. 

Pro lepší pochopení potřeb jedince poslouží Maslowa pyramida lidských potřeb (viz. 

Obrázek 1 - Maslowa pyramida potřeb 

2
). 

 

                                                 
1
 Citace: Barták, Jan. aj. Encyklopedický slovník. 1. vyd. Praha: Odeon, 1993. 708 str., ISBN: 

 
80-207-0438-8 

 
2
 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Motivace  (11.11.2012) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Motivace
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Obrázek 1 - Maslowa pyramida potřeb 

,,Nejzákladnější potřeby (fyziologická, bezpečí, sounáležitost a úcta) Maslow označuje 

jako potřeby nedostatkové (potřeby deficience), pátou kategorii (seberealizace) pak jako 

potřeby růstové. Obecně platí, že níže položené potřeby jsou významnější a jejich alespoň 

částečné uspokojení je podmínkou pro vznik méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb.“
3
 

Pokud je šance na splnění cíle (uspokojení potřeby) malá či nulová, jedinec se může 

přestat snažit splnit tento cíl – k motivaci nedojde. Většinou na jedince působí několik 

motivů najednou. Tyto motivy mohou mít jeden cíl, ale také mohou být orientovány 

protichůdně a navzájem se oslabují. 

Je obtížné znát své vlastní motivy (některé motivy si jedinec uvědomuje a jiné ne), 

natož poznat motivy druhé osoby a využít je ke svému prospěchu (ku prospěchu 

společnosti).„Motivy druhých lidí je možné (a velmi užitečné) důkladně poznat. Tato 

znalost se stává klíčem k ovlivňování lidí.“
4
  

2.2 Motivování a odměňování zaměstnanců 

Existují tři důvody, proč lidé pracují: mzda (plat) jim poskytuje potřebné peněžní 

prostředky pro uhrazení svých běžných výdajů; mají možnost seznamovat se s novými 

lidmi a tím si rozšiřovat svůj kulturní život a seberealizovat se. Motivování zaměstnanců je 

důležitou úlohou vedení společnosti. A právě úkolem vedení společnosti je motivovat své 

pracovníky, aby nevykonávali práci pouze z potřeby hradit své náklady, ale aby ve své 

práci nalezli i jiné uspokojení.
5
 

2.2.1 Proč motivovat své zaměstnance? 

V dnešní době, kdy je široká nabídka pracovních míst, ale nedostatek zkušených a 

pracovitých expertů, je motivace velice důležitá pro personální řízení společnosti. 

Motivovaný zaměstnanec je výkonnější, pracuje kvalitněji a často nadstandardně, je prostě 

efektivnější a tím pádem je schopen zajistit vaší společnosti vyšší výnosy. Na druhé straně, 

                                                 
3
Citace: http://cs.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow  (2. 11. 2012) 

4 Citace: 3 Plamínek, Jiří. Synergický management: Vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a 

týmech. 1. vyd. Praha: Argo, 2000. 338 str. ISBN 80-7203-258-5. 
5
 Zdroj: http://is.muni.cz/th/62766/esf_m/diplomova_prace.pdf  (25. 10. 2012) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow%20%20(2
http://is.muni.cz/th/62766/esf_m/diplomova_prace.pdf%20%20(25
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když zaměstnanci motivovaní nejsou, jsou méně výkonní, méně kreativní, méně loajální, 

čili platíme někoho, koho vlastně ve firmě ani mít nechceme. 

Motivace je tedy potřebná jak pro zaměstnance, tak především pro zaměstnavatele. 

Například z těchto důvodů: 

 čím přínosnější bude práce každého jednotlivce, tím přínosnější bude práce všech 

týmů a tím úspěšnější bude vaše firma, 

 v obdobích, kdy budete chtít jako firma zvyšovat efektivitu, zaměstnanci vás spíše 

pochopí a budou více kreativní, 

 čím více jsou sami zaměstnanci motivovaní, tím silnější bude vaše společnost jako 

tým, 

 motivace povede k více optimistické náladě a zaměstnanci na sebe mezi sebou 

budou klást vyšší nároky.
6
 

2.3  Úkoly a způsoby motivování zaměstnanců 

,, Motivování v moderním řízení lidských zdrojů neznamená pouze mzdu nebo plat, 

popřípadě jiné formy peněžní odměny, které poskytuje organizace pracovníkovi jako 

kompenzaci za vykonanou práci. Moderní pojetí odměňování je mnohem širší. Zahrnuje 

povýšení, formální uznání (pochvaly) a také zaměstnanecké výhody (zpravidla nepeněžní) 

poskytované organizací pracovníkovi nezávisle na jeho pracovním výkonu, pouze z titulu 

pracovního poměru.“
7
 

Základní úkoly motivování zaměstnanců jsou: 

 Stabilizovat žádoucí pracovníky, 

 motivovat pracovníky k úsilí, dosažení výsledky a loajalitě, 

 přilákat potřebný počet a potřebnou kvalitu uchazečů o zaměstnání v organizaci, 

                                                 
6
Zdroj:http://www.linkedin.com/groups/Pro%C4%8D-je-tak-d%C5%AFle%C5%BEit%C3%A9-

zam%C4%9Bstnance-3845398.S.115226994 (20. 11. 2012) 

7
 Zdroj: Koubek, Josef: Řízení lidských zdrojů – Základy moderní personalistiky; 4. vyd., Management 

Press, Praha 2010, 399str., ISBN: 978-80-7261-168-3 

 

http://www.linkedin.com/groups/Pro%C4%8D-je-tak-d%C5%AFle%C5%BEit%C3%A9-zam%C4%9Bstnance-3845398.S.115226994
http://www.linkedin.com/groups/Pro%C4%8D-je-tak-d%C5%AFle%C5%BEit%C3%A9-zam%C4%9Bstnance-3845398.S.115226994
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 poskytovat pracovníkům příležitost k realizaci rozumných aspirací při dodržování 

zásad nestrannosti a rovnosti, 

 v ziskových organizacích napomoci k dosažení konkurenceschopného postavení na 

trhu, 

 sloužit jako stimul pro zlepšování kvalifikace a schopností pracovníků. 

