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Abstrakt 

Diplomová práce shrnuje teoretické pojmy na téma motivace. Následuje analytická část, 

která popisuje aktuální stav vybrané společnosti jako je motivační systém a jeho složky, 

odměny aj. Na základě provedení kvantitativního výzkumu a testování hypotéz je 

sestaven návrh na zlepšení dosavadního motivačního systému.  
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Abstract 

The thesis summarizes theoretical terms related to the theme of motivation. Following  

is the analytical part, which describes the current state of the selected company such as 

the incentive system and its components, rewards, etc. Based on the implementation of 

quantitative research and testing hypotheses is compiled a proposal to improve the 

existing motivation system. 
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Motivation system, motivation, rewarding, employee evaluation, benefits, employee 
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ÚVOD 

Motivace a s ní spojené řízení lidských zdrojů je dnes velmi diskutované a obsáhlé téma, 

které řeší mnoho společností, aby uspěli na trhu práce. Jestliže je motivace správně 

nastavená a firma disponuje komplexním motivačním systémem, tak v zaměstnancích 

dokáže probudit pracovní nasazení, vlastní iniciativu, svoji práci odvádějí kvalitně, 

zvyšují svoji produktivitu a efektivnost, ztotožňují se s cíli společnosti, bezproblémově 

spolu komunikují a utváří celkovou pracovní morálku na pracovišti. Motivační systém 

firmy a jeho nastavení je však složitý proces a zasahuje do celkové strategie společnosti. 

Každý zaměstnanec má své individuální potřeby a touhy a proto, co motivuje jednoho 

zaměstnance, nemusí působit a motivovat druhého. Společnost tak musí k motivačnímu 

systému přistupovat velice opatrně a nastavit ho co možná nejlépe tak, aby vyhovoval 

všem zaměstnancům a tím tak zajistí jejich spokojenost, která má jednoznačně vliv 

na prosperitu a v neposlední řadě na fluktuaci. 

Při sestavování motivačního systému záleží zcela na podniku, jaké nástroje a strategii 

motivace vybere, jakou formu odměn si pro své zaměstnance zvolí a které benefity zahrne 

do svého motivačního portfolia. Společnost by se měla zamyslet, jak svůj motivační 

systém nastaví a zhodnotit tak míru motivace u jednotlivých složek systému. Zásadní 

krok při vytváření či změnách benefitů je dotazování samotných zaměstnanců,  

protože právě oni jsou ti, kteří budou tyto benefity čerpat, a proto je velmi důležité znát 

jejich potřeby a stimuly, které vedou k jejich motivaci, jež může významným způsobem 

dotvářet celkovou atmosféru na pracovišti. 

Jedním z důvodů při výběru tohoto tématu je fakt, že jsem součástí firemní kultury,  

kde je právě téma motivačního systému důležitým prvkem a je velmi diskutováno. 

Rovněž je na místě zvědavost, jak si zvolená společnost vede v motivaci svých 

zaměstnanců, odhalit slabá místa systému a poté navrhnout opatření, která povedou 

k lepší motivaci a odstraní nedostatky. 

Diplomová práce se člení na dvě hlavní části – teoretická východiska práce a analýza 

současného stavu ve společnosti. První teoretická část vysvětluje pojmy, jako je motivace, 

motivační systém a vše s tím spojené. Je potřebné porozumět všem pojmům, které jsou 

vysvětlené v teoretické části, aby bylo možné je aplikovat v druhé analytické části.  
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Poté následuje kvantitativní výzkum proveden pomocí dotazníkového šetření. Na základě 

výsledků z dotazníkového šetření jsou navržena opatření. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Diplomová práce je zaměřena na téma motivačního systému společnosti „Firmy A“, 

konkrétně na Sdílené centrum finančních služeb – dále jako Sdílené centrum služeb / 

Firma A/ firma. 

Cílem diplomové práce je nejprve zhodnotit aktuální motivační systém firmy a poté  

na základě výsledků z dotazníkového šetření navrhnout taková opatření, která můžou 

stávající systém vylepšit a tím se stát atraktivnějším zaměstnavatelem a posílit si pozici 

na současném pracovním trhu. Opatření můžou rovněž pomoci k vyšší výkonnosti, 

spokojenosti zaměstnanců, snížit fluktuaci, zlepšit vztahy a vytvořit tak silnou a stálou 

strukturu. 

První část diplomové práce (teoretická východiska) shrnuje odbornou literaturu,  

která se zabývá tématem motivace a slouží tak jako podklad pro další části následující. 

Práce pokračuje popisem současného stavu podniku (jeho zaměřením, motivace  

a nastaveného systému odměňování a benefitů). Aby mohl být cíl práce splněn, bylo 

provedeno dotazníkové šetření, z jehož výsledků jsou navrhnuta doporučení, která mají 

podniku pomoci vylepšit stávající motivační systém a spokojenost zaměstnanců. 

Hlavní výzkumná otázka je: Do jaké míry jsou zaměstnanci Firmy A (Sdíleného centra 

finančních služeb) spokojeni s aktuálním motivačním systémem a jednotlivými složkami 

benefitů? 
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METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Kvantitativní výzkum je zpracován pomocí dotazníkového šetření, přičemž u všech 

položených otázek je sledována četnost jednotlivých odpovědí. Výsledky jednotlivých 

otázek jsou znázorněny grafem, popř. tabulkou nebo rozborem komentářů. 

Dotazník je rozdělen do šesti kategorií, které jsou zaměřeny na různé oblasti motivace. 

První kategorie obsahuje základní identifikační otázky a poté následují tyto kategorie: 

• Vaše spokojenost ve firmě 

• Dostupnost informací a zpětná vazba 

• Benefity a mzda 

• Komunikace, atmosféra 

• Motivace a změny 

Na základě systematického rozdělení jsou stanoveny tři hypotézy, které se testují,  

aby se mohly zamítnout nebo schválit, přičemž se testuje vždy hypotéza proti své 

alternativní hypotéze.  

• Hypotéza 1: 60 % zaměstnanců Firmy A jsou spokojení se svým zaměstnáním. 

• Hypotéza 2: 60 % zaměstnanců hodnotí mzdu jako největší motivaci k práci. 

• Hypotéza 3: 60 % zaměstnanců považuje své mzdové hodnocení za odpovídající 

vzhledem ke kvalitě a množství odvedené práce. 

Pro hodnocení těchto hypotéz je využit test o relativní četnosti: 

𝑈 =  
𝑝 − 𝜋

√
𝜋(1 − 𝜋)

𝑛

 

Hypotéza H0: μ= 𝜋, hypotéza H1: μ≠ 𝜋  

Hypotézy o hodnotách parametrických funkcí – H0: μ1−μ2=0 H1: μ1−μ2≠0  

Hypotézy o tvaru rozdělení náhodné veličiny – H0: ꭓ ⁓ N (0,1) 

Testové kritérium je potřeba pro každé testování. Testové kritérium je náhodná veličina, 

kterou potřebujeme nalézt u každé hypotézy. Veličina má svůj zákon rozdělení 

pravděpodobnosti a pomocí ní můžeme hypotézu zamítnout nebo schválit. Hladinu 

významnosti značíme α, nabývá hodnot 0,05 nebo 0,01 a představuje pravděpodobnost 

chybného zamítnutí nulové hypotézy i přesto, že platí. Pro diplomovou práci je zvolena 
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hladina významnosti 0,05 = 5 %. Konečným krokem je porovnání p-hodnoty a hladiny 

významnosti α. Porovnáním se dostáváme k přijetí nebo zamítnutí nulové hypotézy. 
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 MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ 

Motivaci podrobně řeší obecná psychologie, která má za úkol objasnit, proč se lidé 

chovají, tak jak se chovají. Právě slovo proč, má dvě roviny. První rovina řeší způsob 

chování a druhá má za úkol objasnit cíle tohoto chování (Nakonečný, 1996). 

Motivace je slovo odvozené z latinského slova „movere“ a je pro člověka velice důležitá. 

Jedná se o proces chování, který směřuje k určitému cíli, které uspokojuje potřeby. 

Překonávání jasně stanovených cílů by měla být jedna ze základních otázek každé 

prosperující společnosti (Armstrong, 2015). 

Autor Armstrong také tvrdí, že motiv je pro člověka důvod něco udělat nebo se vydat 

určitým směrem. Motivovaní lidé jsou pouze tehdy, když jejich snaha a úsilí povede 

k dosažení jejich cílů. Správně motivovaný člověk má vytyčené cíle, pro které podniká 

kroky a opatření, které vedou k dosažení těchto předem stanovených cílů (Armstrong, 

2009). 

Podle Plamínka (2010) smysl motivace je v nenásilném vytvoření takového prostřední, 

které nepomůže k pozitivnímu přístupu k danému chování a k daným úkolům. Označuje 

motivaci jako proces, kde se něco děje, něco probíhá. Dochází k tomu, že někdo 

na někoho působí. 

Dvořáková (2007) vidí motivaci jako abstraktní pojem, který je úzce spojen s lidskou 

psychikou. Člověk je individuální osobnost a jako ta dokáže prožívat, jednat a stanovit si 

vlastní preference. Podle této autorky je každý člověk originál a má jiné potřeby a směry, 

kterými jde. 

Armstrong (2015) hovoří o tom, že proces motivace ukazuje na chování člověka a jeho 

úsilí, které je vložené do určitého směru. Totiž hlavním cílem firem je uspokojení jejich 

vlastních potřeb, proto se snaží vytvořit co nejpříjemnější pracovní prostředí a další 

faktory, které pomohou zlepšit spokojenost zaměstnanců s prací. Spokojený zaměstnanec 

obvykle pracuje lépe a má zájem podpořit cíle firmy. Jak zaměstnance motivovat je 

poměrně složité, existuje velké množství způsobů. Motivace je úzkým způsobem spojena 

s výkonností člověka. Proto je důležité, aby si každá společnost stanovila,  

jak bude své zaměstnance motivovat. Motivaci můžeme vnímat jako uspokojení potřeb 

hmotnými odměnami, ale zároveň také dobrým pocitem a pochvalou za dobře odvedenou 

práci.  
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Proces motivace je iniciován zjištěním neuspokojených potřeb. Toto zjištění může být 

buď vědomé nebo nevědomé. Potřeby vytvářejí přání něco získat nebo něčeho dosáhnout. 

Jak je popsáno v obrázku č. 1, dalším krokem je stanovení cíle, který má tyto potřeby 

uspokojit. K dosažení stanoveného cíle se musí zvolit vhodná cesta. Na konci procesu 

jsou dvě možnosti: buď je cíle dosaženo a potřeba je uspokojena, nebo cíle dosaženo není 

a není tak ani uspokojená potřeba. Pokud nastal první případ,  

je pravděpodobné, že i v budoucnu, jestliže se objeví podobná potřeba, bude se chování 

vedoucí k uspokojení této potřeby opakovat. Pokud potřeby nejsou uspokojeny, kroky 

v budoucnu se s největší pravděpodobností opakovat nebudou. Tento proces je neustálý 

koloběh, i když jsou některé potřeby uspokojeny, objevují se potřeby nové a celý proces 

se opakuje (Armstrong, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Proces motivace (Zdroj: ARMSTRONG, Michael, Odměňování pracovníků, 2009) 

Motivace se podle Armstronga (2015) dělí na dvě skupiny: 

• Vnitřní motivace – jsou to faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují  

tak, aby se chovali určitým způsobem. Tyto faktory tvoří odpovědnost, 

autonomie, příležitost využívat a rozvíjet dovednosti a schopnosti, zajímavá 

a podnětná práce a příležitost k postupu v hierarchii. 

• Vnější motivace – tvoří ji odměny, jako např. zvýšení platu nebo mzdy, pochvala  

nebo povýšení, ale také tresty, jako např. disciplinární řízení nebo kritika.  

Můžeme říci, že faktory vnější motivace mohou motivovat hned s výrazným účinkem, 

ale většinou nepůsobí dlouhodobě, protože nejsou nutně součástí osobnosti člověka. 

V případě vnitřní motivace mají faktory větší šanci na výraznější a dlouhotrvající účinek, 

Stanovení 

cíle 

Podniknutí 

kroků 
Potřeba 

Dosažení  

cíle 
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protože člověk se s nimi může ztotožnit a nejsou nucené z vnějšího prostředí (Armstrong, 

2015).  

Zaměstnanci, kteří jsou motivovaní skrz vnější motivaci, jsou motivovaní především 

mzdou, platem nebo benefity. Zaměstnanci motivovaní především vnější motivací,  

jsou motivovaní například prostřednictvím získání nových zkušeností nebo uznáním 

(Urban, 2013). 

 Motiv a potřeba 

Motiv 

Motivy nám určují intenzitu a směr lidského jednání (Bělohlávek, 2012).  

Slovo motiv má kořeny v latinském slově „motus“, které se překládá jako pohyb. „Motiv 

je faktor, který uvádí do pohybu ve smyslu jakékoli činnosti či procesu.“ (Říčan, 2010, s. 

92) 

Potřeba 

Často se potřeba zaměňuje s motivem. Potřeba se vyvolává rozporem mezi tím, co je, 

a tím, co mělo být. Potřeba je charakteristická tím, že je vrozená. Spojitostí mezi potřebou 

a motivem se zabýval například A. Maslow (Dvořáková, 2007). 

 Pracovní motivace 

Práce je součást života a podílí se na motivech člověka. Díky ní se v lidské mysli objevují 

nové potřeby a zájmy. Manažeři by měli oplývat znalostmi principů a teoretických 

poznatků o motivaci k práci. V praxi jsou obvykle zásady motivace formulované  

v tzv. manažerských motivačních strategiích. Což je soubor poznatků, metod a návodů. 

Základ je motivovat skupiny i jedince co k nejintenzivnějšímu pracovnímu úsilí 

(Dvořáková, 2007). 

 Vybrané teorie pracovní motivace 

Teorií motivace existuje větší množství, stejně tak se autoři neshodnou v přesném 

rozdělení pracovní motivace.  

Obecně teorie motivace rozdělují na teorie zaměřené na obsah a na proces.  
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Teorie zaměřené na obsah jsou založené na potřebách, které vyvolávají nerovnovážný 

vztah. Jelikož různí lidé mají různé potřeby. Takže je problematické je uspokojit.  

Sem patří právě teorie potřeb, či dvoufaktorová teorie. 

Teorie zaměřené na proces kladou důraz na psychologické procesy a síly, které mají vliv 

na motivaci. Jejich přístup k motivaci se obecně považuje za přiměřenější a přínos  

pro praxi je větší. Patří sem expektační teorie, teorie cíle a teorie spravedlnosti 

(Armstrong, 2015). 

Na rozdíl od teorií zaměřených na obsah vysvětlují lidské jednání, které je dáno 

rozhodováním (Kasper, 2005). 

 Teorie zaměřené na obsah 

Tyto teorie jsou založené na názoru, že obsahem motivace jsou potřeby, které vyvolávají 

nerovnovážný stav a že různí lidé mají různé potřeby a ty potřeby jsou různě silné,  

což má vliv na jejich úsilí potřebu uspokojit (Armstrong, 2015).  

Teorie Potřeb (Abraham Maslow) 

Maslowova pyramida potřeb Abrahama Maslova patří mezi nejznámější teorie. Základ 

této teorie je v postupném uspokojování lidských potřeb. Pomyslná pyramida se rozděluje 

do dvou úrovní potřeb a má specifické rozdělení. Její princip je prvotní uspokojení 

základních lidských potřeb a až potom uspokojení těch dalších (Forsyth, 2009). 

Podrobnější popis pyramidy: 

• Fyziologické potřeby – zobrazují základní lidské potřeby jako je odpočinek, jídlo, 

pití, zajištění bydlení atd. Na tyto základní potřeby musí mít lidé dost finančních 

prostředků. Pokud jsou tyto fyziologické potřeby uspokojené, může se přejít 

na vyšší úroveň v pyramidě. 

• Potřeba bezpečí – sem můžeme zařadit zdraví, stabilitu, práci v týmu. 

• Sociální potřeby – tím se rozumí vlastní sebevědomí i lidi, kteří nás obklopují. 

Většina lidí žádá od společnosti uznání.  

• Potřeba uznání – těmito potřebami se myslí, jak je na nás pohlíženo a jak lidé 

uznávají naši práci. Jedná se o úctu a respekt, který je v nás vložený. 

• Potřeba seberealizace – snaha naplnit naše cíle a rozvinout naše schopnosti. 
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Obrázek č. 2: Maslowova pyramida potřeb (Zdroj: ŘEPA, Václav, Podnikové procesy – Procesní 

řízení a modelování, 2007) 

Dvoufaktorová teorie 

Tento model byl popsaný v roce 1957 Frederickem Herzbergem. Jeho hlavní cíl bylo 

zjistit spokojenost či nespokojenost zaměstnanců s jejich prací. Předpoklad výzkumu 

bylo, že si každý člověk dokáže vytyčit potřeby na ty, které ho uspokojují a neuspokojují. 

Úkol pracovníků byl zaznamenat všechny informace o tom, jak a kdy se ve svojí práci 

cítili. Potom byly popsány dva motivační faktory. Jedná se hygienické faktory 

(dissatisfaktory) a motivační faktory (satisfaktory). 

Hygienické faktory (dissatisfaktory): 

• mzda, 

• pracovní jistota, 

• mezilidské vztahy, 

• pracovní podmínky. 

Motivační faktory (satisfaktory): 

• samostatnost, 

• odpovědnost, 

• osobní rozvoj (Armstrong, 2015). 
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                         Motivátory                                               Hygienické faktory 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Motivátory a hygienické faktory (Zdroj: BEDRNOVÁ, Eva, NOVÝ, Ivan a kol., 

Psychologie a sociologie řízení, 2007) 

 Teorie zaměřené na proces 

Tyto teorie kladou důraz na psychologické procesy a síly, které ovlivňují motivaci. 

Přístup k motivaci se považuje za přiměřenější a také přínos pro stimulaci v praxi  

je výraznější (Armstrong, 2015). 

Na rozdíl od první skupiny teorií se snaží vysvětlit to lidské jednání, které je dáno 

rozhodováním. Není to již chování čistě návykové nebo nevědomé (Kasper, 2005).  

Teorie očekávání (Victor Vroom) 

Tato teorie je zaměřená na proces očekávání a vznikla v 60. letech dvacátého století. Naše 

vyvinuté úsilí s sebou přináší odměnu. Je to tedy kombinace individuálních (např. motivy, 

dovednosti, osobnost) a organizačních faktorů, které ovlivňují příčinné vztahy. Lidé 

přizpůsobí své chování dle toho, zda jsou motivováni nebo ne. 

Motivovaní lidé dosáhnou vybraného cíle, jestliže cíl přináší pro jedince hodnotu 

s dobrou vyhlídkou dosažitelnosti cíle. 

Pro lepší porozumění se používá vzorec MS = E x V 

• MS (úroveň motivace), 

• E (exspektance) – očekávání zaměstnanců, že cíle se dá dosáhnou skrz schopnosti 

a znalosti, 

• V (valence) – míra hodnoty, která se připisuje cíli. Rozdíl je v tom, jestli je cíl 

atraktivní, neutrální nebo nepoutá žádnou pozornost (Kociánová, 2010). 

Pro zjednodušení můžeme říci, že pokud zaměstnanec pociťuje dosažené výsledky,  

které vedou k cíli za pomoci úsilí a píle, tím více se budou snažit svoji práci dokončit  

co nejkvalitněji a v co nejlepším čase (Tureckiová, 2004).  

Bez pracovní 

spokojenosti 

Pracovní 

spokojenost a 

motivace 

Bez pracovní  

nespokojenosti 

Pracovní  

nespokojenost 
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Teorie spravedlnosti (John Stacy Adams) 

Teorie spravedlnosti je o pocitech porovnávání s ostatními, zda-li je s člověkem 

zacházeno spravedlivě. Spravedlnost vede k větší motivaci práce. Jestliže spravedlnost 

chybí, dostavuje se demotivace (Armstrong, 2015). 

Posuzuje se tedy čas, síla, schopnost, námaha a dovednosti vynaložené na jednotlivé 

úkoly a cíle. Bohužel tato teorie byla jednoduše vyložená, a tak je nepoužitelná 

pro činnosti řídícího typu (Tureckiová, 2004). 

