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Abstrakt 

Táto diplomová práca sa venuje motivácii zamestnancov ako aj systému ich odmeňovania 

v sledovanej firme, ktorá je zameraná na výrobu a opracovanie kovových výrobkov a 

polotovarov. Diplomová práca pojednáva o analýze súčasného stavu motivačného 

systému a odmeňovania zamestnancov a následne nato pomocou využitia teoretických 

základov a empirického pozorovania navrhuje či už zmeny v aktuálnom motivačnom 

systéme alebo doplňuje nové motivačné prvky k už existujúcim. 

Kľúčové slová 

Motivácia zamestnancov, motivačný systém, systém odmeňovania, zamestnanecké  

benefity 

Abstract 

This diploma thesis deals with the motivation of employees as well as the system of their 

remuneration in the monitored company, which is focused on production of metal 

products and semi-finished metal products. Diploma thesis analyses the current state of 

motivation system and remuneration of employees at the company. Then, by using 

theoretical foundations and empirical observation, changes in the current system or new 

incentive elements to existing ones are being proposed. 
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Employee motivation, incentive system, remuneration system, employee benefits  
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ÚVOD 

Úspech firiem je závislý na mnohých ukazovateľoch a faktoroch. Jedným  

z najhlavnejších sú aj zamestnanci. Práve skrz nich firma vystupuje na verejnosti, oni 

vytvárajú výstupy, či už vo forme služieb alebo produktov. Ak zamestnanci, ktorí  

sú srdcom firmy, nie sú dostatočne motivovaní a spravodlivo ohodnotení, môže ich denne 

podávaný pracovný výkon byť výrazne negatívne odchýlený od ich potenciálneho 

výkonu, ktorý by podávali pri ich správnej motivácii. Keďže zamestnanci sú v prvom 

rade ľudia, z ktorých má každý iný postoj k životu a z toho vyplývajúc aj k práci, je 

potrebné pristupovať k nim individuálne a snažiť sa docieliť ich spokojnosť a správnu 

úroveň motivácie k práci. Práve preto by jedným z hlavných cieľov spoločnosti malo byť 

nastavenie efektívneho motivačného systému, ktorý bude efektívne  prepojený  

aj so systémom odmien. 

Našou motiváciou pre výskum v tejto oblasti, je fakt, že motivačný systém jednej firmy 

nemusí dokonale sedieť druhej firme. Odlišnosti osobností a pováh zamestnancov, ako  

aj druhu vykonávanej práce vytvárajú priestor pre skúmanie, či je motivačný systém 

vybranej firmy pre ňu vhodný, alebo je možnosť ho ešte zdokonaliť a tým zlepšiť 

výsledky ako zamestnancov tak aj danej spoločnosti. 

Práca je rozdelená na 2 hlavné časti a to teoretickú a praktickú. V teoretickej časti sme sa 

venovali zadefinovaniu a popísaniu pojmov, ktoré s motiváciou a odmenou zamestnancov 

súvisia. Preštudovali sme množstvo literatúry, ktorá nám pomohla zamerať sa na isté 

druhy správania zamestnancov, čo nám výrazne pomohlo pri hľadaní a aplikovaní nových 

zmien neskôr v praktickej časti. V tej sme sa ako prvé zamerali na analýzu súčasného 

stavu odmeňovania a motivačného systému spoločnosti, aby sme mali lepší prehľad  

o tom, ktoré oblasti je možné zlepšiť. Následne sme vykonali dotazníkový prieskum 

medzi zamestnancami. Ich odpovede nás posunuli vpred pri návrhoch nových benefitov, 

ako aj pri úprave už existujúceho systému.  
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VYMEDZENIE PROBLÉMU A CIELE PRÁCE 

Naša diplomová práca sa venuje analýze a návrhom na zlepšenie motivačného systému 

spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY, a.s., ktorá sa zaoberá opracovaním a výrobou 

kovových výrobkov a polotovarov. 

V našej práce si stanovujeme za cieľ,  popísať a analyzovať aktuálny stav motivačného 

systému a odmeňovania zamestnancov v spomínanej spoločnosti, a následne na  

to, pomocou získaných dát a údajov je naším cieľom vytvoriť návrh nových a vylepšenie 

starých systémov odmeňovania a motivácie. Naše návrhy by mali slúžiť k zlepšeniu 

výkonnosti a spokojnosti zamestnancov a v neposlednom rade zvýšeniu efektivity 

spoločnosti. 

Hlavnou výskumnou otázkou práce pre nás je: Sú zamestnanci spoločnosti TOPOS 

spokojní s aktuálnym motivačným a odmeňovacím systémom, existuje priestor aj na 

zlepšenia v tejto oblasti? Ak áno, aké zlepšenia by boli najefektívnejšie? 
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METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Pri našej práci  sme použili na získanie dát dotazníkový prieskum, ktorý nám pomohol 

bližšie zachytiť názor zamestnancov na aktuálny stav motivačného a odmeňovacieho 

systému vo firme. 

Celý dotazník bol rozdelený na tri základné časti, ktoré obsahovali rôzne otázky. 

Odpovede na otázky boli buď vopred naformulované alebo boli otvorené, pre lepšie 

zachytenie názoru zamestnancov. V poslednej časti dotazníka bolo možné uvádzať 

odpovede v číselnom vyjadrení od 1 bodu do 10 bodov. Tento spôsob sme zvolili, aby 

sme vedeli vykonať regresnú analýzu, ktorá zachytávala vzťah medzi závislou 

premennou a nezávislými premennými.  Závislá premenná  bola vyjadrená ako prírastok 

motivácie po zavedení nových benefitov (zamestnanci hodnotili prírastok motivácie  

na stupnici od 1 do 10 bodov, kde 1 predstavovalo najmenej a 10 najviac bodov). 

Nezávislé  premenné  predstavovali bodové ohodnotenia jednotlivých novo navrhnutých 

benefitov. Pri modelovaní regresie sme využili softvér STATA. 

Otázky z prvých dvoch častí dotazníku sme prehľadne spracovali vo forme grafov 

poprípade tabuliek a bližšie analyzovali. Dotazníkom získané odpovede budeme využívať 

v práci hlavne na potvrdenie alebo vyvrátenie našich štyroch základných hypotéz:  

 H1: Aspoň 60% zamestnancov sledovanej spoločnosti považuje aktuálny stav ich 

ohodnotenia za  motivujúci. 

 H2: Mzda je najdôležitejším faktorom pri motivácii až 60% zamestnancov 

spoločnosti. 

 H3: Pri regresnej analýze je naším predpokladom kladné znamienko (+) pri 

všetkých signifikantných koeficientoch daných sledovaných benefitov 

(predpokladáme kladné znamienko, pretože benefity by mali zvyšovať motiváciu 

zamestnancov a teda vplývať na ňu pozitívne). 

 H4: Najväčšiu mieru vplyvu benefitov (vyjadrenú ako hodnota koeficientov 

premenných na úrovni významnosti p < 0,05) na motiváciu predpokladáme pri 

benefitoch, ktoré zamestnanci vedia ohodnotiť finančne (rekreačný pobyt, 

príplatok za dopravu MHD, MultiSport karta a kultúrne podujatia).  



10 

 

1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V tejto časti diplomovej práce je kladený dôraz na teoretické východiská, ktoré  

sa zaoberajú teóriou motivácie, vymedzeniu základných pojmov v oblasti odmeňovania 

zamestnancov a súčasne ako ovplyvňuje vedenie zamestnancov ich motiváciu. 

Teoretické východiská práce slúžia ako základný podklad pre vypracovanie diplomovej 

práce. 

1.1 Teórie motivácie 

V tejto časti diplomovej práce sú popísané teórie motivácie zamerané na poznanie 

motivačných príčin, teórie zamerané na priebeh motivačného procesu. Súčasne  

sú popísané motivačné nástroje, zásady motivácie a dôraz je kladený aj na zlyhanie 

motivácie. 

1.1.1 Teórie zamerané na poznanie motivačných príčin 

Teórie hierarchických potrieb 

Autorom tejto teórie, je Abraham Maslow. Jeho teória je považovaná za jednu 

 z najznámejších teórií motivácie a publikoval ju vo svojej hlavnej práci pod názvom 

"Motivation and Personality", čo v preklade zanemená motivácia a osobnosť. Pri 

komponovaní základných stavebných dielov jeho modelu, vychádzal z predpokladu, že 

hlavnými motivačnými zdrojmi sú u ľudí ich potreby. Potrebu vnímal ako medzeru medzi 

žiaducim stavom uspokojenia jednotlivcom a jeho reálnym stavom uspokojenia. Pokiaľ 

táto medzera existuje, človek sa ju snaží zmenšiť alebo úplne eliminovať. Dosiahnutie 

uspokojenia potrieb je podmienené dosiahnutím určitých cieľov, ktoré človeku následne 

na to pomôžu upokojiť potreby. Ľudské potreby Maslow rozdelil na päť skupín  

a hierarchicky ich usporiadal do tvaru pyramídy. Na jej základni sa nachádzajú základné 

fyziologické potreby, nad nimi s nachádza potreba bezpečia, na tretom stupienku sú 

umiestnené potreby spolupatričnosti, a na predposlednom stupienku zadefinoval potrebu 

uznania a úcty a vrchol pyramídy tvoria potreby sebarealizácie. Tieto potreby sa u človeka 

vyskytujú súbežne a naraz. Avšak, ich napĺňane neprichádza v rovnakom pomere. 

Predpokladá sa, že na napĺňanie potrieb na vyšších stupňoch pyramídy je potrebné mať 

do prevažnej miery nasýtené potreby nižších stupňov. Na druhej strane je potrebné 
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vnímať fakt, že prechodom k vyšším potrebám sa pociťovanie nižších potrieb úplne 

vytratí. Napríklad medzi základnými fyziologickými potrebami je potreba jedla a pitia. 

Nie je možné očakávať, že ak sa človek nachádza na vyššom stupni uspokojovania potrieb 

už nebude pociťovať hlad a smäd Je však nemožné nespomenúť, že pri zostavovaní tejto 

teórie Maslow bral motiváciu a celý systém uspokojovania potrieb ako pomerne 

všeobecný (Blažek, 2014). 

V prípade našej práce je vhodné uviesť ako sa daná teória dá premietnuť v pracovnom 

prostredí, tak ako to uvádza aj odborná literatúra (Blažek, 2014): 

 Fyziologické potreby:  

Spadajú sem hlavne potreby, ktoré sú úzko prepojené so základnými ľudskými 

potrebami prežitia a udržania existencie. V kontexte pracovnej motivácie ich 

môžeme chápať ako minimálnu formu mzdy, za ktorú si jedinec dokáže 

zaobstarať potraviny, bývanie a podobné záležitosti potrebné pre prežitie. Taktiež 

sem môžeme zaradiť aj potrebu vhodného osvetlenia, hygienických potrieb alebo 

napríklad akustických podmienok pri výkone svojej práce. 

 

 Potreba bezpečia:  

V základnom modeli je tento stupeň potreby uspokojený vtedy, ak jedinec 

pociťuje pocit bezpečia, je ochránený pred fyzickým alebo psychickým 

ohrozením. Pri práci by sme ako fyzické ohrozenie mohli brať do úvahy napríklad 

životu nebezpečné pracovné prostredie. Naopak pri duševnom ohrození je 

relevantné spomenúť pocit bezpečia z dôvodu garantovanej pracovnej zmluvy na 

istú dobu, alebo taktiež existencia sociálneho zabezpečenia, v prípade 

neočakávaných negatívnym udalostí. 

 

 Potreba spolupatričnosti:  

Jednou z významných túžob zamestnanca môže byť aj dobré začlenenie sa do 

kolektívu, výborné medziľudské vzťahy s kolegami alebo poprípade aj 

nadriadenými či podriadenými. Spolupatričnosť sa utužuje taktiež tým ,že 

pracovník má možnosť spolupodieľať sa na vedení projektov. 
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 Potreba uznania a úcty:  

Pramení vo všeobecnosti z túžby uznania statusu osoby druhými ľuďmi alebo 

spoločnosťou. V práci je možné vnímať uznanie pochádzajúce z druhu práce, 

ktorú daný človek vykonáva (prestížna práca na vysokej pozícii), taktiež je možné 

získať úctu a obdiv u spolupracovníkov alebo u vedenia firmy. 

 

 Potreba sebarealizácie: 

Pramení zo stotožnenia zmyslu vykonávanej práce so zmyslom života daného 

jedinca. Človek si teda hľadá prácu, ktorá preňho je povolaním či priam až 

poslaním, a nie len zamestnanie, ktorého jedinou výhodou by bola finančná 

odmena v podobe mzdy. 

Teórie troch kategórií potrieb 

Tento teoretický model bol založený v nadväznosti na Maslowov model hierarchii 

potrieb. Autorom je Clayton P. Alderfer, ktorého práca v tejto oblasti sa nazýva "Human 

Needs in Organizational Settings" ("Ľudské potreby v organizačných zoskupeniach") 

(Blažek, 2014).  

Podľa tejto teórie sa ľudské potreby delia do nasledujúcich troch kategórií (Blažek, 2014): 

 Potreby existencie. 

 Potreby sociálnych vzťahov v pracovnému okoliu. 

 Potreby ďalšieho osobného, resp. profesijného a kvalifikačného rozvoja. 

Túto teóriu je možné v literatúre nájsť aj pod označením ERG. Toto označenie pochádza 

z troch anglických slov, opisujúcich tri základné skupiny potrieb, a to Existence (E), 

Relatedness (R) a Growth (G). Keďže je model vytvorený v nadväznosti na Maslowovu 

koncepciu vychádzajúcu z hierarchie potrieb, identicky aj v tomto modeli platí, že sa 

potreby uspokojujú v istom poradí (Blažek, 2014). 

Teórie potreby dosiahnuť úspech 

Zatiaľ čo predchádzajúce teórie by sa dali aplikovať na rôznych zamestnancov, teória 

potreby dosiahnutia úspechu, je najlepšie aplikovateľná na pracovníkov na vedúcich 

pozíciách.  
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Dôvodom je to, že autor David McClelland v knihe "The Achieving Society" (Úspešná 

spoločnosť) bližšie špecifikoval tri stupne potrieb a to (Blažek, 2014): 

 Potreba spolupatričnosti:  

Prejavuje sa najmä v tímoch pracovníkov, kde dokončenie istého zadania nie je 

podmienené prácou jediného zamestnanca ale skupiny, ktorá medzi sebou musí úzko 

kooperovať. Táto potreba zodpovedá tretiemu stupňu potrieb v Maslowovej pyramíde 

potrieb. 

 Potreba moci:  

Pramení z ľudskej potreby presadzovania si moci. Pri tejto potrebe je taktiež vnímané 

prepojenie s Maslowovou hierarchiou potrieb, a to konkrétne na 4 stupni. Potreba 

moci je jednou z typických manažérskych vlastností, často je pozorovaná pri 

zamestnancoch, ktorý majú snahu dosiahnuť v danom kolektíve istú vplyvnú pozíciu. 

 Potreba úspešného uplatnenia:  

Jej podstata tkvie v práci pracovníka, ktorá sa vyznačuje potrebou kreativity. 

Zamestnanec si hnaný touto potrebou  sám stanoví náročnejšiu úlohu, samozrejme nie 

až do tej miery, že by úloha bola preňho neriešiteľná - riziko neúspech príliš vysoké. 

Teórie dvoch faktorov 

Autor Frederick Herzberg sformuloval dve hlavné skupiny vybraných faktorov. V prvej 

zo skupín zadefinoval faktory, ktoré ovplyvňujú pracovnú spokojnosť a v tej druhej 

skupine popísal faktory  majúce vplyv na pracovnú nespokojnosť. Prvú skupinu označil 

taktiež pojmom motivačné činitele. Ich efekt na spokojnosť pracovníkov vnímal, tak ,že 

v prípade pozitívneho účinku motivačného činiteľa sa spokojnosť pracovníka zvýši. 

Zatiaľ čo naopak negatívne účinky sú vnímané ako  nespokojnosť. Druhou skupinou sú 

faktory ovplyvňujúce pracovnú spokojnosť, tieto pomenoval aj ako  "frustračné činitele". 

Ich negatívne pôsobenie prináša pracovníkovi nespokojnosť a pozitívne účinky 

neprinášajú spokojnosť, ale sú vnímané len ako absencia nespokojnosti. Ako príklad 

motivačných činiteľov je možné uviesť odmenu alebo ocenenie za dobre vykonanú prácu, 

uznanie vedúcim, možnosť sebarealizácie pri riešení úloh, miera zaujímavosti práce, 

výška dosiahnutého úspechu po vykonaní úlohy a podobné iné činitele. Je teda možné 
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povedať, že táto kategória faktorov úzko súvisí s vykonávanou prácou a odmenou 

plynúcou z nej (Armstrong, 2006). 

V prípade frustračných činiteľov, je zaujímavým faktom, že ich pozitívny vplyv si 

pracovníci často ani neuvedomujú, možno povedať, že ich berú za samozrejmosť. Avšak 

po prekročení pod istú hranicu (do úvahy berieme negatívny smer posunu k horšiemu 

stavu), začínajú pracovníci tieto činitele vnímať ako negatívum, čiže začínajú pociťovať 

nespokojnosť. Herzberg popísal frustračné činitele aj pojmom hygienické vplyvy. Medzi 

tieto faktory môžeme zaradiť napríklad personálnu politiku vo firme, medziľudské 

vzťahy a atmosféra na pracovisku, technické vybavenie pracoviska, hygienické 

podmienky, čistota priestorov alebo dokonca aj status pracovného miesta (Armstrong, 

2006). 

1.1.2  Teórie zamerané na priebeh motivačného procesu 

Teórie očakávaní 

Medzi hlavné pojmy, s ktorými táto teória operuje, zaraďujeme valenciu, inštrumentalitu 

a očakávania. Valencie predstavuje istú hodnotou, ktorú pre človeka má cieľ danej 

činnosti. Inštrumentalita je v teórii chápaná ako nástroj, ktorý si daný jednotlivec zvolí 

pre dosiahnutie cieľa. Pravdepodobnosť dosiahnutia cieľa je definovaná pod pojmom 

očakávania. Autor Victor H. Vroom, vo svojom diele "Work and Motivation" (Práca  

a motivácia) uviedol rovnicu motivácie človeka (Armstrong, 2006): 

M = V x E 

M = sila motivácie 

V = valencia, hodnota 

E = očakávanie (Armstrong, 2006). 

Motiváciu človeka teda ovplyvňuje to , ako on sám vníma cieľ svojich činností. Ak je 

preňho dosiahnutie cieľa veľmi významné, jeho motivácia rastie. Taktiež je výška 

motivácie priamo úmerná aj s druhou veličinou, a to očakávaním. Jedinec je viac 

motivovaný k cieľom, pri ktorých vníma vyššiu pravdepodobnosť ich dosiahnutia 

(Armstrong, 2006). 
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Existujú však aj prípady, pri ktorých hodnota, o ktorej dosiahnutie sa človek usiluje 

nespočíva priamo v dosiahnutí cieľa. Napríklad v situácii kedy, je takouto hodnotou 

odmena zamestnanca za vykonanú prácu. V takomto prípade človek začína uvažovať aj 

o pravdepodobnosti jej udelenia (Armstrong, 2006). 

Medzi nezávislými premennými v rovnici Vrooma môže existovať istá korelácia. Tento 

vzťah môže prameniť z faktu, že  pri vyššej hodnote cieľa, sa dá predpokladať a očakávať 

aj nižšia pravdepodobnosť dosiahnutia, pretože ciele s vyššou hodnotou sú obvykle ťažšie 

dosiahnuteľné. Taktiež, sa však na danú situáciu dá pozrieť pri opačných hodnotách 

týchto dvoch veličín. Ak je napríklad cieľ veľmi ľahko dosiahnuteľný, tak sa 

predpokladá, že jeho hodnota sa nachádza tiež na nižších úrovniach. Takýto stav vedie  

k nižšej motivácii. Z dlhodobého hľadiska teda je rutinná jednoduchá práca vnímaná ako 

nemotivujúca, alebo  znižujúca motiváciu (Armstrong, 2006). 

Vroom taktiež podotýka, že jednotlivci s ambíciami a taktiež úspešný jedinci vyhľadávajú 

prevažne cieľ náročnejšieho charakteru, ktoré im prinášajú vyššiu hodnotu po ich 

dosiahnutí. Pri takýchto okolnostiach však riziko nesplnenia úlohy nie je nulové, avšak 

podľa autora ani extrémne vysoké. Primeranú  mieru rizika nepovažuje za demotivačný 

faktor (Armstrong, 2006). 

Rozšírený model teórie očakávaní 

Autori Lyman W. Porter a Dward E. Lawler popísali tento model vo svojom diele pod 

názvom Attitudes and Performance (Manažérske sklony a výsledky činnosti). Podstatou 

ich myšlienok bola syntéza už vyššie popísanej Teórie očakávaní od Vrooma a iných 

teórií motivácie. S Vroomom súhlasili, že subjektívne vnímaná odmena, či hodnota cieľa, 

po jeho splnení a taktiež subjektívne vnímaná pravdepodobnosť dosiahnutia úspechu pri 

riešení zadania môžu vyvolať pri pozitívnom odhade vyššie úsilie. Tvrdili však, že toto 

úsilie by nemalo byť priamo spojené s výkonom. Toto úsilie vnímajú ako závislé na 

schopnostiach daného jedinca, a na jeho vnímaní svojej profesijnej role (Armstrong, 

2006). 