 

Mezinárodní úřad práce vytvořil seznam faktorů, které by při odměňování měly být 

brány v úvahu: 

 odpovědný přístup k práci, 

 plánování a koordinace, 

 plnění úkolů, 

 pracovní podmínky, 

 přesnost,  

 rizikovost práce, 

 rozhodování, 

 řešení problémů, 

 řízení a kontrola lidí, 

 komplexnost v přístupu, 

 kontakt s lidmi a diplomacie, 

 obratnost, 

 obtížnost práce, 

 odborná příprava a zkušenosti, 

 odpovědnost za peníze, materiál, informace, zařízení, evidenci a zpracování 

hlášení.
8
 

Každý podnik si zvolí sám, které faktory bude při odměňování brát v úvahu. 

                                                 

8Zdroj: Koubek, Josef: Řízení lidských zdrojů – Základy moderní personalistiky; 4. vyd., Management 

Press, Praha 2010, 399str., ISBN: 978-80-7261-168-3 
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Máme dva způsoby, jak motivovat své zaměstnance: 

1. hmotná motivace: 

 finanční motivace (odměňování) 

 benefity (zboží a služby) 

2. nehmotná motivace: 

 způsob vedení zaměstnanců (management) 

2.3.1 Hmotná motivace 

Hmotná motivace je založena na tom, aby podpořila takový výkon a chování 

zaměstnance, jaký společnost požaduje a zaměstnanec za to získá buď přímo finance nebo 

nějaké benefity.  

2.3.1.1 Finanční motivace (odměňování) 

Při finanční motivaci je nutné si nejdříve rozdělit mzdu zaměstnance na základní mzdu 

(pevná) a na variabilní mzdu (prémii, osobní ohodnocení, odměny za úsporu času apod.). 

Finanční motivaci představuje variabilní mzda. Podnik odměňuje své zaměstnance podle 

sledovaných ukazatelů, které si zvolil jako stěžejní a pro které chce své zaměstnance 

motivovat. Existuje mnoho druhů variabilní mzdy, kterými chce podnik své zaměstnance 

motivovat: 

I. odměna za úsporu času 

Tuto odměnu získá zaměstnanec, pokud odvede stanovené množství práce za kratší 

dobu, než stanovuje norma. Je vhodná pro dělníky.  

Existují tři typy této odměny: 

 Halseyho prémiový systém 

Zaměstnanec má zaručenou hodinovou mzdu plus prémii za úsporu času, jestliže 

odvedl stanovené množství práce během kratší doby, než stanovuje norma. Například 

pokud hodinovou práci stihl za 45 minut, dostane za toto množství práce normální 

hodinovou mzdu plus určité pevné procento hodinového tarifu za uspořených 15 minut. 
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 Rowanův systém 

Liší se od Halseyho systému především v tom, že procento, které zaměstnanec získá za 

ušetřený čas není pevné, ale je závislé na výši procenta uspořeného času. Například 

zaměstnanec, který odvede množství požadované práce místo za hodinu za 45 minut (tedy 

75% hodiny) dostane prémii 25% z hodinové mzdy. 

 Bedauxův systém 

Odměna je založena na normované jednotce měření nazvané B. Prémie se určuje podle 

počtu jednotek B odvedených nad normu během daného časového období. 

II. Prémie 

Prémie jsou nejběžnější a nejčastěji používaná forma motivace. Existují dva druhy 

prémií: 

 Periodicky se opakující prémie za uplynulé období s jasnou závislostí na 

odvedeném výkonu. 

Podmínky jsou předem stanoveny a prémie se váže na splnění určitého ukazatele, má 

předem stanovenou sazbu a váže se k předem stanovenému období. Prémie se mohou vázat 

na množství odvedené práce, kvalitu, úspory, využívání zdrojů, splnění termínu apod. 

 Jednorázová prémie (bonus, mimořádná odměna) 

Je to odměna poskytována za kreativitu, iniciativu, nadstandardní výkon a výborné 

plnění pracovních povinností.
 
 

Druhy jednorázové prémie: 

 Osobní ohodnocení. 

Je to odměna za náročnou práci a dlouhodobé výborné plnění pracovních úkolů. Jeho 

velikost je stanovena určitým procentem ze základního platu, přičemž bývá stanovené 

maximum, jaké lze získat.
 9

 

  

                                                 

9 Zdroj: Koubek, Josef: Řízení lidských zdrojů – Základy moderní personalistiky; 4. vyd., Management 

Press, Praha 2010, 399str., ISBN: 978-80-7261-168-3 
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 Odměňování zlepšovacích návrhů 

Odměna za zlepšovací návrh je forma motivace, která může být jednorázová nebo 

periodicky vyplácena po předem stanovenou dobu. Tato odměna je odvozena buď od 

přírůstku zisku, nebo od poklesu nákladů prokazatelně souvisejících se zlepšovacím 

návrhem. Může být i nástrojem pro zlepšování komunikace mezi zaměstnancem a vedením 

podniku. 

 Podíly na výsledcích hospodaření podniku 

Tato forma prémie může mít tři varianty: podíl na zisku; podíl na výnosu a podíl na 

výkonu. Nejčastěji jde o podíl na zisku, přičemž se mezi zaměstnance rozděluje určité 

procento zisku. Toto procento se v různých podnicích dosti liší. Rozdělování zisku je 

většinou závislé na velikosti základní mzdy (platu) nebo pracovním postavení v podniku. 

Procento na zisku může být pro všechny zaměstnance stejné nebo diferencované. 

 Zaměstnanecké akcie 

Zaměstnanecké akcie jsou také považovány za formu motivace. Podniky nabízejí svým 

zaměstnancům po určitou dobu, určitý počet akcií za konkrétní cenu, a to v závislosti na 

době zaměstnání v podniku, platu a zisku podniku. Některé jsou určeny pro všechny 

zaměstnance, jiné pouze pro manažery. Akcie mohou být volně obchodovatelné, ale 

mohou být i neobchodovatelné. Zaměstnanecké akcie mohou mít výhody jak pro 

zaměstnance (podílejí se na úspěchu podniku, je zdrojem příjmů), tak i pro podnik (daňové 

výhody, ale především větší zájem zaměstnanců o chod podniku). 
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 Scanlonův systém 

Jde o poskytování prémií na prokazatelné úspoře nákladů práce a jeho cílem je 

motivovat pracovníky k navrhování změn, které by vedly k růstu produktivity práce. 