Teorie X a Y (Douglas McGregor) 

Tato teorie byla vytvořená Douglesem McGregorem a je to teorie lidského chování  

se dvěma opačnými směry. Hlavním zájmem bylo pochopení lidských vztahů a povahy 

lidí v pozici manažerů. 

• Teorie X je založená na přesvědčování člověka k disciplíně skrz odměny. Vychází 

z předpokladu, že člověk je tvor od přírody líný a nechce se mu pracovat. Takže 

jeho aktivita je pouze prostředek k dosažení cílů. 

• Teorie Y je opak teorie X. Je založena na pracovitosti člověka s výsledkem získání 

kladných zkušeností a uspokojení potřeb. Práce, kterou člověk vykonává je také 

jeho koníček, proto není nutná přílišná kontrola. 

• Obě tyto teorie jsou založené na pravdivém základu, ale ve své podstatě 

představují extrémy v dané problematice. Výhodnější je teorie Y, prostřednictvím 

které můžeme dosáhnout větší efektivnosti při motivaci člověka (Forsyth, 2009). 

Teorie instrumentality 

Je to přesvědčení v posloupnosti kroků. Jednotlivé věci, které děláme, vedou k dalším 

krokům. Tato teorie vznikla ve druhé polovině devatenáctého století. Tvrdí, že člověk 

pracuje jen pro peníze. Člověk nemůže být dost motivován, jestliže se motivace neodvíjí 

od jeho skutečného výkonu, do kterého jsou zahrnuté jak odměny, tak tresty. Jedná se 

tedy o přesvědčení, že tresty jsou určitý nástroj pro zaměření na výkon, ale odměňování 

vždy podle výkonu není správné (Armstrong, 2015). 
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Teorie stanovení cílů (Gary Latham, Edwin Locke) 

Tito dva autoři se domnívají, že pokud bude mít člověk jasně stanovený cíl, který je 

v různé podobě, co se týká náročnosti, dosažitelnosti i zpětné vazby, dojde ke zlepšení 

výkonu a motivace jako takové (Armstrong, 2015). 

Cíl a záměr jsou součást toho, jak se budou lidé chovat. Důvodem pro plnění cílů je 

uspokojení citů a tužeb (Dědina, Cejthamr, 2005). 

Tato teorie pomáhá pracovat s cíli pomocí manažerské pomůcky SMART. Písmena 

z tohoto slova představují samostatnou specifikaci cíle. 

• S (specific, specifický) – to je konkretizace cíle, který by měl být co nejvíce 

transparentní a jasně definovaný, 

• M (measurable, měřitelný) – měřitelnost napomáhá pro přesné vyjádření naplnění 

cíle, 

• A (achievable, dosažitelný) – cíl musí být dosažitelný pro každého, 

• R (realistic, reálný) – cíl musí být reálný, 

• T (trackable, sledovatelný) – cíl musí mít jasně definované sledování a kontroly 

(Tureckiová, 2004). 

 Motivační nástroje 

Abychom mohli usměrňovat postoje a motivaci zaměstnanců, je možno využít tyto 

motivační nástroje: 

• Pochvala – hlavní cíl, proč chválíme, je posílení pozitivního chování pracovníka. 

Jestliže se cílí ve správnou chvíli za správné splnění cíle, může pracovníka 

motivovat tak, aby opakoval své chování. Pochvala bývá vedoucími pracovníky 

obvykle podceňovaná, což je škoda. Jedná se o velmi účinný a levný nástroj 

motivace. 

• Kritika – kritiku řadíme mezi negativní nástroje motivace. Nutí pracovníka 

k tomu, aby neopakoval chyby, ale aby aktivitu vykonával jiným způsobem. 

Pokud bude kritika objektivní, konkrétní a bude se zaměřovat na výsledky práce, 

a ne na konkrétní osobu, je to nástroj účinný a v praxi použitelný. Je nutné se 

vyjadřovat slušným a přijatelným způsobem. 
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• Zadávání vhodných úkolů – když zadám pracovníkovi úkol, který není schopen 

zvládnout nebo naopak je pracovník podhodnocený a úkol je mu zadán snadný, 

může lehce dojít k jeho demotivaci až stagnaci. Již nemá chuť se dále rozvíjet 

a zlepšovat (Bělohlávek, 2012). 

 Zdroje motivace 

Jako zdroje motivace můžeme označit ty skutečnosti, které motivaci vytváří. Autoři 

Bedrnová, Nový (2007) mluví o potřebách, návycích, zájmech, hodnotách, postojích 

a ideálech.  

• Potřeby – ty mají mezi zdroji motivace zvláštní postavení, jelikož jsou vlastní 

člověku, ale také ostatním živočichům a patří mezi základní zdroje motivace. 

Obecně můžeme potřebu chápat jako pociťovaný nedostatek a tento pocit může 

být odstraněný dosažením cíle nebo substitučním chováním (Nakonečný, 2005). 

• Návyky souvisí s činnostmi, jež člověk vykonává opakovaně. Jedná se tedy 

o zautomatizovaný způsob činnosti v konkrétní situaci. Je to naučený vzorec 

chování, který způsobuje, že člověk ve stejné situaci cítí pohnutku zachovat se 

stejným způsobem. Tato pohnutka pak ústí do procesu motivace. 

• Zájmy představují tu oblast, na kterou se člověk zaměřuje a s tím úzce souvisí 

s motivací jako silou, která je zodpovědná za naše zacílené chování. Můžeme je 

dále klasifikovat dle oblasti, k níž se vztahují – např. zájmy estetické, sportovní, 

poznávací, sociální a jiné. 

• Hodnoty představují subjektivní smysl věci, které jim člověk přisuzuje na základě 

zkušeností. Tvoří hodnotový sytém, který pak dále ovlivňuje další chování jedince 

– bude konat činnosti, jímž připisuje vysokou hodnotu a pak se bude vyhýbat 

činnostem s hodnotou nízkou.  

• Postoji rozumíme názory na nějakou skutečnost. Vyvíjejí se od dětství a jsou stále  

ve vývoji. Mohou se měnit po prodělání nějaké závažné zkušenosti (Mikuláštík, 

2007). Postoje vychází z hodnot, a právě ty zajišťují jejich stabilitu (Hroník, 

2007). 

• Ideály znamenají určitou představu něčeho, co je pro jedince žádoucí a o co 

usiluje. Jsou tedy cílem, k němuž svou činností člověk směřuje. Stojí na počátku 

procesu motivace (Mikuláštík, 2007). 
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 DEMOTIVACE 

Je nutné se zamyslet i nad tím, proč jsou někteří pracovníci demotivovaní a jak se těmto 

situacím dá vyhnout. Demotivace obvykle vychází z frustrace. Ta se vyskytuje, když se 

pracovník snaží uspokojit svou potřebu, ale má před sebou překážku, která mu brání 

v dosažení cíle. Frustrace vznikne tedy z neuspokojení potřeb (Bělohlávek, 2000). 

Motivační energie se pak hromadí a zůstává v pracovníkovi. Lidé obvykle na frustraci 

reagují těmito způsoby: 

• Energizace – při překonávání překážky pracovníci ještě zesilují své úsilí. 

• Únik – vzdání se svého cíle. 

• Agrese – potlačená energie je vybita násilím. 

• Sublimace – původní cíl se nahrazuje jiným cílem. 

• Racionalizace – pracovník se snaží sám sebe přesvědčit, že cíl, kterého nedosáhl, 

nestál za dosažení a situace je tak správná. 

• Regrese – navrácení k uspokojení vývojově nižších potřeb (Bělohlávek, 2000). 

Vychází ze tří hlavních příčin: 

• První příčina je ztráta důvěry v sebe samé. Lidé obvykle zapomenout na to, co 

dokázali a zaměřují se na slabiny. Podráží svoje schopnosti ve své mysli, vede to 

k opačnému významu motivace. Lidé litují sami sebe a mají snahu omluvit své 

nezdary. Když je lidská mysl pozitivní, lidé se dokážou zaměřit na své úspěchy. 

Mozek reaguje velice dobře pouze na myšlenky. 

• Druhá příčina demotivace je nepřesně definovaný, neuspokojivý cíl. Hlavní 

důvod neúplných cílů jsou strach a pochybnosti. Pochybnosti jsou příčinou 

pracovní demotivace. 

• Třetí příčina je plánování. Když si člověk vymezí jasný cíl, je nutné ho také 

dotáhnout do konce za pomoci plánu činností. Tento plán obsahuje přesně 

specifikované činnosti (Urban, 2008). 
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 STIMULACE 

Stimulem je jakýkoliv vnější podnět, který ovlivňuje motivaci člověka a účelem vykonání 

a splnění daného úkolu. Nejčastěji tedy za finanční odměnu. Mezi další stimuly patří 

ku příkladu podpora osobního rozvoje nebo dovolená navíc. Stimulace tedy slouží 

především ke stabilizaci pracovníků. Rozlišujeme je na tzv. impulsy a incentivy. 

• Impulsy upozorňují na určitou změnu v mysli. Tyto vnitřní podněty jsou stavem 

lidského těla, na které se reaguje jednáním a chováním. 

• Incentivy jsou podněty, které vychází z vnějšku. Vrozená či naučená tvrzení 

souvisí s impulsy aktivujícími motivy (Plamínek, 2010). 

 Nástroje stimulace 

Máme vnější a vnitřní nástroje stimulace. 

• Vnější jsou poskytované firmou všem pracovníkům ve společnosti za vykonanou 

práci: odborný rozvoj, zaměstnanecké výhody, uznání a pochvala, přátelské 

vztahy atd. 

• Vnitřní nástroje se poskytují za vykonanou práci, která musí splňovat určitá 

kritéria tak, aby se zaměstnanci cítili být součást úspěšných cílů a cítili 

zodpovědnost a pocit významnosti. Sem můžeme zařadit komplexnost, 

rozmanitost a zpětnou vazbu (Šikýř, 2014). 

 Motivační program 

„Úkolem motivačního programu organizace je ovlivňování pracovní ochoty lidí, jejich 

výkonnosti, spokojenosti a stabilizace.“ (Kociánová, 2010, s. 39)  

Motivace zaměstnanců je úze propojená právě s pracovní spokojeností. Ta je 

signalizovaná kladným postojem k práci (Armstrong, 2015). 

Motivační program by se měl především zaměřit na pozitivní ovlivňování pracovního 

výkonu zaměstnanců. Motivační program by měl obsahovat konkrétní pravidla a postupy, 

které povedou k žádoucí motivaci zaměstnanců. Při tvorbě motivačního programu hrají 

důležitou roli především informace o sociálních a o ekonomických ukazatelích 

zaměstnanců (Kociánová, 2010. s. 48). 
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Motivační program můžeme popsat jako konkrétní systém práce s lidmi ve společnostech, 

který má za cíl pozitivně ovlivňovat právě pracovní motivací. 

Skrz něj chce společnost dosáhnout svých cílů právě prostřednictvím pracovní motivace 

svých zaměstnanců. K nejdůležitějším pracovním předpokladům ve výkonnosti 

pracovníků patří: 

• Smysluplná práce, s níž se může pracovník identifikovat, 

• zajímavá, přiměřeně náročná práce umožňující rozvoj pracovníka, 

• možnost postupu, 

• hodnocení práce podle množství a kvality, 

• zaměstnanci jsou informovaní o všem, co je pro ně důležité z pracovního 

i lidského hlediska, 

• dobré sociální klima (Provazník, Komárková, 2004). 

Motivační program by měl respektovat platné poznatky o motivaci a stimulaci 

zaměstnanců ve společnosti a měl by také vyjít z analýzy motivace ve společnosti 

(Kociánová, 2010). 

Postup při tvorbě motivačního programu: 

• Zjištění, co bude zaměstnance motivovat prostřednictvím rozhovorů 

nebo dotazníku,  

• je vhodné použít odborníky, 

• charakteristika atmosféry ve společnosti, 

• stanovení cílů motivačního programu, 

• určení toho, jak budu motivaci zabezpečovat – takže opatření a postupy, jejichž 

cílem je zvýšení výkonnosti organizace. Účinný motivační program v sobě 

zahrnuje všechny faktory ovlivňující pohled na výkon podniku, 

• poté se zpracuje motivační program do jednoho uceleného dokumentu. Stanoví se 

postup proškolení pracovníků a odpovědných osob za realizaci (Dvořáková, 

2012). 
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 Kritéria kvalitního motivačního programu 

Aby mohl být motivační program označen za správně fungující, měl by být především: 

• spravedlivý, 

• průhledný, 

• snadno pochopitelný. 

Další důležitý předpoklad kvalitního motivačního programu je to, že by měl obsahovat 

vše, co je důležité pro pracovníky organizace. Mezi tyto důležité skutečnosti patří 

například:  

• to, jak je společnost vymezená ekonomicky a společensky, 

• zabezpečení podmínek pro optimální využití zaměstnanců,  

• správné rozřazení zaměstnanců,  

• vymezení sociální i zdravotní péče o zaměstnance,  

• a jiné (Míka, 2005). 

 Zkoumání motivace pracovníků  

Pro společnost je nutné získat informace o tom, jak jsou její zaměstnanci motivováni. 

Aby získala společnost tyto informace, má několik možností, které se v praxi používají. 

První možnost je rozbor pracovní spokojenosti skrz standardizované dotazování. Druhá 

možnost je analýza pracovní motivace.  

Rozbor pracovní spokojenosti – tento způsob získávání informací se obvykle provádí 

skrz dotazování, ať už je to standardizovaný nebo strukturovaný rozhovor, volný 

rozhovor, či dotazník. Různé jevy se ohodnocují za pomoci tzv. škál (stupnice).  

Máme dva druhy těchto škál. První z nich jsou škály jednofaktorové, které řeší jen 

spokojenost v různých úrovních (od minimální až po maximální spokojenost). Počet 

stupňů je zde libovolný. Druhý druh jsou škály dvoufaktorové, které hodnotí 

i nespokojenost.  

Analýza pracovní motivace – na začátku je nutné si uvědomit, že skrz jakékoliv formy 

analýzy motivace se organizace snaží zjistit motivy, které mají vliv na pracovníky 

ve vykonávání jejich pracovní činnosti a možnosti, jak tyto motivy lze upravit a rozšířit 

o jiné tak, aby mohli zaměstnanci dosáhnout vyšších výkonů.  
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Nejčastější forma zkoumání motivace zaměstnanců je prostřednictvím zúčastněného 

pozorování přímým vedoucím. Ten pozoruje chování svých podřízených a dále se toto 

chování rozebírá a analyzuje. Další možnost je použití analýzy účinnosti stimulačních 

prostředků. Prostřednictvím této metody vedoucí pracovníci mohou zjistit,  

které stimulační prostředky nejvíce ovlivňují chování zaměstnanců při dosahování jejich 

výkonu. Hodně důležitý dokument pro získání informací, které jsou potřebné k analýze 

motivace zaměstnanců je také jejich životopis. Především ta část, která obsahuje důvody 

k různým rozhodnutím v pracovní kariéře (Jermář, 2012).  

 Hlavní motivační nástroje 

• Základní mzda – je to nejčastější způsob odměňování. Mzda nebo plat 

představují zaručenou složku motivace. Výše mzdy by měla odpovídat kvalifikaci 

a pracovní pozici (Armstrong, 2009). 

• Zásluhová odměna – váže se přímo k pracovnímu výkonu. Je vyplácena obvykle 

jako osobní bonus nebo ohodnocení. V případě nespokojenosti s výkonem 

pracovníka, může být odebrána (Urban, 2013). „Mnoho lidí považuje zásluhovou 

odměnu za nejlepší způsob motivování lidí.“ (Armstrong, 2009, s. 287). 

• Benefity – zvyšují loajalitu zaměstnanců. Autor Koubek rozděluje zaměstnanecké 

výhody neboli benefity na tři kategorie. Benefity sociální povahy (to jsou 

například firemní půjčky, či firemní školky. Další jsou výhody, které mají přímou 

souvislost s prací (to může být zvýhodněné stravování, výhodnější nákupy 

produktů nebo vzdělávání hrazené zaměstnavatelem. Jako třetí jsou benefity 

spojené s postavením ve společnosti (lepší automobil, počítač nebo telefon) 

(Koubek, 2015). 

• Hodnocení pracovního výkonu – Hodnocení pracovního výkonu je  

pro společnost velice důležité. Jedná se i o nástroj komunikace a také dochází  

ke slaďování všech zájmových skupin organizace. To jsou jednak vlastníci, 

manažeři, ale také podřízení. Dle autora Hroníka napomáhá hodnocení zvyšování 

výkonnosti. Zde je třeba dbát na to, že pokud bude hodnocení příliš negativní, 

může být naopak pro zaměstnance demotivační a může docházet ke snížení 

pracovní výkonnosti (Hroník, 2007). 

• Úspěch a uznání – to motivuje většinu lidí. 
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• Rozvoj pracovníka – je to rozvoj pracovníka tak, aby mohl být zlepšen pracovní 

výkon skrz zvýšení dovedností, znalostí a schopností (Foot, Hook, 2002). 

• Větší důvěra v pracovníka – zde vedoucí pracovník deleguje na zaměstnance 

větší zodpovědnost i pravomoci a rozšiřuje se oblast samostatné práce (Stýblo, 

1993). 

• Možnost povýšení – před samotným povýšením obvykle pracovník pracuje lépe, 

jelikož očekává, že bude povýšen (Stýblo, 1993). 

• Pracovní kolektiv – i pracovní kolektiv ovlivňuje pracovní výkon. Jednotliví 

zaměstnanci se mohou vzájemně motivovat, a tak samovolně dochází 

ke zvyšování motivace (Stýblo, 1993). 

 Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnaneckými výhodami myslíme odměny, které jsou poskytované zaměstnancům 

společností navíc. Existují v mnoha různých podobách. Čím lepší zaměstnanecký 

program společnost má, tím je větší pravděpodobnost získat nebo udržet co nejvíce 

kvalifikované pracovníky (Kociánová, 2010). 

Je třeba si připomenout, co píše i autor Šikýř (2014). A to, že ne všichni zaměstnanci 

považují benefity za výhodu. Proto je velice efektivní systém kafetérie, kdy si sami 

zaměstnanci určují benefity podle jejich individuálních potřeb a přání. Nabídku benefitů 

je možné odlišit pro jednotlivé zaměstnance nebo i skupiny zaměstnanců na základě 

různých kritérií. Například podle jejich pracovního výkonu, hodnoty práce 

nebo pracovních podmínek. Vzhledem k finanční nákladovosti tohoto systému však 

častěji ve společnostech nalezneme plošný systém. 

Výhody mohou být poskytované různými způsoby. Výhody, které jsou stejné pro všechny 

zaměstnance společnosti se odlišují od benefitů pro vedoucí pracovníky či za zásluhy. 

Je důležité, aby se společnost nejprve ujistila, jaké benefity zaměstnanci chtějí. Další krok 

by mělo být vytvoření takového mixu zaměstnaneckých výhod, který bude vyhovovat jak 

zaměstnancům, tak společnosti. Jestliže firma zvolí špatný mix výhod, může to pro ni mít 

nepříznivý dopad (Dědina, Cejthmar, 2005). 

Zaměstnanecké výhody nelze chápat jen jako výhody pro zaměstnance, ale i jako vizitky 

pro všechny přítomné i budoucí zainteresované strany firmy.  
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Benefity se mohou rozlišovat na: 

• Sociální – sem můžeme zařadit kulturní, rekreační, sportovní i bankovní služby. 

• Pracovní – zde patří vše, co je spojené s prací a jejím prostředím. Je to tedy strava, 

pitný režim, doprava i neustálý proces vzdělávání. 

• Základě pracovní pozice – zaměstnanci mohou dostat benefity podle toho, 

na jaké pozici pracují. Benefitem může být notebook, telefon, služební automobil 

nebo jiné nadstandardní služby nebo produkty (Šikýř, 2014). 

Nejvíce používané nepeněžní odměny podle autorů Foot, Hook (2002): 

• Uznání – je to důležitý nástroj motivace, může být projeveno jak v běžném 

hovoru, tak formální cestou. 

• Zahraniční cesty – jsou používány obvykle pro obchodní zaměstnance, někdy 

i pro zvýšení úsilí celého týmu. 

• Dárky – odměna za pracovní nasazení v podobě např. spotřebního zboží. 