Podstatou je teda rozhodovanie pracovníka v dvoch úrovniach. Na prvej úrovni sa 

rozhoduje o pravdepodobnosti dokončenia úlohy. Ide teda o jeho subjektívne hodnotenie 

náročnosti úlohy, ktorú dostal a následne na to zhodnotenie jeho schopností a zručností, 
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ktoré daná práca vyžaduje. Následne na to sa presunie do druhej úrovne hodnotenia, 

v ktorej sa zamýšľa and tým, aká bude odmena za dosiahnutie daného cieľa. Vedomosť  

o náročnosti zadania a jeho potrebnom úsilí už má, takže ju porovnáva s potenciálnou 

dosiahnuteľnou odmenou. V prípade, že odmena je v porovnaní s náročnosťou úlohy 

príliš nízka, pracovník môže byť nemotivovaný (Armstrong, 2006). 

Teórie spravodlivej odmeny 

Autorom teórie je John S. Adams, ktorý ju predstavil v diele "Inequity in Social 

Exchange" (Nespravodlivosť v sociálnej výmene). Adams pozoroval vzťah medzi tým, 

čo ľudia musia obetovať, respektíve vynaložiť na dosiahnutie istého cieľa, a naopak, čo 

jeho dosiahnutím dostanú. Hlavnou myšlienkou teórie, je dosiahnutie sociálnej 

rovnováhy. Porovnávanie prebieha na úrovni seba samého aj na úrovni iných ľudí. Jedinci 

porovnávajú, medzi sebou, čo do práce vkladajú oni (čas, náklady a podobné obete)  

a taktiež porovnávajú aj jej výstupy v podobe odmeny, uznania nadriadených a podobne 

(Blažek, 2014).  

Svoju teóriu sformuloval aj do rovnice vyjadrujúcej vzťah medzi vybranými veličinami 

(Blažek, 2014): 

𝑍

𝑉
=

𝑍𝑖

𝑉𝑖
 

Z = zisk daného subjektu 

V = obeta daného subjektu 

Zi = zisk porovnávaného subjektu 

Vi = obeta porovnávaných subjektov (Blažek, 2014). 

1.1.3 Motivačné nástroje 

Každý  človek je jedinečný a unikátny. Taktiež aj zmýšľanie jednotlivcov je individuálne 

a pri každom z nás jedinečné. Avšak  je možné zovšeobecnene a zatriedenie jednotlivcov 

do istých skupín s podobou povahou, názorom, či myšlienkami. V manažérskej praxi je 

teda potrebné zamestnancov brať ako individuálne jednotky, kde každý z nich je 

motivovaný inými pohnútkami a sú naňho aplikované individuálne motivačné nástroje. 
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Čo funguje pri motivácii jedného zamestnanca nemusí fungovať pri druhom a naopak. 

Ten správny návod na motiváciu všetkých naraz neexistuje (Plamínek, 2010). 

Musíme rozlišovať medzi dvoma základnými faktormi motivácie a to sú vnútorné  

a  vonkajšie faktory. Inak povedané hmotné (vonkajšie) a nehmotné (vnútorné)  faktory 

(Plamínek, 2010). 

Vonkajšie motivačné nástroje 

Vonkajšia motivácia je charakteristická tým, že zamestnanca motivuje finančná alebo iná 

odmena. Treba však do úvahy brať nie len odmenu za jeho prácu, ale aj jeho sklon  

k očakávaniu odmeny za akúkoľvek prácu, ktorú vykoná nad rámec dohody medzi 

vedúcim. Pri motivácii pracovníkov stimulovaných vonkajšími faktormi, respektíve 

materiálnou odmenou je vhodné stanoviť jasné očakávanie výsledkov práce zo strany 

vedúceho. Vhodné je aj presne zadefinovať a oboznámiť zamestnanca stým, aká je jeho 

odmena za vykonanú prácu a aká je odmena za prácu vykonanú nad rámec základných 

požiadaviek. Keďže motivačným faktorom tejto skupiny zamestnancov je odmena, či už 

finančná alebo iná, je potrebné aby mohol ovplyvňovať výsledky svojej práce tým že 

bude výkonnejší. Pre tento druh zamestnancov je napríklad odmena v podobe pevne 

stanovenej hodinovej odmeny nemotivujúca, zatiaľ čo ak by bola odmena stanovená ako 

istá fixná zložka s možnosťou zvýšenia odmeny v prípade vyšších výkonov, zamestnanec 

by bol motivovaný tým správnym spôsobom. Právna motivácia následne ovplyvní jeho 

výkon a aj výsledky firmy. Vhodným nástrojom je teda podpora a zvýšenie podielu 

výkonového odmeňovania na celkovom odmeňovaní, poprípade zavádzanie odmien, 

ktoré sú nepeňažného charakteru. (Plamínek, 2010) 

Vnútorné motivačné nástroje 

Pri niektorých zamestnancoch je však možné pozorovať isté pacované nasadenie aj  

v prípade, že nie sú odmeňovaní na základne výkonu. V takomto prípade sa jedná  

o vnútornú motiváciu zamestnanca, ktorá ho ženie k vyšším pracovným výkonom aj and 

rámec základných povinností (Plamínek, 2010). 

K týmto faktorom vnútornej motivácie patrí napríklad snaha získať uznanie 

nadriadeného, rešpekt pred spolupracovníkmi. Často zamestnancov vnútorne poháňa aj 

snaha o rozvíjanie svojich schopností a zručností, záujem o prekonávanie výziev, ktoré 
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predstavujú náročnejšie pracovné úlohy. V niektorých prípadoch ide aj o záujem 

vykonávať zmysluplnú a spoločensky významnú prácu, ktorá prináša jednotlivcovi istý 

spoločenský status (Plamínek, 2010). 

1.1.4 Zásady motivácie 

Ako sme už uviedli, je potrebné poznať akým nástrojom motivovať zamestnancov. Je 

však potrebné upozorniť aj na to, že výber nástrojov motivácie nie je jediným dôležitým 

krokom v motivačnom procese. Nemenej dôležité je aj dodržiavanie zásad, čiže je 

potrebné určiť spôsob ako zaobchádzať s motivačnými nástrojmi.  Medzi hlavné tri 

pravidlá ako motivovať patrí spôsob ako ľudí motivovať, to znamená, či sú motivovaní 

na základe odmien alebo pod hrozbou sankcií. V nadväznosti na to je dôležité brať do 

úvahy fakt, že odmeny sú najúčinnejšie ak prichádzajú v čo najskôr. A v neposlednom 

rade je potrebné akceptovať zásadu, že sankcie vyplývajúce z nesplnenia úlohy by mali  

byť reálne, inak nevytvárajú dostatočný rešpekt (Urban, 2003). 

Ľudia konajú na základe toho ako sú motivovaní 

Motiváciu v pracovnom prostredí výrazne ovplyvňuj okolnosti  a situácie, ktoré 

pracovníci v pracovnom prostredí zažili. Minulé skúsenosti teda ovplyvňujú našu chuť 

do práce a taktiež aj pracovné nasadenie. Ak má zamestnanec nedostatočnú chuť do 

práce, nemusí to byť spôsobené tým, že spôsob motivácie je zvolený manažérom zle. Ako 

príklad si uvedieme situáciu kde zadáme 2 zamestnancom úlohy (každému z nich jednu, 

každá úloha je približne identicky časovo náročná v prípade oboch zamestnancov). 

Uvažujme, že jeden z nich ju dokončí skôr ako druhý. Do termínu ukončenia úlohy mu 

ešte zostáva nejaký čas tak sa rozhodneme pridať mu ešte 2 menšie úlohy nad rámec. 

Druhý zamestnanec odovzdá riešenie úlohy neskôr alebo na daný termín odovzdania 

a odmena oboch pracovníkov je taká istá. Prvý zo zamestnancov, ktorý bol šikovný 

a skončil skôr, je v nevýhode nakoľko mal vypracovať úlohy nad stanovený rámec  

pritom za identickú odmenu, ako pracovník, ktorý sa s riešením úlohy neponáhľal. Takéto 

skutočnosti môžu pôsobiť silným demotivačným efektom. Ak by sme sa zamysleli pred 

zadávaním úloh, mohli sme pracovníkov motivovať buď dodatočnou odmenou, 

v prípade, že úlohu dokončia v predstihu a budú môcť vyriešiť úlohy nad rámec ich 

povinností. Na druhej strane je motivácia možná aj hrozbou trestu, v prípade, že 

zamestnanec prekročí stanovený dátum na odovzdanie riešenia úlohy (Urban, 2003). 
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Odmena je účinná vtedy, ak prichádza rýchlo 

Odmena či už vo forme finančnej alebo nefinančnej je najúčinnejšia na výkon 

pracovníkov ak je  poskytnutá v čo najkratšom čase po dokončení danej úlohy. Tak ako 

odmena tak aj sankcia alebo trest by mal tiež prichádzať čo najskôr. Niekedy aj malá 

odmena, ktorá prichádza rýchlo je znamená pre zamestnanca viac ako väčšia odmeny, 

ktorá prichádza pomerne neskoro. Je všeobecne známe, že výplatné termíny firiem 

manažéri nedokážu ovplyvniť, takže forma finančnej odmeny môže prichádzať aj  

pomerne neskoro. Avšak existuje aj forma odmeny, ktorú vieme využiť okamžite 

a navyše bez dodatočných nákladov. Takouto formou odmeny je napríklad pochvala, 

ktorá môže pre pracovníka pôsobiť pozitívne, nakoľko je preňho možné touto formou 

získať rešpekt, či uznanie v kolektíve.  Takýto spôsob odmien však vedúci a manažéri 

často podceňujú, považujú pochvalu za bezvýznamnú z pohľadu zamestnanca, avšak 

skutočnosť je iná (Urban, 2003). 

Hrozba sankcií musí byť reálna 

Tresty na ľudí majú pôsobiť odstrašujúco. Presne tak aby sa človek zriekol nevhodného 

správania, pretože aj keď je preňho príjemnejšie alebo výhodnejšie. Neoplatí sa mu konať 

daným spôsobom práve v dôsledku sankcie či trestu. Ak však sankcia alebo trest 

neprichádzajú, alebo sú len na úrovni ústneho pokarhania, zamestnanec sa časom stane 

odolným. Pokarhanie už preňho nemá taký odstrašujúci efekt ako po prvý krát, dokonca 

sa časom môže stať úplne rezistentným voči takejto forme trestu.  Je preto potrebné aby 

trest predstavoval reálnu hrozbu. Poprípade, ak ide o trest, ktorý sa rieši pokarhaním, 

malo by sa po viacerých upozorneniach pristúpiť k sankcii s vážnejšími dôsledkami. 

Taktiež ak sa výkon, či správanie pracovníka hodnotí v podniku napríklad známkami, 

bolo by vhodné prepojiť tieto hodnotenia s odmeňovacím systémom alebo systémom 

sankcií. V takomto prípade môže odmena jedného a neodmenenie druhého zamestnanca 

byt vnímaná ako trest - sankcia za nižší výkon sa prejaví tak, že z celkového možného 

objemu prémií dostane pracovník menšiu časť (Urban, 2003). 

1.1.5 Desať motivačných nástrojov 

Motivačné nástroje môže vedúci na pracovisku využívať rýchlo a efektívne. Vyznačujú 

sa pomerne nízkou časovou náročnosťou realizácie.  
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Literatúra uvádza nasledujúcich desať základných motivačných nástrojov (Urban, 2003): 

 Objasnenie, prečo je splnenie úlohy zamestnancom prospešné preňho 

individuálne  a pre spoločnosť ako celok. 

 Zamestnanca je vhodné pochváliť čo najskôr po splnení úlohy, pochvala by mala 

byť vykonaná osobne. 

 Vedenie zamestnancov k rozhodovaniu o procesoch, najdôležitejšie je zamerať sa 

pri tom hlavne na zamestnancov, ktorých sa rozhodovanie priamo dotýka   

a ovplyvňuje ich osobu. 

 Povzbudenie zamestnancov k osobnému rozvoju, poprípade ak je možné dať 

zamestnancovi príležitosť zlepšiť sa v danej oblasti alebo si inak rozšíriť svoje  

vedomosti - prínosné je to ako pre zamestnanca tak aj pre firmu. 

 Poskytovanie informácií o budúcom vývoji firmy pracovníkom - zlepší to ich 

prípravu, či už vedomostnú alebo duševnú na budúce úlohy, s ktorými sa budú 

stretávať, vhodné je taktiež napríklad informovať pracovníkov o stratégii voči 

konkurenčným podnikom, čo v nich vyvolá pocit súťaživosti. 

 Vedúci pracovník by mal dbať na to, aby za dobre vykonanú prácu 

nesankcionoval (napríklad aj nepriamo, formou pridania úlohy najviac) dobre 

vykonanú prácu, a taktiež aby nezvýhodňoval, alebo neodmeňoval zle vykonanú 

prácu. Pri zle vykonanej práci je potrebné sankcie postupne zvyšovať, v prípade 

opakujúcich sa chybách, na ktoré bol zamestnanec upozornený už v minulosti. 

 Vymedzenie istého času vedúceho na vypočutie zamestnancov a ich prípadných 

návrhov nápadov alebo názorov. 

 Podpora "majetníckeho vzťahu" zamestnancov k práci a pracovnému prostrediu 

- pomôže zamestnancovi vnímať napríklad pracovné nástroje ako svoje, a bude si 

ich vážiť viac, inak  s nimi zaobchádzať respektíve bude pociťovať zodpovednosť 

za dané pracovné prostredie. 

 V prípade, že pracovník nepostupuje pri výkone práci správne, je potrebné 

informovať ho včas, nakoľko sa tým ušetrí čas, ktorý môže venovať inej úlohe. 

Ak sa o zlom postupe dozvedá po vykonaní úlohy alebo po dlhšom čase mohla by 

ho skutočnosť, že úlohu musí prerobiť, značne demotivovať. 
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 Dosiahnuté úspechy, či už podniku, jednotlivých zamestnancov alebo menšieho 

funkčného oddelenia, by sa mali oslavovať spolu s ostatnými pracovníkmi. Je 

vhodné určiť si istý čas aj na podobné aktivity, ktoré vo firme utužia vzťahy  

a vytvoria priateľskú tímovú atmosféru. 

1.1.6 Motivácia pri zadaní úlohy 

V pracovnom prostredí sa často stáva, že jedna a tá istá úloha zadaná dvoma rôznymi 

spôsobmi môže byť pracovníkmi prijatá s iným prístupom. Použijeme ako príklad 

obchodné centrum, v ktorom jeden majiteľ vlastní viacero obchodov o ktoré sa starajú 

dve manažérky. Vedenie sa dohodlo, že bude zavádzať vernostné kartičky pre stálych 

zákazníkov, ktoré umožnia obchodnému centru získať kontakt na zákazníkov, a tie využiť 

na marketingové účely. Prvá z manažérok interpretuje úlohu pre zamestnancov ako ich 

novú povinnosť ponúkať zákazníkom vernostné kartičky. Na rozdiel od nej, druhá 

manažérka sa snažila obchodným asistentom vysvetliť, že získanie kontaktu na zákazníka 

má pomôcť ako nákupnému centru (zvyšovanie návštevnosti), tak aj im, i keď budú mať 

možno viac zákazníkov, no keďže sú ohodnocovaní formou pevnej zložky plus 

variabilnej zložky, ktorá predstavuje percento z tržieb, môžu v konečnom dôsledku 

pomôcť zákaznícke kartičky aj im. Je prirodzené, že v prípade zadania úlohy prvou 

manažérkou, obchodný asistenti nebudú motivovaní do takej miery ako je tomu v druhom 

prípade. Teória uvádza ako potrebné pri správnom zadaní úlohy, vysvetliť zamestnancovi 

ako vyriešenie úlohy ovplyvní jeho a spoločnosť. V prípade, že sa pri vysvetľovaní výhod 

plynúcich zo splnenia zadania orientuje manažér len na benefity, ktoré budú plynúť len 

firme, je možné, že sa zamestnanec do riešenia nezapojí naplno, čiže nebude motivovaný 

do takej miery do akej by mohol byť (Urban, 2003). 

 

1.1.7 Zlyhanie motivácie 

Situácia pri ktorej vedúci nerešpektuje pravidlá a zásady motivácie, môže vyústiť do 

samotného  zlyhania motivácie, kedy nesprávne použitými postupmi vyvoláme opačný 

a nie pôvodne žiadaný efekt (Urban, 2003). 

Zamestnanci za plnenie svojich úloh nedostávajú žiadne odmeny 
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I keď zamestnancov firma platí za ich prácu, je vhodné odmeňovať ich aj nad rámec sumy 

zmluvne dohodnutej ak sa ich práca, či prístup k povinnostiam páči. Motivácia jedného 

pracovníka má účinky nepriamo aj na iných pracovníkov, ktorý by chceli podobnú 

odmenu dosiahnuť tiež (Urban, 2003).  

Problém nastáva však v momente ak pracovník má napríklad určitú úroveň vnútornej 

motivácie a pracuje s istým nasadením. Ak takýto pracovník dokončí úlohu načas 

a správne, pravdepodobne očakáva, že pri reportovaní svojho výkonu a odvedenej práce 

ho nadriadený aspoň slovne pochváli. Avšak nadriadený niekedy reaguje tak, že 

zamestnanca nevhodným tónom upozorní, že za jeho prácu je riadne platený, a teda je 

preňho samozrejmosťou, že úlohy má plniť načas. Takáto reakcia môže veľmi ľahko 

zasiahnuť do sebavedomia pracovníka, znížiť jeho motiváciu a chuť do práce (Urban, 

2003).  

Opäť je potrebné spomenúť, že motivovať zamestnanca sa dá aj maličkosťami. Napríklad 

pozvanie na kávu, ako odmena za včasné dokončenie zadania vedúceho. Ak je napríklad 

zamestnanec vždy načas v práci a vyznačuje sa tým, že má najmenej dní 

práceneschopnosti spomedzi všetkých pracovníkov, je možné udeliť mu pol dňa voľna 

alebo podobne. Takéto odmeny podnietia aj ostatných zamestnancov k podobnému 

správaniu (Urban, 2003). 

Zamestnanci dostávajú odmenu aj za úlohy, ktoré nesplnili 

Tento princíp sa zdá byť na prvý pohľad nelogický. Vyskytuje sa však v prípadoch ak 

máme na príklad  2 zamestnancov, ktorí vykonávajú identickú prácu. Jeden z nich je však 

menej zručný a preto mu práca trvá dlhšie. Zamestnanec sa začne sťažovať vedúcemu, že 

svoje povinnosti nezvláda a je toho naňho jednoducho priveľa. Vedúci môže reagovať 

tak, že mu termíny plnenia zadaní predlžuje, dáva mu ľahšie úlohy alebo mu časť 

povinností odpustí úplne. Výsledkom takéhoto konania nadriadeného je to, že 

zamestnanec nevykonáva úlohy a pritom je odmeňovaný tak isto ako jeho šikovnejší 

kolega, ktorý stíha plniť všetky úlohy. V konečnom dôsledku je prvý zo zamestnancov 

odmeňovaný aj za úlohy ktoré nevykonáva. Takýto vývoj okolností môže viesť dokonca 

nielen k poklesu výkonu tohto zamestnanca ale dokonca aj k poklesu výkonu 

a demotivácii druhého zamestnanca, ktorý sa prestáva snažiť, pretože vidí, že to nie je 

potrebné (Urban, 2003). 
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Sú trestaní za správne dokončenú úlohu 

Na začiatok je potrebné uviesť, že nejde len o samotné potrestanie pri správne vykonanej 

úlohe, čoho sa zamestnanci boja. Môže ísť aj o strach z toho, že budú potrestaní. Daná 

situácia môže nastávať v rôznych prípadoch. Ak si zamestnanec všimne nejakú chybu 

alebo nedostatok v systéme, je možné, že na výsledky ich práce sa zameria vedenie 

dôkladnejšie. V takomto prípade sa tiež môže stať, že zamestnancovi  ktorý, si daný 

nedostatok všimol, je pridelených viacero úloh, kde sa podobná nezrovnalosť vyskytne. 

V tomto prípade môže byť takýto trest ešte vyšší ak zamestnancovi pridelia takéto 

špecifickejšie úlohy a od iných jeho bežných úloh ho zároveň neodbremenia. V takomto 

prípade je človek zaťažený dodatočnými úlohami, len v dôsledku toho, že mal dobrý 

postreh a upozornil na dôležitú chybu či nezrovnalosť. Pre ilustráciu  je taktiež možné 

uviesť situáciu kedy je osoba trestaná za dobre vykonanú prácu, ak vytvorí nový 

efektívnejší postup riešenia, no pri prezentácii svojich zistení sa stretne na strane 

vedúceho s negatívam prístupom. Vedúci môže nazvať danú osobu pred ostatnými 

spolupracovníkmi ako príliš motivovanú. Dokonca môže nevhodne zareagovať na 

pracovníka s tým, že nepostupuje podľa postupov stanovených vo firme. Ak ľudí za 

takéto aktivity nariadený trestá, tak už za ním s podobnými vylepšeniami systému 

neprídu. Ich snaha je pre nich nevýhodná a motivácia klesá. Zamestnanci pociťujú svoje 

pripomienky poprípade otázky položené nadriadenému ako niečo čo nadriadeného 

otravuje a zbytočne zaťažuje. Takže svoje činnosti obmedzia na nevyhnutné a vedúceho 

radšej nezaťažujú ničím aj na úkor toho, že práca bude odvedená možno nesprávne. 

Podobné situácie je potrebné riešiť už v predstihu, pred ich vznikom. Vhodné je 

informovať nových zamestnancov už po ich nástupe do práce, že ak majú otázky, ktoré 

môžu považovať za „hlúpe“ alebo nevhodné, nemajú sa báť a opýtať sa nadriadených. 