 Příplatky 

Příplatky ke mzdám jsou buď povinné, nebo nepovinné, na nichž se podnik dohodl 

s odbory v rámci kolektivního vyjednávání. Mezi povinné poplatky patří příplatek za práci 

přesčas, za práci ve svátek, za práci v noci, za vedení apod. 

Mezi nepovinné příplatky patří příplatky na dopravu do zaměstnání, příplatky na oděv, 

příplatky na ubytování apod.
10

 

2.3.1.2 Benefity 

Peníze už nemusí být jedinou možností, jak motivovat zaměstnance. Zaměstnavatelé 

musejí přicházet s novými inovacemi, aby si své pracovníky udrželi a zároveň motivovali k 

vyššímu pracovnímu výkonu. Zaměstnanecké benefity však mohou být i významným 

konkurenčním prvkem v získávání nových pracovních sil. Benefity lze definovat jako 

nepeněžní plnění poskytovaného zaměstnancům. Buďto z Fondů kulturních a sociálních 

potřeb (FKSP), ze sociálního fondu nebo ze zisku po jeho zdanění. Firma může rovněž 

použít tzv. nedaňové náklady, ze kterých nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění a 

zdaňovat je daní z příjmů. Mezi nejznámější benefity patří: 

 stravenky, 

 služební automobil, 

 mobilní telefon, notebook, 

 penzijní připojištění, 

 životní pojištění, 

 sport, kultura, rekreace.
11

 

 

                                                 

10
 Zdroj: Koubek, Josef: Řízení lidských zdrojů – Základy moderní personalistiky; 4. vyd., Management 

Press, Praha 2010, 399str., ISBN: 978-80-7261-168-3 

11
 Zdroj: www.měšec.cz (20.11.2012) 
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2.3.2 Nehmotná motivace 

Nehmotná motivace je založena na tom, že podnik používá různé metody 

managementu, proto aby se pracovníci cítili užiteční, zodpovědní za svou práci a využívali 

své dovednosti a talent. Metody managementu jsou: 

 Management by objectives 

Management by objectives je metoda založena na stanovení konkrétních cílů. 

Zaměstnanci mají vytyčené přiměřeně náročné cíle, na jejichž splnění se podílejí. Díky 

tomu, že tyto cíle jsou konkrétní, mohou zaměstnanci průběžně kontrolovat, jak se jim daří 

tyto cíle plnit. Zaměstnanci vědí, čeho mají dosáhnout, ale je na nich, jakými způsoby toho 

dosáhnou. Jsou tedy zodpovědní za to, zda bude tohoto cíle úspěšně dosaženo. Tato 

metoda umožňuje zaměstnancům využít své dovednosti a schopnosti a tím je motivovat 

k lepším výkonům. Účinnost této metody se zvyšuje, pokud je podpořena také hmotnou 

odměnou. 

 Management by exception 

Podle této metody by měli vedoucí pracovníci většinu úkolů delegovat na své 

podřízené a zabývat pracovními úkoly pouze výjimečně. Tato metoda je založena na 

rozlišování běžných a výjimečných úkolů. Nevýhodou této metody je nebezpečí, že 

zaměstnanci budou všechny nestandartní úkoly delegovat na své nadřízené a budou se 

zabývat pouze běžnými (lehkými) problémy.
12

 

 

  

                                                 
12

 Zdroj: http://is.muni.cz/th/62766/esf_m/diplomova_prace.pdf (25. 10.2012) 

http://is.muni.cz/th/62766/esf_m/diplomova_prace.pdf
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3 Charakteristika společnosti 

Johnson controls je společnost, která podniká v automobilovém a stavebním průmyslu 

pomocí tří obchodních jednotek: 

 Building Efficiency, 

 Automotive Experience, 

 Power Solutions. 

 

Building Efficiency 

Společnost má 500 poboček ve více než 150 zemích a je jedním z hlavních dodavatelů 

vybavení, regulace a služeb ve vytápění, ventilace, klimatizace, chlazení a bezpečnostních 

systémů. 

Automotive Experience  

Johnson controls  má jednu z vedoucích pozic na trhu s automobilovými sedadly, 

závěsnými systémy, dveřmi a přístrojovými panely a interiérovou elektronikou. 

Power Solutions 

Divize Power Solutions je celosvětovou jedničkou mezi výrobci automobilových 

baterií, vyspělých technologií pro hybridní a elektrická vozidla a vozidla používající 

technologii Start-Stop.
13

 

 

3.1 Hodnoty společnosti 

 Bezúhonnost 

,,Jednáme čestně, spravedlivě, s úctou a důrazem na bezpečnost. Díky tomu 

zachováváme tradiční hodnoty naší společnosti. Etické chování nám pomáhá upevňovat 

naše vzájemné vztahy napříč celou společností.“ 
14

 

                                                 
13

 Zdroj: www.johnosoncontrols.cz (25. 2. .2013) 
14

 Citace: www.johnsoncontrols.cz 

http://www.johnosoncontrols.cz/
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 Spokojenost zákazníků 

,,Naše budoucnost je spojena s úspěchem našich zákazníků. Proto budeme jednat vždy 

v jejich zájmu. Pracujeme tvrdě a proaktivně, proto se s námi dobře spolupracuje. Můžeme 

nabídnout hluboké odborné znalosti a praktická řešení. Plníme své sliby.“ 

 Angažovanost zaměstnanců  

,,S námi rostou i naši lidé. Vytváříme prostředí, které podporuje týmovou práci, 

zapojení zaměstnanců, jejich vedení a růst, a dokáže ocenit vynikající výkony. V 

různorodosti našich zaměstnanců a vedoucích pracovníků se odráží naše celosvětové 

působení. „ 

 Inovace 

,,Věříme, že vždy existuje lepší cesta. Podporujeme změnu a vyhledáváme příležitosti, 

které to přináší. Stále rychleji budeme po celém světě zavádět nové inovace do praxe. „ 

 Udržitelnost 

,,Prostřednictvím našich produktů, služeb, působnosti a našeho zapojení v komunitách 

podporujeme efektivní využití prostředků tak, aby z nich měli užitek lidé i naše planeta. 

Životní prostředí a udržitelnost představují klíčové prvky našich obchodních plánů.“
15

 

 

3.2 Johnsons controls Roudnice nad Labem 

Jak jsem již dříve uvedla, společnost Johnson Controls má 500 poboček. Já se zaměřuji 

na pobočku v Roudnici nad Labem. Tato pobočka má na starost šití potahů do automobilů. 