• Kupony na zboží – velice oblíbená forma zaměstnaneckých benefitů, pracovník 

si sám zvolí, jaké zboží si koupí, v ČR jsou např. stravenky, poukázky do lékáren, 

obchodů nebo kin. 

Zaměstnanecké benefity se dají poskytovat ve flexibilní nebo fixní podobě. Flexibilní 

způsob poskytování benefitů, který je známý také pod pojmem cafeteria systém. Je 

založený na tom, že každý má k dispozici balíček, z kterého může čerpat podle svých 

preferencí a priorit. Při výběru benefitů má zaměstnanec ohodnocené výhody a dle 

přidělených bodů je může čerpat dle svého vlastního výběru. Fixní formu poskytování 

benefitů stanoví zaměstnavatel buď v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu 

a zaměstnanec má pouze možnost je využít. Čerpat je nemusí (Macháček, 2013). 

Cíl zaměstnaneckých benefitů je především motivovat a udržet kvalitní pracovníky 

a posílit jejich motivace, loajalitu a produktivitu. Samozřejmě cíl je také podpora vztahu 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Také společnost chce zvýšit svoji atraktivitu 

a image a vytvořit tak pozitivní obraz společnosti, který se odlišuje od konkurence. 

V dnešní době je důležité také pomoci posílit balanc mezi pracovním a soukromým 

životem. Nejdůležitější je tedy pro manažery a celou organizaci najít ty výhody,  

které pomohou dosáhnout těchto cílů (Benešová, 2014) 
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 Přehled daňově problematiky nejvíce používaných benefitů 

Zde bude představeno řešení nejobvyklejších a nejpoužívanějších benefitů 

ve společnostech. Pokud si totiž organizace uvědomí tuto problematiku, může jednak 

zvýšit motivace svých pracovníků, ale také může využít potenciál od státu a může ušetřit 

náklady a optimalizovat daně. 

V ustanovení § 6 odst. 9 písm. a) až e), písm. g), písm. i), písm. p) ZDP můžeme najít 

mnoho nepeněžních plnění, které může poskytnout zaměstnavatel svým zaměstnancům 

a která jsou u zaměstnance osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti. To znamená, 

že nejsou zahrnována do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální 

a zdravotní pojištění.   

Peněžní forma těchto plnění se vyplácí zaměstnancům přímo a vždy podléhá 

u zaměstnance zdanění ze superhrubé mzdy, včetně zahrnutí tohoto plnění 

do vyměřovacího základu.   

Superhrubá mzda se počítá z hrubé mzdy, která je navýšená o sociální a zdravotní 

pojištění zaměstnavatele.  

Zvýhodnění zaměstnance ve formě peněžního plnění zaměstnavatele, které je osvobozeno 

u zaměstnance od daně z příjmů ze závislé činnosti obsahuje § 6 odst. 9 písm. l) a písm. 

o) ZDP (Macháček, 2013). 
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Tabulka č. 1: Tabulka nejobvykleji poskytovaných benefitů (Zdroj: Macháček, 2010) 

Plnění zaměstnavatele 

Zdanění na 

straně 

zaměstnance 

Zahrnuje se do 

vyměřovacího 

základu 

ANO/NE 

Ustanovení ZDP 

k osvobození 

z daně příjmů 

Náhrady cestovních výdajů  

do výše limitu 
Ne Ne § 6 odst. 7 písm. a) 

Odborný rozvoj 

zaměstnanců, který souvisí  

s předmětem činnosti 

zaměstnavatele 

Ne Ne § 6 odst. 9 písm. d) 

Poskytování stravenek Ne Ne § 6 odst. 9 písm. b) 

Příspěvek na rekreaci  

do 20 000 Kč 
Ne Ne § 6 odst. 9 písm. d) 

Příspěvek na sportovní  

a kulturní vyžití 
Ne Ne § 6 odst. 9 písm. d) 

Přechodné ubytování 

zaměstnanců do 3 500 Kč 
Ne Ne  

Příspěvek na penzijní 

připojištění se státním 

příspěvkem, na doplňkové 

penzijní spoření, na penzijní 

pojištění a na životní 

pojištění zaměstnance  

v úhrnu do 50 000 Kč ročně 

Ne Ne § 6 odst. 9 písm. p) 
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Odborný rozvoj pracovníků 

Jestliže se zaměstnavatel chce podílet na odborném rozvoji pracovníků, především 

na zvýšení nebo prohloubení jejich kvalifikace, může očekávat významnou motivace 

svých zaměstnanců, protože v dnešní době patří vzdělávání mezi oblíbené benefity. 

Péči zaměstnavatele o odborný rozvoj pracovníků řeší zákoník práce, konkrétně je to 

§ 227 až 235. Jedná se především o: 

• Zaučení či zaškolení, 

• odbornou praxi absolventů škol, 

• zvyšování nebo prohlubování kvalifikace.  

Daňové řešení u zaměstnance 

Zde to vyplývá z §6 odst. 9 písm. a) a §6 odst. 9 písm. d) ZDP. 

Zaměstnanec je osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti tehdy, pokud se jedná:  

• Nepeněžní plnění vynaložené zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců 

související s předmětem plnění zaměstnavatele,  

• nepeněžní plnění vynaložené zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců  

podle zákona o zaměstnanosti (Macháček, 2010). 

Daňové řešení u zaměstnavatele 

Daňovými výdaji zaměstnavatele jsou podle §24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona č. 216/2009 

Sb. náklady:  

• na provoz vlastních vzdělávacích zařízení, 

• spojené s odborným rozvojem zaměstnanců dle zákoníku práce, 

• spojené s rekvalifikací zaměstnanců podle zákona o zaměstnanosti, jestliže mají 

souvislost s předmětem činnosti zaměstnavatele.   

Daňovými výdaji jsou všechny výdaje zaměstnavatele na prohlubování nebo zvyšování 

kvalifikace a na rekvalifikaci zaměstnanců, jestliže souvisí s předmětem činnosti 

zaměstnavatele (Macháček, 2013). 

Kultura, sport, rekreace  

Zaměstnavatel má možnost využít také kulturní vyžití, rekreaci zaměstnanců nebo jeho 

blízkých a může poskytnout prostor pro sport či další pohybové činnosti.   
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Daňové řešení u zaměstnavatele  

Daňové řešení se u zaměstnavatele je odvislé od toho, jestli jde o peněžité nebo nepeněžité 

plnění. Zde budou řešeny především nepeněžité plnění, protože to je pro zaměstnavatele 

výhodnější.   

Nepeněžní plnění znamená, že daňově neuznatelné výdaje jsou nepeněžní plnění,  

které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci formou: 

• příspěvku na kulturní pořady, zájezdy a sportovní akce, 

• možnost využívat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní 

zařízení, závodní knihovny s výjimkou zařízení, které jsou uvedené v §24 odst. 2 

písm. j) v bodech 1 až 3.  

Nepeněžní plnění znamená, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci vstupenku  

na koncert nebo divadelní představení. Tady není významná cena lístku, 

protože v každém případě jde o nepeněžité plnění. (Macháček, 2010) 

Penzijní připojištění a životní pojištění   

Je to jeden z nejvíc žádaných benefitů. Příspěvky sice jsou dlouhodobě mimo 

zaměstnancův dosah, ale jsou také zhodnocovány.  Jsou to pro zaměstnance čisté peníze, 

které si jednou může v budoucnu vybrat bez nutnosti zdanění (jestliže ale nezruší penzijní 

připojištění dříve, nebo jiným způsobem neporuší podmínky pro uznání benefitu).   

Limit pro příspěvky na penzijní a životní pojištění od stejného zaměstnavatele je 

maximálně 50 000 Kč za rok. Jestliže tedy zaměstnavatel přispívá zaměstnanci jen 

na jedno pojištění, může mu přispět částkou až 50 000 Kč, aniž by musel cokoliv dodanit, 

samozřejmě to může být i částka nižší.  

Pokud jsou podmínky pojištění zakotvené v jeho vnitřním předpise nebo případně přímo 

v pracovní smlouvě zaměstnance, má zaměstnavatel nárok uplatnit náklady jako daňově 

uznatelné v neomezené výši (Macháček, 2010).  

Závodní stravování  

Tento benefit poskytuje mnoho větších společností svým pracovníků, protože je to pro ně 

výhodnější než zajištění stravování skrz jiné subjekty. 

Pro zaměstnavatele je tento benefit daňový náklad, bez hodnoty potravin. 

Pro zaměstnance je stravování jako nepeněžní plnění osvobozeno.   
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Stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů  

Je to nejznámější benefit. Známé jsou poukázky na stravování tzv. stravenky,  

které používá mnoho organizaci. 

Pro zaměstnavatele je daňově uznatelná hodnota maximálně 55 % ceny jednoho jídla 

za jednu odpracovanou směnu. Maximálně uznatelná hodnota je 70 % stravného podle 

platných cestovních náhrad při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.  

Důležité je pro zaměstnance i pro zaměstnavatele, že hodnota stravenky nepodléhá dani 

z příjmů, nevstupuje do vyměřovacího základu pojistného na zdravotní a sociální 

pojištění (Macháček, 2010).    

Poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti  

Je to specifický benefit. V určitých případech je zaměstnavatelům přímo nařizováno 

poskytování tohoto benefitu. Jestliže je zaměstnavatel povinný poskytovat toto plnění 

podle právního předpisu, je to vždy daňový výdaj.  

Poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti není považováno za příjem ze závislé 

činnosti (Macháček, 2013).   

Pracovní oblečení  

Je to zvláštní plnění zaměstnavatele zaměstnanci, předmět je poskytování jednotného 

pracovního oblečení s logem organizace. Důležité je zmínit, že to není vždy považováno 

za benefit z hlediska daňového zákona. 

Jednotné pracovní oblečení má za cíl odlišit organizaci od konkurence, společnosti to dělá 

lepší jméno, a proto lze tento benefit zařadit z hlediska daně z příjmů za výdaj, který se 

vynakládá na dosažení, zajištění a udržení příjmů.  

Pro zaměstnance není pracovní oblečení považováno za příjem ze závislé činnosti, a tedy 

není součást základu daně (Macháček, 2010).   

Peněžní příspěvek na oblečení  

Některé společnosti poskytují peněžní příspěvky na oblečení, které má za cíl 

reprezentovat organizaci. Je to nazýváno tzv. ošatné. Tento příspěvek může také sloužit 

k vyčištění oblečení, ale také sem můžeme zařadit přidělené uniformy u státních 

zaměstnanců.   
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Pokud je příspěvek sjednán předem v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě nebo v jiném 

vnitřním předpisu zaměstnavatele, tak je to daňový výdaj.  

U zaměstnance je tento příjem součástí základu daně a nejedná se o příjem osvobozený 

(Macháček, 2013).  

Doprava do zaměstnání, či příspěvek na dopravu  

Zajišťování dopravy do zaměstnání patří mezi zajímavé benefity. Pro uchazeče 

o zaměstnání, může hrát důležitou roli při jeho volbě. 

Jestliže je plnění vymezené buď v pracovní smlouvě či kolektivní smlouvě nebo 

ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, je to pracovněprávní nárok, a tedy je to daňově 

uznatelný výdaj zaměstnavatele.  

Neřeší se, jestli je to peněžní nebo nepeněžní příjem, není osvobozen od daně a považuje 

se za součást příjmů ze závislé činnosti.  

Jestliže zaměstnavatel zajišťuje dopravu vlastní režií, jsou příjmem náklady, které jsou 

rozpočítané na jednotlivé zaměstnance (Macháček, 2013).   

Poskytování jízdenek zaměstnancům dopravních podniků  

Tento benefit může být v podobě zlevněné jízdenky nebo jízdenky zdarma. 

Zaměstnavatelům tento benefit může přinést větší motivaci zaměstnanců. 

Je to i z toho důvodu, že tento benefit se poskytuje všem rodinným příslušníkům 

zaměstnance.  Poskytování tohoto benefitu se pro zaměstnance osvobozuje od daně 

z příjmů (Macháček, 2013).   

Přechodné ubytování či příspěvek na bydlení  

Společnosti zajišťují svým zaměstnancům ubytování, které je obvykle v místě výkonu 

práce. Je to v těch případech, kdy má zaměstnanec trvalé bydliště tak daleko,  

že by z tohoto důvodu nemohl pracovat pro organizaci. Nemyslí se tím ubytování  

u služebních cest. 

Pro zaměstnavatele je celá tato částka zaplaceného ubytování daňově uznatelný náklad, 

ale pro zaměstnance je částka nad 3 500 Kč za měsíc zdanitelný příjem. Aby i příjem  

nad 3 500 Kč byl od daně z příjmů osvobozený u zaměstnance, musí to být nepeněžní 

plnění. 
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Ubytování musí poskytnout zaměstnanci zaměstnavatel, který musí mít podepsanou 

smlouvu s pronajímatelem a za ubytování platit pronajímateli. Potom bude zmíněný výdaj 

daňově uznatelný pro zaměstnavatele. Také platí, že zároveň musí poskytnutí tohoto 

ubytování být zakotvené v kolektivní smlouvě, ve vnitřní směrnici zaměstnavatele  

či v pracovní smlouvě (Macháček, 2013).    

Dovolená nad zákonný nárok  

Často organizace poskytují týden dovolené nad rámec zákona. Zákonná dovolená je 

4 týdny. Doba dovolené může být i delší.  

Pro zaměstnavatele je tento výdaj daňově uznatelný jen v tom případě, že toto bylo 

sjednáno v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě, nebo v jiném vnitřním předpisu 

zaměstnavatele (Macháček, 2013).   

Odběr produktů zaměstnavatele za nižší cenu  

O produkty zaměstnavatele mají často zájem její zaměstnanci. Proto často poskytují 

zaměstnavatelé svým zaměstnancům odběr svých produktů za nižší ceny, než se prodává 

odběratelům.  

Tento benefit je často používán, ale na straně zaměstnance se jedná o nepeněžní příjem, 

který se získá odběrem zboží zaměstnavatele za nižší cenu. 

Výhoda, která bude poskytnuta zaměstnavatelem zaměstnancům, bude zdaněna na straně 

zaměstnanců (Macháček, 2013).    

Rekreace ve firemním zařízení, příspěvky na dovolené  

Rekreace ve firemním zařízení se poskytuje jen v tom případě, kdy má zaměstnavatel 

vlastní rekreační zařízení a dává ho k používání svým zaměstnancům.   

Benefit ve formě poukázky na rekreaci se používá jako odměna pro zaměstnance  

mimo mzdu samotnou.   

Benefit se nepřipočítává k základu daně. Pokud jde o rekreaci ve formě zájezdu, poukázka 

nesmí překročit 20 000 Kč za rok. Tento limit se vztahuje i na poukázku pro rodinu 

zaměstnance (Macháček, 2013).     
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Poskytování firemního majetku  

Tento benefit se poskytuje obvykle na pracovních pozicích, kde se jedná 

o nepostradatelný pracovní nástroj. Obvykle je to služební telefon, počítač, notebook 

nebo automobil.   

Typický příklad je poskytnutý mobilní telefon i pro soukromé účely. Kdy společnost platí 

za zaměstnance do stanoveného limitu i soukromé hovory nebo je zaměstnanci přímo 

předepisuje k úhradě. Jestliže zaměstnanec používá firemní telefon pro soukromé hovory, 

které hradí zaměstnavatel a není to sjednáno v kolektivní smlouvě, v pracovní smlouvě, 

nebo ve vnitřním předpisu, je toto plnění daňově neuznatelný náklad. Poskytování tohoto 

benefitu je vždy součást základu daně zaměstnance. V některých případech může 

zaměstnavatel předepsat úhradu soukromých hovorů přímo zaměstnanci. V tomto 

případě neovlivňuje hodnota těchto hovorů daňový základ zaměstnance.   

Pořízení služebního automobilu je pro zaměstnavatele daňově uznatelný náklad.  

Pokud zaměstnavatel svému zaměstnanci poskytne bezplatně automobil k užívání  

pro služební i pro soukromé účely, podléhá bezplatné užívání vozidla zaměstnancem 

zdanění. Za příjem zaměstnance se považuje částka 1 % vstupní ceny automobilu  

za každý kalendářní měsíc poskytnutí automobilu. Vstupní cena vozidla je vstupní cena 

vč. daně z přidané hodnoty (Macháček, 2013).   

Zdravotní příspěvky  

Skrz tento benefit může organizace přispívat na používání rehabilitačních zařízení včetně 

masáží. Také může zaměstnavatel přispívat na různé vitamíny, hradit očkování  

proti chřipce nebo žloutence typu A či klíšťové encefalitidě. 

Benefit se nedá zvýhodnit, jestliže je konkrétní plnění hrazené zdravotní pojišťovnou. 

Jestliže se splní podmínky, hodnota benefitu se nepřipočítává k základu daně 

zaměstnance (Macháček, 2013).  

Předškolní zařízení 

Je to benefit, kdy zaměstnavatel poskytuje vlastní zařízení zaměstnancům bezplatně 

k používání. Nebo to může být případ, kdy zaměstnavatel není vlastník předškolního 

zařízení a poskytuje ho zaměstnancům jako nepeněžní plnění.  

Zaměstnavatel platí za službu přímo subjektu, který poskytuje tuto službu. Hodnota 

tohoto plnění se nepřipočítává k základu daně zaměstnance (Macháček, 2013). 
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Půjčky zaměstnancům 

Zaměstnavatel může poskytnout svým zaměstnancům bezúročné půjčky na bydlení 

nebo k překlenutí tíživé životní situace. 

Sociální výpomoc 

Zaměstnavatel může pomoci svým zaměstnancům v těžkých životních situacích a může 

jim poskytnout sociální výpomoc. Výpomoc nesmí překročit 500 000 Kč. Zákon 

vymezuje ty případy, kdy se hodnota výpomoci nezapočítá do základu daně zaměstnance 

(Macháček, 2013).  

Vztah motivace a odměňování 

Hodně vedoucích pracovníků si myslí, že jenom peníze jsou pro pracovníky motivací. 

Mzda je samozřejmě velice důležitá, ale jediný prostředek motivace to rozhodně není 

(Bělohlávek, 2000). 

Je velice důležité zjistit, co je pro zaměstnance podstatné a důležité a co ho tím pádem 

může stimulovat a co vše může organizace zaměstnancovi nabídnout. Společnost musí 

pochopit, které motivy jsou pro zaměstnance nejdůležitější a dle těchto motivů je může 

nejlépe sama motivovat (Provazník, Komárková, 2004). 

Motivy jsou pro různé lidí různé. Níže je jejich základní přehled: 

• Hmotná odměna – je to hlavní stimulující prostředek v podobě peněz – tj. mzda 

či plat, odměny nebo i například služební automobil k soukromým účelům 

nebo slevy na podnikové zboží. 

• Povzbuzování – to je pro hodně zaměstnanců velice významný motivační nástroj, 

dává totiž najevo důležitost, jež projevují vedoucí zaměstnanci vůči svým 

podřízeným (Bělohlávek, 2000). 

• Osobní postavení – pracovník, který má osobní postavení, se většinou snaží být 

kvůli svému postavení úspěšný a má potřebu rozhodovat a řídit chod věcí. 

• Pracovní výsledky a výkon – výsledky jsou pro společnost velice důležitá 

motivační složka, protože ve výsledcích výkonu je vidět radost pracujících 

zaměstnanců a ta je důležitá pro celou společnost. 

• Přátelství – všem se lépe pracuje v dobré pracovní atmosféře, kde jsou přátelské 

vztahy více důležité než pracovní výsledky nebo peníze. 
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• Jistota – zaměstnanci, jež mají jisté zaměstnání budou pracovat lépe než lidé 

s nejistou prací (Provazník, Komárková, 2004). 

Hmotná odměna je na rozdíl příkladně od přátelství odměnou stálou a pevnou. Naopak 

pevné přátelství je naděje pro lepší pracovní podmínky a prostředí. Povzbuzení 

a neformální odměny jsou důležitými formami odměn, ačkoliv si to málokdy zaměstnanci 

uvědomují. Zaměstnavatelé tím zaměstnancům vyjadřují to, jak si jich váží a jak jsou 

pro ně důležití, protože jejich výkon se odráží do celé společnosti (Provazník, 

Komárková, 2004). 