Taktiež treba zabezpečiť aby nadriadený nereagovali podráždene aj keď možno v danej 

situácii majú množstvo povinností. V každej situácii sa dá reagovať primerane a poprosiť 

zamestnanca, či by mohol prísť o chvíľu neskôr, kedy už bude nadriadený mať čas 

a možnosť venovať sa ich otázkam (Urban, 2003). 

Nie sú potrestaní žiadnym spôsobom ak svoje úlohy nesplnia. 

Prístup manažéra k pracovníkom,  by mal byť založený hlavne na pozitívnych 

motivačných stimuloch. Negatívny prístup, ktorého základy sú postavené výlučne na 
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sankciách za neplnenie stanovených úloh, nie je natoľko efektívny ako pozitívny spôsob 

motivácie zamestnanca. Avšak je potrebné nájsť správnu kombináciou odmeňovania   

a sankcií za výkon pracovníkov. V prípadoch, kedy pracovníci nie sú potrestaní žiadnym 

spôsobom za nesprávne alebo nekvalitne vykonanú prácu, môžu dlhodobo znižovať svoje 

pracovné výkony alebo ich kvalitu. Je to spôsobené tým, že nepociťujú prítomnosť 

negatívnych dôsledkov svojej nedostatočne splnenej úlohe (Urban, 2003). 

1.3 Vymedzenie a zadefinovanie základných pojmov v oblasti 

odmeňovania zamestnancov 

V následnej časti diplomovej práce je dôraz kladený na vymedzenie a zadefinovanie 

základných pojmov v oblasti odmeňovania zamestnancov. Konkrétne je vymedzený 

mzdový systém organizácie, základné mzdové formy a optimálne spôsoby pre stanovenie 

základnej mzdy. 

1.3.1 Mzdový systém organizácie 

Pri určovaní a vytváraní mzdových podmienok vo firme sa spoločnosť musí riadiť 

právnymi predpismi, ktoré v danej krajine platia. Taktiež je potrebné brať ohľad na rôzne 

medzinárodné dojednania (Frischmann, 2017). 

Princípy vyplývajúce zo zákonníka práce, ktoré musí zamestnávateľ rešpektovať 

a dodržiavať (Frischmann, 2017): 

 Pri ohodnocovaní pracovníkov, ktorý vykonávajú prácu s identickou hodnotu, 

náročnosťou a lebo pri ktorej sú podobné požiadavky na vzdelanie, by mali byť  

v rámci spoločnosti  ohodnotení rovnakou mzdou. 

 Náročnosť práce, zodpovednosť zamestnanca a namáhavosť práce sa posudzujú 

na základe rôznych ukazovateľov ako napríklad, vzdelania a praktických 

zručností, ktoré sú potrebné pre výkon práce, taktiež je posudzovaný stupeň 

náročnosti organizačnej a riadiacej náročnosti podľa miery zodpovednosti za 

možné vzniknuté škody, poprípade zdravotné ťažkosti, ktorými zamestnanec 

môže trpieť z dôvodu takéhoto zamestnania. 

 Výsledky práce môžu byť posudzované ako z hľadiska množstva tak aj kvality.  
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 pracovné podmienky sú posudzované z hľadiska toho, ako je rozvrhnutý v danej 

firmy pracovný čas, tieto podmienky sa taktiež môžu líšiť pri zamestnaniach  

s rôznymi vplyvmi pracovného prostredia na zamestnanca - napríklad práca  

v kancelárii v porovnaní s prácou v bani, kde je organizmus zaťažovaný napríklad 

zlými svetelnými podmienkami, prašnosťou, hlukom a podobne. 

Podľa vyššie uvedených princípov je teda možné stanoviť jednotlivé mzdy pracovníkov 

adekvátne k ich odvádzanej práci. Pri takomto modely uplatňujeme niekoľko skupín 

zložiek mzdy, ktoré vytvárajú celkovú výslednú mzdu (Dvořáková, 2012): 

 Základná východisková mzda, respektíve mzdová tarifa, pomocou ktorej je 

vyjadrená hodnota práce. 

 Príplatok za náročnosť práce, kde náročnosť práce môže byť posudzovaná  

z pohľadu sťažených podmienok (nadčas, práca v noci, ohrozujúce faktory, 

rizikovosť práce) alebo z pohľadu vykonávanej pozície - v prípade ak zamastenec 

zastupuje vedúceho, jeho práca je rizikovejšia a náročnejšia v prípade 

rozhodovania. 

 Vyplatené bonusy poprípade prémie za podiel na výsledku spoločnosti. 

 Rôzne odmeny za nadštandardný pracovný výkon. 

 Osobný alebo motivačný príspevok, ktorý zamestnancovi prináleží  ako  príplatok 

bez nároku, ktorý odzrkadľuje jeho pracovnú výkonnosť. 

1.3.2 Základné mzdové formy 

Podstata mzdových foriem spočíva v čo najpresnejšom ohodnotení výsledkov 

pracovníka, prihliadajúc na jeho pracovnú pozíciu, náročnosť práce, podmienky v akých 

pracuje a taktiež aj mnohé iné faktory (Koubek, 2009). 

Časová mzda 

Táto forma mzdy patrí medzi jednu z najpoužívanejších. Vyskytuje sa v rôznych 

podobách ako napríklad hodinová mzda, mesačná mzda alebo v niektorých krajinách aj 

ako týždenná alebo ročná mzda (Koubek, 2009). 
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Podľa autora J. Koubka má takáto forma miezd mnoho výhod. Zo strany pracovníkov je 

takáto mzda vnímaná ako stabilná, jednoducho pochopiteľná a vypočítateľná. Z tohto 

pohľadu je menej konfliktnejšia, a to práve z dôvodu, že pri nej vzniká oveľa menej 

nezhôd na pracovisku ako pri mzde odzrkadľujúcej výkon pracovníkov. Svoje tvrdenie 

odôvodňuje autor aj administratívnou jednoduchosťou metódy určenia takejto mzdy  

a nenáročnosťou, čo znižuje  náklady na jej výpočet a určovanie. Taktiež aj z dlhodobého 

hľadiska  má firma relatívne presný odhad a možnosť presnejšieho plánovania mzdových 

nákladov (Koubek, 2009). 

Nesmieme však zabudnúť aj na negatívne stránky časovej mzdy, ktoré spočívajú v tom, 

že medzi pracovníkmi nevytvára súťaživé prostredie. Zamestnanci nie sú motivovaní až 

do takej miery pre zvyšovanie svojej výkonnosti, zdokonaľovanie sa v práci, dokonca 

umožňuje jedincom priživiť sa na práci druhých. Pri časovej mzde nesmie vedenie 

podniku zabúdať na časté kontroly výkonov  a občas sa musí prikloniť dokonca  

k donucovacím praktikám (Koubek, 2009). 

Vzhľadom na to, že pri každej forme mzdy existuje istá škála výhod aj nevýhod neexistuje 

dokonalá mzdová forma vhodná pre každý typ práce. Je preto potrebné aby spoločnosť 

stanovila spôsob a druh odmeňovania na základe práce, ktorú chce ohodnotiť. 

Prihliadajúc na tieto fakty, je najvhodnejšie oceňovať časovou mzdou typy prác, ktoré 

zodpovedajú nasledujúcim charakteristikám (Koubek, 2009): 

 Meranie a kvantifikácia vykonanej práce je takmer nemožná, alebo pomerne 

náročná. 

 Zamestnanec nedokáže svojím pričinením ovplyvniť množstvo alebo rýchlosť 

svojej práce. 

 Kvalita práce je pre spoločnosť významnejšia než kvantita. 

Pracovné oblasti v ktorých je vhodné použitie časovej mzdy sú: služby, doprava  

a administratíva (Koubek, 2009). 

Úkolová mzda 

Oblasti práce v ktorých, sa preferuje táto forma odmeňovania sa vyznačujú možnosťou 

kvantifikácie odvedenej práce. Oplatí sa uplatňovať pri manuálnych prácach, kde odmena 
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za vykonanú jednotku práce nad rámec motivuje zamestnanca zvyšovať svoj výkon.  

Z toho vyplýva, že tento spôsob odmeny nie je vhodný pri prácach zameraných na kvalitu 

ale na kvantitu, čiže ide o presný opak oproti časovej mzde. Pri určení mzdy sa vyhodnotí 

norma, ktorá predstavuje určitý počet výrobkov, ktorý priemerný zamestnanec zvládne 

vyrobiť za bežný pracovný čas.  Po prekročení takto stanovenej hranice pracovných 

výkonov, sa každá ďalšia jednotka (alebo časť) ohodnotí konkrétnou sumou, ktorú 

zamestnanec získa, ak danú prácu nad rámec vykoná. Takáto mzda obsahuje ako zložku 

časovú, tak aj zložku výkonnostnú (Koubek, 2009). 

V praxi existuje pri úkolovej mzde riziko toho, že zamestnanec vykonáva jednotlivé 

úkony príliš rýchlo s cieľom zvýšiť si príjem a kvalita výrobkov môže byť nepostačujúca. 

Vedenie by teda nemalo pri tejto forme mzdy zabúdať na pravidelnú kontrolu (Koubek, 

2009). 

Podielová mzda 

Ide o formu odmeňovania založenú na vzťahu medzi výkonom pracovníka, ktorý sa dá 

kvantifikovať v peňažných jednotkách a jeho vykonanou prácou. Toto prepojenie je 

realizované napríklad formou príjmu, ktorý sa vypočíta ako percento z obratu, zisku alebo 

tržby. V teoretickej úrovni sa takýto príjem môže pohybovať na intervale od nuly po 

akúkoľvek hodnotu vyjadrenú v peňažných jednotkách. Motivácia pracovníkov je 

vysoká, avšak vzniká aj množstvo tlaku na psychiku pracovníkov, čo zvyšuje úroveň 

stresu. Je totižto možné, že aj napriek odpracovanému času, v prípade nulových predajov 

je príjem nulový tiež, nakoľko je  vypočítaný ako provízia vyjadrená v percentách.  

V podmienkach ako Českej, tak aj Slovenskej republiky však z dôvodu existencie 

minimálnej mzdy, ktorá vyplýva zo zákona, nie je v praxi možné uplatniť čistú formu 

podielovej mzdy. Avšak to neznamená, že sa nevyskytuje vôbec. Popri inej forme 

odmeňovania je možné časť príjmu vypočítavať v tejto forme, nie však príjem celý 

(Koubek, 2009). 

Zmiešané formy mzdy 

Kombináciou časovej a úkolovej alebo časovej a podielovej mzdy vznikajú zmiešané 

formy mzdy. Pri kombinácii časovej a úkolovej mzdy tvorí časová zložka odmenu 

zamestnanca za jeho vedomosti a zručnosti, ktoré pri práci využíva. Druhou zložkou  
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v tomto prípade, je odmena za jeho nadštandardný výkon. Zatiaľ čo pri kombinácii 

časovej a podielovej formy mzdy, ide pri druhej časti odmeny sa berie do úvahy hlavne 

podiel pracovníka na určitom ekonomickom ukazovateli podniku (Koubek, 2009). 

1.3.3 Optimálne spôsoby pre stanovenie základnej mzdy 

V našej práci sme si už zadefinovali, že rôzne druhy práce sa môžu ohodnotiť rôznou 

výškou a spôsobom výpočtu odmeny, a teda mzdy. Hodnotu práce však ovplyvňuje 

množstvo faktorov, ktoré je potrebné zohľadniť. Porovnávanie rôznych pracovných 

podmienok a rôznych prác sa nazýva hodnotenie práce (Frischmann, 2017).  

Podstata hodnotenia práce (Frischmann, 2017): 

 Stanovenie hodnoty práce. 

 Určenie príspevku, ktorý prináša dané pracovné miesto pre spoločnosť - hraničná 

miera príjmu z dodatočného výrobného faktora práca. 

 Vytvorenie jednotného nástroja pre výpočet mzdových taríf. 

 Stanovenie požiadaviek, ktoré sú na dané pracovné miesta kladené. 

 Poskytovanie informácií pre manažment ale aj tretie strany. 

Pri hodnotení práce zamestnancov nám môžu pomôcť dve základné skupiny metód a to 

sumárne a analytické metódy, ktoré si priblížime v nasledujúcej časti práce bližšie 

(Frischmann, 2017). 

Sumárne metódy 

Tento spôsob rozlišuje dva druhy metód, a to katalógové a metódy porovnávania  poradia. 

V prípade katalógového hodnotenia práci môže spoločnosť vychádzať vo všeobecnosti 

buď z katalógu prác a ich hodnotení vytvoreného interne v spoločnosti. V takýmito 

katalógmi sa stretávame hlavne pri väčších firmách. V prípade nadnárodných korporácií 

môže byť interný katalóg mierne odlišný v jednotlivých krajinách, v ktorých spoločnosť 

pôsobí. Tieto odlišnosti sú spôsobené ekonomickými, právnymi, politickými, menovými 

alebo inými podmienkami v danej krajine. Katalógové hodnotenie je poväčšine 
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produktom analytickej metódy hodnotenia, ktorú si rozoberiem podrobnejšie  

v nasledujúcej časti práce (Frischmann, 2017). 

V prípade menších firiem je možnosť prevzatia vzoru katalógu práce, ktorý je v danej 

krajine stanovený pre pracovníkov vo verejnej sfére. Katalógové metódy  hodnotenia sú 

produktom analytickej metódy hodnotenia (Frischmann, 2017). 

Analytické metódy 

Do týchto metód teoretici radia  napríklad metódy faktorového porovnávania alebo 

bodovacie metódy. Metóda faktorového porovnávania je  vo svojej podstate veľmi 

podobná metóde párového porovnania. Zatiaľ čo sa však pri  metóde párovania používajú 

len čísla 1 a 0, pri faktorovom porovnaní sa používa širšia škála čísiel, ktorá umožňuje 

presnejšie zadefinovať  kvantifikovať požiadavky daného pozorovaného pracovného 

miesta (Frischmann, 2017). 

Bodová metóda odzrkadľuje kritériá, ktoré sú stanovené Svetovou organizáciou práce. Je 

potrebné aby takíto metóda spĺňala určité podmienky. Jednou zhlavných podmienok je 

rovnosť popri odmeňovaní zamestnancov. Taktiež je veľmi dôležité minimalizovať alebo 

odstrániť subjektívny pohľad hodnotiteľa, ktorý môže vo významnej miere skresliť 

odmenu zamestnancov. Ďalším kritériom je univerzálnosť hodnotenia a zameranie sa na 

hodnotenie činností a nie pracovníka (Frischmann, 2017). 

1.4 Vedenie ľudí v organizáciách ako faktor ovplyvňujúci motiváciu 

pracovníkov 

Rôznych pracovníkov je potrebné motivovať odlišnými postupmi a metódami. Teória 

rozlišuje dva hlavné typy zamestnancov, pri ktorých je potrebné zvoliť rôzne prístupy. 

V tejto časti diplomovej práce je dôraz kladená na teóriu X a Y, štýl vedenia a koncept 

vodcovstva. 

1.4.1 Teórie X a Y 

Teórie X a Y patria medzi klasické východiskové modely vedenia a riadenia ľudí. 

Autorom teórie je Douglas McGregor, popísal ju vo svojej knihe "The Human Side of 

Enterprise" už v roku 1960. Obdobie predchádzajúce vzniku tejto teórie, bolo významné 
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veľkými zmenami v amerických spoločnostiach, na ktoré vtedajší manažment patrične 

nereagoval (Kubátová, Kukelková, 2013). 

Je potrebné uviesť, že obe teórie aj X aj Y sú zadefinované v diele ako hraničné, extrémne 

teórie v bežnej praxi je pravdepodobné, že zamestnanci sa nachádzajú niekde na škále 

medzi týmito dvoma protipólmi (Kubátová, Kukelková, 2013). 

Teória X vychádza z predpokladu, že zamestnanec pociťuje nechuť voči svojej práci. 

Motivácia zamestnanca nie je, alebo je len minimálne ovplyvniteľná vyššou odmenou.  

Neznamená to však, že zamestnanec nemá záujem o zvýšenie platu či mzdy, avšak aj po 

zvýšení jeho odmeny za prácu po pomerne krátkej dobe opätovne pociťuje potrebu jej 

zvýšenia. So spoločnosťou zamestnanec nepociťuje žiadne pozitívne prepojenie. Či už je 

prepojenie vnímané na úrovni sociálnych alebo pracovných vzťahov. Zamestnanec tohto 

typu nemá chuť preberať na seba zodpovednosť, nechce podstupovať riziko, dokonca 

nemá žiadne pracovné ambície. Prácu považuje za prostriedok k zabezpečeniu svojej 

obživy a potrieb. Človek tohto typu sa nedokáže sám motivovať. Problém s motiváciu je 

dokonca aj v prípade, že ho chcú motivovať nadriadení. V niektorých prípadoch je 

dokonca potrebná aj hrozba trestu (Kubátová, Kukelková, 2013). 

Opačným protipólom je teória Y, ktorej základy sú postavené na zamestnancovi, ktorý 

má rád svoju prácu a je v nej šťastný. Neprekáža  mu preberanie zodpovednosti na svoju 

osobu. V niektorých situáciách priam až vyhľadáva príležitosti, v ktorých sa môže 

realizovať, rozvíjať a znáša na seba riziko svojej práce. Práca mu poskytuje priestor na 

svoju realizáciu, rozvoj pozitívne vníma fakt, že v nej môže plne využívať  

a zdokonaľovať svoje vedomosti a zručnosti. Motivuje sa sám, k spoločnosti má pozitívny 

vzťah (Kubátová, Kukelková, 2013). 

V dôsledku rôznych postojov týchto dvoch druhov ľudí k práci, je potrebné pri každom  

z nich zvoliť iný štýl vedenia. Pri zamestnancovi typu X je potrebné zvoliť direktívny 

prístup založený na autoritatívnych príkazoch a vedení, pri type zamestnanca Y je vhodné 

zvoliť autonómny prístup, pri ktorom sa samostatne motivujúci zamestnanec môže 

rozvíjať. Autori tento prístup nazývajú aj vedenie na "krátkej a dlhej vôdzke" (Blažek, 

2014). 
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1.4.2 Štýl vedenia 

Manažéri aj zamestnanci sú rôzny, či už ide o povahu alebo prístup k práci alebo ľuďom. 

Z pohľadu manažérov je však potrebné zvoliť správny štýl vedenia pri práci s rôznymi 

zamestnancami. Teória uvádza  štýly vedenia, na ktoré sa zameriame v nasledujúcej časti 

práce. 

Základné štýly vedenia 

Ako sme už spomínali, na základe povahy a správania zamestnanca je potrebné vhodne 

zvoliť prístup nadriadeného. V prípade zvolenia neprávneho postoja môže byť motivácia 

zamestnanca nižšia, alebo dokonca úplne potlačená. V teórii existujú 3 základné štýly 

vedenia (Blažek, 2014). 

V prípade, že sa motivácia zakladá na direktívnom príkazovom prístupe, hovoríme  

o autokratickom štýle vedenia. Príkazy nadriadeného sú priame, jednoduché a jasné. Po 

vykonaní práce zamestnanec  reportuje dokončenie úlohy nadriadenému. Pri vykonávaní 

práce má minimálnu autonómiu v rozhodovaní. Popri odmenách za splnenie úloh existuje 

aj hrozba trestu alebo sankcie v prípade ich  nesplnenia. Správanie človeka v pozícii 

zamestnanca, na ktorého je potrebné uplatňovať tento štýl vedenia je podobný modelu 

zamestnanca  X z Douglas Mc Gregorovej teórie. Situácia, pri ktorých sa môžeme s týmto 

prístupom stretnúť sú v prípade nízko kvalifikovaných zamestnancov, ktorý nad sebou 

majú citeľne vyššie kvalifikovaného vedúceho. Ide o práce jednoduchej manuálnej 

povahy, avšak s autoritatívnym prístupom sa stretávame aj v prípade krízových situácií. 

Tie môžu nastať napríklad v posádke rýchlej záchrannej služby, kde záchrana ľudských 

životov, či majetku záleží od rýchleho a koordinovaného zásahu (Blažek, 2014). 

Medzičlánkom na stupnici voľnosti autority nadriadeného je druhým v poradí štýl 

založený na participácii vedenia.  Medzi podriadenými a vedúcim aj naďalej pretrváva 

rozdiel medzi kvalifikáciu, vedomosťami a skúsenosťami, no medzera medzi nimi už nie 

je taká veľká. Zamestnanci majú možnosť navrhovať akými postupmi budú úlohy 

formulované nadriadeným plniť a konzultujú ich s vedením, ktoré im následne na to 

odsúhlasí spôsob riešenia. Komunikácia medzi subjektmi v takomto vzťahu je 

komplikovanejšia než v predošlom prípade autokratického štýlu vedenia. Na intervale 
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medzi modelom X a Y sa nachádzame mierne za polovicou intervalu, bližšie k modelu  

Y (Blažek, 2014). 

Pri posune do tesnej blízkosti modelu Y, sa dostávame až k modelu liberalistického 

vedenia. Vedúci zadefinuje len základné ciele spoločnosti, respektíve konkrétnej úlohy. 

Riadi koordináciu tímu, no spôsoby riešenia úloh prevažne navrhujú podriadení, ktorých 

kvalifikácia je veľmi blízka vedúcemu, ktorého poslaním je zabezpečovať tok potrebných 

informácií medzi jednotlivými oddeleniami, taktiež pomáha prekonávať 

spolupracovníkom pre nich neprekonateľné prekážky, v prípade, že vzniknú (Blažek, 

2014). 