Mezi odběratele těchto potahů patří vysoce kvalitní automobilové značky, jako jsou 

Mercedes-Benz nebo Land Rover, a proto tyto potahy musí splňovat vysoké kvalitativní 

nároky. Pobočka zaměstnává téměř 1700 zaměstnanců. Pro lepší přehlednost sem vytvořila 

struktura společnosti, kterou naleznete v příloze 3 – Struktura společnosti. 

  

                                                 
15

 Citace: www.johnsoncontrols.cz (25. 2. .2013) 

http://www.johnsoncontrols.cz/
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4 Motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

Společnost Johnsons controls využívá několika motivačních faktorů. Mezi tyto faktory 

patří finanční motivace a benefity, které společnost zaměstnancům nabízí. V této kapitole 

se spíše zaměřuji na finanční motivaci, ale samozřejmě se kapitola zmiňuje o dalších 

nabízených benefitech. 

Jako u mnoha jiných společností, tak i v této je jedním z motivačních faktorů mzda. 

Mzda se člení na základní (tarifní nebo smluvní) a na část, které zahrnuje různé příplatky, 

prémie atd. Právě druhá část se většinou považuje za část motivační, ale v této společnosti 

se rozhodli zaměstnance motivovat také pomocí základní mzdy. A to konkrétně možností 

jejího snižování nebo zvyšováním. 

 

4.1 Způsoby motivování zaměstnanců 

Srážka ze mzdy (hodinový tarif) z důvodu špatné kvality 

Ke snížení základní mzdy dochází v případě, kdy zaměstnanec neplní požadovaný 

výkon, kvalitu, poruší technický postup nebo hrubě porušuje pracovní kázeň a bezpečnost 

práce.  

a) pokud obsluha šicího stroje nesplní cíl kvality za měsíc pro interní a externí 

chyby, následuje srážka 5 Kč z hodinového tarifu, po dobu 3 měsíců a SOFT 

upozornění, 

b) další zhoršení za 3 měsíce znamená opět srážku 5 Kč a HARD upozornění, 

c) nezlepšení další 3 měsíce, je důvodem pro rozvázání pracovního poměru. 

 

Externí chyby 

Pokud zaměstnanec má 2 a více chyb za 3 měsíce, snižuje se mu tarifní třída, dle 

rozhodnutí kvality inženýra.
16

 

  

                                                 
16

 Zdroj: interní dokumenty společnosti 
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Interní chyby 

V Tabulka 1 - Interní a externí chyby je podrobně rozepsána závislost počtu chyb na 

hodinovém tarifu zaměstnanců. 

Tabulka 1 - Interní a externí chyby 

Kč/hod Počet chyb 

49,53,56 9 

61,65 7 

69,73 6 

77,81 5 

85,89 4 

93,97 3 

101/105 2 

108/112 1 

Zdroj [ interní dokumenty + vlastní zpracování] 

 

Příplatky 

 Příplatek za práci přesčas 

Za práci přesčas získá tarifní zaměstnanec kromě mzdy příplatek ve výši: 

za všední den   40% průměrného výdělku 

za sobotu    60% průměrného výdělku 

za neděli nebo svátek  100% průměrného výdělku 

práce v noci    10% průměrného výdělku 
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Výkonnostní prémie 

Výkonnostní prémie je nenároková složka variabilní části mzdy. Je proplácena 

tarifním zaměstnancům, kteří splní stanovené podmínky. Tato prémie se skládá ze tří 

samostatných částí: 

 Efektivita 

Podmínkou získání této části prémie je splnění zadaných cílů pro dílnu, ve které je 

zaměstnanec zařazen. Cíle jsou určeny pro každou dílnu zvlášť a stanovují se 3 měsíce 

dopředu. 

Výše prémie v oblasti efektivity při splnění cíle: 12 Kč/ odpracovaná hodina 

 

Zaměstnanec má nárok při splnění cíle na odměnu pouze za každý odpracovaný den. 

V případě jakékoli absence včetně dovolené nárok na odměnu za den absence nepřísluší. 

 kvalita 

I u této oblasti prémie je podmínkou pro její získání splnění stanovených cílů pro 

dílnu, ve které je zaměstnanec zařazen. Cíle se stanovují 3 měsíce dopředu. 

Výše prémie v oblasti efektivity při splnění cíle: 12 Kč/ odpracovaná hodina 

 

Také v tomto případě se odměna vtahuje pouze k odpracovaným dnům a v případě 

absence, odměna za den absence nepřísluší. 

 Aktivita 

Zaměstnanci jsou denně hodnoceni mistrem, který o tomto hodnocení vede záznamy. 

Při hodnocení bere v úvahu: 

 aktivní přístup k práci, 

 dodržování pracovní doby, 

 dodržování opatření k nápravě.
17

 

  

                                                 
17

 Zdroj: interní dokumenty společnosti 
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Maximální výše prémie za aktivitu: 15 Kč/ odpracovaná hodina 

 

Podmíněná valorizační odměna 

Tato odměna vychází z předpokladu, že zaměstnanec s pravidelnou pracovní 

docházkou se podílí na výsledcích zaměstnavatele účinněji než zaměstnanec, který byl po 

část pracovní doby nepřítomen. Proto podnik stanovil níže uvedené podmínky nároku na 

odměnu:  

0 dní absence   20 Kč/ hod. 

1 – 4 dny absence  12 Kč/ hod. 

5 a více dnů absence  0 Kč/ hod. 

 

 Na tuto odměnu má tedy nárok zaměstnanec, který má hodinovou mzdu a v daném 

měsíci byl nepřítomen  (nemoc, lékař), maximálně 4 pracovní dny. 

 

Třináctý plat 

Třináctý plat mzdová forma vyjadřující podíl zaměstnance na hospodářském výsledku 

společnosti. Třináctý plat za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část je vyplácen jako 

poměrná část hrubé mzdy za 12 kalendářních měsíců roku a jeho výše je také ovlivněna 

absencí zaměstnance v daném roce, dle těchto kritérií: 

31 dní a více absence    0% 13. platu 

15 – 30 dní absence    50% 13. platu 

1 – 14 dní absence    100% 13. platu 

0 dní absence     120% 13. platu  

Nárok na 13. Plat je také podmíněn aktivní účastí zaměstnance na přesčasových 

hodinách, plnění zakázek a plnění hospodářského výsledku společnosti.
18
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 Zdroj: interní dokumenty společnosti 
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Příspěvek na penzijní připojištění 

Zaměstnanec, který je v hlavním pracovním poměru minimálně 12 měsíců, může 

zažádat o příspěvek na penzijní připojištění. Zaměstnavatel přispívá 2% hrubé měsíční 

mzdy. 