Problematika odměňování a motivace je velice složitá. Je dobré zamyslet se nad tím,  

že pro zaměstnance může být efektivnější podoba peněz, protože peníze jsou snadno 

směnitelné za věci, které lidé opravdu chtějí. Na druhou stranu spousta lidí bude 

na nepeněžní odměny reagovat mnohem lépe a o peněžení odměny budou mít zájem 

menší (Armstrong, 2009). 

Velice důležité důkazy o důležitosti hmotné odměny jako významného motivačního 

faktoru přinesl časopis Human Resource Management. Autoři jednoho z článků 

v časopise porovnali výsledky z velkého množství průzkumů, které se zabývaly 

porovnání hmotných odměn a jiných motivačních faktorů, jako například možnost 

rozvoje nebo jistota zaměstnání. Respondentů se ptali přímo na to, jaký význam má  

pro ně odměna. Odměna se v potenciálních zdrojích motivace umístila až na pátém místě. 

Velmi zajímavé je, že studie, které braly v potaz reálné společnosti, došly úplně k jinému 

závěru. Ty zkoumaly odlišnosti výkonu zaměstnanců po změnách v motivačních zásazích 

jako je například zvýšení účasti zaměstnanců nebo úprava systému odměňování. Tyto 

společnosti měly odměnu jako nejúčinnější motivátor. Autoři tento velký rozdíl 

vysvětlovali tak, že pokud je zaměstnanec dotazovaný na odměnu přímo, tak má obvykle 

tendenci podceňovat její význam (Rynes, Gerhard, 2004). 

Autor Ronza (2009) ve svém článku vyzdvihuje důležitost toho, jak mají společnosti 

nastavený odměňovací systém. Jestliže bude nastaven správně a motivačně, bude na trhu 

práce konkurenceschopný. Pro pracovníky bude odměna dostatečně atraktivní,  

když budou moci svoje úsilí spojit s odměnou a tento systém ho pak může podněcovat 

k efektivnější práci. Jestliže ovšem bude systém špatný, hrozí demotivace zaměstnanců. 
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Autoři Niemeyer a Seffer (2005) hovoří o motivačních účincích, které jsou složkou 

odměňování: 

• bezplatné užívání firemního automobilu nebo firemního telefonu, 

• pevná mzda či plat, 

• zaměstnanecké akcie, 

• životní pojištění nebo penzijní připojištění, 

• krátkodobé bonusy. 
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 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Na přání společnosti bude v praktické části zachována anonymita a firma bude označena 

jako „Firma A“. 

Společnost, která byla vybrána pro diplomovou práci je nadnárodní korporát působící 

v oblasti automotive, která provozuje centrum sdílených služeb. Kromě tohoto centra 

rovněž provozuje v České republice několik výrobních závodů. Celosvětově zaměstnává 

zhruba 165 000 zaměstnanců v celkem 39 zemích. Firma své výrobky navrhuje, vyvíjí, 

konstruuje a dodává je do více než 400 modelů automobilů. 

Činnosti Firmy A 

Společnosti se zabývá níže uvedenými aktivitami: 

• výroba plastových a pryžových výrobků, 

• výroba elektrických automobilových součástek a přístrojů, 

• výroba a opravy automobilových sedaček, 

• příprava a vypracování technických návrhů a grafické práce, 

• testování, měření a kontrola nových výrobků, 

• provozování Sdíleného centra finančních služeb. 

Organizační struktura společnosti 

Firma je velká nadnárodní společnost, proto není jednoduché znázornění celosvětové 

organizační struktury, proto se zaměříme pouze na sdílené centrum. Průměrný počet 

zaměstnanců v České republice je 2 466, přičemž ve sdíleném centru pracuje průměrně 

120 zaměstnanců. Zbytek je zaměstnáno ve výrobních závodech. 
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Obrázek č. 4: Organizační schéma centra sdílených služeb (Zdroj: Interní zdroj Firmy A) 

Výše je uvedena na diagramu organizační struktura sdíleného centra. Ve vrcholové pozici 

stojí ředitel. Centrum je rozděleno do několika částí, přičemž hlavními odděleními je 
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oddělení zpracování přijatých faktur, zpracování odchozích faktur, IT oddělení, daňové 

oddělení a personální oddělení. Každé oddělení řídí manager, kteří organizačně spadají 

pod hlavního ředitele. Zaměstnanci tvoří jednotlivé týmy, které jsou většinou rozděleny 

podle zemí, se kterými spolupracují. Jednotlivé týmy řídí jeden team leader, který 

organizačně spadá pod managera oddělení. 

Činnost sdíleného centra 

Roku 2010 společnost začala provozovat finanční centrum sdílených služeb s cílem 

centralizovat finanční služby jako je účtování přijatých a vydaných faktur pro výrobní 

závody v Evropě. Faktury jsou zadávány do interních systémů. Mezi další procesy patří 

ověřování a kontrola dat a platebních podmínek, párování faktur s objednávkami a další 

kontrolní procesy spojené s fakturací a platbami. Fakturace probíhá elektronicky,  

přičemž je využívaný pokročilejší stupeň tzv. elektronická výměna dat EDI. Technologie 

využívá strukturovaná data, která se mohou s využitím mezinárodních standardů 

automaticky přenášet přímo z a do informačních systémů, aniž by bylo nutné je ručně 

přepisovat. 

 

Obrázek č. 5: Schéma procesu příchozích faktur (Zdroj: Interní dokument Firmy A) 
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Ač se zdá proces zpracování přijaté faktury (anglicky označován jako „accounts 

payable“) složitý, ve skutečnosti ho lze charakterizovat jako proces, který začíná přijetím 

faktury, zpracováním faktury a celý tento proces končí zaplacením faktury. Je součástí 

procesu tzv. „purchase-to-pay“, který rovněž zahrnuje také proces vystavení objednávky 

a příjmu zboží. 

 

Obrázek č. 6: Schéma procesu odchozích faktur (Zdroj: Interní dokument Firmy A) 

Výše je znázorněn druhý hlavní proces ve firmě, a to proces zpracování odchozích faktur 

(anglicky označován jako „accounts receivable“). Sdílené centrum poskytuje 

pro evropské výrobní pobočky párování a účtování plateb, řešení sporů a rozdílů 

v platbách a řízení inkasa pohledávek a upomínky. 

 Současný motivační systém 

Motivační systém společnosti zahrnuje několik složek. Systém je nastaven tak, aby byla 

podporována pracovní motivace a výkon zaměstnanců. Pro společnost je důležitá 

spokojenost zaměstnanců, která vede ke zvyšování efektivitě a celkové atmosféře 

na pracovišti. Systém tvoří pracovní dobu, hodnocení zaměstnanců, plat, odměny 

a benefity. Přestože je centrum rozděleno na několik oddělení, složky motivačního 
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systému jsou velmi podobné, přičemž se liší jen v hodnotách plnění cílů. Dále budou 

podrobněji popsány složky motivačního systému. 

 Pracovní doba 

Výhodou sdíleného centra je ta, že nemá pevnou otvírací dobu, proto je možné, 

aby pracovní doba byla flexibilní. Pracovní doba se dělí na dvě složky, a to jsou pevné 

hodiny, kdy se zaměstnanec musí nacházet na pracovišti a flexibilní hodiny. Pevné hodiny 

jsou v rozmezí od 9:00 do 14:00 a dále je pak na zaměstnanci, jak vyplní fond pracovních 

hodin, který činí 40 hodin týdně, tj. 8 hodin denně. Centrum však nemá noční směnu, 

z toho důvodu flexibilní hodiny mohou být od 6:00 do 9:00 a od 14:00 do 22:00. 

Zaměstnanec tak nemusí v daný den odpracovat celých 8 hodin, ale musí splnit na konci 

měsíce pracovní fond, tj. 160 hodin. Pokud má zaměstnanec na konci měsíce 

odpracovaných více hodin, tyto hodiny se do dalšího měsíce nepřevádí. Jiné je 

to v případě přesčasů, které musí být schváleny nadřízeným pracovníkem. Naplánované 

a schválené přesčasy jsou převedeny do dalšího měsíce a za tyto si poté zaměstnanec 

vybírá náhradní volno, popř. se přesčasy vyplatí mzdou. Firma využívá elektronický 

docházkový systém, ve kterém má každý zaměstnanec svůj profil a disponuje personální 

kartou, kterou používá pro přihlašování do systému. Zaměstnanec si tak značí příchod 

a odchod do práce, návštěvu doktora v pracovní době, jazykový kurz, který se 

nezapočítává do pracovní doby aj. Z pracovní doby je automaticky odečítáno dvakrát 3 

minuty (při příchodu a při odchodu), tento odečet slouží jako kompenzace času,  

než zaměstnanec začne skutečně pracovat (převléká se, zapíná a vypíná počítač a jiné 

aktivity při příchodu a odchodu). Zaměstnanec má rovněž přístup do webového rozhraní 

docházkového systému, kde si může kontrolovat odpracované hodiny a plánovat 

dovolenou. Rozšířený přístup v systému má kaskádovitou strukturu, tj. team leader vidí 

docházku všech svých podřízených v jednotlivých týmech, ale člen týmu má přístup jen 

ke své docházce. Manažer oddělní vidí docházku všech jeho team leadrů a jednotlivých 

členů v týmu. 

 Mzda a odměňování zaměstnanců 

Zaměstnanci jsou odměňování mzdou a bonusy. Mzda je pro zaměstnance fixní, ke které 

dostávají bonusy. Bonusy jsou vypláceny čtvrtletně a jejich výše je závislá na splněných 
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cílech, které jsou mírně odlišné v každém oddělení. Dále je pak do výpočtu bonusu 

zahrnuto osobní hodnocení každého zaměstnance. Na další straně je uvedena tabulka cílů, 

které spadají do výpočtu čtvrtletního bonusu. 

Tabulka č. 2: Přehled cílů spadající do výpočtu čtvrtletního bonusu (Zdroj: Interní zdroj Firmy A)  

    Maximum 

Faktury zpracované včas – zaslány jako 

průměr pro všechny faktury zpracované  

do 1 měsíce (faktura by měla být zadána  

do ERP systému do 3 pracovních dnů  

od data příjemky i faktury). Předpokládá 

se, že do procesu nezasáhne žádný vnější 

vliv. 

≤ 3 dny = 35 % 

≤ 4 dny = 30 % 

≤ 5 dní = 10 % 

> 5 dní = 0 % 

35 % 

Faktury s VNĚJŠÍM VLIVEM 

zpracované do 10 dnů (zadané do ERP). 

≤ 6 dní = 15 % 

≤ 10 dní = 10 % 

≤ 12 dní = 5 % 

> 12 dní = 0 % 

15 % 

Rekonciliace mezipodnikových  

a dodavatelských účtů zpracovány včas  

a správně. 

žádné problémy vzniklé na AP 

straně = 5 % 

1 zjištěný problém = 2,5 % 

Zjištěno > 1 problém = 2 % 

5 % 

Měsíční interní kontroly dokončeny  

do konce příštího měsíce. 

žádné problémy vzniklé na AP 

straně = 5 % 

1 zjištěný problém = 2,5 % 

Zjištěný více jak jeden 

problém = 2 % 

10 % 

Spokojenost zákazníků – sledována 

čtvrtletně na základě průzkumu zaslaného 

kontrolérům entit. Maximální počet bodů 

za jeden dotazník je 33, kde veškerá 

zpětná vazba je vynikající.  

≥ 75 % = 15 % 

≥ 50 % = 10 % 

< 50 % = 0 % 

15 % 
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Škála hodnocení: výborné - 3 body, 

spokojené - 2 body, nespokojené - 1 bod. 

Celkem:   80 % 

 Hodnocení zaměstnanců a vytváření individuálního plánu 

Hodnocení zaměstnanců probíhá na pravidelné bázi, a to pololetně v rámci tzv. „talking 

points“. „Talking points“ jsou rozčleněny do několika částí: 

1. Moje výsledky 

Sekce, kde jsou výsledky úspěchů jednotlivého zaměstnance za předchozí období, 

přičemž cíle mohou nebo nemusí být cíli plánovanými. 

2. Co budu dělat 

V této části jsou uvedeny dlouhodobé a krátkodobé cíle pro nadcházející období 

hodnocení. Tyto cíle lze v průběhu období revidovat a měnit podle potřeb firmy. 

3. Jak se budu vyvíjet 

Další část poskytuje zaměstnanci a nadřízenému příležitost diskutovat 

o způsobech, jak může zaměstnanec nadále rozvíjet kariérní zájmy a pracovní 

dovednosti. Zaměstnancům se doporučuje, aby se aktivně zapojili v této části 

a určili si svůj dosažitelný rozvoj. Způsoby rozvoje mohou být například různá 

odborní školení, účast na projektu nebo specifickém úkolu. 

4. Věci, které jsou nejdůležitější 

Sekce, která slouží k posouzení 10 klíčových faktorů úspěchu důležitých  

pro všechny zaměstnance firmy. Zaměstnanec je pro každý faktor hodnocen jako 

„překračující očekávání“, „splnění očekávání“ a „potřeba další rozvoj“. Pokud 

nějaký faktor nesouvisí s prací zaměstnance, tak tento faktor se nehodnotí. 

5. Potřeby vzdělávání a tréninku (plánované a dokončené) 

Poslední část je hodnocena pouze na konci roku. Diskuze se týká plánovaného 

a dokončeného školení. 

 Benefity 

Firma nabízí svým zaměstnancům širokou škálu benefitů. Některé benefity zaměstnanci 

mohou využívat až po uplynutí určité doby v zaměstnání. 
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4.1.4.1 Příspěvek na stravování 

Zaměstnanci firmy mají nárok na příspěvek za každý odpracovaný den, přičemž v době 

dovolené nebo nemoci tento nárok zaniká. Donedávna firma poskytovala stravenky 

v papírové podobě a hodnota každé stravenky byla 110 Kč / den. Na začátku roku 2020 

firma změnila dodavatele stravenek a zaměstnancům poskytuje stejný příspěvek, avšak 

v elektronické podobě, kdy každý zaměstnanec obdržel stravenkovou platební kartu. 

Peněžní podíl zaměstnance je v tomto případě 45 % z celkové hodnoty, tj 49,50 Kč. Firma 

hradí 55 % hodnoty jedné stravenky, tj. 60,50 Kč. 

4.1.4.2 Dovolená 

Podle zákona 262/2006 Sb. § 213 je výměra dovolené nejméně čtyři týdny  

(pro zaměstnance, kteří odpracovali alespoň 60 dní v kalendářním roce). Společnost si je 

vědoma, že každý zaměstnance chce prostor pro svůj osobní život,  

a proto svým zaměstnancům nabízí o jeden týden navíc, tedy pět týdnů dovolené.  

Uvědomuje si, že právě tento faktor může být rozhodující pro člověka při výběru 

zaměstnání. 

4.1.4.3 Příspěvek na penzijní pojištění 

Zaměstnavatel přispívá na penzijní připojištění nebo penzijní spoření svých zaměstnanců 

jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem ve stejné výši jako příspěvek účastníka,  

za podmínek uvedených níže. Výběr penzijního fondu závisí na zaměstnanci. Nárok  

na příspěvek vzniká po 12 měsících zaměstnání. Zaměstnavatel poskytuje příspěvek 

zaměstnanci takto: 

• Za období od 13. do 36. měsíce zaměstnání kumulativně v den platby za 36. měsíc 

zaměstnání, 

• za období od 37. do 48. měsíce zaměstnání kumulativně v den platby za 48. měsíc 

zaměstnání, 

• za období od 48. do 60. měsíce zaměstnání souhrnně v den výplaty za 60. měsíc 

zaměstnání, 

• od 61. měsíce zaměstnání je zaměstnavatel povinen poskytnout příspěvek každý 

měsíc v příslušném datu platby. 
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Příspěvek zaměstnavatele činí 300 Kč až 800 Kč měsíčně v závislosti na výši příspěvku 

účastníka, přičemž firma poskytuje příspěvek ve stejné částce, kterou si platí 

zaměstnanec. Jedná-li se o kumulativní platbu (viz výše), příspěvek firmy odpovídá 

součtu individuálních měsíčních příspěvků zaměstnance. Dále je tento benefit podrobněji 

definován v interní směrnici firmy. 

4.1.4.4 Zvýhodněný mobilní tarif 

Zvýhodněný mobilní tarif nabízí firma všem svým zaměstnancům. Každý zaměstnanec 

tak může využívat i pro soukromé účely firemní tarif, na který by jako jednotlivec 

u mobilního operátora nedosáhl. Interní směrnice definuje podmínky užívání takto: 

• Zaměstnanec pracuje ve společnosti minimálně šest měsíců, 

• zaměstnanec může využívat maximálně tři sim karty (tři telefonní čísla), 

• zaměstnanec nesmí být v insolvenci a nesmí být na něho uvalena exekuce. 

Výhodou je, že zaměstnanec může využívat až tři telefonní čísla (sim karty). Můžou tak 

tento benefit využít např. další rodinní příslušníci. Firma nabízí několik tarifních balíčků 

a zaměstnanec si tak může vybrat tarif, který mu nejvíce vyhovuje. Pokud zaměstnanec 

má svoji smlouvu u jiného poskytovatele mobilních služeb, převede své číslo 

k operátorovi, u kterého má smlouvu firma. Mobilní tarif se platí měsíčně, přičemž je 

částka automaticky stržena ze mzdy zaměstnance. 

4.1.4.5 MultiSport karta 

MultiSport karta je benefit, se kterým může zaměstnanec jednou denně zdarma 

navštěvovat různá sportoviště, relaxační zóny, fitness centra aj. Lidé ve firmě mají 

převážně sedavé zaměstnání, a proto je tento benefit velkou výhodou a podněcuje 

zaměstnance k pohybu. Každý zaměstnanec má na tento benefit nárok po uplynutí 

zkušební doby. Měsíční srážka ze mzdy zaměstnance činí 790 Kč. Zaměstnanec má nárok 

ke své kartě přiobjednat jednu kartu doprovodnou a tři karty dětské (dítě do 15 let). Dále 

je tento benefit vymezen v interní směrnici firmy. 
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4.1.4.6 Výroční bonus 

Každá firma je v lepší pozici, pokud má dlouhodobé zaměstnance. Zaměstnanci,  

kteří působí ve firmě již delší dobu, jsou zkušení a znají firemní procesy. Můžou se naplno 

věnovat své práci a neinvestovat svůj čas do školení nově příchozích, což může při vyšší 

fluktuaci snižovat produktivitu. Firma tak pro motivaci svých zaměstnanců využívá 

výročních bonusů. Společnost rovněž odměňuje zaměstnance při významných 

událostech, jako jsou jubilejní narozeniny. 

Tabulka č. 3: Výroční bonusy (Zdroj: Interní zdroj Firmy A) 

Událost Částka v Kč 

Dvouleté pracovní výročí 1 500 

Tříleté pracovní výročí 2 000 

Pracovní výročí čtyři a více let 2 500 

Pracovní výročí každý pátý rok 5 000 

Životní výročí (věk končící číslem 5 2 000 

Životní výročí (věk končící číslem 0) 3 000 

4.1.4.7 Jazykové kurzy 

Firma svým zaměstnancům poskytuje v rámci osobního i profesního rozvoje jazykové 

kurzy, které zajišťuje jazyková škola. Zaměstnanci můžou využít kurzy v těchto jazycích: 

• Angličtina 

• Němčina 

• Španělština 

• Italština 

• Francouzština 

• Čeština 

Výuka probíhá v prostorách firmy jednou týdně a je plně hrazena zaměstnavatelem. Čas 

strávený v kurzu se nepočítá do pracovní doby. Povinná docházka činí 80 % a nepočítá 

se absence v době dovolené, nemoci, pracovní cesty a OČR – ošetřování člena rodiny. 
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Pokud zaměstnanec nesplní tuto docházku, je povinen hradit část kurzu ve výši 3 000 Kč. 

Tato srážka ze mzdy je ošetřena smlouvou, tzv. „Dohoda o srážkách ze mzdy“,  

kterou podepisuje každý zaměstnanec před začátkem kurzu. 