Teórie manažérskej siete 

Pojem bol zadefinovaný dvoma autormi, Robert Blake a Jane Mouton, po prvý krát  

v roku 1978 pod názvom "The New  ManagerialvGrid" (Blažek, 2014). 

Na obrázku č. 1 je možno sledovať schému manažérskej siete.  Na zvislej osi je 

odstupňovaný parameter hovoriaci o intenzite zamerania nadriadeného na ľudí  

a zamestnancov. Na horizontálnej osi je stupnica s hodnotami taktiež od 1 až po stupeň 

9, vyjadrujúca intenzitu zamerania nadriadeného na výkony spolupracovníkov. V sieti sú 

zadefinované základné  súradnice, ktoré vyjadrujú celkový prístup nadriadeného a jeho 

spôsob vedenia. 

 

Obrázok č. 1: Schéma manažérskej siete (Blažek, 2014). 
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V prípade pozície so súradnicami 1.1 je nadriadený málo orientovaný na výkony, dokonca 

je taktiež pomerne málo prejavuje záujem o ľudí. Tento extrémy prípad môže viesť  

k bezvládiu na pracovisku, čo znižuje efektivitu práce a aj motiváciu pracovať. V sieti sa 

môžeme posunúť následne na pozíciu 1.9, ktorá predstavuje nadriadeného orientovaného 

vo veľkej miere na ľudí a ich potreby a pomerne málo orientovaný na výkony. I keď 

vzťahy na pracovisku udržiava vo výborných podmienkach, zanedbáva dôležitosť 

výkonov, ktoré firma pre svoj rast a zotrvanie na trhu potrebuje. Naopak ak sa 

nachádzame v bode 9.1 je situácia presne opačná. Extrémne zameriavanie sa na výkony 

a nerešpektovanie potrieb ľudí a zanedbávanie pozitívnej pracovnej nálady, môže 

zamestnancov demotivovať od výkonov, nakoľko sa môžu cítiť len ako prostriedok pre 

vytváranie zisku spoločnosti (Blažek, 2014). 

Situačné vedenie 

Tento spôsob vedenia je v mnohých stránkach veľmi podobný modelu manažérskej siete. 

Autormi modelu situačného vedenia sú Hersey a Blanchard. Model vychádza zo schémy 

zhotovenej na základe dvoch osí. Vodorovná os zaznamenáva stupnicu intenzity 

direktívneho chovania manažérov a os zvislá zachytáva intenzitu podporného, 

pomocného chovania. V označení osí je možné vnímať istú podobnosť s  modelom 

manažérskej siete, kde na osiach boli uvedené veličiny zamerania sa na výkon a orientácie 

na ľudí.  Model situačného vedenia však definuje 4 štýly správania sa nadriadených, ktoré 

sme znázornili na nasledujúcej schéme (Blažek, 2014). 

Na obrázku č. 2 je možno sledovať situačné vedenie: 

 

Obrázok č. 2:  Situačné vedenie (Blažek, 2014). 
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Ako prvý štýl je uvedený štýl prikazovania, v ktorom nadriadený vedie zamestnancov, 

určuje im úlohy aj spôsob ich riešenia. v priebehu riešenia úloh sú vedúcim vykonávané 

časté kontroly a zisťovanie spätnej väzby. Chovanie nadriadených je vo veľkej miere 

direktívne. Štýl 2 známy aj ako koučovanie, má mnoho prvkov spoločných so štýlom  

1. Nadriadený taktiež stanovuje čo a ako sa má urobiť, avšak pri zadefinovaní úloh  

a identifikácii problémov komunikuje s podriadenými, ktorý dané úlohy budú vykonávať. 

Aj naďalej platí, že kontroly sú vykonávané v pomerne častých intervaloch. Od prvého 

štýlu sa však pri tomto prístupe odlišuje vedúci hlavne v prístupe k svojim podriadeným. 

Toto správanie je možné pozorovať v častejšej komunikácii, možnosti kompromisov,  

v prípade, že zamestnanec vie pomocou svojej praxe zadefinovať ako by sa mali vybrané 

úkony vykonávať efektívnejšie. Pracovníci sú taktiež zapojení do rozhodovacích 

procesov. V prípadoch, kedy je nadriadený vo veľkej miere zameraný na podporné 

chovanie, a naopak pomerne málo vyznačuje direktívnym chovaním, ide o štýl vedenia 

3, známy ako podporovanie. Orientácia nadriadeného prevažne na podporu zamestnancov 

sa odzrkadľuje vtom, že so zamestnancami nediskutuje o tom ako majú riešiť dané úlohy. 

Ak však ak vznikne problém, ktorý zamestnanec potrebuje vyriešiť, vedúci ho počúva  

s cieľom, aby  porozumel spôsobu akým zamestnanec úlohu rieši, aby ho mohol v jej 

vyriešení podporiť. Zároveň je jeho cieľom na konci diskusie zamestnanca motivovať  

v riešení danej úlohy. V tomto bode sa od štýlu 2 odlišuje vedúci v tom, že vo vyššie 

uvedenom štýle 2 nadriadený naslúchal zamestnancovi taktiež, ale s cieľom pochopiť, či 

zamestnanec   správne poňal zadnine úlohy, ktoré mu zadal. Posledným zo štýlov je štýl 

delegovania. Nadriadený je v malej miere orientovaný ako na pomocné chovanie, tak aj 

na direktívne správanie sa.  Zamestnancov povzbudzuje k samostatnej práci, 

sebavedomiu a túžbe plniť úlohy, no zároveň sa jeho vedenie vyznačuje vysokou mierou 

autonómie zamestnancov. Komunikácia medzi ním a zamestnancami je menej častá ako 

v predchádzajúcich štýloch. Uvedené štýly vedenia by nám v praxi nemali slúžiť len na 

schopnosť pomenovať dané správanie sa manažérov a vedúcich pracovníkov. V zmysle 

základnej myšlienky situačného vedenia, by sme mali vedieť vyhodnotiť danú situáciu  

a správne si zvoliť jeden zo spôsobov vedenia zamestnancov (Blažek, 2014). 
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1.4.3 Koncept vodcovstva 

Koncom dvadsiateho storočia sa v literatúre zameranej na manažérske prostredie začal 

objavovať koncept vodcovského vedenia, respektíve leadership-u.  Pri tomto druhu 

vedenia sa stretávame s dvoma formami a to transakčné a transformačné vedenie.  

V prípade transakčného vedenia sledujeme dva druhy postojov. Na jednej strane máme 

vedúceho, ktorý reprezentuje a zastupuje zamestnávateľa. Vedúci podstupuje istú obeť, 

ktorú predstavujú náklady na zamestnanca v podobe platu a iných odmien. Za túto obeť 

požaduje alebo očakáva protihodnotu v podobe pracovných výkonov zamestnanca, ktoré 

vytvárajú nové hodnoty. Zatiaľ čo na druhej strane, zamestnanec za obeť vynaloženej 

práce očakáva protihodnotu v podobe odmeny za svoje výkony. Pri tomto prístupe 

existuje predpoklad možnosti rôznych záujmov sledovaných z oboch strán. Napríklad zo 

strany vedúceho je cieľom minimalizácia nákladov na odmeny pri čo najvyššom 

pracovnom výkone zamestnancov. No na druhej strane je zamestnancami požadovaná čo 

najvyššia odmena pri čo najnižšom pracovnom výkone (Blažek, 2014).  
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2 ANALÝZA  STAVU V SÚČASNOSTI 

Nasledujúca časť diplomovej práce je venovaná podrobnému rozboru súčasného stavu 

spoločnosti. V úvode je uvedený popis spoločnosti so základnými informáciami, 

štruktúrou spoločnosti, postavenie na trhu, charakteristika zamestnancov apod. Následne 

je prezentovaný dotazníkový prieskum, ktorý analyzuje súčasný stav spoločnosti 

z pohľadu jej zamestnancov. V poslednej časti tejto kapitoly uvedené zhrnutie výsledkov 

dotazníka a testovania hypotéz. 

2.1 Popis spoločnosti 

Orientácia sledovanej firmy je zameraná na spracovanie polotovarov pomocou 

trieskového obrábania, tepelného spracovania alebo zvárania na komponenty pre finálnu 

skupinu odberateľov. 

Tabuľka č.1: Základné informácie ohľadne sledovanej spoločnosti 

Obchodné meno TOPOS TOVARNÍKY, a.s. 

Právna forma Akciová spoločnosť 

Sídlo Odbojárov 294/10 955 88 Tovarníky 

Deň zápisu do obchodného registra 04.02.1997 

Základné imanie 8 796 389 € 

Vlastný kapitál 2 221 805 € 

Celková zadlženosť 73,63% 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2020, podľa informácií dostupných na portály Finstat 

Primárnym cieľom spoločnosti ja zabezpečiť potrebnú kvalitu produktov. Taktiež si za 

priority kladie zlepšovanie procesov a jednotlivých úkonov vo výrobe, čo vedie k vyššej 

výkonnosti a pozitívnejším hospodárskym výsledkom. O zdarnosti v plnení cieľov svedčí 

vývoj v posledných rokoch, ktorý je charakteristický zvyšujúcim sa objemom výroby, pri 

klesajúcom počte potrebnej pracovnej sily. Keďže firma vďaka optimalizáciám výroby, 

bola schopná znížiť počet zamestnancov, je kľúčové pri ich nižšom stave udržať ich vo 

firme. Ich odlev spôsobený demotiváciou k práci by mohol mať negatívny vplyv na chod 

a zaškolenie nových pracovníkov je značne nákladné. Preto má firma záujem o zvýšenie  

motivácie súčasných zamestnancov, ktorých si chce vo výrobnom procese ponechať. 



37 

 

Kompletný zoznam podnikateľských činností, zapísaných v Obchodnom registri je 

uvedený v prílohe č.1. Hlavnou činnosťou je však výroba komponentov pre 

poľnohospodárske a hydraulické stroje. 

2.1.1 Štruktúra spoločnosti 

Najvyšším orgánom akciovej spoločnosti je valné zhromaždenie. Medzi jeho úlohy patrí 

aj každoročné stretnutie, na ktorom sú preberané významné rozhodnutia. Dozorná rada, 

medzi ktorej prácu spadá aj kontrola a dohľad nad činnosťami predstavenstva  

a spoločnosti. členovia dozornej rady majú možnosť nahliadať do všetkých účtovných 

záznamov a dokladov spoločnosti. Pri tejto činnosti kontrolujú účtovné zápisy, uzávierky 

a svoje vyjadrenia predkladajú následne na to valenému zhromaždeniu. Podľa legislatívy 

a stanov podniku rozhodnutia a prevádzke nespadajú do pôsobnosti ani valného 

zhromaždenia ani dozornej rady, a preto je na túto činnosť určený orgán predstavenstva. 

Jeho súčasťou je aj generálny riaditeľ, pod ktorého spadá aj manažment  

(výrobno-technický, kvality, obchodní a ekonomický útvar). 

Organizačná štruktúra spoločnosti TOPOS 

Obrázok č. 3:  Organizačná štruktúra spoločnosti TOPOS 

Zdroj: Vlastné spracovanie, na základe informácií poskytnutých spoločnosťou TOPOS. 

2.1.2 Postavenie na trhu a rozbor konkurencie v odbore 

Spoločnosť TOPOS čelí v konkurenčnom prostredí primárne dvom konkurentom. Medzi 

tieto firmy patrí spoločnosť PPS Group a.s. a HERN s.r.o..  
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Nižšie v tabuľke č. 2 je zobrazený prehľad vybraných ukazovateľov pre sledované firmy. 

Tabuľka č. 2: Prehľad základných hospodárskych ukazovateľov firmy TOPOS a 

jej konkurentov 

  
TOPOS 

TOVARNÍKY, a.s. 
HERN s.r.o. PPS Group a.s. 

Tržby  9 129 738 € 38 946 350 € 63 603 697 € 

Celkové výnosy 11 422 117 € 47 125 003 € 103 577 787 € 

Zisk -596 319 € 7 394 114 € 554 479 € 

Aktíva 8 424 584 € 35 893 661 € 33 179 133 € 

Vlastný kapitál 2 221 805 € 16 706 846 € 11 371 964 € 

Celková zadlženosť 73,63% 53,45% 65,73% 

Hrubá marža 28,16% 32,12% 30,43% 

Počet zamestnancov 100-149 250-499 500-999 

* údaje o hospodárskych výsledkoch sú za rok 2018  

* údaje o počte zamestnancov sú za rok 2020   

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2020, podľa informácií dostupných na portály Finstat 

Ako je možné vidieť, obe konkurenčné firmy sú väčšie ako TOPOS, či už pozorujeme 

počet zamestnancov, alebo tržby daných firiem. V našej práci sa na konkurenciu 

zameriavame hlavne z dôvodu, že zaškolený pracovník z istej pozície v sledovanej firme 

TOPOS môže byť veľmi jednoducho zlákaný do konkurenčnej firmy, ktorá má preňho 

výhodnejšie podmienky alebo prostredie, kde je zamestnanec viac motivovaný. Takáto 

situácia oslabuje spoločnosť odkiaľ ho zamestnanec odchádza, nakoľko doňho boli 

investované financie a čas na zaškolenie pre prácu v danom špecifickom odvetví. Na 

druhej strane takýto odchod do konkurenčnej firmy môže práve túto druhú firmu 

zvýhodniť, nakoľko je predpoklad potreby zaškolenia alebo preškolenia zamestnanca už 

oveľa nižší ako pri jeho primárnom nástupe do odvetvia. 

2.1.3 Charakteristika zamestnancov 

Zamestnancom pre účely vnútropodnikového predpisu mzdy sa rozumie zamestnanec  

v pracovnom pomere k zamestnávateľovi bez ohľadu na zaradenie do jednotlivých 

kategórií. V rámci zamestnávateľa taktiež vnútropodnikový predpis rozlišuje pre mzdové 

účely nasledovné kategórie: 
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1. Výrobní robotníci  

2. Nevýrobní robotníci  

3. Technicko-hospodárski zamestnanci  

Avšak u  vedúcich  zamestnancov sledovanej spoločnosti je odmeňovanie nastavené  

a špecifikované individuálnou zmluvou (manažérskou  zmluvou, resp. zmluvou o mzde), 

uzatvorenou medzi individuálnym  zamestnancom  a zamestnávateľom. 

Vo firme pracujú aj takzvaní živnostníci, ktorí za svoju prácu firme vystavujú faktúry.  

S týmito pracovníkmi firma uzatvára mandátne zmluvy individuálne za základe 

charakteru vykonávanej práce. Je teda pomerne zložité zahrnúť a zohľadňovať ich v našej 

sledovanej skupine spolu so zamestnancami. Nakoľko niektorí živnostníci pracujú len pár 

dní do týždňa a iní naopak individuálne pracujú podľa toho, kedy ich firma potrebuje  

a popri tejto práci si odvádzajú aj prácu mimo  spoločnosti. Z týchto dôvodov 

individuálneho prístupu k tejto skupine pracovníkov sme sa rozhodli, že ich v našej práci 

nebudeme zohľadňovať. Pre približnú predstavu, z priemerných 150 pracovníkov 

mesačne za minulý rok bolo približne v priemere 10 z nich pracujúcich na živnosť, čo 

predstavuje množstvo, ktoré by nemalo takmer vôbec ovplyvniť výstupy našej práce. Pre 

účely vypracovania tejto diplomovej práce budeme celkovo uvažovať, že spoločnosť 

zamestnáva 140 zamestnancov na hlavný pracovný pomer v zložení výrobní robotníci, 

nevýrobní robotníci a technicko-hospodárski zamestnanci. Živnostníkov sme kategoricky 

vyčlenili z nášho predmetu záujmu pre účely vypracovania diplomovej práce. 

2.1.4 Mzdové formy 

Firma TOPOS  ako zamestnávateľ uvádza vo svojom mzdovom predpise nasledovné 

formy mzdy, ktoré vo svojich podmienkach používa: 

 Časová mzda - vo firme sa vypočítava ako súčin mzdového tarifu určeného   

v  konkrétnej pracovnej zmluve zamestnanca a celkovej odpracovanej  doby, ktorá 

môže byť mesačná, alebo hodinová. 

 Úkolová mzda - je určená ako súčin  mzdového  tarifu za  vykonanú  prácu 

zamestnanca a  počtu  normohodín alebo sumárnym súhrnom úkolových sadzieb 

za odvedené jednotky výkonu v zúčtovacom období.  
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Zamestnanci, ktorým sú vo firme pridelené na výkon pracovné činnosti, ktoré sú zaradené 

do 2. a 3. skupiny stupňa náročnosti, sú odmeňovaní úkolovou mzdou za normohodiny  

s  progresívnym priebehom alebo diferencovane. O formách, motivačnom nástroji, resp. 

vybraných motivačných pravidlách odmeňovania pomocou  úkolovej mzdy, rozhoduje  

v spoločnosti TOPOS generálny riaditeľ zamestnávateľa, ktorý tak koná na návrh 

jednotlivých riaditeľov pre dané úseky. 

2.1.5 Mzdový systém 

V podmienkach firmy TOPOS je uplatňovaný pri kategórii robotníkov systém tarifných 

tried. Rozpätie tried je od 1 - 10. Ku každej triede prislúcha trieda S, ktorú predstavujú 

špecialisti. Každá zo spomínaných tried má k sebe priradenú mzdovú hodinovú sadzbu. 

V prípade triedy špecialistov, ide o rozpätie sadzieb.  

V prípade  kategórie technicko-hospodárski zamestnanci je ich mesačná mzda vopred 

dohodnutá na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy. Je však potrebné aby sa dodržiavalo 

to, že výška danej mzdy je určená minimálne vo výške minimálneho mzdového nároku 

určeného za kalendárny mesiac pre daný stupeň náročnosti vykonávanej práce. 

2.1.6 Zložky mzdy v sledovanej spoločnosti 

V nasledujúcej časti je dôraz kladený na konkrétne súčasné zložky mzdy v sledovanej 

spoločnosti. 

Základná mzda 

Pri tomto pojme sa v spoločnosti TOPOS rozumie v prípade R (robotníci) úkolová  

a časová mzda. Takémuto zamestnancovi prislúcha odmena vo forme základnej mzdy vo 

výške sadzby dane pre tarifnú triedu predmetnej práce. V prípade THZ sa stanovuje 

základná mesačná mzda, ktorá bola dohodnutá so zamestnancom v zmluve. 

Mzdové zvýhodnenie a mzdová kompenzácia 

Mzdové zvýhodnenia stanovené v mzdovom predpise firmy nepatrí pre THZ v prípade, 

že  je v pozícii vedúceho zamestnanca ako člena štatutárneho orgánu,  alebo v priamej 

riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Taktiež neprislúcha ani  vedúcemu 

zamestnancovi, ktorý by bol v priamej riadiacej pôsobnosti takéhoto vedúceho 
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zamestnanca a zamestnancovi, ktorý vo svojej práci vytvára koncepčné, tvorivé, 

metodické alebo systémové činnosti, organizuje, riadi alebo koordinuje procesy 

vyhodnotené ako zložité alebo jeho práca spočíva v koordinácii rozsiahlych súborov 

pomerne  zložitých zariadení. V prípade týchto zamestnancov bolo však v zmysle § 121 

ods. 2 ZP pri určovaní mesačnej mzdy prislúchajúce pracovníkovi prihliadnuté  

k prípadnej práci vykonanej nadčas, avšak maximálne do 150 hodín v danom 

kalendárnom roku.  

 a)   Mzda za prácu nadčas 

 Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie vo 

výške 25% jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové 

práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 

35% jeho priemerného zárobku. Ak zamestnanec čerpá (po dohode  

s nadriadeným) náhradné voľno za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie mu 

nepatrí. 

 

 V prípade práce nadčas prislúcha danému zamestnancovi odmena vo výške 

dosiahnutej mzdy prenásobená koeficientom 1,25. Čiže jeho odmeny tvorí 

priemerná mzda a k nej aj 25% odmeny z jej výšky. Pri zamestnancoch 

vykonávajúcich rizikové práce je takáto odmena vypočítaná ako priemerná mzda 

násobená koeficientom 1,33 (čiže odmena nad rámec priemernej mzdy je 33%). 

Po vzájomnej dohode s nadriadeným môže zamestnanec čerpať aj náhradné 

voľno, prípade odpracovaného nadčasu, avšak v takom prípade mu odmena za 

nadčas neprislúcha.  

 b)   Mzda a náhrada mzdy za sviatok 

 V prípade práce počas víkendu prislúcha zamestnancovi odmena  vo výške 

100% jeho stanoveného priemerného zárobku. Avšak pre zamestnancov je 

umožnené s nadriadeným sa dohodnúť na čerpaní náhradného voľna za prácu 

odvedenú cez víkend. V takomto prípade však mzdové zvýhodnenie danému 

zamestnancovi neprislúcha.  
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 V prípade, že sa zamestnanec rozhodne čerpať namiesto odmeny náhradné  

voľno, je potrené uplatniť ho do 3 mesiacov od vzniku jeho nároku, poprípade sa 

zamestnanec dohodne s nadriadeným na inom termíne. Ak by ho však 

zamestnanci spoločnosti TOPOS nevyužili v stanovený interval, bude im 

pripísaný ku mzde ako odmeny.  

 

 Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za sviatok nepatrí. V prípade, že pripadne 

zamestnancovi pracovný deň na sviatok, dostáva náhradu mzdy vo výške 

priemerného zárobku, ako keby v práci bol, avšak nie je. 