 

Příspěvek na stravování 

Zaměstnancům vzniká dnem nástupu do pracovního poměru nárok na příspěvek na 

závodní stravování, který je poskytován formou dotace, tzn., že zaměstnanec platí za jídla 

v závodní jídelně cenu sníženou.  

Zaměstnancům, kteří pracují o víkendech, kdy není závodní stravování v provozu, 

náleží příspěvek ve výši 10 Kč za odpracovanou hodinu. 

 

Další benefity: 

 doprava zdarma, 

 po 2 kalendářních letech zaměstnání týden dovolené navíc, 

 po 1 roce a smlouvě na dobu neurčitou možnost získání až 10 SIM karet na 

zaměstnance se zvýhodněným voláním mezi sebou ( 50kč za měsíc/1SIM karta), 

 jazykové kurzy, 

 dárek při odchodu do důchodu, 

 mezinárodní dětské tábory pro děti zaměstnanců.
19

 

4.2 Vliv motivačních faktorů na marodnost a efektivitu práce 

ve vybrané společnosti 

V mé bakalářské práci sleduji především 2 ukazatele, a jak jejich vývoj ovlivňují 

motivační faktory, které společnost využívá. Tyto dva ukazatele jsou marodnost 

zaměstnanců společnosti a efektivita práce. 

                                                 
19

 Zdroj: interní dokumenty společnosti 
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Společnost johnson Controls mi poskytla údaje o výše uvedených ukazatelích za 

období 2009 až 2012 a na jejich základě jsem tyto údaje zpracovala a zhodnotila. 

4.2.1 Marodnost zaměstnanců 

Určité motivační faktory, které společnost používá, mají zaměstnance motivovat k co 

nejmenší absenci (především marodění). Mezi tyto faktory patří především podmíněná 

valorizační odměna a 13. Plat, jejichž charakteristiku jsem vysvětlila již dříve. 

Z výsledků uvedených níže (viz. Graf č. 1 – marodnost) je zřejmé, že marodnost ve 

společnosti od roku 2009 do roku 2012 klesla. Tabulka výsledků je k dispozici v příloze 1 

– Tabulka marodnosti.. 

 

Graf č. 1 – marodnost 

 

Zdroj [vlastní zpracování] 
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4.2.2  Efektivita práce 

Další oblastí, kterou sem sledovala je efektivita práce. Opět jsem z poskytnutých 

materiálů vypracovala podklady pro zhodnocení této oblasti. 

 

Zatímco marodnost ve společnosti za období 2009 až 2012 klesla, dle výsledků 

uvedených níže (viz Graf č. 2 – efektivita) vyplývá, že produktivita práce naopak stoupá. 

Tabulka výsledků je k dispozici v příloze 2 – Tabulka efektivity práce. 

 

Graf č. 2 - efektivita 

 

Zdroj [vlastní zpracování] 

 

4.3 Dotazníkové šetření 

Pro tuto bakalářskou práci jsem vypracovala dotazník, který jsem rozdala pracovníkům 

společnosti a požádala je o vyplnění. Dotazník obsahuje 18 otázek, pokyny pro vyplnění a 

v závěru také poděkování a můj podpis. Bylo rozdáno 150 dotazníku a zpět se mi vrátilo 

100 vyplněných dotazníků. 
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4.3.1 Výsledky dotazníkového šetření  

Tato kapitola obsahuje výsledky dotazníkového šetření včetně grafického zpracování 

výsledků každé z otázek. Dotazník je umístěn v příloze č. 4 – Dotazník a tabulky výsledků 

jsou k dispozici v příloze č. 5 – Tabulka výsledků dotazníku. 

 

Otázka č. 1 - ,, Vaše pohlaví“ 

Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že se dotazníkového šetření zúčastnilo 28 mužů 

(28%) a 72 žen (72%). 

 

Graf č. 3 – otázka č. 1 

 

Zdroj [vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 2 - ,,Kolik je vám let?“ 

Nejvíce respondentů bylo ve věkové skupině 36 – 45 let (35%). 21 respondentů bylo 

ve věku 26 – 35 let (21%) a respondentů ve věku 46 – 55 let odpovědělo 18 (18%). Třetí 

nejméně zastoupenou věkovou skupinou byli respondenti ve věku 18 – 25 let, kterých 

odpovědělo 17 (17%). Za nimi poté věková skupina 56 – 65 let, která byla zastoupena 8 

odpovídajícími pracovníky (8%) a nejméně jich bylo ve věkovém rozhraní 65 a více s 1 

respondentem (1%). (viz. Graf č. 4 – otázka č. 2) 
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Graf č. 4 – otázka č. 2 

   

Zdroj [vlastní zpracování] 

Otázka č. 3 - ,,Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?“ 

Nejvíce respondentů má výuční list (36%), 27 lidí dosáhlo středoškolského vzdělání 

(27%), 20 lidí má základní vzdělání. Dále 12 respondentů, kteří odpovídali na dotazník, 

vystudovalo vysokou školu (12%) a nejméně respondentů dosáhlo odborného vzdělání 

(5%). 

 

Graf č. 5 – otázka č. 3  

 

Zdroj [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 4 - ,,Jaká je vaše pracovní pozice?“ 

Na dotazník odpovídalo 80 operátorů (80%), 18 THP pracovníků (18%) a 2 manažeři 

(2%). 

 

Graf č. 6 – otázka č. 4  

 

Zdroj [vlastní zpracování] 

Otázka č. 5 - ,,Jak jste spokojeni se svou prací?“ 

49 respondentů (49%) odpovědělo ,,ano, jsem spíše spokojen/a“, dále 37 respondentů 

(37%) odpovědělo na otázku ,, ne, nejsem spokojen/á“ a 14 z odpovídajících (14%) 

odpovědělo ,, ano, jsem spokojená“. 