4.1.4.8 Odměna za získání nového zaměstnance 

Program doporučení zaměstnanců pomáhá firmě přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance 

a zároveň tak sníží některé náklady spojené s náborovou činností. Každý zaměstnanec  

má možnost doporučit externího kandidáta na otevřenou pozici. Pokud tento kandidát 

bude přijat a projde zkušební dobou, vyplatí se zaměstnanci, který doporučil kandidáta, 

odměna ve výši 1 000 EUR (přepočítává se aktuálním kurzem). Odměna se vyplácí 

zároveň se mzdou a spadá do zdanitelných příjmů. Dále tento bonus specifikuje interní 

směrnice společnosti. 

4.1.4.9 Jazykový bonus 

Pokud zaměstnanec umí a používá cizí jazyk k výkonu práce, může využívat 

tzv. jazykový bonus, který je vyplácen spolu s měsíční mzdou a spád do zdanitelných 

příjmů. Jazykový bonus se nevyplácí v případě češtiny, slovenštiny a angličtiny 

(Anglický jazyk má firma jako povinný). Výše vyplácené částky závisí na jazykovém 

stupni, kterým zaměstnanec disponuje. Stupeň A1 – C2 je hodnocen jazykovými testy, 

které musí podstoupit každý zaměstnanec, který chce dosáhnout na jazykový bonus. 

4.1.4.10 Ostatní benefity 

Firma nabízí celou řadu dalších benfitů, které zvyšují spokojenost. Mezi další benefity, 

které můžou zaměstnanci využívat jsou různorodá „soft skills“ školení, vzdělávání 

v oblasti účetnictví, které prohlubuje znalosti zaměstnanců v jejich pracovním zasazení 

a školení Microsoft aplikací, které jsou nezbytné pro každodenní práci. Sedavé 

zaměstnání mohou kompenzovat pomocí rehabilitačního cvičení a ranní jógou. 

Zaměstnanci pracují v kancelářích tzv. „open space“, kde je zvýšené riziko šíření nemoci, 

nachlazení apod., proto jako prevenci mohou zaměstnanci využít očkování proti chřipce. 

Pro větší komfort na pracovišti využívají zaměstnanci plně vybavené zázemí  

pro občerstvení, obědy, chvilkový odpočinek a u toho si můžou připravit kávu 

v kapslových kávovarech, které před krátkou dobou firma pořídila. 
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 Dotazníkové šetření 

Stěžejní část diplomové práce je výzkum, který byl proveden pomocí dotazníkového 

šetření ve Firmě A, konkrétně v centru sdílených služeb. Dotazník je sestaven z logicky 

na sebe navazujících otázek, které budou detailně rozebrány. Na základě výsledků budou 

navrhnuta opatření a doporučení pro firmu, která můžou zlepšit stávající motivační 

systém a tím tak zvýšit spokojenost zaměstnanců a posílit svoji pozici na trhu práce. 

 Fáze dotazníkového šetření 

Celý proces dotazníkového šetření se dělí do několik fází – příprava, realizace 

a vyhodnocení. Následně budou popsány jednotlivé fáze. 

4.2.1.1 Fáze přípravy 

Důležité je stanovit si cíl dotazníkového šetření. Cílem je zjistit, jak zaměstnanci vnímají 

a hodnotí aktuální motivační systém a odhalit jeho slabiny. Na základě získaných dat 

sestavit opatření a vylepšení motivačního systému.  

Fáze přípravy zahrnuje také samotnou tvorbu dotazníku. Dotazník byl vytvořen 

v elektronické podobě na internetovém portálu www.survio.com. Celkem bylo vytvořeno 

21 otázek, které jsou systematicky rozděleny do 6 oblastí: 

• Základní identifikační informace 

• Vaše spokojenost ve firmě 

• Dostupnost informací a zpětná vazba 

• Benefity a mzda 

• Komunikace a atmosféra 

• Motivace a změny 

Dotazník byl vytvořen v českém a anglickém jazyce, protože ve firmě pracují 

zaměstnanci různých národností a firemním jazykem je angličtina. 

Respondenti vybírali jednu ze čtyř možných odpovědí u otázek z oblasti spokojenosti, 

dostupnost informací, komunikace a atmosféry. Otázky 11 a 16 obsahovala hodnotící 

škálu, kde respondenti hodnotili jednotlivé benefity a také své nadřízené. Otázka 17 měla 

zjistit, co respondenty nejvíce motivuje k pracovnímu výkonu, přičemž měli na výběr 

http://www.survio.com/
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z několika možností, které seřadili od nejdůležitějších po méně důležité. Celkem tři 

otázky v dotazníku byly otevřené, a tak měli respondenti příležitost jakkoli se vyjádřit. 

4.2.1.2 Fáze realizace dotazníku 

Fáze realizace začala nejdříve konzultací vytvořeného dotazníku s HR managerkou  

ve firmě, která dopomohla s finální podobou dotazníku. Následoval předvýzkum se třemi 

zaměstnanci, který sloužil k ověření, zda je dotazník srozumitelný a nevyskytují  

se např. technické problémy s vyplněním. Poté již byl dotazník distribuován všem 

zaměstnancům ve firmě v elektronické podobě.  

Celkem bylo osloveno přibližně 120 zaměstnanců. Oslovení probíhalo pomocí emailové 

komunikace, kdy zaměstnanci byli obeznámeni s cílem dotazníku a jeho průběhem. 

Součástí emailu byl rovněž odkaz na dotazník a na zodpovězení měli zaměstnanci tři 

týdny. Předem se stanovila hranice návratnosti, která bude považována za úspěšnou. 

Hranice představovala 60 % návratnost, tj. 72 vrácených dotazníků. 

4.2.1.3 Vyhodnocení dotazníku 

Fáze vyhodnocení představuje detailně probrané jednotlivé otázky a odpovědi 

respondentů. Výsledky jsou komentovány a znázorněny pomocí tabulek a grafů. 
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Otázka 1 až 3 – Základní identifikační údaje 

Tabulka č. 4: Základní identifikační údaje (Zdroj: www.survio.com) 

1. Vaše pohlaví Počet odpovědí Podíl v % 

Žena 56 75,7 % 

Muž 18 24,3 % 

2. Váš věk   

18 – 25 let 6 8,1 % 

26 – 35 let 49 66,2 % 

36 – 45 let 14 18,9 % 

46 – 55 let 4 5,4 % 

56 a více let 1 1,4 % 

3. Jak dlouho pracujete ve společnosti?   

0 – 1 rok 17 23,1 % 

1 – 2 roky 13 17,6 % 

2 – 4 roky 28 37,8 % 

4 a více let 16 21,6 % 

 

Dotazníku se zúčastnilo celkem 74 respondentů, z toho z velké časti byly ženy,  

které zaujímají 75,7 %, tj. celkem 56 respondentů. Muži představovali 24,3 % zastoupení, 

tj. celkem 18 respondentů. Druhá otázka identifikovala věk respondentů. Výsledky této 

otázky ukazují značný výkyv, kdy 66,2 % respondentů spadá do věkové skupiny 26 – 35 

let. Druhá nejpočetnější věková skupina představuje respondenty ve věku 36 – 45 let, 

konkrétně 14 dotázaných. Věková skupina 18 – 25 let má celkem šest respondentů. Čtyři 

respondenti jsou ve věkové kategorii 46 – 55 let a jeden respondent spadá do věkové 

kategorie 56 a více let. Poslední otázka z identifikačních údajů zjišťovala délku 

pracovního poměru ve firmě. Můžeme říct, že odpovědi v této otázce byly vyrovnanější 

v porovnání s dvěma předchozími. Nejčastější odpovědí byla délka pracovního poměru 
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v rozmezí 2 – 4 roky, konkrétně 37,8 % respondentů. Nejméně odpovědí, 17,6 % 

dotázaných, mělo rozmezí 1 – 2 let. 17 respondentů, tj. 23,1 %, má pracovní poměr 

v délce 0 – 1 rok a 16 respondentů, tj. 21,6 %, pracuje ve firmě 4 a více let. 

Vaše spokojenost ve firmě 

Otázka 4 – Jste celkově spokojeni se svým zaměstnáním ve firmě? 

 

Graf č. 1: Graf otázky 4 – Celková spokojenost zaměstnanců (Zdroj: www.survio.com) 

Otázka č. 4 měla za cíl zjistit, jak jsou zaměstnanci celkově spokojeni se svým 

zaměstnáním ve firmě. Můžeme konstatovat, že zaměstnanci jsou celkově spokojení, 

přičemž nadpoloviční většina, 56,8 % respondentů, je rozhodně spokojena a 39,2 %  

je spíše spokojena. Jen 3 respondenti jsou ve svém zaměstnáním spíše nespokojeni. 

Celková spokojenost zaměstnanců je důležitým ukazatelem, protože může mít vliv  

na celkovou fluktuaci ve firmě, kdy u nespokojených zaměstnanců je vysoké riziko,  

že společnost opustí. 
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Otázka 5 - Doporučil/a byste firmu, jako zaměstnavatele, svému známému / 

kamarádovi / rodině? 

 

Graf č. 2: Graf otázky 5 – Doporučení firmy jako zaměstnavatele (Zdroj: www.survio.com) 

Cílem páté otázky je zjistit tu skutečnost, že zaměstnanci jsou natolik spokojení ve firmě, 

že by práci doporučili svým přátelům a rodině. Jestliže zaměstnanec odpoví, že rozhodně 

ano, umocňuje to respondentovu spokojenost z předchozí otázky a firma zvyšuje svoji 

šanci na doporučení nového zaměstnance, kterého již ten stávající dobře zná. Pro firmu 

jsou výsledky této otázky velmi dobrým signálem, protože můžeme říct, že většina 

zaměstnanců by doporučila firmu jako zaměstnavatele. Pokud se podíváme konkrétněji 

na jednotlivé odpovědi, tak 54,1 % respondentů by firmu spíše doporučila a 40,5 %  

by firmu rozhodně doporučila jako zaměstnavatele. Pouze tři zaměstnanci by firmu spíše 

nedoporučovali a jeden zaměstnanec by určitě firmu nedoporučil. 
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Dostupnost informací a zpětná vazba 

Otázka 6 – Je vám poskytnuta zpětná vazba na Váš pracovní výkon a výsledky? 

 

Graf č. 3: Graf otázky 6 – Dostupnost informací a zpětná vazba (Zdroj: www.survio.com) 

Otázka č. 6 a následující otázky spadají do kategorie, která zjišťuje, zda zaměstnanci 

dostávají zpětnou vazbu na svůj pracovní výkon a zda jsou informováni o celkovém stavu 

firmy, jaké má cíle a výsledky. Oblast zpětné vazby je pro zaměstnance velmi významná, 

protože pro každého je důležité, aby věděl, co se mu daří a kde má nedostatky. Pokud je 

zpětná vazba efektivně poskytována, vede zaměstnance k lepším pracovním výkonům  

a k směřování jejich kariéry, popř. specializaci ve svém oboru. 

Výsledkem šesté otázky je skutečnost, že 35 zaměstnanců spíše dostává zpětnou vazbu  

a 29 zaměstnanců rozhodně dostává zpětnou vazbu. Tudíž přes 80 % respondentů  

je informováno o tom, jak pracují, co se jim povedlo a kde se potřebují zlepšit,  

což je pro firmu velmi dobrý výsledek. Pouze devět respondentů spíše zpětnou vazbu 

nedostává a jen jeden odpověděl, že mu není poskytnuta žádná zpětná vazba. 
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Otázka 7 – Pokud je Vám zpětná vazba poskytnuta, je pro vás přínosná? 

 

Graf č. 4: Graf otázky 7 – Přínos zpětné vazby (Zdroj: www.survio.com) 

Pokud má být zpětná vazba přínosná, musí být konstruktivně podána a jednotlivé 

připomínky srozumitelně vysvětleny. Sedmá otázka ukazuje, že zpětná vazba je ve firmě 

podstatná a má pozitivní dopad. Téměř 80 % respondentů označila zpětnou vazbu  

za přínosnou, konkrétně 37,8 % uvádí rozhodně ano a 43,2 % spíše ano. 11 respondentů 

uvedlo, že zpětná vazba spíše není pro ně přínosem, pro jednoho není vůbec přínosná  

a 2 respondenti odpověděli, že jim zpětná vazba není poskytnuta. 
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Otázka 8 – Jsou Vám sdělovány informace o výkonu a výsledcích Vaší firmy? 

 

Graf č. 5: Graf otázky 8 – Informace o výkonu a výsledcích firmy (Zdroj: www.survio.com) 

Zaměstnanci jsou také hodnoceni a odměňováni na základě plnění kvartálních cílů,  

proto je velmi důležité, aby dostávali informace o tom, jak si firma vede a jaké jsou 

celkové výsledky. Celkem 55,4 % respondentů si myslí, že tyto výsledky a informace 

jsou spíše sdělovány a 32,4 % respondentů tyto informace rozhodně dostávají. Jen devět 

respondentů odpovědělo, že zpětnou vazbu o výkonu a výsledcích firmy spíše nedostává. 
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Otázka 9 – Pokud jsou Vám tyto informace sdělovány, je pro Vás způsob sdělení 

zajímavý? 

 

Graf č. 6: Graf otázky 9 – Způsob sdělení (Zdroj: www.survio.com) 

Otázka 9 úzce souvisí s otázkou předchozí a respondenti měli uvést, zda jsou tyto 

informace sděleny pro ně zajímavým způsobem. Forma sdělení výsledků je podstatná,  

aby dokázala upoutat pozornost zaměstnanců a sami se o tyto informace zajímali  

a nemíjely se účinkem. 48,6 % dotazovaných uvedlo, že forma sdělení je pro ně spíše 

zajímavá a jen 7 respondentů uvedlo, že je pro ně rozhodně zajímavá. Téměř třetina 

respondentů uvedla, že tyto informace jsou jim sděleny nezajímavou formou, konkrétně 

32,4 % si myslí, že spíše ne a pět respondentů uvedlo, že forma není vůbec zajímavá. 

Vzhledem k tomu, že v předchozí otázce většina uvedla, že informace jsou sdělovány, 

zde se můžeme vidět částečnou neefektivnost sdělení. Pouze dva respondenti uvedli,  

že jim tyto informace nejsou sdělovány. 
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Otázka 10 – Jsou Vám poskytnuty informace o plánech a cílech firmy? 

 

Graf č. 7: Graf otázky 10 – Informace o plánech a cílech firmy (Zdroj: www.survio.com) 

Otázka č. 10 se ptá spíše na celkové informace, než jen na zpětnou vazbu a výsledky. 

Zaměstnanci jsou rádi, pokud jsou informováni o tom, co se ve firmě děje, co se chystá 

a jsou celkově v obraze. Firma jako taková je velký nadnárodní korporát, a tudíž 

informační kanál může být složitý. Společnost má svůj intranet, kde se zaměstnanci 

můžou dozvědět spoustu informací, nicméně se jedná spíše o globální sdělení. Někteří 

zaměstnanci hodnotí tyto zdroje za dostatečné, ale můžeme vidět, že třetina respondentů, 

konkrétně 35,1 %, uvedlo, že tyto informace spíše nedostává a 6,8 % je nedostává vůbec. 

Naopak 43,2 % uvedlo, že jsou jim informace spíše sděleny a 14,9 % respondentů uvedlo, 

že jsou jim informace rozhodně sdělovány. 
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Benefity a mzda 

Otázka 11 – Jak jste spokojen/a s jednotlivými benefity? 

 

Graf č. 8: Graf otázky 11 – Spokojenost s benefity (Zdroj: www.survio.com) 

Tabulka č. 5: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými benefity (Zdroj: vlastní zpracování)  

Benefity 
Stupnice 

1 2 3 4 Nevyužívám 

Stravenky 37 22 11 3 1 

Příspěvek na penzijní pojištění 16 18 11 4 25 

Zvýhodněný mobilní tarif 27 12 2 2 31 

Čtvrtletní bonus 49 15 1 2 7 

MultiSport karta 6 12 7 15 34 

Makro karta 6 15 4 7 42 

Jazykové kurzy 35 24 3 1 11 

Výroční bonus 41 16 6 2 9 

1 týden dovolené navíc 57 10 2 1 4 
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Respondenti měli u otázky č. 11 ohodnotit jednotlivé benefity, přičemž k dispozici byla 

stupnice 1 – 4 a odpověď „nevyužívám“. Jednotlivé skupiny sloupců v grafu reprezentují 

benefity, které jsou stejně seřazené jako v tabulce. Z grafu je na první pohled patrné,  

že zaměstnanci nejvíce oceňují jeden týden dovolené navíc, čtvrtletní a výroční bonusy 

a stravenky. Můžeme rovněž vidět, že některé benefity nejsou příliš oblíbené nebo nejsou 

tolik využívány. Mezi tyto se řadí na prvním místě Makro karta, dále pak MultiSport 

karta, příspěvek na penzijní připojištění a zvýhodněný mobilní tarif, i když ten,  

pokud zaměstnanci používají, tak jsou s ním spíše spokojeni. 

Otázka 12 – Zde můžete uvést, jaké další benefity byste uvítal/a. 

Otázka 12 byla koncipována jako otevřená a respondenti se tak mohli jakkoli vyjádřit, 

ať už jedním slovem nebo větami, přičemž téměř všichni respondenti tuto možnost 

využili. Skutečnost, že se tolik zaměstnanců k této otázce vyjádřili konkrétně, signalizuje, 

že zaměstnanci žádají nové benefity nebo jejich přepracování, které by zvýšily jejich 

spokojenost ve firmě, jsou důležitou součástí jejich pracovního života a nabídka benefitů 

může být rozhodující faktor na pracovním trhu. 

Jednoznačně nejčastější odpovědí byla možnost home office, tedy práce z domova. 

Benefit v podobě home office uvedlo 48 respondentů. Druhý, nejčastěji zmíněný benefit 

(32x), byl tzv. sick days, čili dny zdravotního volna. Dalším benefitem, který byl 

nejčastěji zmíněn (14x) bylo částečně nebo plně hrazená MultiSport karta ze strany 

zaměstnavatele, nyní si ji plně hradí zaměstnanci. Šestkrát zaměstnanci uvedli,  

že by ocenili zkrácenou pracovní dobu 7,5 hodin, popř. obměnou bylo zahrnutí 

obědové přestávky, která činí 30 minut, do pracovní doby. Celkem pětkrát byly zmíněny 

různé firemní akce, teambuilding a firemní / týmové výlety. Zajímavostí je,  

že respondenti rovněž uvedli (5x), že jsou nespokojeni se stávajícími stravenkami, 

protože je můžou využít jen ve velmi omezeném počtu obchodů a restaurací. Firma v roce 

2020 přešla na elektronický systém stravenek a byl změněn i jejich poskytovatel,  

který může být pro větší počet zaměstnanců nevyhovující. Zaměstnanci dále uváděli (9x), 

že by ocenili příspěvek na dopravu a možnost parkování u firmy (6x).  
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Níže jsou uvedeny další firemní benefity, které respondenti uvedli v různých obměnách 

a četností: 

• Interní tréninky a školení 

• Převod salda docházky na konci měsíce do měsíce následujícího 

• Nevyhovující systém příspěvku na penzijní připojištění 

• Caffeteria systém / Flexi Pass 

• Příspěvek na školku / dovolenou 

• Ovocné dny / vitamínové balíčky 

• Třináctý plat 

• Vyšší příspěvek na stravenky 

• Zrušení propustek v papírové podobě 

• Pracovní volno pro dálkové studium 

• Více vyhrazeného prostoru pro pracovní telefonování 

Otázka 13 – Domníváte se, že Vaše mzda odpovídá množství a kvalitě odvedené 

práce?

 

Graf č. 9: Graf otázky 13 – Mzda (Zdroj: www.survio.com) 
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Cílem otázky je zjistit, jestliže jsou zaměstnanci spokojeni s výší měsíční mzdy a jak 

koresponduje s kvantitou a kvalitou odvedené práce. Více jak polovina (56,8 %) uvedla, 

že firma je platí slušně, mohlo by to být lepší, ale nestěžují si. Celkem 17,6 % (13x) 

respondentů uvedlo, že firma je platí velmi dobře. 21,6 % dotazujících si myslí, že by jim 

v jiné firmě asi zaplatili lépe a tři zaměstnanci uvedli, že jinde by jim zaplatili určitě lépe 

za odvedenou práci. 

Komunikace, atmosféra 

Otázka 14 – Jak probíhá komunikace na Vašem pracovišti s ostatními kolegy? 