 

 

 V situáciách ak zamestnanec bez relevantného ospravedlnenia zmešká zmeny, 

ktorá bezprostredne predchádza sviatku alebo po ňom bezprostredne  

nasleduje, taktiež ak zmešká zmenu naradenú na sviatok, poprípade zmešká časť 

týchto zmien, náhrada mzdy za sviatok mu neprislúcha. 

 c)    Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 

 Ak sa charakter vykonávanej práce zamestnanca považuje za rizikovú prácu 

(príslušný orgán verejného zdravotníctva takéto práce zaradil do 3. alebo 4. 

kategórie), prislúcha zamestnancovi mzdová kompenzácia za takúto prácu. 

 

 Takýto sťažený výkon práce sa ohodnotí kompenzáciou stanovenou vo výške 

20% minimálnej mzdy, ktorá je určená za hodinu podľa osobitného predpisu. 

 

 Pre nasledujúce profesie je taktiež uznaná výška mzdovej kompenzácie 20% 

minimálnej hodinovej mzdy: 

   a) Lakovač. 

   b) Pieskovač. 

   c) Zvárač. 
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 d)   Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu 

 Pod pojmom práca v noci sa rozumie taká práca, ktorá je vykonaná v 

 časovom úseku medzi 22:00 hod. a  6:00 hod., pri tejto práci sa mzdové 

 zvýhodnenie určuje  v dohodnutej výške 40% minimálnej mzdy  pracovníka na 

 hodinu. V prípade zamestnancov, ktorý pracujú v noci a ich práca je 

 kvalifikovaná ako riziková ide o zvýhodnenie až do výšky 50%  minimálnej 

 mzdy  v eurách za hodinu odpracovanú v takýchto podmienkach.  

 e)   Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu 

 Za prácu odvedenú zamestnancom v  sobotu mu patrí dosiahnutá mzda a nad jej 

 rámec ešte mzdové zvýhodnenie stanovené vo výške 50 % minimálnej mzdy za 

 hodinu stanovenej  v eurách. Taktiež je možno dohodnúť si poskytnutie

 náhradného voľna  za  prácu vykonanú v sobotu. 

 Za prácu vykonanú v nedeľu platia rovnaké pravidlá ako v prípade práce v 

 sobotu s jediným rozdielom, a to že výška mzdového zvýhodnenia je nastavená 

 na 100%. V prípade, že zamestnanec sa rozhodne vybrať si po dohode s 

 nadriadeným práve  náhradné voľno za  prácu vykonanú v sobotu alebo nedeľu, 

 mzdové zvýhodnenie mu v takýchto podmienkach neprislúcha. 

Prémia  

Jednou z foriem stimulačnej mzdy, ktorá sa v spoločnosti TOPOS využíva na motiváciu 

zamestnancov k vedením požadovaných výsledkov je prémia. Poskytovaná ja pre THZ, 

za ich výsledok práce. Tento výsledok práce je vyjadrený ukazovateľom, ktorý 

predstavuje vopred stanovený hospodársky výsledok za rok, ktorý je vyhodnocovaný na 

mesačnej báze a posudzovaný kumulatívne už od začiatku roka. 

V prípade, že plnenie hospodárskeho výsledku je nepriaznivé, generálny riaditeľ môže 

rozhodnúť o buď úplnom zastavení výplaty prémie, alebo o jej percentuálnom krátení. 

Aby sa zabezpečila spravodlivosť pri krátení prémie, je možné krátenie pripísať na 

jednotlivé úseky podľa miery zavinenia. Ak by však daný úsek, v nasledujúcom období, 

prekonal požadovaný ukazovateľ nad jeho stanovenú hranicu, môže sa skrátená časť 

minulého obdobia pripísať v tomto období. 
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V prípade prekážok ako sú sviatok, riadna dovolenka, školenie, mimoriadna dovolenka - 

platená, prestoj,  a bude odmena znížená alikvotne. V prípade, že bol zamestnanec 

nedisciplinovaný dostal písomné napomenutie pre porušenie pracovnej disciplíny, jeho 

prémia mu neprináleží. 

Odmeny 

Princíp odmien je pre VR a NR identický ako v prípade prémií pre THZ. 

2.2 Dotazníkový prieskum 

Základným fundamentom výskumnej časti našej práce bol dotazník. Pomocou neho sme 

sa pokúsili správnou formuláciou otázok zistiť, aký je súčasný stav motivácie 

pracovníkov vo firme. Taktiež sme pomocou dotazníku zisťovali, aké benefity by 

zamestnanci ocenili. Celý dotazník bol zostavený z celkovo 19 otázok, ktoré boli 

zamerané na: základné identifikačné údaje, analýzu súčasného stavu,  

komunikáciu, pracovné prostredie, vzťahy, motiváciu a možné zmeny. Odpovede  

z dotazníku sme následne využívali aj v regresnej analýze, kde sme skúmali ako 

jednotlivé benefity poskytnuté zamestnancom môžu ovplyvňovať v sledovanej firme ich 

motiváciu. V nasledujúcej časti si však ešte bližšie priblížime, akými fázami sme pri 

tvorbe a práci s dotazníkom prechádzali. 

 

2.2.1 Prípravná fáza dotazníkového prieskumu 

V tejto časti sme využili základné teoretické východiská, ktoré sme už predtým 

zapracovali do teoretickej časti práce. Vďaka týmto vedomostiam sme boli schopní ešte 

pred tvorbou otázok zadefinovať si hlavný a vedľajšie ciele.  

 

Cieľ 

Cieľom dotazníkového prieskumu, bolo zachytiť aktuálny stav motivačného systému  

v spoločnosti. Jedným z parciálnych cieľov, bolo zistiť či sú s aktuálnym motivačným 

systémom zamestnanci spokojní. Súčasne bolo jedným z našich hlavných cieľov zistiť, 

aké benefity by si zvolili jednotlivý zamestnanci, ak by mali možnosť. Zároveň sme 
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skúmali, do akej miery by  ovplyvňovali vybrané benefity motiváciu zamestnancov, po 

ich prípadnej implementácii. 

 

Tvorba dotazníku 

Pre jednoduchosť zberu dát a možnosť ľahko a promptne výsledky spracovať sme si 

zvolili dotazník od spoločnosti Google. Ako sme už uviedli vyššie dotazník má spolu 19 

otázok, ktoré sme sa snažili vytvoriť čo najjednoduchšie, aby respondentov neodrádzali 

od vyplnenia dotazníku.  Dotazník bol rozdelený na nasledujúce časti, ktorých otázky si 

priblížime. 

V prvej sekcii sme získavali základné identifikačné údaje o pracovníkoch. V otázkach 

sme sa v tejto časti venovali získaniu informácií o tom, či sú respondenti muži alebo ženy, 

následne na to sme sa zamerali na ich vek. Potom sme pokračovali na otázku, ako dlho 

sú  zamestnancami firmy TOPOS a na akej pozícii pracujú. 

Následne na to sme sa preniesli na otázky, zisťujúce analýzu súčasného stavu. Zisťovali 

sme, či uvažujú o zmene zamestnania, v nadväznosti na túto otázku sme pridali otvorenú 

otázku, kde mohli popísať, čo ich z takýmto úvahám vedie. Pomocou tejto otázky by sme 

mohli vedieť zistiť, s čím sú zamestnanci nespokojní až do takej miery, že uvažujú nad 

zmenou zamestnania. Ďalšou otázkou sme zisťovali, či sú spokojný s ohodnotením a či 

toto hodnotenie považujú za motivujúce, taktiež sme zisťovali či považujú svoje 

hodnotenie za spravodlivé. V oblasti benefitov sme sa pýtali, či ich považujú za 

motivujúce a či by ocenili aj iné benefity, než súčasne dostupné. Za dôležitú otázku sme 

považovali aj tú, kde sme sa pýtali zamestnancov spoločnosti TOPOS nato, či poznajú 

zložky, z ktorých sa ich súčasná mzda skladá. 

Ako aj z teoretických prameňov vyplýva, komunikácia a priateľské pracovné prostredie 

medzi zamestnancami navzájom a medzi nimi a nadriadeným pracovníkmi je jedným z 

dôležitých aspektov vhodne motivujúceho pracovného prostredia. Na základe toho sme 

vytvorili časť dotazníku orientovanú na otázky, ktoré zisťovali či sú pracovníci 

kontrolovaní priamym nadriadeným, či považujú komunikáciu medzi nimi  

a nadriadenými za motivujúcu a efektívnu. Taktiež sme zisťovali, či považujú svoje 

pracovné prostredie za čisté, a ako vnímajú atmosféru na pracovisku v bežný deň. 
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Poslednú časť dotazníku sme venovali otázkam, v ktorých sme zisťovali, do akej miery 

nami navrhnuté benefity môžu pôsobiť pozitívne na motiváciu pracovníkov.  

2.2.2 Fáza realizácie dotazníku 

Nami vytvorený dotazník sme pred jeho rozposlaním zamestnancom prediskutovali  

s vedením firmy a s oddelením ľudských zdrojov. Po zapracovaní detailov a pripomienok 

z ich strany sme najprv skúšobne dali dotazník vyplniť piatim zamestnancom. Zistili sme 

ich spätnú väzbu na otázky so zameraním na ich zrozumiteľnosť. Zamestnanci zhodnotili 

otázky ako jasné a zrozumiteľné a následne na to bol dotazník rozposlaný všetkým 

zamestnancom firmy TOPOS, čo predstavuje približne 140 respondentov. Stanovili sme 

si mieru návratnosti dotazníku na hranici 60%, čiže 84 zamestnancov. Dotazník  

s odpoveďami sa nám vrátil celkovo 101 krát, čo považujeme za dostatočnú vzorku pre 

náš výskum. 

2.2.3 Vyhodnotenie dotazníku 

Pri vyhodnotení dotazníku sme sa zamerali na jednotlivé otázky a odpovede 

respondentov. Dosiahnuté výsledky sme spracovali do prehľadných grafov a tabuliek. 

 

Základné identifikačné údaje 

Otázka č. 1) Vaše pohlavie 

Odpovedí na prvú otázku sme celkovo získali 101, z čoho väčšina respondentov bola 

mužov. Percentuálne môžeme vyjadriť zastúpenie žien celkovo vo výške 38,6% (39 

respondentov) a mužov 61,4% (62 respondentov). ( respondentov)  Toto rozdelenie je aj 

predpokladateľné, nakoľko vo firme je množstvo pozícií, kde zamestnanci  pracujú občas 

s ťažšími bremenami a celkové zameranie je viac technické. Práve z tohto dôvodu bolo 

možné očakávať prevažné zastúpenie pracovníkov  mužov. Rozdelenie pohlaví sme 

znázornili aj na nasledujúcom grafe. 
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Obrázok č. 4: Grafické znázornenie odpovedí respondentov na otázku č. 1 dotazníkového prieskumu 

(Zdroj: Google Forms na základe odpovedí) 

 

Otázka č. 2) Váš vek 

Pri skúmaní vekového rozdelenia zamestnancov sme pozorovali, že najväčšiu skupinu 

zamestnancov tvoria osoby medzi 36. a 45. rokom života. kde podiel tejto skupiny 

predstavuje až 59% (60 respondentov). Druhou najzastúpenejšou skupinou sú jednotlivci 

vo veku od 26 do 35 rokov v percentuálnom vyjadrení ku všetkým respondentom 

dotazníku táto skupina tvorí 33,7% (34 respondentov). Zamestnanci vo veku od 18-25 

rokov tvoria 3% (3 respondenti)   a 46-55 rokov 4% (4 respondenti). 

 

Obrázok č. 5: Grafické znázornenie odpovedí respondentov na otázku č. 2 dotazníkového prieskumu 

(Zdroj: Google Forms na základe odpovedí) 
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Otázka č. 3)  Ako dlho pracujete v spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY, a.s. ? 

Pri otázke, ako dlho pracujú zamestnanci v spoločnosti TOPOS vidíme už z grafu 

primeranejšie rozdelenie skupín. Skupina, ktorú predstavujú pracujúci  menej ako 12 

mesiacov tvorí približne tretinu respondentov 35,6% (36 respondentov). Zamestnanci 

pracujúci vo firme v intervale 1-2 rokov predstavujú 40,6% (41 respondentov)  

a pracovníkov pracujúcich vo firme 3-5 rokov predstavuje 19,8% (20 respondentov). 

Dlhšie ako 5 rokov pracuje vo firme zo skúmanej vzorky ľudí len 4% (4 respondenti)    

z celkového počtu.  

 

Obrázok č. 6: Grafické znázornenie odpovedí respondentov na otázku č. 3 dotazníkového prieskumu 

(Zdroj: Google Forms na základe odpovedí) 

 

Otázka č. 4) Na akej pozícii pracujete? 

Keďže firma TOPOS zamestnáva širokú škálu pracovníkov s rôznym zameraním zahrnuli 

sme do nášho dotazníka aj otázku zisťujúcu pozíciu, na ktorej pracovníci pracujú. 

Najzastúpenejšou pozíciou bola pozícia technického hospodárskeho pracovníka (THZ), 

celkovo 30,7% (31 respondentov)  zo všetkých opýtaných. Na druhom a tretom mieste  

v pomere zastúpených pracovníkov boli robotníci 24,8% (25 respondentov) a výrobní 

robotníci 21,8% (22 respondentov). Z grafu taktiež vidieť, že najmenej zastúpenými 

skupinami pracovníkov je skupina nevýrobných robotníkov 12,9% (13 respondentov)    

a špecialistov 9,9% (10 respondentov). 
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Obrázok č. 7: Grafické znázornenie odpovedí respondentov na otázku č. 4 dotazníkového prieskumu 

(Zdroj: Google Forms na základe odpovedí) 

 

Analýza súčasného stavu 

Otázka č. 5) Uvažujete momentálne o zmene zamestnania ? 

Množstvo zdrojov a autorov sa zhoduje v tom, že pre firmy je pomerne nákladný proces 

zháňania nových zamestnancov a ich zaškoľovania. Naším cieľom bolo teda zistiť či 

firma TOPOS je vystavená riziku odchodu zamestnancov, čo by spôsobilo potrebu náboru 

nových zamestnancov, čo ako sme si už uviedli v teoretickej časti je pomerne nákladné. 

Dotazníkovým zisťovaním sme však zistili, že až 53,5% (54 respondentov) zamestnancov 

pri otázke či uvažujú o zmene zamestnania odpovedalo odpoveďou "skôr áno". Toto 

zistenie nevnímame však extrémne negatívne, nakoľko nie sú o zmene rozhodnutí úplne. 

Súčasne považujeme za zásadné klásť dôraz na stimul motivácie zo strany vedenia 

spoločnosti, aby nedošlo k odlivu zamestnancov v budúcnosti.  Respondentov, ktorí sú si 

istý potrebou zmeny zamestnania je 5% (5 respondentov). Za odpoveď "skôr nie" 

zahlasovalo 20,8% (21 respondentov) a na odpovedi "určite nie" sa zhodlo taktiež 20,8% 

(21 respondentov). 
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Obrázok č. 8: Grafické znázornenie odpovedí respondentov na otázku č. 5 dotazníkového prieskumu 

(Zdroj: Google Forms na základe odpovedí) 

 

Otázka č. 6) Ak uvažujete o zmene zamestnania, čo Vás k tomu viedlo ? 

Táto otázka bola otvorená a zamestnanci mohli uviesť aj viacero dôvodov. Po preskúmaní 

dát, sme si odpovede zoradili podľa odpovedí na predchádzajúcu otázku, a vyfiltrovali 

hlavne tých zamestnancov, ktorí pri otázke či uvažujú o zmene zamestnania uviedli 

odpovede "určite áno" a "skôr áno". V oboch prípadoch ako dôvod potenciálnej zmeny 

zamestnania uvádzali zamestnanci príčiny ako nadmerný hluk, či prašnosť a čistota 

prostredia. Pri povahe prác vykonávaných v spoločnosti, ktorá sa zameriava na výrobu  

a opracovanie kovových výrobkov a polotovarov, sú tieto sťažnosti predvídateľné.  

V práci sa na možné riešenia ešte bližšie pozrieme v časti vlastných návrhov riešenia. 

Respondenti taktiež uviedli ako dôvod zmeny zamestnania nedostatočné finančné 

ohodnotenie. Na tieto zistenia budeme pri návrhu riešení klásť veľký dôraz, nakoľko aj 

teoretické pramene upozorňujú na vplyv čistoty prostredia (nielen fyzickej čistotu, ale aj 

miery prašnosti, miery hluku) na veľkosť motivácie pracovníkov a súčasne na prepojenie 

finančného ohodnotenia a motivácie zamestnancov. 

 

Otázka č. 7) Považujete svoje ohodnotenie vo firme TOPOS za motivujúce ? 

Na túto otázku odpovedala prevažná väčšina respondentov odpoveďou "skôr nie" 53,5% 

(54 respondentov). Druhou najčastejšie vyskytujúcou sa odpoveďou bola "skôr áno" 

24,8% (25 respondentov), následne na to v poradí 18,8% (19 respondentov) respondentov 
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považovalo svoje ohodnotenie z a motivujúce  a zvolilo odpoveď "určite áno".  

K odpovedi " nie" sa priklonili len 3% z opýtaných (3 respondenti). 

 

Obrázok č. 9: Grafické znázornenie odpovedí respondentov na otázku č. 7 dotazníkového prieskumu 

(Zdroj: Google Forms na základe odpovedí) 

 

Otázka č. 8) Myslíte si, že ste spravodlivo ohodnotení ? 

Zistenie, že až 48,5% (49 respondentov) opýtaných zamestnancov považuje svoje 

ohodnotenie za skôr nespravodlivé a až 17,8% (18 respondentov) za  

nespravodlivé, vytvára pre náš výskum veľký priestor, zohľadňujúc aj odpovede na 

predchádzajúcu otázku. Za určite spravodlivé alebo skôr spravodlivé považuje svoje 

ohodnotenie v prvom prípade  14,9% (15 respondentov) a v druhom prípade 18,8% (19 

respondentov).  

 

Obrázok č. 10: Grafické znázornenie odpovedí respondentov na otázku č. 8 dotazníkového prieskumu 

(Zdroj: Google Forms na základe odpovedí) 
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Otázka č. 9) Považujete súčasné benefity za motivujúce ? 

Takmer polovica zamestnancov, ktorí vyplnili náš dotazník, skôr nepovažuje súčasné 

benefity za dostatočne motivujúce. Ide až o 48,5% (49 respondentov) z celkovej vzorky 

zamestnancov. Ako motivujúce alebo skôr motivujúce ich považuje 15,8%  

(16 respondentov) a v druhom prípade 24,8% (25 respondentov) zamestnancov 

odpovedajúcich na túto otázku. Odpoveďou "nie" sa prezentovalo 10,9% zamestnancov 

(11 respondentov). 

 

Obrázok č. 11: Grafické znázornenie odpovedí respondentov na otázku č. 9 dotazníkového prieskumu 

(Zdroj: Google Forms na základe odpovedí) 

 

Otázka č. 10) Ocenili by ste aj iné benefity ? 

Dá  sa povedať, že zamestnancov vždy potešia nové výhody  a benefity, čo potvrdzuje aj  

100% zhoda odpovedí (101 respondentov). 

 

Obrázok č. 12: Grafické znázornenie odpovedí respondentov na otázku č. 10 dotazníkového prieskumu 

(Zdroj: Google Forms na základe odpovedí) 
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Otázka č. 11) Viete z akých zložiek sa skladá Vaša súčasná mzda ? 

Pri tejto odpovedi sme sa zamerali na jej prepojenie na odpovede z otázky  

č. 7. "Považujete svoje ohodnotenie vo firme TOPOS za motivujúce". Zaujímalo nás, či 

zamestnanci, ktorí hodnotia svoje  ohodnotenie  firmou poznajú zložky svojej mzdy.  Náš 

predpoklad bol, že zamestnanci, ktorý budú hodnotiť svoje ohodnotenie ako prevažne 

nemotivujúce budú vo väčšej miere odpovedať na otázku, či poznajú zložky svojej mzdy 

negatívne. Toto sledovanie sa nám aj potvrdilo. Ľudia odpovedajúci na  

otázku č. 7. odpoveďou "nie" odpovedali aj v otázke  č. 11. odpoveďou "nie", čiže 

nepovažujú svoje ohodnotenie za motivujúce, ale taktiež nepoznajú zložky svojej mzdy. 

Ďalej celkovo veľmi malé množstvo zamestnancov, ktorý hodnotili svoje ohodnotenie 

ako "skôr nemotivujúce" v otázke č. 7, potom následne na to v otázke č. 11 odpovedali, 

že poznajú zložky svojej mzdy. Čiže môžeme pozorovať, že možná nedostatočná 

motivácia pomocou mzdy a jej pohyblivých a pevných zložiek môže byť spôsobená, 

nevedomosťou zamestnancov o ich princípe fungovania, respektíve ich  

existencii, i napriek tomu, že v zmluve by mali byť zadefinované. Celkovo však 

hodnotíme vedomosť zamestnancov o zložkách mzdy negatívne, nakoľko až 61,4%  

(62 respondentov) z nich má pocit, že nepozná všetky zložky svojej mzdy. 

 

Obrázok č. 13: Grafické znázornenie odpovedí respondentov na otázku č. 11 dotazníkového prieskumu 

(Zdroj: Google Forms na základe odpovedí) 
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Komunikácia, pracovné prostredie a vzťahy 

Otázka č. 12) Ste denne kontrolovaný svojim priamym nadriadeným ? 