 

Graf č. 7 – otázka č. 5  

 

Zdroj [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 6 - ,,Proč pracujete právě pro tuto společnost?“ 

Většina respondentů (65%) pracuje v této společnosti kvůli mzdě, 16 respondentů 

(16%) odpovědělo ,,někde pracovat musím“, 9 respondentům (9%) vyhovují firemní 

benefity, 6 respondentům (6%) se líbí kolektiv a 4 pracovníkům (4%) vyhovuje možnost 

kariérního růstu. 

Graf č. 8 – otázka č. 6  

 

Zdroj [vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 7 - ,,Jak hodnotíte vztahy mezi zaměstnanci a vedením společnosti?“ 

66 respondentů (66%) hodnotí vztahy spíše dobré, 28 (28%) respondentům připadají 

vztahy mezi vedením a zaměstnanci velmi dobrá a 6 (6%) respondentům přijdou vztahy ve 

společnosti špatné. 

Graf č. 9 – otázka č. 7  

 

Zdroj [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 8 - ,,Máte možnost kariérního růstu ve firmě?“ 

Převážná část respondentů (58%) shledává kariérní růst ve společnosti za možný, 28 

respondentů (28%) si nemyslí, že mají možnost kariérního růstu a 14 respondentů (14%) 

nebylo schopných na tuto otázku odpovědět. 

Graf č. 10 – otázka č. 8  

 

Zdroj [vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 9 - ,,Máte možnost zvyšování kvalifikace (vzdělávaná) ve firmě?“ 

73 respondentů (73%) odpovědělo na otázku ,,ano“, 21 respondentů (21%) si myslí, že 

nemají možnost zvyšování kvalifikace a 6 respondentů (6%) nevědělo na otázku 

odpovědět. 

Graf č. 11 – otázka č. 9  

 

Zdroj [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 10 - ,, Jste dostatečně informováni o systému odměňování ve vaší 

firmě“? 

Převážná část respondentů (89%) je dostatečně informováno, 7 respondentů (7%) je 

málo informováno a 4 respondenti (4%) neví. 

Graf č. 12 – otázka č. 10  

 

Zdroj [vlastní zpracování] 

Otázka č. 11 - ,, Jste spokojeni s výší své mzdy?“ 

 

60 respondentů (60%) je s výší své mzdy spokojeno a 40 respondentů (40%) je 

nespokojeno. 

Graf č. 13 – otázka č. 11  

 

Zdroj [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 12 - ,,Motivuje vás vaše mzda?“ 

Nejvíce respondentů (49%) motivuje jejich mzda, 43 respondentů (43%) mzda 

nemotivuje a 8 respondentů (8%) si není jisto. 

Graf č. 14 – otázka č. 12  

 

Zdroj [vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 13 - ,, Motivují vás příplatky za efektivitu k lepším výkonům?“ 

63 respondentů odpovědělo na otázku ,,ano“ a 37 respondentů (37%) odpovědělo  

,,ne“. 

Graf č. 15 – otázka č. 13  

 

Zdroj [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 14 - ,,Motivují vás příplatky za minimální absenci ke snížení absence?“ 

Převážnou část respondentů (89%) motivují příplatky ke snižování absence a 11 

respondentů (11%) tento příplatek nemotivuje. 

Graf č. 16 – otázka č. 14  

 

Zdroj [vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 15 - ,,Využíváte dovolenou na zotavenou k léčbě nemoci, abyste nepřišli 

o příspěvek za minimální absenci?“ 

77 respondentů (77%) využívá dovolenou na zotavenou k léčbě nemoci, 18 

respondentů (18%) vždy nastoupí na nemocenskou a 5 respondentů (5%) dovolenou na 

zotavenou spíše nepoužívá k léčbě nemoci. 

Graf č. 17 – otázka č. 15  

 

Zdroj [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 16 - ,,Jste spokojeni se zaměstnaneckými výhodami, které společnost 

poskytuje?“ 

38 respondentů (38%) je spíše spokojeno, 37 respondentů (37%) není spokojeno a 25 

respondentů (25%) je s poskytovanými výhodami spokojeno. 

Graf č. 18 – otázka č. 16  

  

Zdroj [vlastní zpracování] 

Otázka č. 17 - ,, Jaká ze zaměstnaneckých výhod, které společnost poskytuje, se 

vám líbí nejvíce?“ 

63 respondentů (63%) nejvíce oceňuje závodní stravování, 18 respondentů (18%) 

nejvíce vyhovuje týden dovolené navíc, 16 respondentům (16%) se líbí jazykové kurzy a 

pro 3 respondenty (3%) je nejlepší zaměstnaneckou výhodou dětský tábor pro děti. 

Graf č. 19 – otázka č. 17  

 

Zdroj [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 18 - ,,Jakou další výhodu byste uvítali? Napište jeden příklad“ 

35 respondentů (35%) by uvítalo tzv. ,,sick days“, 15 respondentů (15%) má zájem o 

sportovní akce, 14 respondentů (14%) by dalo přednost možnosti zvýhodněného nákupu 

automobilů a 11 respondentů (11%) by bylo rádo za zvýhodněné nákupy elektroniky na 

splátky. Zbylých 25 respondentů (25%) uvedlo jiný produkt. 

Graf č. 20 – otázka č. 18  

 

Zdroj [vlastní zpracování] 
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5 Návrhy a doporučení 

Informace získané z dotazníkového šetření a analýzy marodnosti a efektivity práce ve 

společnosti, poslouží ke konečnému zhodnocení a možným návrhům pro zlepšení 

nedostatků. 

5.1 ,,Návrh č. 1“ 

Dle výsledků z předchozí kapitoly o vlivu motivačních faktorů na marodnost ve 

společnosti mohu říci, že zvolené metody motivování a odměňování plní svou úlohu a 

marodnost ve společnosti za sledované období klesá. I přesto díky dotazníkovému šetření 

si dovoluji předložit návrh, který by přispěl k lepší spokojenosti zaměstnanců. 