 

Graf č. 10: Graf otázky 14 – Komunikace (Zdroj: www.survio.com) 

Čtrnáctá otázka v dotazníku je zaměřena na komunikaci s ostatními kolegy, protože 

komunikace je jeden z klíčových faktorů, které přímo ovlivňují výkonnost, a především 

efektivitu zaměstnanců na pracovišti a celé firmy. Výsledky jsou pro firmu více  

než uspokojivé, protože více jak polovina (59,5 %) dotázaných uvedlo, že komunikace 

na pracovišti probíhá velmi dobře a dalších 39,2 % respondentů uvedlo, že komunikace 

probíhá dobře. Jen jeden zaměstnanec uvedl, že komunikace probíhá spíše špatně a žádný 

nehodnotí komunikace jako špatně. Špatná komunikace je signálem, že zaměstnanci 
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spolu nespolupracují dobře, to může vést k neefektivnosti a celkově ke zhoršené 

atmosféře na pracovišti. Zde můžeme říct, že zaměstnanci mezi sebou komunikují, sdílí 

informace a firma je v tomto ohledu na tom velmi dobře. 

Otázka 15 – Jaká je celková atmosféra na Vašem pracovišti? 

 

Graf č. 11: Graf otázky 15 – Atmosféra (Zdroj: www.survio.com) 

Otázka zabývající se atmosférou na pracovišti úzce souvisí a zároveň reflektuje otázku 

předchozí, která zjišťovala, jak zaměstnanci mezi sebou komunikují. Celková atmosféra 

na pracovišti je pro firmu a její zaměstnance velmi důležitá, protože má přímý vliv 

na pracovní výkon a pokud je atmosféra příjemná, lze očekávat, že i zaměstnanec bude 

příjemně naladěn a odvede daleko větší a kvalitnější pracovní výkon než v případě,  

že atmosféra nebude příliš dobrá. Můžeme předpokládat, pokud je atmosféra příjemná, 

že zaměstnanci se budou těšit do práce a čas v ní strávený bude daleko lépe využit, 

protože se zaměstnanci cítí komfortně. 

Firma v tomto aspektu rovněž dosahuje velmi dobrých výsledků a dá se říct, že ve firmě 

je vytvořena celkově dobrá atmosféra. Větší polovina (52,7 %) hodnotí atmosféru 

na pracovišti jako velmi dobrou a 45,9 % respondentů hodnotí atmosféru jako dobrou. 
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Pouze jeden zaměstnanec není s atmosférou příliš spokojený a hodnotí ji jako spíše 

špatnou. Nikdo z respondentů atmosféru nehodnotí jako špatnou. 

Otázka 16 – Jak hodnotíte svého nadřízeného? 

 

Graf č. 12: Graf otázky 16 – Hodnocení nadřízeného (Zdroj: www.survio.com) 

Tabulka č. 6: Hodnocení nadřízeného (Zdroj: vlastní zpracování)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka 16 se zaměřuje na spokojenost zaměstnanců se svými nadřízenými. Respondenti 

měli možnost ohodnotit své nadřízené v pěti kategorií. Jednotlivé skupiny sloupců v grafu 

Faktor 

Stupnice 

1 2 3 4 

Schopnost pochválit 50 17 5 2 

Férovost 53 18 2 1 

Důvěra 54 15 5 0 

Celková spolupráce 47 20 6 1 

Komunikace 49 19 5 1 
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reprezentují faktory, které jsou stejně seřazené jako v tabulce. Na první pohled je zřejmé, 

že zaměstnanci mají velmi dobré vztahy se svými nadřízenými, přičemž nejčastější 

známka ve všech faktorech byla jednička a nepozorujeme žádné značné výkyvy. Můžeme 

říct, že tyto výsledky reflektují celkově dobrou atmosféru na pracovišti a spolupráce 

je na velmi dobré úrovni. 

Motivace a změny 

Otázka 17 – Co Vás nejvíce motivuje k pracovnímu výkonu? 

Tabulka č. 7: Faktory motivace k pracovnímu výkonu (Zdroj: vlastní zpracování)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde dostali respondenti za úkol seřadit jednotlivé faktory podle toho,  

který je pro ně nejvíce motivující a který nejméně. Celkem měli na výběr sedm faktorů: 

• Mzda 

• Benefity 

• Čtvrtletní bonus 

• Kariérní růst 

• Spolupracovníci, nadřízený 

• Jméno, prestiž firmy 

• Jiné 

Otázka je považována za jednu z nejstěžejnějších vůbec. Určuje, co vlastně zaměstnance 

motivuje k pracovnímu výkonu a může pomoct při samotném návrhu ke zlepšení. 

Faktory Důležitost 

Mzda 6,3 

Benefity 4,7 

Čtvrtlení bonus 4,4 

Karierní růst 3,9 

Spolupracovníci, nadřízený 4,9 

Jméno, prestiž firmy 2,1 

Jiné 1,7 
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Nejvíce motivující je pro zaměstnance mzda, která má v průměru 6,3 bodů. Druhou 

nejvíce motivující složkou jsou spolupracovníci a nadřízení, kteří získali v průměru 4,9 

bodů a dostali se tak před samotné benefity, které získaly 4,7 bodů, a dokonce před složku 

čtvrtletních bonusů, které mají 4,4 bodů. Kariérní postup dostal v průměru 3,9 bodů. 

S velkým odstupem je naopak nejméně motivující jméno a prestiž firmy s 2,1 body  

a respondenti měli možnost vybrat i položku „jiné“, která je na posledním místě se 1,7 

body. 

Otázka 18 – Máte možnost se zdokonalovat (vzdělávat) ve svém současném 

zaměstnání? 

 

Graf č. 13: Graf otázky 18 – Možnosti zdokonalování (Zdroj: www.survio.com) 

Otázka č. 18 má zjistit, zda zaměstnanci mají možnost vzdělávat se a zdokonalovat v tom, 

co dělají. Pro zaměstnance i firmu je důležité, aby znalosti a povědomí o práci,  

kterou odvádějí, se prohlubovala, aby byli schopni řešit komplexní úkoly a zdokonalovat 

probíhající procesy ve firmě a zvýšit tak efektivitu. Graf ukazuje, že zaměstnanci tuto 

možnost se zdokonalovat mají ve velké míře, přičemž 56,8 % zaměstnanců uvedlo,  

že rozhodně mají příležitost se zdokonalovat a učit se a 32,4 % uvedlo spíše ano. 



71 

 

S velkým odstupem jsou pak odpověď spíše ne (8,1 %) a jen 2,7 % respondentů uvedlo, 

že tuto možnost nemají vůbec. 

Otázka 19 – Máte v současném zaměstnání možnost kariérního postupu? 

 

Graf č. 14: Graf otázky 18 – Kariérní postup (Zdroj: www.survio.com) 

Poslední uzavřená otázka zjišťuje, zda mají zaměstnanci možnost profesního rozvoje, 

kariérního postupu a zda tento postup chtějí. Pro spokojenost zaměstnanců je důležité, 

aby neustrnuli po dlouhou dobu na jednom místě, nenastala rutina a mohli své získané 

znalosti a zkušenosti uplatnit ve svém kariérním postupu ať horizontálním či vertikálním 

směrem. Ne každý však tyto možnosti vyžaduje a může být spokojený s dlouhodobě 

stejnou pozicí nebo prací, což můžeme vidět rovněž v grafu, kde jsou výsledky velmi 

různorodé. Dobrou zprávou pro firmu je, že zaměstnanci mají převážně příležitost  

ke kariérnímu postupu, přičemž 36,5 % respondentů uvedlo, že mají možnost a chtějí 

kariérní postup, 21,6 % zaměstnanců mají rovněž možnost, ale nechtějí kariérní postup. 

Necelá třetina (28,4 %) respondentů uvedla, že nemají možnost, ale rádi by se 
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ve své kariéře posunuli a jen 10 zaměstnanců uvedlo (13,5 %), že tuto možnost nemají, 

ale ani ji nechtějí. 

Otázka 20 – Pokud byste měl/a možnost cokoli změnit ve Vaší společnosti, na Vaší 

pozici, … Co by to bylo a proč? 

Další z otevřených otázek je zaměřena na změny, které se můžou týkat pracovní pozice, 

prostředí, motivačního a firemního systému, pravidel apod. Zaměstnanci měli možnost 

jakkoli se vyjádřit a cílem tedy bylo získat co nejvíce podnětů na změny, připomínek 

a zjistit, s čím nejsou zaměstnanci ve firmě spokojení. Odpovědi z této otevřené otázky 

jsou velmi přínosné, protože od nich se můžou odvíjet návrhy a opatření na změnu 

motivačního systému. Podle odpovědí lze konstatovat, že zaměstnanci tuto možnost 

velmi dobře využili. Někteří z nich uváděli velmi dlouhé odpovědi, jiní se vyjádřili 

stručně ale rovněž věcně. Některé odpovědi se opakovali z předchozí otázky č. 12,  

kdy byly ve velké míře zmíněny opět benefity „home office“, „sick days“ a rovněž měli 

stížnosti ke komplikovanému systému příspěvku na penzijní pojištění. Velmi často 

zaměstnanci uváděli rovněž zrušení každodenního odpočtu šesti minut z docházky,  

který má sloužit jako kompenzace pro aktivity, kdy zaměstnanec přijde do práce a nějaký 

čas trvá, než začne skutečně pracovat. Tato doba je stanovat na tři minuty, další tři minuty 

se odečítají při odchodu zaměstnance z práce. Častokrát respondenti zmínili také převod 

nadpracovaných hodin do dalšího měsíce.  

Dá se říci, že zaměstnanci tento prostor využili spíše ke kritice než pochvalám, nicméně 

jde vidět, že jim na změnám záleží a chtějí je. Firma toho může využít, vyslyšet nejčastější 

požadavky a zajistit si tak větší spokojenost svých zaměstnanců. Níže jsou uvedeny, 

některé citace komentářů přímo od respondentů. 

„Ocenil bych více lidí, kteří by byli ve společnosti déle a nepovažovali celý korporátní 

svět za supermarket, kam lidé přicházejí a odcházejí každé dva měsíce. Umožnil bych 

rychlejší růstový postup, který by byl více motivující než čekat 3 roky, aby se stal pouhým 

„klíčovým hráčem“ ... Měl by existovat stálý roční růst mezd, bez ohledu na další zvýšení 

všeobecných platů (nemá být velký, jen něco, co říká zaměstnancům: „Hej, vážíme  

si vás.“) 

„Ochotu spolupracovníků a nadřízených zlepšovat procesy a lepší rozdělení pracovní 

vytíženosti napříč týmy – obojí chybí a to druhé stále zvažuji jako důvod odchodu. Chtěla 

bych také lepší ohodnocení pro mé podřízené, individuálnější přístup.“ 
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„Assistent - více rozvíjet. Máme být zástup team leadera, ale na porady nás málokdo zve 

(ani když není TL), spousta věcí mě zajímá - nábor i loučení, hodnocení, i technikálie jako 

deaktivace uživatelů, se kterými bych mohla pomoci. Vychovejte si nové team leadery“ 

„Na pozici bych změnila účetní systém k usnadnění práce. Dosavadní systémy jsou 

staršího původu a vytváří práci navíc. Rozhodně existují jiné systémy, které práci 

zjednodušší, zkrátí a zpřehlední. Pro společnost by to byl významný posun a zlepšení 

pracovního prostředí.“ 

Mnoho připomínek bylo rovněž k firemním systémům, se kterými zaměstnanci pracují. 

Dle komentářů je zaměstnanci považují za zastaralé, chtějí jednotný systém,  

který usnadní práci, efektivitu a zvýší se rovněž spolupráce mezi týmy. Zaměstnanci  

by uvítali celkově méně administrativy a zjednodušení procesů, které komplikují a stěžují 

jejich pracovní výkon. Z toho plyne i to, že zaměstnanci chtějí více spolupracovat mezi 

týmy, zúčastnit se různých školení tzv. „hard skills“, odborných seminářů aj. Do této 

kategorie můžeme rovněž zařadit připomínky k pracovnímu prostředí, které někteří 

označili za nevyhovující. Konkrétně bylo uvedeno, že tzv. „open space“ je nešťastné 

řešení pracovního zázemí, snižují prostor pro soukromé předávání informací, 

zaměstnanci se navzájem vyrušují. 

Další komentáře naznačují, že zaměstnanci vyžadují větší podporu a důvěru. Někteří 

uvádí, že by se měla firma zaměřit na větší ocenění klíčových zaměstnanců a podporu 

pro rozvoj jejich dovedností. Někteří zmínili vyšší růst mzdy. 

Pár odpovědí bylo soustředěno na utužování vztahů mezi zaměstnanci v podobě 

teambuildingů a firemních akcí. 

Otázka 20 – Toto je prostor pro Vaše připomínky, komentáře, dotazy, nápady. Budu 

velmi rád, když jej využijete. Vaše připomínky a nápady vyhodnotím a zahrnu 

je do návrhů pro zlepšení. 

Další otevřená a zároveň poslední otázka v dotazníku sloužila hlavně pro to, aby se 

zaměstnanci mohli jakkoli vyjádřit bez žádného nasměrování do určitých témat. Otázka 

je položena tak, aby respondenti mohli říct své pocity, zkušenosti, zážitky, koneckonců 

cokoli, co je napadne. Někteří tento prostor již nevyužili, uvedli odpovědi např. „…“, 

„nic“, „viz předchozí“. Nicméně těchto odpovědí bylo pár a respondenti i tuto závěrečnou 

otázku využili a věcně se vyjádřili. Opět se opakovali některé připomínky k benefitům, 
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jako je „home office“ nebo „sick days“. Zde můžeme konstatovat, že zájem o změnu 

nabídky benefitů je opravdu silný, pokud respondenti k tomu využili všechny tři otevřené 

otázky. 

Opět se objevili komentáře týkající se teambuildingů, společných aktivit, sjednocení 

systému, zkrácení pracovní doby a zrušení odečítání šesti minut z docházky,  

které potvrzují konstatování v předchozích otázkách. 

Došlo zde i k několika pochvalám firmy, kdy jeden z respondentů uvádí: „Jsem 

v současném zaměstnání velmi spokojená. Mám tady vše, co potřebuji, společnost mi 

vychází vstříc a práce mě baví.“ Další z respondentů uvedl: „Tuhle firmu musim 

pochvalit, za celkovou atmosferu a pristup firmy k zamestnancum, ktery hodnotim jako 

velice povedeny. Celkova nalada a videt kolem sebe nejen zahranicni, ale i spoustu 

ceskych kolegu, byla pro me prijemna zmena a je to dobre vyvazene. Navic napady jako 

firemni letni spolecna akce -vylet apod o kterych vim z doslechu hodnotim kladne nebo 

napr. nabidky zajezdu na lyzich...Preji firme hodne uspechu a skvele spolupracovniky 

i do budoucna...“ 

Další z respondentů uvedl, že by byl rád za služební cesty do závodů, se kterými firma 

spolupracuje, jejich prohlídku, osobní setkání s lidmi, se kterými spolupracují jen 

dálkově, představení jejich každodenních činností a celkově si myslí, že to zlepší 

vzájemnou komunikaci. 

Můžeme shrnout, že zaměstnanci celkově využili všechny otevřené otázky, chtěli se 

vyjádřit a přišli s opravdu zajímavými podněty. Závěrem je uvedena citace z komentářů 

poslední otázky, která toto tvrzení podporuje a vyjadřuje velký zájem ze strany 

zaměstnanců: „Takto by se mělo ptát více firem“. 

 Testování hypotéz 

Diplomová práce má stanoveny tři hypotézy, které na základě testování mohou být 

potvrzeny nebo zamítnuty. Hypotézy jsou stanoveny takto: 

• Hypotéza 1: 60 % zaměstnanců Firmy A jsou spokojení se svým 

zaměstnáním 

Otázka č. 4 z dotazníku: „Jste celkově spokojení se svým zaměstnáním ve firmě?“, bude 

sloužit k testování první hypotézy. 
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Tabulka č. 8: Celková spokojenost zaměstnanců (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Vstupní data 

π = 0,6 

p = 39,2 + 56,8 = 96,0 % = 0,96 

n = 74 

Stanovení nulové a alternativní hypotézy 

Hypotéza H0: π = 0,6 

Hypotéza H1: π ˃ 60  

Volba testového kritéria a výpočet hodnoty testového kritéria 

𝑈 =  
𝑝−𝜋

√
𝜋(1−𝜋)

𝑛

=
0,96−0,6

√
0,24

74

= 6,3214 

Výpočet p-hodnoty 

H1: π ˃ 60 → p-hodnota = 1 – F(6,3214) = 0,0012 

p-hodnota = 0,0012 (výpočet proveden pomocí softwaru STATA) 

Rozhodnutí 

p-hodnota < 0,05 

Na základě testování zamítáme nulovou hypotézu a na 5 % hladině významnosti 

přijímáme alternativní hypotézu H1. Více než 60 % zaměstnanců firmy je spokojeno se 

svým zaměstnáním. 

• Hypotéza 2: 60 % zaměstnanců hodnotí mzdu jako největší motivaci k práci 

Otázka č. 17 z dotazníku: „Co Vás nejvíce motivuje k pracovnímu výkonu?“, bude sloužit 

k testování druhé hypotézy. V této otázce měli respondenti seřadit jednotlivé faktory 

Možnosti Počet odpovědí Podíl v % 

Rozhodně ano 29 39,2 % 

Spíše ano 42 56,8 % 

Spíše ne 3 4,1 % 

Ne 0 0,0 % 
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motivace podle toho, které je nejvíce motivují k pracovnímu výkonu. Respondenti měli 

na výběr dohromady z těchto faktorů: mzda, benefity, čtvrtletní bonus, karierní růst, 

spolupracovníci a nadřízený, jméno a prestiž firmy, jiné. Mzda získala nejvíce bodů a na 

první místo ji zařadilo 50 respondentů z celkových 74, to představuje 67,57 % 

respondentů. 

Vstupní data 

π = 0,6 

p = 67,57 % = 0,6757 

n = 74 

Stanovení nulové a alternativní hypotézy 

Hypotéza H0: π = 0,6 

Hypotéza H1: π ˃ 60 

Volba testového kritéria a výpočet hodnoty testového kritéria 

𝑈 =  
𝑝 − 𝜋

√𝜋(1 − 𝜋)
𝑛

=
0,6757 − 0,6

√0,24
74

= 1,3292 

Výpočet p-hodnoty 

H1: π ˃ 60 → p-hodnota = 1 – F(1,3292) = 0,10122  

p-hodnota = 0,10122 (výpočet proveden pomocí softwaru STATA) 

Rozhodnutí 

p-hodnota ˃ 0,05 

Na základě testování přijímáme nulovou hypotézu na 5 % hladině významnosti. Pro více 

než 60 % zaměstnanců firmy je mzda nejdůležitější složka motivace. 

• Hypotéza 3: 60 % zaměstnanců považuje své mzdové hodnocení  

za odpovídající 

Otázka č. 13 z dotazníku: „Domníváte se, že Vaše mzda odpovídá množství  

a kvalitě odvedené práce?“, bude sloužit k testování třetí hypotézy. 
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Tabulka č. 9: Mzda (Zdroj: vlastní zpracování) 

Možnosti Počet odpovědí Podíl v % 

Platí mě velmi dobře. 13 17,6 % 

Platí mě slušně, mohlo by to být lepší, ale nestěžuji si. 42 56,8 % 

Jinde by mi asi zaplatili lépe. 16 21,6 % 

Jinde by mi určitě zaplatili lépe. 3 4,1 % 

 

Vstupní data 

π = 0,6 

p = 17,6 % + 56,8 % = 74,4 % = 0,744 

n = 74 

Stanovení nulové a alternativní hypotézy 

Hypotéza H0: π = 0,6 

Hypotéza H1: π ˃ 60 

Volba testového kritéria a výpočet hodnoty testového kritéria 

𝑈 =  
𝑝 − 𝜋

√𝜋(1 − 𝜋)
𝑛

=
0,744 − 0,6

√0,24
74

= 2,5286 

Výpočet p-hodnoty 

H1: π ˃ 60 → p-hodnota = 1 – F(2,5286) = 0,00218  

p-hodnota = 0,00218 (výpočet proveden pomocí softwaru STATA) 

Rozhodnutí 

p-hodnota < 0,05 

Na základě testování zamítáme nulovou hypotézu a na 5 % hladině významnosti 

přijímáme alternativní hypotézu H1. Více než 60 % zaměstnanců firmy si myslí,  

že mzdové hodnocení odpovídá množství a kvalitě jejich odvedené práce. 
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 Shrnutí dotazníkového šetření a testování hypotéz 

Dotazníkové šetření probíhalo ve vybrané Firmě A – centrum sdílených služeb, přičemž 

se zúčastnilo celkem 74 respondentů. Otázky v dotazníku byly rozčleněny do několik 

kategorií.  