Ako sme už uviedli aj v teoretickej časti, priateľské prostredie a vzťahy nadriadených 

pracovníkov a ich podriadených pracovníkov sú pri motivácii veľmi dôležité. Avšak aj 

preštudované zdroje napomínali, že netreba zabúdať ani na kontrolu zamestnancov. Na 

základe týchto poznatkov sme do dotazníka zahrnuli otázku ohľadom kontrol 

nadriadenými, kde 22,8% (23 respondentov) odpovedalo, že ich nadriadený podľa nich 

nekontrolujú na dennej báze, a naopak zvyšná časť, predstavujúca 77,2%  

(78 respondentov) opýtaných uviedli, že ich nadradený denne kontrolujú.  

Tento stav hodnotíme pozitívne. 

 

Obrázok č. 14: Grafické znázornenie odpovedí respondentov na otázku č. 12 dotazníkového prieskumu 

(Zdroj: Google Forms na základe odpovedí) 

 

 

Otázka č. 13) Považujete komunikáciu medzi Vami a Vaším priamym nadriadeným 

za motivujúcu a efektívnu ? 

V oblasti komunikácie s nadriadeným považuje až 49,5% opýtaných (50 respondentov) 

takúto komunikáciu za skôr motivujúcu a efektívnu. Odpoveďou "určite áno" zahlasovalo 

v dotazníku až 24,8% (25 respondentov) a negatívne sa na danú otázku vyjadrilo 22,8% 

(23 respondentov) a 3% (3 respondenti). 
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Obrázok č. 15: Grafické znázornenie odpovedí respondentov na otázku č. 13 dotazníkového prieskumu 

(Zdroj: Google Forms na základe odpovedí) 

 

Otázka č. 14) Ako hodnotíte Vaše vzťahy s kolegami na rovnakej pozícii ? 

V tejto otázke sa zhodli takmer všetci pracovníci, že ich vzťahy medzi sebou sú pozitívne. 

Svedčí o tom aj výsledok odpovedí "veľmi dobre" celkovo 23,8% (24 respondentov)  

a odpoveďou "dobre" odpovedalo až 73,3% (74 respondentov). Drvivé percento 

odpovedalo odpoveďou "zle" 2% (2 respondenti) alebo "neviem" 1% (1 respondent). 

 

Obrázok č. 16: Grafické znázornenie odpovedí respondentov na otázku č. 14 dotazníkového prieskumu 

(Zdroj: Google Forms na základe odpovedí) 

 

 

Otázka č. 15) Považujete svoje pracovné prostredie za čisté? 

Už pri spracovaní získaných dátach v predošlých otázkach  sme pozorovali, že pomerne 

veľa zamestnancov zvažuje zmenu práce práve kvôli prašnosti, hluku a čistote  
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pracovného prostredia. Toto pozorovanie sa nám potvrdilo aj v odpovediach, kde 

môžeme pozorovať, že polovica pracovníkov považuje prostredie za nie čisté podľa ich 

predstáv. Avšak je potrebné opäť podotknúť, že pri zameraní spoločnosti je takéto 

prostredie (zvýšený hluk, prašnosť a podobne) bežné a mzdy zamestnancov sú na základe 

toho aj upravované. 

 

Obrázok č. 17: Grafické znázornenie odpovedí respondentov na otázku č. 15 dotazníkového prieskumu 

(Zdroj: Google Forms na základe odpovedí) 

 

Otázka č. 16) Aká je atmosféra na pracovisku v bežný deň ? 

Atmosféru na pracovisku taktiež hodnotili zamestnanci za pozitívnu. Odpoveďou "veľmi 

dobrá" hodnotilo atmosféru 22,8% (23 respondentov) a ako "dobrú" ju hodnotilo až 

75,2% (76 respondentov). Zo všetkých respondentov len 2% odpovedalo negatívne (2  

respondenti). 

 

Obrázok č. 18: Grafické znázornenie odpovedí respondentov na otázku č. 16 dotazníkového prieskumu 

(Zdroj: Google Forms na základe odpovedí) 
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Motivácia a možné zmeny 

Otázka č. 17) Čo Vás najviac motivuje k tomu, aby ste sa v práci snažili ? (Prosím 

o zoradenie svojich preferencií  1- najdôležitejšie a 5 – najmenej dôležité) 

Tabuľka č. 2: Rebríček motivačných aspektov zamestnancov spoločnosti. 

Rebríček priorít od najvyššej po najnižšiu Počet odpovedí 

mzda, odmeny, benefity, rast, uznanie   50 

mzda, odmeny, benefity, uznanie, rast 2 

mzda, odmeny, benefity, rast, uznanie   21 

uznanie, rast, mzda, odmeny, benefity  5 

rast, mzda, uznanie, benefity, odmeny  18 

Spolu 96 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe odpovedí z dotazníka. 

Pri väčšine odpovedí ako je to možné vidieť v tabuľke č. 2, zamestnanci označovali mzdu 

za najmotivačnejší činiteľ spomedzi všetkých možností. Hneď na druhom mieste taktiež 

môžeme pozorovať aj odmeny na prvých pozíciách v rebríčku. 

Otázka č. 18) Ktorý s týchto benefitov by ste ocenili najviac ? (Prosím ohodnoťte na 

stupnici od 1-10, kde 10 – najviac a 1 – najmenej každý benefit). 

o Firemný telefón na súkromné účely 

o Rekreačný pobyt 

o Bezplatné parkovanie v areáli firmy 

o Príplatok za dopravu MHD 

o Kultúrne podujatia (lístok do kina, divadla, na koncert atď.) 

o MultiSport karta 

o „Sickdays“(možnosť zostať doma bez udania dôvodu) 

o  Školenia a kurzy 

o  Iné (otvorená otázka) 
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Z otázky č. 18 sme odpovede využili na regresnú analýzu. Ako nezávislé premenné  sme 

použili hodnotenia daných benefitov zamestnancami. Predpokladáme, že benefity 

ocenené najvyšším počtom bodov, sú pre zamestnancov najviac žiadané, z čoho 

usudzujeme, že by pre nich mohli byť najviac motivujúce. 

Pre potreby regresnej analýzy bolo nutné zadefinovať a získať dáta taktiež aj za závislú 

premennú. Tú sme určili ako mieru zmeny celkovej motivácie zapríčinenej (kvantitatívne 

zhodnotený v otázke č.19)  pomocou jednotlivých navrhovaných benefitov  

z otázky č.18.  

Zamestnanci teda jednotlivým benefitom pripisovali doby na stupnici od 1-10  

(kde 10 – najviac a 1 – najmenej) a identicky následne na to, ohodnotili v otázke č. 19, 

ako by dané benefity sumárne zmenili ich celkovú motiváciu. 

2.2.4 Testovanie hypotéz 

V práci sme si stanovili nasledujúce hypotézy, ktoré sa pokúsime dokázať alebo vyvrátiť. 

H1:Aspoň 60% zamestnancov sledovanej spoločnosti považuje aktuálny stav ich 

ohodnotenia za  motivujúci. 

K otestovaniu tejto hypotézy sme vytvorili otázku č. 7:  Považujete svoje ohodnotenie vo 

firme TOPOS za motivujúce? Za kladné odpovede sme považovali "určite áno"(18,8%) 

a "skôr áno" (24,8%). Týchto odpovedí sme na danú otázku získali spolu teda 43,6%. 

Táto hodnota vyjadruje menej ako 60% a teda našu hypotézu zamietame.  

H2: Mzda je najdôležitejším faktorom pri motivácii až 60% zamestnancov 

spoločnosti. 

Táto hypotéza je úzko spätá s otázkou č. 17: Čo Vás najviac motivuje k tomu, aby ste sa 

v práci snažili? (Prosím o zoradenie svojich preferencií 1-najdôležitejšie a 5-najmenej 

dôležité). 

Ako možnosti výberu boli určené nasledujúce motivačné faktory: mzda, benefity, 

kariérny rast, uznanie nadriadených, polročné a ročné odmeny. 

Ako sme už v predošlých častiach uviedli v tabuľke č. 2, mzdu ako motivačný faktor 

umiestnilo na prvé miesto až 73 respondentov z celových 96 odpovedajúcich na danú 
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otázku. Zároveň taktiež môžeme pozorovať na druhom mieste pri týchto istých 

respondentoch boli v ich rebríčku uvedené odmeny a na tretom mieste benefity. Len pri 

5 respondentoch bolo na prvom mieste uznanie vedúceho a pri 18 odpovediach sa na prvej 

pozícii umiestnil kariérny rast. Takéto rozdelenie sme aj predpokladali, nakoľko prevažná 

časť zamestnancov je v pozícii radových  robotníkov. Už pri spracovaní teoretickej časti 

sme sa stretávali s názormi, že pre motiváciu týchto skupín zamestnancov je 

najvhodnejšia motivácia formou mzdy, odmien, prevažne finančného charakteru alebo 

ekvivalentov v nepeňažnom plnení, ktoré si zamestnanec dokáže "ľahko prepočítať" na 

hodnotu benefitu vyjadrenú v peňažných jednotkách.  

Našu hypotézu teda na základe odpovedí respondentov prijímame a uvádzame pre 

jednoduchší prehľad opäť tabuľku č. 2, s odpoveďami respondentov na otázku č. 17. 

Tabuľka č. 3: Rebríček motivačných aspektov zamestnancov spoločnosti. 

Rebríček priorít od najvyššej po najnižšiu Počet odpovedí 

mzda, odmeny, benefity, rast, uznanie   50 

mzda, odmeny, benefity, uznanie, rast 2 

mzda, odmeny, benefity, rast, uznanie   21 

uznanie, rast, mzda, odmeny, benefity  5 

kariérny rast, mzda, uznanie, benefity, odmeny  18 

Spolu 96 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe odpovedí z dotazníka. 

H3:Pri regresnej analýze je naším predpokladom, pozitívne znamienko pri všetkých 

signifikantných koeficientoch daných sledovaných benefitov. 

Pre jednoduchú orientáciu sme z nezávislých premenných, ktoré tvoria novo navrhnuté 

benefity, vytvorili skratky a uviedli ich v nasledujúcej tabuľke. v tabuľke sme uvádzali 

len nezávislé premenné. je teda dôležité popísať a  zadefinovať ešte závislú premennú, 

ktorú sme označili skratkou MOT (zo slova motivácia). Závislá premenná vyjadruje 

hodnotové vyjadrenie prírastku motivácie po zavedení navrhovaných benefitov. 
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Vyjadrenie je realizované formou bodov v rozpätí 1-10, kde 1 vyjadruje najnižšiu mieru 

dodatočnej motivácie prinesenej danými benefitmi spolu a 10 najvyššiu mieru dodatočnej 

miery motivácie. Údaje pre závislú premennú sme získali z otázky č. 19 v dotazníku. 

Tabuľka č. 4: Prehľad skratiek premenných použitých v regresnej analýze 

Celý názov navrhovaného benefitu Skratka premennej 

Firemný telefón na súkromné účely tel 

Rekreačný pobyt rekre 

Bezplatné parkovaniev areáli firmy park 

Príplatok za dopravu MHD dopr 

Kultúrne podujatia kult 

MultiSport karta MSK 

„Sickdays“(možnosť zostať doma bez udania dôvodu) sick 

Školenia a kurzy kurz 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Rovnica regresie 

𝑀𝑂𝑇 =  𝛼 +  𝛽1𝑡𝑒𝑙 + 𝛽2𝑟𝑒𝑘𝑟𝑒 + 𝛽3𝑝𝑎𝑟𝑘 + 𝛽4𝑑𝑜𝑝𝑟 + 𝛽5𝑘𝑢𝑙𝑡 + 𝛽6𝑀𝑆𝐾 + 𝛽7𝑠𝑖𝑐𝑘 + 𝛽8𝑘𝑢𝑟𝑧 + 𝜀 

Regresiu sme vykonali v počítačovom softvéry STATA.  Pri komponovaní rovnice 

regresie, sme sa inšpirovali mnohými vedeckými prácami, skúmajúcimi vplyv rôznych 

determinantov na motiváciu pracovníkov. Jedna z takých prác, sa venovala skúmaniu 

vplyvov rôznych podnetov, ktoré ovplyvňovali motiváciu pri práci učiteľov na 

súkromných školách. Autori vo svojom výskume taktiež, použili regresiu medzi 

motiváciou a sledovanými determinantmi - ako napríklad, včasné vyplatenie miezd, 

odmeny, dostatok vyučovacích pomôcok, vzťahy na pracovisku ako aj vzťahy medzi 

študentmi a učiteľmi (Nawaz, Yasin 2015).  

Našu rovnicu regresie sme však upravili pre účely našej práce, kde sme sa zamerali hlavne 

na nefinančné benefity, ktorých vplyv na motiváciu sme skúmali. 

Použitý príkaz v STATA 

regress MOT tel rekre park dopr kult MSK sick kurz 
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Na základe našej hypotézy, predpokladáme, že všetky znamienka pri odhadovaných 

signifikantných koeficientoch budú kladné, pretože predpokladáme, že dané benefity  

prirodzene zvyšujú motiváciu pracovníkov. Výsledky koeficientov a ich úroveň 

signifikantnosti sme zhrnuli v nasledujúcej tabuľke, ktorú sme taktiež vygenerovali  

v softvéry STATA.  

Tabuľka č. 5: Prehľad koeficientov z regresie a ich úrovní významnosti 

 

Zdroj: Výstupná tabuľka zo systému STATA vlastné spracovanie 

Vychádzajúc z nižšie uvedenej tabuľky č. 4 pozorujeme že na úrovni najvyššej štatistickej 

významnosti (p-value < 0,001) sa nachádzajú koeficienty premenných: kult a sick, ďalej 

na nižšej úrovni významnosti  (p-value < 0,01) sa nachádzajú premenné rekre, dopr  

a MSK. Naopak štatisticky nevýznamné sú premenné tel, park a kurz. Pri všetkých 

koeficientoch okrem koeficientu premennej kurz, pozorujeme kladné znamienko. 

Na základe výsledkov uvedených v tabuľke č. 4 môžeme prijať našu hypotézu, že všetky 

znamienka pri štatisticky významných (signifikantných) koeficientoch budú kladné. 

H4: Najväčšiu mieru vplyvu benefitov (vyjadrenú ako hodnota koeficientov 

premenných na úrovni významnosti p<0,05) na motiváciu predpokladáme pri 

benefitoch, ktoré zamestnanci vedia ohodnotiť finančne (Ide o rekreačný pobyt, 

príplatok za dopravu MHD, MultiSport karta a kultúrne podujatia). 

Inak povedané získaním týchto benefitov,  aj keď v nepeňažnej podobe, si zamestnanec 

prilepší, nakoľko nebude musieť takéto výdavky hradiť z bežného príjmu. Náš 

predpoklad vychádza z teoretickej základne, kde sme aj v prvej časti práce popisovali 
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správanie sa rôznych druhov zamestnancov a ich rôzne spôsoby motivácie.  

Z predbežného zisťovania sme mali poznatky o tom, že vo firme by mala byť prevažná 

časť zamestnancov vo všeobecnosti definovaných ako radový pracovníci, respektíve 

robotníci. Práve na túto skupinu pracovníkov podľa teórií platí, že ich motivácia sa 

dosahuje prevažne peňažnými odmenami, alebo ich ekvivalentmi. 

Kompletné výsledky výstupu regresie zo softvéru STATA sme uvideli v nasledujúcej 

tabuľke. Je pri nej potrebné zhodnotiť model ako celok a jeho významnosť. Toto 

vykonáme pomocou hodnoty R-squared, ktorá je 0,4308, čo zanemená, že model ako 

celok dokáže pomocou nezávislých premenných vysvetliť 43,08% zmien závislej 

premennej (motivácie). Na prvý pohľad, je toto číslo pomerne nízke, väčšinou sa očakáva 

vyššie percento, avšak tento jav, nižšieho R-squared je pri našom modely bežným 

úkazom.  Štúdie, ktoré sa snažia vysvetliť ľudské správanie, majú spravidla hodnoty R2 

menšie ako 50%. Ľudia sú oveľa ťažšie predvídateľní ako iné javy, alebo fyzikálne 

procesy. Ak sa takýto jav nižšej hodnoty R-squared ukáže, a náš model pozoruje ľudské 

správanie, je ešte vhodné okontrolovať signifikantnosť nezávislých premenných, ktorá je 

u nás pomerne vysoká pri prevažnej väčšine premenných takže nás model považujeme za 

štatisticky významný aj napriek nižšiemu R-squared. 

Tabuľka č. 6: Kompletný výstup regresie zo softvéru STATA 

 

Zdroj: Výstupná tabuľka zo systému STATA 
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Po kontrole modelu ako celku sa teda vrátime k našej hypotéze: Najväčšiu mieru vplyvu 

benefitov (vyjadrenú ako hodnota koeficientov premenných na úrovni významnosti  

p < 0,05) na motiváciu predpokladáme pri benefitoch, ktoré zamestnanci vedia ohodnotiť 

finančne (Ide o rekreačný pobyt, príplatok za dopravu MHD, MultiSport karta a kultúrne 

podujatia). 

Pri prijímaní alebo odmietaní hypotézy sme si stanovili podmienku, že koeficienty 

premenných budú považované za signifikantné,ak budú spĺňať kritérium p < 0,05. Túto 

podmienku spĺňajú premenné sú: rekre, dopr, kult, MSK a sick.  

V našej hypotéze sme uviedli všetky premenné, ktoré sa následne na to prejavili ako 

signifikantné a aj ich koeficienty boli spomedzi všetkých koeficientov aj hodnotovo 

najvyššie (viď. tabuľku č. 4 nižšie uvedenú), avšak v našej hypotéze sme neuvažovali nad 

premenou sick, vyjadrujúcou benefit "sickdays", a preto našu hypotézu zamietame. Avšak 

je potrebné dodať, že až na túto jednu premennú sa nám podarilo potvrdiť, to, že 

zamestnanci vo firme, kde ide prevažne o robotníkov, uprednostňovali hlavne odmeny  

a benefity finančného charakteru alebo ich blízke ekvivalenty. 

Tabuľka č. 5: Prehľad koeficientov z regresie a ich úrovní významnosti 

 

Zdroj: Výstupná tabuľka zo systému STATA 

2.2.5 Zhrnutie výsledkov dotazníka a testovania hypotéz 

Pomocou dotazníka sme získali množstvo nápomocných informácií k nášmu výskumu. 

Išlo o základné identifikačné údaje, informácie vnímaní súčasného stavu motivačného 
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systému zamestnancami a v neposlednom rade sme získali podkladové dáta, ktoré nám 

pomôžu vytvoriť vlastný návrh riešenia problematiky. 

V dotazníku sme zistili, že prevažnú časť zamestnancov tvoria muži, a najzastúpenejšou 

vekovou skupinou vo firme sú ľudia od 36 do 45 rokov. Viac ako tretina zamestnancov 

pracuje vo firme 1 rok alebo 2 roky. Povaha a zameranie pracovných činností vo firme 

do značnej miery určuje zloženie zamestnancov, kde sme pozorovali prevažne pozície, 

ktoré by sme mohli definovať ako robotníci (delili sa na robotníkov, špecialistov, 

výrobných robotníkov  a podobne).  Zaujímavým zistením bolo to, že takmer polovica 

zamestnancov považovala svoje ohodnotenie za skôr nemotivujúce. Taktiež takmer 

polovica zamestnancov nemala pocit, že pozná všetky zložky svojej odmeny. Tu pri 

jednoduchom vyfiltrovaní a zoradení dát, sme pozorovali, že nedostatočná 

informovanosť o zložkách mzdy, spôsobila, že práve títo ľudia mali pocit, že ich odmena 

je nemotivujúca. Zamestnanci sa v dotazníku jednohlasne zhodli, že by privítali aj iné 

benefity než tie, ktoré firma ponúka v dnešnej dobe. Návrhom nových benefitov sme sa 

venovali v tretej časti dotazníka, kde zamestnanci pripisovali bodové ohodnotenie 

jednotlivým benefitom a následne taktiež pripisovali bodové ohodnotenie miere zmeny 

ich motivácie po prípadnom zavedení daných benefitov vo firme. Z týchto dát sme 

vykonali regresnú analýzu, ktorá nám ukázala, že signifikantný vplyv na motiváciu 

zamestnancov danej firmy by mali nasledujúce benefity: rekreačný pobyt, príplatok za 

dopravu MHD, MultiSport karta, kultúrne podujatia a sickdays. 

Hypotézy sme si stanovili celkom štyri, uvádzame ich nižšie pre jednoduchý prehľad sme  

ku každej hypotéze uviedli, či bola prijatá alebo odmietnutá. Zdôvodnenie prijatia alebo 

odmietnutia hypotéz sme podrobne rozobrali v predchádzajúcej podkapitole. 

H1: Aspoň 60% zamestnancov sledovanej spoločnosti považuje aktuálny stav ich 

ohodnotenia za  motivujúci- hypotéza nebola prijatá. 

H2: Mzda je najdôležitejším faktorom pri motivácii až 60% zamestnancov  

spoločnosti - hypotéza bola prijatá. 