Z odpovědí na otázku č. 14 ,,Motivují Vás příplatky za minimální absenci ke snižování 

absence?“ a otázku č. 15,,Využíváte dovolenou na zotavenou k léčbě nemoci, abyste 

nepřišli o příplatek za minimální absenci?“ vyplívá, že zaměstnanci jsou motivováni ke 

snižování absence, ale činí tak na úkor své dovolené na zotavenou. Snižování absence je 

samozřejmě pro společnost důležité, ale zaměstnanci mají využívat dovolenou na 

zotavenou k odpočinku, relaxaci a trávení času s rodinou a ne k tomu, aby se vyleželi 

z nemoci. Proto navrhuji tzv. ,,sick days“, o které i podle výsledků z dotazníkového šetření 

mají zaměstnanci zájem. Tzv. ,, sick days“ dávají zaměstnanci možnost, v případě, že se 

necítí dobře, omluvit se ze zaměstnání. Zaměstnanec nemusí doložit doklad od lékaře a za 

tuto absenci mu náleží mzda, jako kdyby byl zaměstnanec přítomen v práci. Tato metoda je 

rozšířena v zahraničí, ale pomalu se dostává již do ČR. Podnik si sám volí počet těchto dní, 

které zaměstnancům poskytne. 

5.2 Návrh č. 2 

Z odpovědi na otázku č. 18 - ,, Jaké další výhody byste uvítali?“ je zřejmé, že 

zaměstnanci by přivítali více sportovních akcí. Já doporučuji celkově zvýšit množství 

firemních akcí, které utužují kolektiv a zlepšují vztahy mezi zaměstnanci a vedením 

společnosti. 
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce byla analýza motivačních faktorů, které vybraná společnost 

využívá k dosažení svých cílů a jak ovlivňují a uspokojují zaměstnance této společnosti.  

V první části se věnuji teoretickému vysvětlení motivace a jak je důležité pro podnik, 

snažit se motivovat své zaměstnance. Dále popisuji možné metody motivování. 

V následující kapitole blíže představuji vybranou společnost, její historii, hodnoty a 

cíle. 

Další kapitola je již zaměřena na metody motivování ve vybrané společnosti, analýzu 

marodnosti a efektivitu práce zaměstnanců podniku. Dále je součástí této části bakalářské 

práce mnou vypracovaný dotazník, který jsem rozdala pracovníkům společnosti a požádala 

je o vyplnění. Dotazník se skládá z 18 otázek a výsledky každé z těchto otázek jsem 

zpracovala a graficky znázornila v této kapitole. Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo 

zjistit, jak na zaměstnance působí zvolené metody motivování a jejich celková spokojenost 

ve společnosti.  

Po zhodnocení analýzy marodnosti a efektivity práce jsem zhodnotila metody 

motivování, které podnik používá k dosažení svých cílů u těchto dvou ukazatelů za 

efektivní a dobře zvolené. 

Přesto dle výsledků dotazníkového šetření jsem navrhla dvě doporučení, která by vedla 

k lepší spokojenosti pracovníků ve společnosti. Jedním z doporučení jsou tzv. ,, sick days“ 

a druhým jsou firemní akce. Obě tyto doporučení by vedli k lepší vztahům a spokojenosti 

na pracovišti.  

Věřím, že pro společnost má bakalářská práce a návrhy budou prospěšné a využijí je 

pro lepší budoucí vývoj ve společnosti, protože pro společnost je spokojenost zaměstnanců 

velice důležitá. 
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Příloha 1 - Tabulka marodnosti 

 

Tabulka 1 - marodnost 

Rok 
Pracovní 

fond 
Počet 

zaměstnanců 
Počet 
hodin 

Počet 
odmaroděných 

hodin 

 Marodnost 
(%) 

2009 1882,5 1103 2076397,5 101236 4,88 

2010 1897,5 1324 2512290 96582 3,84 

2011 1897,5 1412 2679270 74101 2,77 

2012 1890 1654 3126060 65753 2,1 

Zdroj[ interní dokumenty společnosti + vlastní zpracování] 
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Příloha 2 - Tabulka efektivity práce 

 

Tabulka 1 – efektivita práce20 

Rok Efektivita (%) 

2009 
92,36 

2010 
96,74 

2011 
99,11 

2012 
103,67 

 
 Zdroj [interní dokumenty] 

 

  

                                                 
20

 Podnik poskytl pouze konečné výsledky efektivity práce za sledované období.  
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Příloha 3 - Struktura společnosti 

 

Obrázek 1 - Struktura společnosti 
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Příloha 4- Dotazník 

Dotazník 

Tímto Vás žádám o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit spokojenost zaměstnanců 

ve vybrané společnosti a s metodami odměňování a zaměstnaneckými výhodami, které 

společnost používá. Výsledky tohoto dotazníku budou použity k vyhodnocení současné 

situace ve vybrané společnosti. Dotazník se vyplňuje anonymně a jeho výsledky nebudou 

zneužity. Vámi vybranou odpověď zakroužkujte. Děkuji za Vaši ochotu a čas. Andrea 

Zemanová 

1. část Základní údaje 

 

1. Vaše pohlaví? 

o Žena 

o Muž 

 

2. Kolik je Vám let? 

o 18 – 25 

o 26 – 35  

o 36 – 45 

o 46 – 55 

o 56 – 65 

o 65 a více 
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3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

o Základní vzdělání 

o Vyučen/a 

o Středoškolské s maturitou 

o Vyšší odborné 

o Vysokoškolské 

 

4. Jaká je vaše pracovní pozice? 

o Operátor 

o THP ( technicko – hospodářký pracovník) 

o Manažerská pozice 

 

2. Část spokojenost zaměstnanců 

 

5. Jak jste spokojeni se svou prací? 

o Ano, jsem spokojen/a 

o Ano, jsem spíše spokojen/a 

o Ne, nejsem spokojen/a 

 

6. Proč pracujete právě pro tuto společnost? 

o Kolektiv 

o Mzda 

o Firemní benefity 

o Možnost kariérního růstu 

o Někde pracovat musím 
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7. Jak hodnotíte vztahy mezi zaměstnanci a vedením společnosti? 

o Velmi dobré  

o Spíše dobré 

o Špatné 

 

8. Máte možnost kariérního růstu ve firmě? 

o Ano 

o Ne  

o Nevím 

9. Máte možnost zvyšování kvalifikace (vzdělávání) ve firmě? 

o Ano 

o Ne  

o Nevím 

 

3. Část odměňování zaměstnanců 

 

10. Jste dostatečně informováni o systému odměňování ve vaší firmě? 

o Ano 

o Ne  

o Nevím 

 

11.  Jste spokojeni s výší své mzdy? 

o Ano 

o Ne 
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12. Motivuje Vás vaše mzda? 

o Ano  

o Ne 

o nevím 

 