První kategorie obsahovala základní identifikační otázky na pohlaví, věk a délku 

pracovního poměru zaměstnanců. První kapitola sloužila pro zpřehlednění základní 

struktury zaměstnanců ve firmě. 

Druhá kategorie dotazníku se zaměřovala na spokojenost ve firmě. Zde respondenti 

uváděli, jak jsou celkově spokojeni se svým zaměstnáním a zda by doporučili firmu jako 

zaměstnavatele svým blízkým. V této oblasti si firma vedla velmi dobře, jelikož ohledně 

spokojenosti odpovědělo 39,2 % respondentů, že jsou rozhodně spokojeni a dalších 

56,8 % odpovědělo spíše ano. Výsledky otázky ohledně doporučení jsou pro firmu rovněž 

velmi příznivé. Více jak polovina (54,1 %) odpověděla, že by firmu spíše doporučila  

a 40,5 % respondentů uvedla, že by firmu určitě doporučila jako zaměstnavatele. Druhá 

kapitola dotazníku se tak dá považovat za velmi úspěšnou a pozitivní. 

Třetí kategorie obsahovala otázky zaměřené na dostupnost informací a zpětnou vazbu. 

Zde můžeme pozorovat některé výkyvy mezi tím, zda jsou informace poskytovány  

a zda se o tyto informace zaměstnanci zajímají. Na otázku, zda jsou zaměstnancům 

sdělovány informace o výkonu a výsledcích firmy, odpovědělo 55,4 % respondentů,  

že spíše ano a 32,4 % respondentů uvedlo, že jsou jim tyto informace rozhodně 

poskytovány. Důležitá je ale rovněž forma sdělení a zde už 32,4 % respondentů uvedlo, 

že tyto informace jsou sděleny spíše nezajímavým způsobem a 7 % uvedlo, že způsob 

sdělení není vůbec zajímavý, což je ve výsledku téměř 40 % nepříznivých odpovědí 

ohledně formy sdělení informací. Dále pak 35,1 % respondentů uvedlo, že jim spíše 

nejsou poskytovány informace o plánech a cílech firmy a téměř 7 % uvedlo, že jim tyto 

informace nejsou poskytovány vůbec. Naopak 43,2 % respondentů uvádí, že jsou jim tyto 

informace spíše sdělovány a téměř 15 % uvedlo, že jsou jim tyto informace určitě 

sdělovány. Naopak v otázkách, týkajících se zpětné vazby, si firma vede velmi dobře. 

47,3 % respondentů uvedlo, že spíše dostává zpětnou vazbu na jejich pracovní výkon  

a výsledky a 39,2 % odpovědělo, že rozhodně tuto zpětnou vazbu dostává. Podobné 

výsledky lze pozorovat u otázky, zda je pro zaměstnance zpětná vazba přínosem,  
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kdy 37,8 % respondentů uvádí, že je zpětná vazba spíše přínosná a ještě více (43,2 %) 

respondentů uvedlo, že je zpětná vazba rozhodně přínosem. Lze říct, že tato kategorie 

byla výsledky rozdělena, co se týče spokojenosti na zpětnou vazbu a firemní informace  

a jejich způsob sdělení. 

Čtvrtá kategorie se soustředila na skupinu otázek ohledně benefitů a mzdy. Otázka č. 11 

obsahovala výběr benefitů a respondenti je měli ohodnotit čísly 1 – 4, kdy 1 znamenala 

velmi spokojen/a a 4 velmi nespokojen/a, poslední možnost byla volba „nevyužívám“. 

Zde jednoznačně vedly benefity 1 týden dovolené navíc a čtvrtletní bonus. Zde vyšla 

rovněž najevo neoblíbenost či nevyužití některých benefitů, přičemž jednoznačně jsou 

nejméně využívány MultiSport a Makro karty a horších výsledků dosahoval i příspěvek 

na penzijní pojištění. Poté následovala první otevřená otázka, která byla využita ve velké 

míře a respondenti zde uvedli mnoho podnětů na vylepšení benefitního systému. 

Nejčastěji byl zmiňován home office, sick days a příspěvek na MultiSport kartu. 

Následující třináctá otázka se ptala respondentů na to, zda se domnívají, že jejich mzda 

odpovídá množství a kvalitě odvedené práce. Zde si firma vedla docela dobře a 56,8 % 

respondentů odpovědělo, že je platí slušně a 17,6 % respondentů uvedlo dokonce,  

že je firma platí velmi dobře. Celkem 16 respondentů si myslí, že jinde by jim zaplatili 

lépe a jen tři si myslí, že jinde by určitě dostali zaplaceno lépe. 

Pátá kategorie obsahovala otázky zaměřené na komunikaci a atmosféru. Výsledky této 

kapitoly jsou pro firmu velmi pozitivní. 59,5 % dotazovaných uvedlo, že komunikace  

na pracovišti probíhá velmi dobře a 39,5 % uvádí, že komunikace probíhá dobře. Pouze 

jeden respondent uvedl, že komunikace je spíše špatná. Předchozí výsledky reflektuje 

rovněž vyhodnocení následující otázky na celkovou atmosféru na pracovišti, kdy 52,7 % 

respondentů uvádí, že atmosféra je velmi dobrá, 45,9 % si myslí, že je dobrá a opět pouze 

jeden zaměstnanec zvolil možnost, že atmosféra na pracovišti je spíše špatná. Závěrečná 

otázka páté kapitoly se zaměřila na hodnocení nadřízených a výsledky jsou opět velmi 

dobré. Respondenti hodnotili své nadřízené v oblastech schopnosti pochválit, férovosti, 

důvěry, celkové spolupráce a komunikace, kdy 1 znamenala velmi spokojen/a  

a 4 nespokojen/a. Velká část zaměstnanců volila možnost velmi spokojen/a u všech 

faktorech a byl velký odstup od zbylých odpovědí 2 – spíše spokojen/a a 3 – spíše 

nespokojen/a. Jen pár jednotek respondentů zvolila možnost 4 – nespokojen/a. 
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Šestá kategorie byla závěrečná a zaměřovala se na oblast motivace a změn ve firmě. 

Nejdříve měli respondenti seřadit významnost motivačních složek podle toho, které je 

nejvíce motivují a které nejméně. Suverénně na první místě se umístila mzda a nejméně 

motivující je pro zaměstnance konkrétně jméno a prestiž firmy. Dále byli respondenti 

dotazováni, zda mají zájem se zdokonalovat ve svém současném zaměstnaní a firma zde 

opět dosahuje velmi dobrých výsledků, kdy 56,8 % respondentů uvádí, že se rozhodně 

chtějí zdokonalovat a 32,4 % uvedlo, že spíše tento zájem mají. Pouze šest dotazovaných 

uvádí, že spíše zájem nemají a jen dva nemají zájem vůbec. Další otázka se ptala, zda 

zaměstnanci mají možnost kariérního postupu. Celkově se dá konstatovat, že zaměstnanci 

mají ve firmě příležitost kariérně růst, ne však vždy tuto možnost chtějí využít. Pouze 

28,4 % respondentů uvedlo, že by chtěli kariérní postup, ale nemají k tomu možnost. 

Po ukončení dotazníkového šetření bylo provedeno testování předem stanovených 

hypotéz, kterých bylo celkem tři a byly odvozeny přímo z otázek v dotazníku. 

• Hypotéza 1: 60 % zaměstnanců Firmy A jsou spokojení se svým zaměstnáním. 

• Hypotéza 2: 60 % zaměstnanců hodnotí mzdu jako největší motivaci k práci. 

• Hypotéza 3: 60 % zaměstnanců považuje své mzdové hodnocení za odpovídající 

vzhledem ke kvalitě a množství odvedené práce. 

Testování hypotéz probíhalo na 5 % hladině významnosti, přičemž Hypotéza 1 byla 

zamítnuta a přijala se alternativní hypotéza. Z toho plyne, že více než 60 % zaměstnanců 

je spokojeno se svým zaměstnáním ve Firmě A. Na základě testování Hypotézy 2 se 

přijala nulová hypotéze a tím se tedy potvrdilo, že mzda představuje nejdůležitější faktor 

motivace pro 60 % zaměstnanců. U třetí hypotézy došlo k zamítnutí nulové hypotézy 

a byla přijata alternativní, takže můžeme tvrdit, že 60 % zaměstnanců si myslí, že jejich 

měsíční mzda odpovídá kvalitě a kvantitě odvedené práce. 

Výzkumná otázka zní: Do jaké míry jsou zaměstnanci Firmy A (Sdíleného centra 

finančních služeb) spokojeni s aktuálním motivačním systémem a jednotlivými složkami 

benefitů? 

Odpověď na stanovenou výzkumnou otázku zjišťuje především otázka č. 11, která se ptá: 

„Jak jste spokojen/a s jednotlivými benefity?“ Na základě odpovědí a přepočtu je níže 

uvedena tabulka s jednotlivými složkami benefitního systému a spokojeností 

zaměstnanců.  
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Tabulka č. 10: Spokojenost s benefity (Zdroj: vlastní zpracování) 

Benefity Spokojenost zaměstnanců 

Stravenky 79,73 % 

Příspěvek na penzijní pojištění 45,95 % 

Zvýhodněný mobilní tarif 52,70 % 

Čtvrtletní bonus 86,49 % 

MultiSport karta 24,32 % 

Makro karta 28,38 % 

Jazykové kurzy 79,73 % 

Výroční bonus 77,03 % 

1 týden dovolené navíc 90,54 % 

Celková průměrná spokojenost s benefity 62,76 % 

 

Z tabulky je patrné, že nejméně jsou zaměstnanci spokojeni s MultiSport a Makro kartou, 

kde se spokojenost pohybuje okolo 25 %. Naopak nejvíce jsou spokojeni zaměstnanci 

s dovolenou navíc, kde je výsledek spokojenosti přes 90 %, dále pak si velmi dobře vede 

čtvrtletní bonus, jazykové kurzy a stravenky. Pokud se zprůměruje spokojenost všech 

jednotlivých benefitů, tak odpověď zní, že celková míra spokojenosti zaměstnanců 

s jednotlivými benefity činí 62,76 %. 
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 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A JEJICH PŘÍNOS 

Obsahem závěrečné kapitoly jsou návrhy a doporučení na vylepšení stávajícího 

motivačního systému ve Firmě A – sdílené centrum služeb, přičemž se vychází 

z odpovědí respondentů z provedeného dotazníkového šetření. 

Účelem návrhů a jednotlivých doporučení je zvýšení motivace a spokojenosti 

zaměstnanců, aby si firma udržela ty stávající a rovněž se stala více atraktivní pro nově 

příchozí zaměstnance a zvýšila svoji konkurenceschopnost na pracovním trhu.  

Dále by měly tyto návrhy sloužit ke zvýšení pracovní výkonnosti zaměstnanců a zlepšit 

nejen jejich dosahované výsledky, ale také celkové výsledky firmy. 

Firma si musí být vědoma, že se vše vyvíjí, korporátní prostředí je velmi dynamické, 

trendy se neustále mění a na základě těchto změn by měla společnost následně zvolit 

reakci. Pro udržení atraktivity by měla být pružná, reagovat na podněty nejen zvenčí,  

ale rovněž na podněty svých zaměstnanců. Na základě těchto skutečností by měla i svůj 

motivační systém měnit a přizpůsobovat. Návrhy a doporučení, které jsou zde 

prezentovány, mají především základ v podnětech od zaměstnanců a jsou tedy aktuální 

a mají přímý vliv na jejich spokojenost ve firmě, proto je dobré, aby se firma těmito 

návrhy zabývala a snažila se o uvedení do praxe. 

Nové řešení motivačního systému obsahuje tyto změny: 

• Zavedení home office a sick days 

• Příspěvek na MultiSport kartu 

• Restrukturalizace výročního bonusu 

• Úprava příspěvku na penzijní pojištění 

• Příspěvek na dopravu 

• Úprava pracovní doby 

 Zavedení home office a sick days 

Firmy v dnešní době tyto dva benefity ve velké míře nabízejí a dá se říct, že Firma A si 

absencí těchto dvou benefitů snižuje konkurenceschopnost na pracovním trhu. Personální 

agentura Hays Czech Republic provedla v roce 2016 průzkum nejžádanějších benefitů  
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a z pohledu zaměstnanců jsou tyto dva benefity na předních příčkách oblíbenosti v České 

republice. 

 

Graf č. 15: Průzkum Hays 2016 – nejžádanější benefity 

(Zdroj: www.hays.cz/cs/groups/hays_common/@cz/@content/documents/ 

digitalasset/ hays_1602080.pdf) 

Home office 

Zaměstnanci měli příležitost se libovolně vyjádřit, jaké další složky benefitů by ve firmě 

uvítali a jednoznačně na první místě se umístila občasná práce z domu neboli home office. 

S ohledem na dosavadní vývoj pracovního trhu je tento benefit hojně využívaný v mnoha 

firmách, zvláště v těch, kde převažuje kancelářská práce. Dříve než firma implementuje 

doporučení, měla by zvážit všechna pro a proti čili měla by dát na jednu stranu nerovnice 

náklady implementace a využívání home office a na druhou stranu pak přínosy a pozitivní 
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efekty tohoto benefitu. Jestliže očekávané přínosy jsou větší než očekávané dodatečné 

náklady, home office by měl být implementován. 

Do nákladů by firma měla započítat jakékoli pořizování nových technologií, které můžou 

zaměstnanci potřebovat pro práci z domova. Zaměstnanci ve firmě převážně využívají 

k práci stolní počítače a na vedoucích pozicí mají pracovníci k dispozici laptopy. Avšak 

ve firmě v letošním roce došlo k nákupu čtyřiceti přenosných počítačů, laptopů, které se 

postupně distribuují mezi zaměstnance. Zároveň firma úspěšně otestovala a zavedla 

technologie, které umožňují zaměstnancům vzdálený přístup, tzn. zaměstnanec se může 

do firemní sítě připojit z domu na svém osobním počítači a má tak přístup ke všem 

systémům a souborům. Dá se tak říct, že Firma A je po technologické stránce velmi dobře 

vybavena na zavedení home office. Jako další náklady můžeme považovat rovněž školení 

příslušných pracovníků ohledně nově pořízeného hardwaru a softwaru a školení 

vedoucích pracovníků a manažerů, týkající se efektivního řízení týmů na dálku. 

Ohledně přínosů je jejich kvantifikace v peněžních jednotkách mnohem komplikovanější, 

než je tomu u nákladů. Ovšem přínosy pro zaměstnance jsou zřejmé. V prvé řadě se jedná 

o snížení času stráveného dojížděním do zaměstnaní a tím tak vzniká mnohem více 

prostoru pro osobní čas, který zaměstnanci můžou věnovat rodině, relaxaci, sportu  

nebo svým koníčkům. Pokud vezmeme v úvahu dojezdovou vzdálenost 30 minut 

do zaměstnání a využití home office jedenkrát týdně, je čas ročně ušetřený na dojíždění 

roven padesáti hodinám, což odpovídá zhruba šesti dnům dovolené navíc. Dalším 

přínosem home office může být vyšší efektivita práce zaměstnanců, jejich vyšší 

spokojenost s prací a s její vyvážeností s osobním životem, protože i spokojenost 

a psychická vyrovnanost mohou zapříčinit vyšší produktivitu vzhledem k nižší 

nemocnosti. 

Rozvržení pracovní doby je v případě home office na zaměstnanci, ale firma by měla dbát 

na následující: 

• Omezení maximální pracovní doby v jednom dni. 

• Zamezit práci v noci (22:00 – 06:00). 

• Zkoordinovat potřeby dodavatelů a ostatních zaměstnanců, spolupracovníků 

a podle toho čas rozvrhovat. 

• Při práci na home office zaměstnavatel nehradí osobní překážky v zaměstnání, 

jako je návštěva lékaře. 
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• V případě úrazu nese zodpovědnost zaměstnavatel, ale na zaměstnance padá 

důkazní břemeno. 

Zaměstnavatel zajistí bezpečný přenos dat: 

• Přístup do firemní sítě a systémů. 

• Nadřízený kontroluje práci, stanovuje termíny a aktivně komunikuje 

se zaměstnanci na home office. 

• Nadřízený schvaluje předem zaměstnanci home office. 

Firma by měla při implementaci tohoto návrhu vytvořit interní směrnici, která bude 

definovat pravidla pro práci z domu. 

Sick days 

Druhý, nejžádanější benefit ze strany zaměstnanců Firmy A, je dle výsledků 

dotazníkového šetření zavedení dnů volna navíc, tzv. sick days. Na sick days se dá 

nahlížet jako na oboustranně výhodný nástroj jak pro zaměstnance, tak pro samotnou 

firmu.  

Výhody pro zaměstnance tkví v poskytnutí dne nebo několika dnů volna navíc  

na zotavenou, které je placené a současně není povinen k návštěvě lékaře s žádostí 

o vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti. Účelem tohoto volna je pokrýt 

onemocnění zaměstnance, které je nezávažné a přechodného charakteru a může se 

uzdravit v řádu několika dnů. 

Výhody na straně zaměstnavatele spočívají v tom, že dojde k fyzickému oddělení 

nemocného od ostatních zaměstnanců a také je velká pravděpodobnost, že dojde 

k brzkému uzdravení nemocného zaměstnance a navrácení do pracovního nasazení. 

Zaměstnavatel tak může předejít delšímu výpadku zaměstnance a oslabení týmu. 

Ekonomické zhodnocení návrhu na sick days 

Nákladem pro zaměstnavatele je v tomto případě mzda nepřítomného zaměstnance. 

Průměrná mzda je vypočtena na základě informací o mzdových nákladech ve výroční 

zprávě Firmy A. Předpokládejme, že firma poskytne svým zaměstnancům tři dny 

zdravotního placeného volna za rok. 

• Průměrný počet zaměstnanců Firmy A je 120. 

• Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců Firma A je 35 580 Kč, tzn. denní 

průměrná hrubá mzda jednoho zaměstnance činí 1 186 Kč. 
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Náklady zaměstnavatele jsou vyjádřeny superhrubou mzdou, proto je nutný přepočet: 

Tabulka č. 11: Výpočet denní superhrubé mzdy (Zdroj: vlastní zpracování) 

Složky mzdy Kč 

Průměrná hrubá mzda 35 580 

Sociální pojištění 24,8 % 8 824 

Zdravotní pojištění 9 % 3 202 

Měsíční superhrubá mzda 47 606 

Denní superhrubá mzda 1 586,87 

 

Vypočtená denní superhrubá mzda na jednoho zaměstnance je základem kalkulace 

nákladů pro firmu, pokud poskytne ročně tři dny sick days pro 120 zaměstnanců: 

Tabulka č. 12: Výpočet nákladů na sick days (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady Kč 

Denní superhrubá mzda / 1 zaměstnanec 1 586,87 

Denní superhrubá mzda / 120 zaměstnanců 190 424,40 

Roční náklady sick days 571 273,20 

 

Roční náklady na tři sick days tedy činí v počtu 120 zaměstnanců celkem 571 273,20 Kč, 

nicméně tyto náklady mají přímou spojitost s průměrnou mzdou a počtem zaměstnanců, 

tudíž se výše nákladů bude měnit v této závislosti, protože obecně průměrná mzda roste, 

počet zaměstnanců se mění v závislosti na fluktuaci, rozšiřování firmy apod. 