H3: Pri regresnej analýze je naším predpokladom, pozitívne znamienko pri všetkých 

signifikantných koeficientoch daných sledovaných benefitov - hypotéza bola prijatá. 
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H4: Najväčšiu mieru vplyvu benefitov (vyjadrenú ako hodnota koeficientov premenných 

na úrovni významnosti p < 0,05) na motiváciu predpokladáme pri benefitoch, ktoré 

zamestnanci vedia ohodnotiť finančne (Ide o rekreačný pobyt, príplatok za dopravu 

MHD, MultiSport karta a kultúrne podujatia) - hypotéza nebola prijatá. (Tu je potrebné 

podotknúť, že hypotéza nebola prijatá z dôvodu, že ako signifikantný benefit 

ovplyvňujúci motiváciu pracovníkov, okrem tých v hypotéze uvedených benefitov, bola 

aj možnosť čerpať takzvané  "sickdays") 
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3 VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENIA, PRÍNOSY NÁVRHU 

RIEŠENIA 

V poslednej kapitole našej práce sa budeme venovať návrhom riešenia, odporúčaniam na 

zavedenie nových benefitov pre zamestnancov. Naše riešenie však nezahŕňa len 

zavádzanie nových motivačných prvkov do aktuálneho motivačného systému, pokúsime 

sa aj navrhnúť z nášho pohľadu efektívne vylepšenia existujúceho systému. Tieto 

odporúčania by mali pomôcť pri udržaní aktuálnych zamestnancov a taktiež by náš návrh 

mal zatraktívniť prácu v spoločnosti pre nových uchádzačov. 

Každý z našich návrhov sa pokúsime čo najdôveryhodnejšie vyčísliť aj po finančnej 

stránke. Je veľmi dôležité, aby zavedené motivačné zložky boli efektívne aj s 

prihliadnutím na náklady, ktoré firmu dané benefity budú stáť. 

Náš návrh sa skladá z odporúčaní na zmenu existujúceho motivačného systému a návrhov 

na jeho nové zložky, poprípade nahradenie starých zložiek novými. 

3.1 Odporúčania na vykonanie zmien v existujúcom motivačnom 

systéme 

 Zvýšenie informovanosti zamestnancov o zložkách mzdy 

 Poskytnúť možnosť výberu ochranných prvkov, ktoré zamestnancom vyhovujú 

najviac a zlepšiť čistotu na pracovisku 

3.2 Návrhy na zavedenie nových motivačných prvkov do aktuálneho 

systému 

 Rekreačný pobyt 

 Príplatok za dopravu MHD 

 MultiSport karta 

 Kultúrne podujatia 

 Sickdays 
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3.3 Zvýšenie informovanosti zamestnancov o zložkách mzdy 

Toto odporúčanie pramení zo zistení dotazníkového prešetrovania súčasného 

motivačného systému. Pozorovali sme, že zamestnanci, ktorí majú pocit, že za ich prácu 

nie sú ohodnotení odmenou, ktorá by ich motivovala, nevedeli z akých zložiek sa ich 

odmena za prácu skladá. Preto tu vidíme obrovský priestor, pre zvyšovanie 

informovanosti zamestnancov o zložkách ich mzdy. Pri práci sme v časti analýzy 

súčasného stavu evidovali pri skúmaní podkladov od firmy, že mzdy zamestnancov 

odzrkadľujú  množstvo okolností a povahu práce (príplatky za prácu nadčas, vyššie 

sadzby v prostredí, ktoré môže škodiť zdraviu, odmeny na základe dosiahnutých 

hospodárskych výkonov popri fixnej mzde a podobne.).  

Môžeme teda zhodnotiť, že zložky, z ktorých sa mzdy zamestnancov skladajú sú 

adekvátne povahe prác vykonávaných spoločnosti. Problém vnímame v tom, že 

zamestnanci o nich buď nie sú dostatočne informovaní. Toto môže byť zapríčinené 

napríklad komplikovanou formuláciou pracovnej zmluvy.  

Naším návrhom je teda zjednodušenie jazyku pracovných zmlúv, pokiaľ to právne 

hľadisko dovoľuje. Zlepšenie komunikácie HR oddelenia s pracovníkmi. Navrhujeme, 

aby  HR oddelenie osobne povolalo na krátky rozhovor o zložkách mzdy,  každého 

zamestnanca, ktorý by mal záujem o informácie o podmienkach získania istých zložiek 

mzdy, alebo o výpočte zložiek a podobne. 

Náklady na tento benefit sú vo výške 0€, zatiaľ čo vchádzajúc z odpovedí v dotazníku, 

efekt tohto opatrenia na motiváciu a spokojnosť zamestnancov predpokladáme veľký. 

3.4 Poskytnúť možnosť výberu ochranných prvkov, ktoré 

zamestnancom vyhovujú najviac a zlepšiť čistotu na pracovisku 

Čistota na pracovisku a ochranné prvky predstavujú každodennú súčasť života 

jednotlivých zamestnancov. V teórii uvedenej v prvej kapitole sme naznačili súvislosť 

medzi motiváciou resp. frustráciou a čistotou na pracovisku pomocou Herzbergových 

frustračných činiteľov. V nadväznosti na teoretické východisko výsledok dotazníkového 

šetrenia sme sa rozhodli vytvoriť odporúčanie pre manažment spoločnosti v oblasti 

ochranných prvkov a čistoty na pracovisku. Na základe zistenia prameniaceho 
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z dotazníkového šetrenia pozorujeme, že až 40,6% zo všetkých respondentov odpovedalo 

na otázku, či považujú svoje pracovné prostredie za čisté odpoveďou skôr nie. 

 Ochranné prvky 

Naše odporúčanie v uvedenej oblasti je, aby manažment spoločnosti podrobnejšie 

preskúmal nespokojnosť zamestnancov so súčasnými ochrannými prvkami ako sú 

napríklad topánky, ochranné okuliare, rukavice, ochranné odevy apod. V nadväznosti na 

detailné preskúmanie považujeme za veľmi dôležité, aby bral manažment tieto zistenia 

v úvahu pri novom obstarávaní ochranných prvkov. Sme presvedčení, že v spolupráci so 

zamestnancami je možno obstarať alternatívne ochranné prvky podľa konkrétnych 

predstáv zamestnancov v identickom rozpočte ako v súčasnosti. 

Z tohto dôvodu považujeme vzniknuté náklady v hodnote 0€, nakoľko ide len o nákup 

alternatívnych ochranných prvkov v rovnakej resp. veľmi podobnej cenovej relácií. 

 Čistota na pracovisku 

V oblasti čistoty na pracovisku je na základe povahy spoločnosti (výrobný podnik) 

nevyhnutné rozlišovať kancelárske priestory od výrobných priestorov.  

V tejto oblasti sme sa rozhodli navrhnúť upratovacie služby externej spoločnosti. Externú 

spoločnosť sme na základe prieskumu trhu v meste Topoľčany zvolili spoločnosť 

HTCOM s.r.o. s dlhoročnými skúsenosťami a individuálnym prístupom k zákazníkovi. 

Na základe verejne dostupných informácií a uvedeného cenníka na stránkach spoločnosti 

sme zostavili odhad predpokladaných nákladov uvedených nižšie. 

Kancelárske priestory 

Na základe diskusie s vedením spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY a.s. spoločnosť 

v súčasnosti zamestnáva dve pracovníčky (upratovačky), ktoré majú na starosti 

upratovanie kancelárskych priestorov a sociálnych zariadení. Upratovanie prebieha vždy 

na konci pracovného týždňa v piatok.  

Na základe informácii od vedenia spoločnosti uvádzame prehľad súčasných nákladov na 

upratovanie kancelárskych priestorov za mesiac v nižšie uvedenej tabuľke: 
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Tabuľka č. 7:Prepočet aktuálnych nákladov na udržiavanie čistoty na pracovisku 

Zamestnávateľ TOPOS TOVARNÍKY, a.s. 

Pozícia zamestnanca Upratovačka 

Počet zamestnancov na pozícii upratovačka 2 

Hrubá mzda 580 € 

Odvody zamestnávateľa 204 € 

Celkové náklady zamestnávateľa 784 € 

Celkové náklady zamestnávateľa (2 upratovačky) 1 568 € 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácii od vedenia spoločnosti. 

Z vyššie uvedenej tabuľky je možno konštatovať, že súčasné náklady spoločnosti na 

upratovanie kancelárskych priestorov o rozlohe 1500 m² pri súčasnej kvalite upratovania 

činia v súčte 1568 € za mesiac.  

Ako alternatívu pre manažment spoločnosti sú nižšie načrtnuté náklady na upratovanie 

kancelárskych priestorov externou spoločnosťou HTCOM s.r.o. s rozpisom 

poskytovaným služieb nad rámec súčasného nastavenia upratovania. 

Tabuľka č. 8:Prepočet odhadovaných nákladov na zvýšenie čistoty a pracovisku 

Dodávateľ HTCOM s.r.o. 

Služba Upratovanie 

Kancelárska plocha v m² 1500 

Cena za m² 0,80 € 

Náklady celkom bez DPH 1 200 € 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe cenovej ponuky firma HTCOM s.r.o. 

Celkové náklady na upratovacie služby by činili odhadom 1200 € bez DPH za mesiac. 

Cena za m² vychádza z varianty, že by bolo upratované raz za týždeň (periodicita 

súčasného nastavenie zostáva zachovaná) vždy v piatok a súčasne služba ponúka nad 

rámec oproti súčasnému nastaveniu 1x mesačne umytie dverí a zárubní, 1x mesačne 

odstránenie pavučín, 1x mesačne umytie radiátorov a 1x mesačne umývanie okien. 

Služba taktiež zahŕňa upratovanie firemných kuchyniek a sociálnych zariadení. 

V tejto oblasti je navrhnuté vedeniu spoločnosti nahradiť dve upratovačky za spoločnosť 

HTCOM s.r.o.  
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Z pohľadu nákladov je vyčíslená ročná úspora v nižšie uvedenej tabuľke: 

Tabuľka č. 9: Prepočet odhadovanej ročnej úspory, plynúcej z  navrhovaných zmien 

v oblasti čistoty pracovného prostredia 

Súčasné ročné náklady na dve upratovačky 18 820 € 

Navrhované ročné náklady na upratovaciu službu 14 400 € 

Ročná úspora v € 4 420 € 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Po prepočítaní súčasných nákladov pri zamestnávaní dvoch upratovačiek a prepočítaní 

nákladov na novú upratovaciu službu od spoločnosti HTCOM s.r.o. činí ročná úspora   

4 420 €. 

Výrobné priestory 

Podľa informácií, ktoré nám boli komunikované vedením spoločnosti, upratovanie 

výrobných priestorov prebieha vždy na konci týždňa pre konkrétne stanoviská. Osoba, 

ktorá v daný deň pracuje na danom stanovisku ako posledná, je zodpovedná za dôkladné 

upratanie stanoviska. Spoločné priestory ako šatne, sprchy, spoločné chodby apod. sú 

upratované podobne tiež vždy na konci týždňa zamestnancami spoločnosti. 

V oblasti výrobných priestorov navrhujeme zvýšiť intervaly upratovania na dva krát za 

týždeň pri zachovaní súčasného nákladového zaťaženia. Dodatočný náklad predstavuje 0 

€, nakoľko uvažujeme len zvýšenie súčasného intervalu upratovania pri zachovaní 

nákladov v porovnaní so súčasnosťou. Zároveň veríme, že zvýšený interval upratovania 

bude mať za následok zvýšenie čistoty a zároveň analogicky aj motivácie pracovať 

v čistejšom prostredí. 

V oblasti hluku a prašnosti podľa informácii od vedenia spoločnosti boli precízne 

zachované všetky normy a predpisy a patrí to k bežnej praxi u firmách v obdobnom obore 

podnikania. 

3.5 Rekreačný pobyt a kultúrne podujatia 

V nadväznosti na výstup dotazníku a regresnej analýzy sme sa rozhodli analyticky 

prepočítať náklady spojené s benefitom rekreačný pobyt a kultúrne podujatia. Po 
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dôkladnom  uvážení rôznych možností a prístupov sme sa rozhodli o zavedenie možnosti 

cafeterie, ktorá bude umožňovať zamestnancom prístup do platformy, v ktorej budú mať 

zamestnanci možnosť si vybrať benefit pomocou nazbieraných bodov presne podľa ich 

predstáv. Domnievame sa, že systém cafeterie v dnešnej dobe predstavuje moderné 

riešenie benefitov pre spoločnosti a slobodu výberu pre zamestnanca spoločnosti, ktorá 

je bezprostredne dôležitá z hľadiska motivácie a odhodlania pracovať. 

Považujeme za veľmi dôležité spomenúť, aké výhody prináša systém cafeterie pre 

zamestnávateľa. Systém cafeterie považujeme za systém, ktorí šetrí čas personalistom, 

poskytuje jednoduchú administratívu a je to efektívny nástroj na stimuláciu motivácie 

zamestnancov. Systém cafeterie rovnako umožňuje optimalizáciu nákladov a prehľad 

a poskytuje riešenie šité na mieru pre zamestnávateľa podľa dohodnutých nastavení. 

Princípy systému cafeterie 

 Vlastný benefitný účet zamestnanca 

 Výmeny pridelených bodov z katalógu za benefity (služby, kultúrne zážitky, 

cestovanie apod.) 

 Možnosť vytvorenia rôznych skupín zamestnancov 

 Zapájanie zamestnancov do aktivít spoločnosti (elektronické ankety, rôzne súťaže 

apod.) 

V nižšie uvedenej tabuľke je nami navrhnutý dodávateľ cafeterie Edenred Slovakia, s.r.o. 

s uvedením základných kontaktných údajov: 

Tabuľka č. 10: Informácie o spoločnosti poskytujúcej službu Benefity Café 

Dodávateľ Edenred Slovakia, s.r.o. 

Názov služby Benefity Café 

Sídlo 
City Business Center I Karadžicova 8, P.O.Box 21 

820 15 Bratislava 

Kontakt info-sk@edenred.com 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa informácií dostupných z informačného prospektu spoločnosti Edenred 

Slovakia, s.r.o. 
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Pre účely výpočtu nákladov uvádzame odhadované ceny komunikované zamestnancami 

Edenred Slovakia, s.r.o. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť Edenred Slovakia s.r.o. nemá 

univerzálny cenník a ceny sú kalkulované pre každú spoločnosť individuálne (v závislosti 

od obratu, počtu zamestnancov apod.) uvádzame v nižšej tabuľke len odhadované ceny 

za implementáciu cafeterie. Mesačný príspevok do cafeterie uvažujeme 20€ pre každého 

zamestnanca spoločnosti a súčasne uvažujeme 140 zamestnancov. 

Tabuľka č. 11: Informácie o poplatkoch spojených s využívaním služby Benefity 

Café 

Jednorázový poplatok za implementáciu 500 € 

Mesačný poplatok za správu cafeterie 50 € 

Mesačný príspevok do cafeterie 20 € 

Počet zamestnancov 140 

Celkový ročný príspevok od zamestnávateľa 33 600 € 

Celkové poplatky prvý rok 1 100 € 

Celkové poplatky nasledujúce roky 600 € 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa informácií komunikovaných spoločnosťou Edenred Slovakia s.r.o. 

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že celkové náklady prvý rok implementácie cafeterie 

predstavujú pre zamestnávateľa po sčítaní poplatkov za implementáciu, poplatku za 

správu cafeterie a celkového ročného príspevku 34 700 €. Príspevky do cafeterie sú podľa 

platne legislatívy daňovo uznateľným nákladom a nevzťahuje sa na nich zdravotné 

a sociálne poistenie.  

V nasledujúcich rokoch pri zachovaní príspevku 20 € predstavujú ročné náklady 

zamestnávateľa 34 200 €. 

3.6 Príplatok za dopravu MHD 

Na základe výsledku dotazníkového šetrenia navrhujeme zavedenie benefitu, ktorý by 

dokázal zabezpečiť zamestnancom spoločnosti dopravu do práce a späť z práce. V návrhu 

uvažujeme využite hromadnej dopravy v meste Topoľčany. V meste Topoľčany je 

dlhodobo vybudovaná infraštruktúra mestskej hromadnej dopravy. V súčasnosti 

fungovanie mestskej hromadnej dopravy zabezpečuje spoločnosť ARRIVA NITRA a.s.  
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Tabuľka č. 12: Základné informácie o spoločnosti ARRIVA NITRA a.s. 

Dodávateľ ARRIVA NITRA a.s. 

Služba 
Mestská alebo prímestská pozemná hromadná 

doprava 

Sídlo Štúrova 72 949 44 Nitra 

Počet zamestnancov 250-499 

Tržby v roku 2018 9 776 691 € 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa informácií dostupných na portály Finstat 

Predpokladáme benefičný model, v ktorom by zamestnanci spoločnosti dostali preplatené 

lístky mestskej hromadnej dopravy spoločnosťou TOPOS TOVARNÍKY a.s. zvlášť za 

každý kalendárny mesiac. 

Uvažujeme nasledovné pravidlá preplácania lístkov mestskej hromadnej dopravy: 

 Zamestnanec musí požiadať o schválenie preplácania lístkov mestskej hromadnej 

dopravy vyplnením formulára na to určeného. 

 Zamestnancovi prináleží preplatenie maximálne dvoch cestovných lístkov na 

jeden pracovný deň v kalendárnom mesiaci. 

 Zamestnanec musí riadne zdokladovať všetky cestovné lístky určené na 

preplatenie v jednom kalendárnom mesiaci. 

 Zamestnanec predloží všetky cestovné lístky za jeden kalendárny mesiac, 

najneskôr do konca prvého týždňa v nasledujúcom mesiaci.  

Nákladovosť vyššie uvedeného benefitu je znázornená v tabuľke nižšie: 
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Tabuľka č. 13: Odhadované náklady na zavedenie príplatku za dopravu MHD v 

prípade využitia benefitu všetkými zamestnancami 

Počet zamestnancov 140 

Počet zakúpených lístkov za rok 56000 

Cena za jeden lístok s DPH 0,60 € 

Cena za jeden lístok bez DPH 0,50 € 

Ročný náklad zamestnávateľa 28 000 € 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Pre účely zobrazenia odhadovaných nákladov bolo predpokladané, že všetci zamestnanci 

(140) budú každý deň do práce cestovať mestskou hromadnou dopravou a zároveň 

uplatnia každý mesiac nárok na preplatenie všetkých cestovných lístkov. Počet 

zakúpených lístkov sme vypočítali ako 140 zamestnancov krát dva lístky za deň. 

Z celkového časového fondu 240 pracovných dní sme pre účely výpočtu ročného nákladu 

zamestnávateľa odpočítali 25 dní dovolenky pre každého zamestnanca a 15 dní sviatkov 

za rok. Celkový časový pracovný fond po odpočte predstavuje 200 dní. Cena lístku 

vychádza z aktuálne platného cenníka spoločnosti ARRIVA NITRA a.s. a cena 

základného lístka je 0,60€ s DPH. Mesačný náklad spoločnosti resp. zamestnávateľa sme 

vypočítali na mesačnej a ročnej báze. Je možno predpokladať, že nie všetci zamestnanci 

tento benefit budú využívať. Z toho hľadiska je dôležité brať na zreteľ, že ročný náklad 

zamestnávateľa 28 000€ predstavuje len maximálnu hornú hranicu.  

Prehľad nákladov pri rôznom využití benefitu: 

Tabuľka č. 14: Odhadované náklady na zavedenie príplatku za dopravu MHD v 

prípade využitia benefitu len časťou zamestnancov 

Počet zamestnancov Ročný náklad zamestnávateľa 

140 28 000€ 

120 24 000€ 

100 20 000€ 

75 15 000€ 

50 10 000€ 

25 5 000€ 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Pre účely nášho výpočtu budeme počítať s priemerným využitím daného benefitu na 

úrovni 75 – 100 zamestnancov. Z tohto pohľadu by predstavoval ročný náklad 

zamestnávateľa 17 500€ (priemer hodnôt 20 000 € a 15 000 €). Rovnako je dôležité 

spomenúť, že cena za jeden lístok vychádza z oficiálneho cenníku spoločnosti. Existuje 

predpoklad, že pri uzavretí individuálnej dohody so spoločnosťou ARRIVA NITRA a.s. 

je možno dospieť k výhodnejšej ponuke pre spoločnosť TOPOS TOVARNÍKY a.s. 

3.7 MultiSport karta 

V súčasnosti predstavuje Multi Sport karta jedinečný zamestnanecký benefit. Kľúčové 

slovíčko je „zamestnanecký“, pretože v súčasnosti nie je možné získať Multi Sport kartu 

ako fyzická osoba. Je to možné len prostredníctvom zamestnávateľa.  

Multi Sport karta predstavuje komplexnú službu, ktorá ponúka širokú škálu športových 

a rekreačných aktivít. Multi Sport karta ponúka jej držiteľom využívať pohybové alebo 

relaxačné aktivity na Slovensku ako aj v Českej republike po celý rok. Väčšina aktivít je 

zdarma pre držiteľov Multi Sport karty, no niekoľko zahŕňa nízky poplatok, ktorý je ale 

výrazne nižší ako cena pre spotrebiteľa bez Multi Sport karty. 

Za základe výsledku dotazníkového šetrenia sme sa rozhodli o navrhnutie daného 

benefitu pre spoločnosť TOPOS TOVARNÍKY a.s. s ekonomickým odhadom 

predpokladaných nákladov. 

V súčasnosti existujú niekoľko variant zavedenia Multi Sport karty do firemných 

benefitov a ich nákladovosť je veľmi rôznorodá. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, 

že cena Multi Sport karty sa odvíja nepriamo úmerne od počtu zamestnancov, ktorí 

prejavia záujem. Ak by sme uvažovali, že by prejavilo záujem aspoň 30 zamestnancov, 

cena na jedného zamestnanca by predstavovala 35 €. Ak by bol počet zamestnancov viac 

ako 30 a súčasne aspoň 80, cena by predstavovala 30 € na jedného zamestnanca. Ak by 

službu Multi Sport karty využilo najmenej 125 zamestnancov, cena by predstavovala 20 

€, čo je súčasne spodná a konečná hranica ceny. 