13. Motivují Vás příplatky za efektivitu k lepším výkonům? 

o Ano 

o Ne 

 

14. Motivují Vás příplatky za minimální absenci ke snižování absence? 

o Ano  

o ne  

 

15. Využíváte dovolenou na zotavenou k léčbě nemoci, abyste nepřišli o 

příplatek za minimální absenci? 

o Ano, využívám 

o Spíše ne 

o Ne, vždy jdu na nemocenskou 

 

4. Část zaměstnanecké výhody 

 

16.  Jste spokojeni se zaměstnaneckými výhodami, které společnost 

poskytuje? 

o Ano, jsem spokojen/a 

o Spíše ano 

o Ne, nejsem spokojen/a 
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17. Jaká ze zaměstnaneckých výhod, které společnost poskytuje, se 

Vám nejvíce líbí? 

o Závodní stravování 

o Jazykové kurzy 

o Dětské tábory pro děti 

o Po dvou letech v podniku týden dovolené navíc 

 

18. Jakou další výhodu byste uvítali? Napište jeden příklad. 

------------------------------------- 

 

 

 

Děkuji za Váš čas. 
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Příloha 5 - Tabulky výsledků dotazníku 

 

Tabulka č. 1 - Otázka č. 1 ,,Vaše pohlaví?" 

Pohlaví Počet respondentů 

Muž 28 

Žena 72 

Zdroj [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 2 - Otázka č. 2 ,,Jaký je váš věk?" 

Věk Počet respondentů 

18 - 25 17 

26 - 35 21 

36 - 45 35 

46 - 55 18 

56 - 65 8 

65 a více 1 

Zdroj [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 3 - Otázka č. 3 ,,Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?“ 

Vzdělání 
  

Počet 

respondentů 

Základní      20 

Vyučen(a)   36 

Středoškolské s maturitou 27 

Vyšší odborné   5 

Vysokoškolské   12 

Zdroj [vlastní zpracování] 



Andrea Zemanová: Analýza motivace zaměstnanců ve vybraném podniku 

 

 

2013   Str. 47 

Tabulka č. 4 - Otázka č. 4 ,,Jaká je vaše pracovní pozice?" 

Prac. pozice Počet respondentů 

Operátor 80 

THP 18 

Manažer 2 

Zdroj [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 5 - Otázka č. 5 ,,Jak jste spokojeni se svou prací?" 

Varianty odpovědí 

Počet 

respondentů 

Ano, jsem spokojen/á 
14 

Ano, jsem spíše spokojen/á 
49 

Ne, nejsem spokojen/á 
37 

Zdroj [vlastní zpracování] 

Tabulka č. 6 - Otázka č. 6 ,,Proč pracujete právě pro tuto společnost?" 

Varianty 

odpovědí 

  

Počet 

respondentů 

Kolektiv     
6 

Mzda 

 

  
65 

Firemní benefiy   
9 

Možnost karierního růstu 
4 

Někde pracovat musím 
16 

Zdroj [vlastní zpracování] 
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Tabulka č. 7 - Otázka č. 7 ,,Jak hodnotíte vztahy mezi zaměstnanci a vedením společnosti?" 

Varianty odpovědí 

Počet 

respondentů 

Velmi dobré 28 

Spíše dobré 66 

Špatné   6 
Zdroj [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 8 - Otázka č. 8 ,,Máte možnost kariérního růstu ve firmě?" 

Varianty odpovědí Počet respondentů 

Ano 58 

Ne 28 

Nevím 14 

Zdroj [vlastní zpracování] 

Tabulka č. 9 - Otázka č. 9 ,,Máte možnost zvyšování kvalifikace (vzdělání) be firmě?" 

Varianty odpovědí Počet respondentů 

Ano 73 

Ne 21 

Nevím 6 

Zdroj [vlastní zpracování 
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Tabulka č. 10 - Otázka č. 10 ,,Jste dostatečně informováni o systému odměňování ve firmě?" 

Varianty odpovědí Počet respondentů 

Ano 89 

Ne 7 

Nevím 4 

Zdroj [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 11 - Otázka č. 11 ,,Jste spokojeni s výší své mzdy?" 

Varianty odpovědí Počet respondentů 

Ano 60 

Ne 40 

Zdroj [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 12 - Otázka č. 12 ,,Motivuje vás vaše mzda?" 

Varianty odpovědí Počet respondentů 

Ano 49 

Ne 43 

Nevím 8 

Zdroj [vlastní zpracování] 
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Tabulka č. 13 - Otázka č. 13 ,,Motivují vás příplatky za efektivitu k lepším výkonům?" 

Varianty odpovědí Počet respondentů 

Ano 63 

Ne 37 

Zdroj [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 14 - Otázka č. 14 ,,Motivují vás příplatky za minimální absenci ke snížení absence?" 

Varianty odpovědí Počet respondentů 

Ano 89 

Ne 11 

Zdroj [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 15 - Otázka č. 15 ,,Využíváte dovolenou na zotavenou k léčbě nemoci, abyste nepřišli o příplatek za 

minimální absenci?" 

Varianty odpovědí 

 

Počet 

respondentů 

Ano, využívám   
77 

Spíše ne     
5 

Ne, vždy jdu na nemocenskou 
18 

Zdroj [vlastní zpracování] 
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Tabulka č. 16 - Otázka č. 16 ,,Jste spokojeni se zaměstnaneckými výhodami, které společnost poskytuje?" 

Varianty odpovědí 

Počet 

respondentů 

Ano, jsem spokojen(a) 
25 

Spíše ano     
38 

Ne, nejsem spokojen(a) 
37 

Zdroj [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 17 - Otázka č. 17 ,,Jaká ze zaměstnaneckých výhod, které společnost poskytuje, se vám nejvíce líbí?" 

Varianty odpovědí 

   

Počet 

respondentů 

Závodní stravování       
63 

Jazykové kurzy       
16 

Dětské tábory pro děti     
3 

Po dvou letech v podniku týden dovolené navíc 
18 

Zdroj [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 18 - Otázka č. 18 ,,Jakou další výhodu byste uvítali?" 

Varianty odpovědí 

   

Počet 

respondentů 

"Sick days"       
35 

Sportovní akce       
15 

Zvýhodněný nákup elektroniky na splátky 
11 

Zvýhodněný nákup automibilů   
14 

jiný produkt       
25 

Zdroj [vlastní zpracování] 