 MultiSport karta a výroční bonus 

Zaměstnanci pracující v kanceláři mají převážně sedavou práci, která dlouhodobě 

ovlivňuje jejich zdraví a fyzickou kondici, proto firma nabízí svým zaměstnancům benefit 

v podobě MultiSport karty. Díky této kartě můžou zaměstnanci navštěvovat mnoho 

sportovišť a relaxačních center. Společnost však tento benefit zavedla bez vlastního 

příspěvku, na což zaměstnanci často upozorňovali v dotazníkovém šetření, že tento 

benefit pro ně postrádá bez částečné kompenzace ze strany zaměstnavatele smysl. 
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Tomuto faktu svědčí i výsledek dotazníkového šetření, kde tento benefit patřil mezi 

nejméně využívané, popř. byl hodnocen spíše záporně. Otázky č. 12, 20 a 21 však 

ukázaly, že zaměstnanci by tento benefit velmi rádi využívali, pokud by byl alespoň 

částečně hrazen ze strany firmy. 

Benefit výročního bonusu je popsán v kapitole 4.1.4.6 Výroční bonus. Firma A tento 

benefit zavedla za účelem ocenění loajálnosti, přičemž zohlednila i věk zaměstnance.  

Dle aktuálního nastavení však může nastat situace, kdy zaměstnanec pracující ve firmě 

déle, dostane odměnu nižší než zaměstnanec v určitém věku, přičemž pro firmu  

je strategičtější cílit právě na dlouhodobou spolupráci se svými zaměstnanci, kdy zároveň 

tímto způsobem snižuje fluktuaci a částečně tak redukuje další náklady spojené 

s náborem, školením apod. 

Ekonomické zhodnocení návrhu příspěvku na MultiSport kartu a restrukturalizace 

výročního bonusu 

Zaměstnanci si nyní hradí kartu zcela sami a to částkou 790 Kč za měsíc. Pro účel 

kalkulace mzdy a nákladů bude stanoven příspěvek zaměstnavatele ve výši 300 Kč. 

Tabulka č. 13 – výpočet čisté mzdy zaměstnance (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Čistá mzda bez 

příspěvku 

Čistá mzda  

s příspěvkem 300 Kč 

Hrubá mzda 35 580 35 580 

Sociální pojištění – zaměstnanec 6,5 % 2 312,70 2 312,70 

Zdravotní pojištění – zaměstnanec 4,5 % 1 601,10 1 601,10 

Sociální pojištění – zaměstnavatel 24,8 % 8 823,84 8 823,84 

Zdravotní pojištění – zaměstnavatel 9 % 3 202,20 3 202,20 

Základ daně 47 606 47 606 

Zálohová daň 15 % 7 140,90 7 140,90 

Sleva na dani 2 070 2 070 

Úhrada MultiSport karty 790 490 

Čistá mzda 25 805 26 105 

Roční čistá mzda 309 660 313 260 

Zaměstnanec získá ročně   3 600 
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Výhody na straně zaměstnance jsou zřejmé. Pokud bereme v úvahu průměrnou mzdu 

ve firmě 35 580 Kč, tak zaměstnanec dostane s tímto příspěvkem čistou mzdu ve výši 

26 105 Kč oproti 25 805 Kč a ročně tak získá 3 600 Kč. 

Situace se však může změnit, protože cena MultiSport karty závisí rovněž na počtu 

zaměstnanců, který tento benefit využívá, přičemž se dá dostat na cenu 550 Kč za jednu 

kartu. Lze předpokládat, že po zavedení příspěvku se tento počet zvýší a firma bude 

schopna vyjednat s poskytovatelem nižší cenu. Při zachování výše příspěvku společně  

se snížením ceny za MultiSport kartu se tento benefit stane pro zaměstnance 

ještě oblíbenější. 

Kalkulace nákladů zaměstnavatele opět závisí na počtu zaměstnanců, kteří by tento 

benefit využívali. Dle interních zdrojů HR oddělení má tento benefit za aktuálních 

podmínek v průměru 20 zaměstnanců.  

Tabulka č. 14 – Náklady na příspěvek na MultiSport kartu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Příspěvek zaměstnavatele 300 Kč 

Počet zaměstnanců 20 

Náklady měsíčně 6 000 Kč 

Náklady ročně 72 000 Kč 

 

Roční náklady pro 20 zaměstnanců tedy činí 72 000 Kč. Z otázky č. 11 v dotazníkovém 

šetření vyplývá, že tento benefit ohodnotilo 40 respondentů na stupnici spokojenosti 

1 – 4, přičemž spokojenost byla převážně nízká. Dá se tedy předpokládat, že po zavedení 

příspěvku se spokojenost zvýší, benefit bude využívat více zaměstnanců a náklady  

se tím zvýší. 

Jedna z možností, jak tyto náklady částečně kompenzovat, je restrukturalizace benefitu 

v podobě výročního bonusu, protože dosavadní nastavení vykazuje částečnou 

neefektivitu a lze konstatovat, že v určité situaci není benefit spravedlivý. 

Firma A měla v roce 2019 náklady na výroční bonus spojený s věkem zaměstnance 

ve výši 51 000 Kč a náklady na druhou složku benefitu, tedy pracovní jubileum, činily 

192 000 Kč. Obě tyto částky jsou každý rok pohyblivé, protože závisí na struktuře 

zaměstnanců. 
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V rámci restrukturalizace výročního bonusu je navrženo zrušit životní jubileum a finanční 

prostředky alokovat na náklady příspěvku na MultiSport kartu a v rámci zvýšení motivace 

pro dlouhodobou spolupráci upravit částky odměn pracovního výročí. Tím se sníží 

náklady na MultiSport kartu zhruba o 51 000 Kč, avšak je potřeba počítat se zvýšením 

nákladů na výroční bonus, který se každým rokem mění v závislosti na struktuře 

zaměstnanců. 

Tabulka č. 15 – Návrh výročního bonusu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Událost 
Částka v Kč před 

úpravou 

Částka v Kč po 

úpravě 

Dvouleté pracovní výročí 1 500 1 500 

Tříleté pracovní výročí 2 000 2 500 

Pracovní výročí čtyři a více let 2 500 3 000 

Pracovní výročí každý pátý rok 5 000 5 000 

Životní výročí (věk končící číslem 5 2 000 0 

Životní výročí (věk končící číslem 0) 3 000 0 

 

Tabulka č. 16 – Náklady na příspěvek na MultiSport kartu po úpravě (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

Po alokaci finančních prostředků na snížení nákladů příspěvku na MultiSport kartu činí 

náklady na tento benefit 21 000 Kč, podle údajů za rok 2019. Výše nákladů na novou 

podobu výročního bonusu závisí na měnící se struktuře zaměstnanců firmy. 

Příspěvek zaměstnavatele 300 Kč 

Počet zaměstnanců 20 

Náklady měsíčně 6 000 Kč 

Alokované prostředky -51 000 Kč 

Náklady ročně 21 000 Kč 
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 Úprava příspěvku na penzijní pojištění 

Zaměstnanci v dotazníkovém šetření se několikrát zmiňovali o příspěvku na penzijní 

pojištění, o jeho komplikovanosti a možnosti využití až po roce v zaměstnání. V rámci 

doporučení bude navrhnuto zjednodušení příspěvku tak, aby se pro zaměstnance stal 

atraktivnějším. 

Příspěvek na penzijní pojištění je pro zaměstnavatele daňově uznatelným benefitem 

bez ohledu na jeho výši, avšak pro zaměstnance platí pro osvobození od daně z příjmů 

a odvody pojistného hranice 50 000 Kč za rok. Firma nyní přispívá 300 – 800 Kč 

za dalších podmínek uvedené v kapitole 4.1.4.3 a dále pak jsou tyto podmínky podrobně 

uvedené v interní směrnici. Nepředpokládá se, že dojde k navýšení příspěvku na hranici 

50 000 Kč za rok, a to z důvodu enormního nárůstu nákladů společnosti. 

Součástí doporučení je, aby společnost umožnila využívat tento příspěvek po zkušební 

době na základě návrhů respondentů z dotazníkového šetření a také zjednodušení 

vyplácení tohoto příspěvku na měsíční bázi ve výši příspěvku zaměstnance. Pro opětovné 

dosažení větší loajálnosti zaměstnanců bude maximální příspěvek ze strany 

zaměstnavatele odstupňován na základě délky pracovního poměru zaměstnance a to: 

Tabulka č. 17 – Měsíční příspěvek na penzijní pojištění (Zdroj: vlastní zpracování) 

Délka pracovního poměru Maximální příspěvek 

3 měsíce – 2 roky 300 Kč 

2 – 4 let 500 Kč 

4 – 10 let 1 000 Kč 

10 a více let 1 500 Kč 

 

Ekonomické zhodnocení návrhu příspěvku na penzijní pojištění 

Níže je uvedena kalkulace nákladů tohoto návrhu na základě informací získané v otázce 

č. 3 – Jak dlouho pracujete ve společnosti? Předpokládá se, že příspěvek by využívali 

všichni respondenti a nikdo ze zaměstnanců nepracuje ve firmě nepřetržitě déle  

než 10 let. 
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Tabulka č. 18 – Náklady na příspěvek penzijního pojištění (Zdroj: vlastní zpracování) 

Délka pracovního poměru 
Počet 

zaměstnanců 
Výše příspěvku v Kč Náklady v Kč 

3 měsíce – 2 roky 30 300 9 000 

2 – 4 let 28 500 14 000 

4 – 10 let 16 1 000 16 000 

Náklady celkem: 39 000 

 

Roční náklady za výše uvedených podmínek činí 39 000 Kč. Celkové náklady firmy jsou 

však ovlivněny rovněž daňovou legislativou, protože příspěvek na penzijní pojištění je 

daňově uznatelná položka a slouží ke snížení daňového základu, který vstupuje 

do výpočtu daňové povinnosti firmy.  

 Příspěvek na dopravu 

Celkem devětkrát se zaměstnanci zmínili, že by jako benefit ocenili příspěvek na dopravu. 

Tento benefit přináší řadu komplikací z mnoha důvodů. Aby byl tento příspěvek 

spravedlivý, bylo by nutné jej zavést pro všechny zaměstnance. Ne všichni zaměstnanci 

však musí nutně do zaměstnání dojíždět, protože bydlí blízko kanceláří a chodí pěšky, 

popř. mohou dojíždět na kole. Další zase můžou využívat MHD a jiní zase dojíždí 

vlastním vozem. 

Z pohledu zaměstnavatele je tento benefit daňově uznatelným nákladem, pokud bude 

sjednaný ve vnitřním předpisu a firma si tak může optimalizovat daňovou povinnost. 

Nicméně pro zaměstnance je už situace méně přívětivá. Důvodem je skutečnost, že v § 6 

ZDP se nenachází ustanovení, který by tento příspěvek na dopravu vyjímalo ze základu 

daně nebo by jej osvobozovalo, a tak je příspěvek pro zaměstnance zdanitelným příjmem. 

Níže je uvedena situace, kdy by se firma rozhodla tento příspěvek zavést ve výši 500 Kč 

měsíčně a započítat jej do mzdy zaměstnance. Je rovněž znázorněno porovnání,  

kdyby příspěvek zaměstnanec dostal kompromis ve formě poukázek tzv. Flexi Pass.  
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Tabulka č. 19 – Kalkulace příspěvku na dopravu z pohledu zaměstnance (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Bez příspěvku Peněžní příspěvek Flexi Pass 

Měsíční příspěvek  500 500 

Hrubá mzda 35 580 36 080 35 580 

Sociální pojištění 

-zaměstnanec 6,5 % 
2 312,70 2 345,20 2 312,70 

Zdravotní pojištění 

-zaměstnanec 4,5 % 
1 601,10 1 623,60 1 601,10 

Sociální pojištění 

-zaměstnavatel 24,8 % 
8 823,84 8 947,84 8 823,84 

Zdravotní pojištění 

-zaměstnavatel 9 % 
3 202,20 3 247,20 3 202,20 

Základ daně 47 606 48 275,04 47 606 

Zálohová daň 15 % 7 140,90 7 241,26 7 140,90 

Sleva na dani 2 070 2 070 2 070 

Čistá mzda 26 595 26 940 27 095 

Roční čistá mzda 319 140 323 280 325 140 

Zaměstnanec získá ročně 0 4 140 6 000 

 

Z kalkulace je patrné, že peněžní příspěvek je pro zaměstnance daňově nevýhodný 

a ročně získá o 1 860 Kč méně, než by tomu bylo např. u poukázek Flexi Pass,  

pokud by nastala situace, že by firma nějakým způsobem začala kompenzovat náklady  

na dopravu do zaměstnání, popřípadě by zvážila zcela nový benefit Flexi Pass. Z tohoto 

pohledu nelze doporučit peněžní příspěvek na dopravu do zaměstnání. 

  



93 

 

Tabulka č. 20 – Kalkulace nákladů na příspěvek na dopravu z pohledu zaměstnavatele 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

  Bez příspěvku Peněžní příspěvek Flexi Pass 

Měsíční příspěvek  500 500 

Hrubá mzda 35 580 36 080 35 580 

Hrubá roční mzda 426 960 432 960 426 960 

Sociální pojištění 

-zaměstnavatel 24,8 % 
105 886,08 107 374,08 105 886,08 

Zdravotní pojištění 

-zaměstnavatel 9 % 
38 426,40 38 966,40 38 426,40 

Celkové náklady ročně 571 272,48 579 300,48 577 272,48 

Rozdíl v nákladech 0 8 028 6 000 

Rozdíl v nákladech na 

120 zaměstnanců 
0 963 360 720 000 

 

Z pohledu zaměstnavatele je tento příspěvek rovněž nevýhodný, pokud se jedná 

o náklady na zaměstnance. Kalkulace ukazuje, že roční náklady na jednoho zaměstnance 

vzrostou o 8 028 Kč, což je v počtu 120 zaměstnanců v průměru 963 360 Kč.  

Pokud by se firma rozhodla pro jiný druh příspěvku, např. formou Flexi Pass, tyto náklady 

jsou 720 000 Kč ročně pro 120 zaměstnanců. Rozdíl v ročních nákladech je tedy 243 360 

Kč, což není zanedbatelná částka. Z tohoto pohledu tedy rovněž nelze doporučit finanční 

příspěvek na dopravu, ale firma může zvážit jiný druh příspěvku v nepeněžní formě 

pro zaměstnance a dojít tak ke kompromisu. 

 Úprava pracovní doby 

Respondenti se v dotazníkovém šetření několikrát zmínili v různých formách o pracovní 

době. Byl vybrán jeden návrh, který by měl být ze strany firmy snáze realizovatelný 

s ohledem na složitou nadnárodní strukturu. 
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Kompenzace docházky zaměstnance 

Firma má v docházce zaměstnanců zavedenou kompenzaci času, kdy zaměstnanec přijde 

do práce, popř. na konci pracovní doby odejde domů a při tom provádí aktivity, u kterých 

už reálně nepracuje (např. převléká se, uklízí své pracoviště, zapíná / vypíná počítač). 

Tato doba je stanovena na celkem 6 minut, které jsou automaticky strhávány z docházky 

zaměstnance, s čímž nejsou zaměstnanci spokojeni. Dále je uveden výpočet časové 

kompenzace za týden / měsíc / rok. 

Tabulka č. 21 – Kompenzace v docházce (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
Týden Měsíc Rok 

Kompenzace (hodiny) 0,5 hodin 2 hodiny 24 hodin 

 

Pokud vezmeme v úvahu, že by firma tuto kompenzaci zrušila, zaměstnanec  

by tak v podstatě získal bezmála tři dny vlastního osobního volna za rok (vyjádřeno 

v pracovních hodinách). Avšak přínos je spíše psychologický. 

Zrušením tohoto nastavení docházky však firma může získat mnohem více, a to větší 

důvěru zaměstnanců. Obecně totiž tento systém zaměstnanci v dotazníkovém šetření 

vnímají negativně. Záleží zcela na firmě, aby zvážila přínosy tohoto opatření. Chování 

člověka je v tomto čase velmi individuální. Jednomu zaměstnanci nemusí vadit strávit 

v práci více času ke splnění svých povinností a nebere toto opatření na vědomí,  

avšak druhý zaměstnanec se k tomuto opatření může postavit tak, že v požadovaných 

šesti minutách nebude dělat nic. Pokud zaměstnanec bude ze strany firmy cítit větší 

důvěru, bude spokojenější a posílí to vztah mezi firmou a zaměstnancem. 

Výše uvedené důvody a komentáře respondentů vedou k doporučení zrušit kompenzaci 

docházky a zvýšit tak spokojenost zaměstnanců. 

 Shrnutí návrhů 

Firmě A bylo navrhnuto v souhrnu 7 doporučení na vylepšení dosavadního motivačního 

systému na základě výsledků kvantitativního výzkumu, kterým bylo dotazníkové šetření. 

Po vyhodnocení dotazníku a zároveň s testováním tří předem stanovených hypotéz 
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vyplynulo, že zaměstnanci Firmy A jsou spíše spokojeni se svým zaměstnáním 

a motivačním systémem, ale zároveň poskytli mnoho podnětů na zlepšení. 

Návrhy a doporučení na zlepšení stávajícího motivačního systému jsou následující: 

• Zavedení home office a sick days 

• Příspěvek na MultiSport kartu 

• Restrukturalizace výročního bonusu 

• Úprava příspěvku na penzijní pojištění 

• Příspěvek na dopravu 

• Úprava pracovní doby 

Vybrané návrhy a doporučení jsou aktuální od zaměstnanců a pokud se firma rozhodne 

některé z nich implementovat, měla by tak učinit co nejdříve. Návrhy jsou postaveny tak, 

aby přinesla zaměstnancům zvýšení motivace, spokojenosti a upevnily vztahy  

mezi zaměstnanci a firmou. Návrhy pro firmu představují určité náklady, které jsou 

shrnuty níže v tabulce. 

Tabulka č. 22 – Náklady pro firmu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Návrh Náklady v Kč Náklady celkem v Kč 

Home office - 

1 594 633 

Sick days 571 273 

Příspěvek na MultiSport kartu 72 000 

Restrukturalizace výročního bonusu -51 000 

Úprava příspěvku na penzijní pojištění 39 000 

Příspěvek na dopravu (v případě 

peněžního příspěvku) 
963 360 

Úprava pracovní doby - 

 

Vypočtené náklady rovněž závisí na struktuře zaměstnanců, odvíjí se od jejich počtu 

a zároveň u některých benefitů je kalkulace každý rok odlišná, především u výročního 
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bonusu. Pokud by se firma rozhodla implementovat všechny návrhy, náklady by činily 

1 594 633 Kč při zvolených podmínkách. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení aktuálního motivačního systému Firmy A 

a na základě výsledků kvantitativního průzkum, v tomto případě dotazníkového šetření, 

vytvořit návrhy na vylepšení dosavadního motivačního systému ve Firmě A, a to 

konkrétně v centru sdílených služeb. 

Za účelem dosažení cíle je diplomová práce rozdělená na tři hlavní části. První část 

shrnuje teoretické poznatky, které byly východiskem pro analytickou část. Zde jsou 

představeny pojmy motivace, nástroje stimulace a benefity. 

Druhá část je věnována představení společnosti, organizační struktuře a následně 

stávajícímu motivačnímu systému. Poté je popsán proces sestavení dotazníkového šetření 

a jeho vyhodnocení. Výsledky každé otázky jsou detailně popsány a graficky znázorněny. 

Následuje testování hypotéz, kdy se zjistilo, že více než 60 % pracovníků je se svým 

zaměstnáním ve Firmě A spokojeno, pro více než 60 % zaměstnanců představuje mzda 

nejdůležitější motivátor a více jak 60 % zaměstnanců si myslí, že jejich mzda  

je odpovídající kvantitě a kvalitě odvedené práce. 

Třetí část představuje návrhy a doporučení pro zlepšení stávajícího motivačního systému, 

přičemž se přímo vychází z výsledků dotazníkového šetření. Protože návrhy mají základ 

v podnětech samotných zaměstnanců, měly by tyto návrhy zajistit větší spokojenost 

zaměstnanců, zvýšit jejich motivaci, produktivitu, výkonnost a v neposlední řadě ještě 

více upevnit vztahy zaměstnanců s firmou. Celkem bylo představeno sedm návrhů 

a doporučení – home office, sick days, příspěvek na MultiSport kartu, návrh 

na přepracování výročního bonusu, návrh na přepracování penzijního příspěvku, 

příspěvek na dopravu, úprava pracovní doby. Návrhy byly rovněž hodnoceny 

z ekonomického hlediska a předběžné náklady byly vypočítány na částku 1 594 633 Kč. 
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