Benefit Multi Sport karty ponúka v súčasnosti dve formy platenia. Prvá možnosť je, že 

by daný benefit hradil zamestnávateľ všetkým svojim zamestnancom, pričom cena 

v tomto prípade by predstavovala 20 € na jedného zamestnanca mesačne. Navrhujeme 
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druhú možnosť formy platenia benefitu Multi Sport karty – zamestnanci si budú Multi 

Sport kartu platiť samiformou zrážky zo mzdy. 

Vzhľadom k tomu, že navrhujeme prevádzkovať benefit cafeterie Benefity Café, ktorá 

ponúka mnoho voľnočasových aktivít a príležitostí využitia voľného času, považujeme 

za dostačujúce ponúknuť zamestnancom aj možnosť Multi Sport karty pre tých, ktorí o to 

budú mať záujem. Forma platby bude predstavovať zrážka zo mzdy zamestnanca a z toho 

dôvodu možno konštatovať, že celkový náklad spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY a.s. 

na benefit Multi Sport karty by predstavoval 0 €.  

3.8 Sickdays 

V dnešnej dobe ja tento firemný benefit veľmi obľúbený ako na strane zamestnancov tak 

aj na strane zamestnávateľov. Ide o možnosť čerpať zdravotné voľno, bez potvrdenia 

lekára a s plnou náhradou mzdy. Výhody na strane zamestnávateľa nemusia byť na prvý 

pohľad evidentné, avšak ak zamestnanec cíti, že sa mu zdravotne prihoršilo, môže si vziať 

Sick day a doslova "vyležať to" doma. Týmto je možné predísť možnému vážnejšiemu 

ochoreniu a zhoršeniu stavu zamestnanca, ktoré by ho mohlo z práce vypísať na pomerne 

dlhšiu dobu. Treba uviesť, že v podmienkach SR, počas prvých 10 dní práce neschopnosti 

je výplata dávok zamestnancovi (prvé 3 dni 25% denného vymeriavacieho základu, od 4. 

až do 10. dňa 55% denného vymeriavacieho základu) v plnej réžii zamestnávateľa. Až v 

prípade, že práceneschopnosť trvá viac ako 10 dní, zvyšné dni vypláca zamestnancovi 

Sociálna poisťovňa.  

Z titulu výsledku dotazníkového šetrenia sú prepočítané náklady na benefit Sick day 

v tabuľke nižšie: 

Tabuľka č. 15: Odhadované náklady spojené s poskytovaním benefitu Sick days 

Počet zamestnancov 140 

Celkové mzdové náklady 1 704 256 € 

Celkové mzdové náklady (zdravotné a sociálne poistenie) 603 518 € 

Priemerné celkové mzdové náklady na jedného zamestnanca (2 dni v roku) 137 € 

Celkové náklady na Sick Day pre všetkých zamestnancov (rok) 19 231 € 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa informácií dostupných na portály Finstat 
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Pre účely výpočtu nákladov spoločnosti na benefit Sick day sme postupovali nasledovne. 

Na základe účtovnej závierky spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY a.s. sme spočítali 

celkové mzdové náklady (nákladový účet 521xxx) a celkové mzdové náklady na 

zdravotné a sociálne poistenie (nákladový účet 524xxx) za rok 2018. Súčet týchto 

nákladov sme podelili počtom zamestnancov (140), aby sme vypočítali priemerný náklad 

na jedného zamestnanca za rok. Následne sme vypočítali priemerné celkové mzdové 

náklady na jedného zamestnanca na dva dni v roku, čo predstavuje benefit Sick day. 

Hodnotu celkových mzdových nákladov na Sick day sme vypočítali pre všetkých 

zamestnancov spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY a.s., pričom každý z nich má nárok na 

dva dni Sick day za jeden fiškálny rok. 

Celkové náklady na benefit Sick day predstavujú 19 231 € za rok, pričom je potrebné 

poznamenať, že pri prípadnom zavedení benefitu Sick day existuje predpoklad úspory 

nákladov na pracovnej neschopnosti. Ak zamestnanci dostanú možnosť využiť Sick day 

dva krát v priebehu roka, existuje predpoklad včasného predchodu vzniku choroby 

a úspore nákladov spojených s čerpaním zdravotnej neschopnosti.  

3.9 Zhrnutie návrhovej časti – konkrétny návrh 

V nasledujúcej časti je uvedené celkové zhrnutie návrhov, ktoré sú uvedené v návrhovej 

časti diplomovej práce. Spoločnosti bolo navrhnutých niekoľko odporúčaní v podobe 

analytických návrhov nových benefitov, ktoré vychádzajú z kvantitatívneho výskumu 

resp. dotazníkového šetrenia. Pri prevádzaní dotazníkového šetrenie bolo zistené, že 

takmer polovica zamestnancov uvažuje o zmene pracovného zamestnania. Považujem za 

kľúčové, z hľadiska dlhodobej prosperity spoločnosti a udržania si stávajúcich 

zamestnancov, aby spoločnosť zvážila zavedenie nasledovných benefitov resp. 

odporúčaní za účelom zvýšenia motivácie a motivačného systému spoločnosti. 

 Zvýšenie informovanosti zamestnancov o zložkách mzdy. 

 Poskytnutie možnosti participácie zamestnancov pri výbere ochranných prvkov. 

 Zvýšenie čistoty kancelárskych a výrobných priestorov. 

 Zavedenie systému cafeterie. 

 Preplácanie zamestnancom cestu mestskou hromadnou dopravou. 

 Poskytnúť možnosť zakúpenia Multi Sport karty. 
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 Zavedenie 2 Sick day v roku. 

Uvedené benefity prinášajú zvýšenie motivácie spoločnosti, ale identicky predstavujú aj 

nárast súčasných nákladov. V rámci predošlých bodov sme sa venovali jednotlivým 

analytickým prepočtom zamestnaneckých benefitov, pričom sme sa zväčša sústredili na 

maximálnu možnú hornú hranicu nákladovosti, pretože sme uvažovali, že zamestnanecké 

benefity budú poskytované všetkým zamestnancom. Avšak vzhľadom k aktuálnej 

ekonomickej situácie vo svete, ktorá veľmi úzko súvisí aj s ochorením COVID-19, 

nepovažujeme tento postup za úplne správny. Z tohto titulu je veľmi dôležité zvoliť viac 

konzervatívny prístup z hľadiska celkovej nákladovosti jednotlivých benefitov, nakoľko 

je nutné brať na zreteľ aj reálne možnosti spoločnosti v tejto konkrétnej oblasti. 

Na základe predošlých tvrdení je v tabuľke č. 16 pripravený konkrétny návrh pre 

spoločnosť TOPOS TOVARNÍKY a.s., pričom boli zachované všetky postupy  

a metodológia z analytickej časti diplomovej práce, avšak počet zamestnancov bol 

zredukovaný z pôvodných 140 zamestnancov na 30 zamestnancov. 

Tabuľka č. 16: Odhadované náklady spojené s poskytovaním navrhovaných 

benefitov  

Názov Pôvodný náklad Nový náklad Náklad (+) /Úspora (-) 

Informovanosť zamestnancov 0 € 0 € 0 € 

Výber ochranných prvkov 0 € 0 € 0 € 

Čistota na pracovisku 18 820 € 14 400 € -4 420 € 

Cafeteria 0 € 7 200 € 7 200 € 

Preplácanie MHD 0 € 6 000 € 6 000 € 

Multi Sport karta 0 € 0 € 0 € 

Sick day 0 € 4 121 € 4 121 € 

Celkom 18 820 € 31 721 € 12 901 € 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Odporúčanie o informovanosti zamestnancov by malo mať len informatívny charakter, 

čo znamená že so sebou nenesie žiadne dodatočné náklady. Výber ochranných 

prostriedkov vychádza z identického rozpočtu, avšak navrhujeme zvýšiť participáciu 

zamestnancov na výbere ochranného prostriedku, nakoľko to podľa výsledkov 

kvantitatívneho šetrenia považujú za dôležité z hľadiska motivácie. Z hľadiska čistoty na 
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pracovisku existuje potenciál na výmenu súčasného systému upratovania kancelárskych 

priestorov za externú spoločnosť a zvýšiť frekvenciu upratovania výrobných priestorov. 

Zvýšenie čistoty by podľa dotazníkového šetrenia a literárnych zdrojov malo viesť 

analogicky k zvýšenie motivácie zamestnancov. Úspora spojená s opatreniami v oblasti 

čistoty na pracovisku predstavuje čiastku 4 420 € ročne. Kultúrne podujatia a rekreačné 

pobyty sme z hľadiska šetrenia nákladov spojili do benefitu platformy cafeterie, ktorej 

náklad predstavuje odhadom 7 200 € ročne. Rovnako sme navrhli systém preplácania 

MHD zamestnancom, ktorého náklad pri využití benefitu pre 30 zamestnancov činí  

6 000€ ročne. Analyticky sme prepočítali náklad na 2 Sick day v roku pre každého 

zamestnanca, pričom sme uviedli, že je potreba ešte uvažovať úsporu v podobe nevyužitej 

pracovnej neschopnosti, ktorú sme analyticky neprepočítali z dôvodu absencie interných 

podkladov spoločnosti. Celkové náklady na Sick day činia 4 121 € ročne. Celkové 

náklady na všetky odporúčania a benefity predstavujú 12 901 € ročne (po odrátaní úspory 

za upratovanie kancelárskych priestorov). Mesačný náklad po zavedení benefitov by činil 

1 075 €. 

Jednotlivé benefity navrhujeme uviesť do používania v prvom roku v limitovanej podobe 

(tzn. pre limitovaný počet 30 zamestnancov). Spoločnosť môže vybrať týchto 

zamestnancov s ohľadom na určité výkonnostné ukazovatele (plnenie noriem  

a štandardov, nízka chybovosť vo výrobe, malý počet reklamácií apod.). Rovnako je 

možné vybrať zamestnancov na základe typu pracovného pomeru resp. kategórie 

zamestnanca (technicko-hospodársky pracovník, robotník apod.). 
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ZÁVER 

Cieľom  práce bolo ako prvé popísanie a analýza aktuálneho stav motivačného systému 

a odmeňovania zamestnancov v spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY, a.s., a následne na 

to, pomocou získaných dát a údajov bolo naším cieľom vytvoriť návrh nových, ako aj 

vylepšenie už používaných systémov odmeňovania a motivácie zamestnancov  v 

sledovanej spoločnosti. 

Diplomová práca je ako celok rozdelená do troch tematických častí, z ktorých prvá sa 

zameriava na teoretické východiská práce. táto časť bola zameraná na popísanie 

základných pojmov a teórií úzko spätých s témou práce. Išlo o pojmy ako motivácia, 

determinanty, ktoré ju ovplyvňujú, hodnotenie pracovníkov, formy odmeňovania a 

benefitov a v neposlednom rade aj spokojnosť zamestnancov. 

V druhej časti práce sme sa zamerali na čo najpresnejšie popísanie  sledovanej 

spoločnosti, jej organizačnej štruktúry, aktuálneho mzdového a motivačného systému a 

taktiež aj činnostiam, ktorým sa firma venuje. Taktiež sme sa v tejto časti venovali 

zostaveniu dotazníku, ktorý bol následne na to distribuovaný zamestnancom na 

vyplnenie. Pomocou otázok v dotazníkovom prieskume sme boli schopní vyhodnotiť 

stanovené hypotézy a pozorovať pomocou regresnej analýzy, ktoré determinanty by 

mohli ovplyvňovať motivácie v prípade zamestnancov danej spoločnosti. 

Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu sme zhodnotili výsledky hypotéz a 

regresnej analýzy nasledovne. Aspoň 60% zamestnancov sledovanej spoločnosti 

nepovažuje aktuálny stav ich ohodnotenia za  motivujúci. Mzda je najdôležitejším 

faktorom pri motivácii až 60% zamestnancov spoločnosti. Pri regresnej analýze sa 

potvrdil náš predpoklad kladného znamienka (+) pri všetkých signifikantných 

koeficientoch daných sledovaných benefitov. Najväčšia miera vplyvu benefitov na 

motiváciu sa preukázala pri benefitoch: Sick days, MultiSport karta, príspevok na 

kultúrne podujatia a dopravu MHD. Na základe týchto zistení, sme následne v poslednej 

časti diplomovej práce navrhovali možné zlepšenia existujúceho motivačného systému 

spoločnosti. Súčasne sme predniesli aj návrh nových implikovateľných benefitov, ktoré 

sme zhodnotili aj po ich nákladovej stránke, ktorá je neodlúčiteľnou súčasťou 

rozhodovacích procesov manažmentu  pri zavádzaní nových zamestnaneckých výhod. 
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Celkovo bolo spoločnosti navrhnutých 6 návrhov v oblasti motivačného systému, z čoho 

2 z nich sa zameriavali na vylepšenie aktuálne aplikovaného motivačného systému, a to 

zlepšenie informovanosti zamestnancov ohľadom zložiek ich mzdy a zvýšenie kvality 

čistoty prostredia. V oblasti novo implikovateľných benefitov sme navrhli nasledovné: 

Sick days, Multi Sport karta, Cafe Benefity a príspevok na dopravu MHD. Každý z týchto 

benefitov bol individuálne prekalkulovaný aj do peňažného vyjadrenia vo forme prírastku 

alebo úspory nákladov. Celkový prírastok nákladov v prípade implementácie všetkých 

benefitov by predstavoval sumárne 12 901 €. V nadväznosti na zisk za posledné obdobie, 

by sa mohlo zdať, že navrhované benefity, nie sú v tejto situácii, kedy je zisk spoločnosti 

vyjadrený zápornými číslami, vhodné. Avšak je treba podotknúť, že spoločnosť v 

poslednej dobe investovala finančné prostriedky do vylepšenia výrobných technológií, čo 

prestavovalo objemnejšiu investíciu a tým pádom aj pochopiteľné zníženie zisku až do 

záporných hodnôt, avšak vedenie firmy predpokladá obrat vo vybraných finančných 

ukazovateľoch opätovne ku kladnej hodnote. Tento predpoklad je stanovený práve na 

odhade zvýšenia výkonu nových strojov. Netreba však zabúdať, na druhý z 

najdôležitejších výrobných faktorov, a to ľudský kapitál a prácu. Pre zvýšenie ich 

motivácie pri práci je taktiež potrebné investovať aj v tejto oblasti. Navrhované benefity 

nemusia byť implementované naraz, spoločnosť si pri nich môže zvoliť poradie a 

postupnosť a tak sledovať, ktorý z benefitov sa aj v reálnom živote preukázal ako účinný 

determinant ovplyvňujúci motiváciu a pracovitosť zamestnancov. 
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Príloha č. 1: Zoznam podnikateľských činností podľa OR SR 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Predmet 

činnosti:  

výroba strojov s mechanickým pohonom a ich 

komponentov 

  (od: 04.02.1997) 

 

výroba strojov a zariadení pre všeobecné 

účely a ich komponentov 

  (od: 04.02.1997) 

 

výroba strojov na využitie mechanickej 

energie a ich komponentov 

  (od: 04.02.1997) 

 

výroba strojov pre poľnohospodárstvo a 

lesníctvo a jej komponentov 

  (od: 04.02.1997) 

 

výroba obrábacích strojov a ich komponentov   (od: 04.02.1997) 

 

výroba účelových strojov a zariadení a ich 

komponentov 

  (od: 04.02.1997) 

 

prenájom stavebných a zdvíhacích strojov s 

obsluhou 

  (od: 04.02.1997) 

 

maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej 

živnosti 

  (od: 04.02.1997) 

 



II 

 

veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej 

živnosti 

  (od: 04.02.1997) 

 

poriadanie predajných trhov s tovarom v 

rozsahu voľnej živnosti 

  (od: 04.02.1997) 

 

podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi   (od: 04.02.1997) 

 

prenájom nehnuteľností, bytových a 

nebytových priestorov 

  (od: 25.09.1997) 

 

skladové služby   (od: 25.09.1997) 

 

maliarske a natieračské práce   (od: 25.09.1997) 

 

vedenie účtovníctva   (od: 25.09.1997) 

 

správa majetku   (od: 25.09.1997) 

 

elektroenergetika v rozsahu dodávka 

elektriny, distribúcia elektriny 

  (od: 16.03.2017) 

 

nákladná cestná doprava   (od: 21.07.2004) 

 



III 

 

  

organizovanie školení, kurzov a seminárov   (od: 30.07.2005) 

 

poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby 

a služieb v rozsahu voľnej živnosti 

  (od: 30.07.2005) 

 

reklamná činnosť   (od: 30.07.2005) 

 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej 

živnosti 

  (od: 30.07.2005) 

 

kovoobrábanie   (od: 01.10.2009) 

 

nástrojárstvo   (od: 01.10.2009) 

 

vykonávanie zváracích prác   (od: 01.10.2009) 

 

opracovanie kovu jednoduchým spôsobom   (od: 01.10.2009) 
 



IV 

 

Príloha č. 2: Dotazníkový formulár 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Dotazník k diplomovej práci 

Dobrý deň, volám sa Michal Závodský a študujem na VUT v Brne, Podnikateľská 

fakulta.  

Aktuálne som študentom piateho ročníka a v rámci mojej diplomovej práce sa venujem 

problematike motivačného systému v spoločnosti  TOPOS TOVARNÍKY, a.s..  

Dotazník je anonymný.  Jeho ďalšie použitie sa vzťahuje výhradne pre potreby 

diplomovej práce.  

Vopred ďakujem za Váš čas a ochotu pri vypĺňaní dotazníka. 

 

Základné identifikačné údaje: 

1. Vaše pohlavie 

o Muž 

o Žena 

 

2. Váš vek: 

o 18-25 

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o 56 +  

 

3. Ako dlho pracujete v spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY, a.s. ? 

o 1-12 mesiacov 

o 1-2 roky 

o 3-5 rokov 

o 5 + rokov 

 

4. Na akej pozícii pracujete? 

o  R – robotníci 

o  S – špecialisti (robotníci) 

o  THZ – technicko-hospodársky pracovníci 

o  NR – nevýrobný robotníci 

o  VR – výrobný robotníci 

 



V 

 

Analýza súčasného stavu: 

5. Uvažujete momentálne o zmene zamestnania ? 

o  Určite áno 

o  Skôr áno 

o  Skôr nie 

o  Určite nie 

o  Neviem 

 

 

6. Ak uvažujete o zmene zamestnania, čo Vás k tomu viedlo ? 

o ......................................... 

 

7.  Považujete svoje ohodnotenie vo firme TOPOS za motivujúce ? 

o Určite áno 

o Skôr áno 

o Skôr nie 

o Nie 

o Neviem 

 

8. Myslíte si, že ste spravodlivo ohodnotení ? 

o Určite áno 

o Skôr áno 

o Skôr nie 

o Nie 

o Neviem 

 

9. Považujete súčasné benefity za motivujúce ? 

o Určite áno 

o Skôr áno 

o Skôr nie 

o Nie 

o Neviem 

 

10. Ocenili by ste aj iné benefity ? 

o  Áno 

o  Nie 

 

11. Viete z akých zložiek sa skladá Vaša súčasná mzda ? 

o  Áno 



VI 

 

o  Nie  

 

Komunikácia, pracovné prostredie a vzťahy: 

12. Ste denne kontrolovaný svojim priamym nadriadeným ? 

o Áno 

o Nie 

 

13. Považujete komunikáciu medzi Vami a Vaším priamym nadriadeným za 

motivujúcu a efektívnu ? 

o Určite áno 

o Skôr áno 

o Skôr nie 

o Nie 

o Neviem 

 

14. Ako hodnotíte Vaše vzťahy s kolegami na rovnakej pozícii ? 

o  Veľmi dobre 

o  Dobre 

o  Zle 

o  Veľmi zle 

o  Neviem 

 

15.  Považujete svoje pracovné prostredie za čisté? 

o Určite áno 

o Skôr áno 

o Skôr nie 

o Nie 

o Neviem 

 

16. Aká je atmosféra na pracovisku v bežný deň ? 

o  Veľmi dobrá 

o  Dobrá 

o  Zlá 

o  Veľmi zlá  

Motivácia a možné zmeny 

17. Čo Vás najviac motivuje k tomu, aby ste sa v práci snažili ? (Prosím 

o zoradenie svojich preferencií 1- najdôležitejšie a 5 – najmenej dôležité) 

o  Mzda 

o  Benefity 



VII 

 

o  Kariérny rast 

o  Uznanie nadriadených 

o  Polročné / Ročné odmeny 

 

18. Ktorý s týchto benefitov by ste ocenili najviac ? (Prosím ohodnoťte na stupnici 

od 1-10, kde 10 – najviac a 1 – najmenej). 

o Firemný telefón na súkromné účely 

o Rekreačný pobyt    

o Bezplatné parkovaniev areáli firmy 

o Príplatok za dopravu MHD 

o Kultúrne podujatia 

o MultiSport karta 

o „Sickdays“(možnosť zostať doma bez udania dôvodu) 

o  Školenia a kurzy 

o  Iné ................................... 

19. Na stupnici 1-10  (kde 10 – najviac a 1 – najmenej) ohodnoťte ako by vyššie 

navrhované benefity celkovo zlepšili vašu motiváciu k práci.  

 

Pozn.:  Nakoľko bol dotazník v skutočnosti vytvorený pomocou Google forms, bolo 

bodové hodnotenie možné uvádzať priamo do políčok na to určených pre každý benefit. 

V tejto forme dotazníku to nie je žiaľ vidieť, avšak uvádzame ho ako prílohu, pre lepší 

prehľad otázok. 

 


