
 



 



 

 



Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá tématem motivačního systému ve vybrané společnosti. 

V teoretické části jsou popsána základní teoretická východiska, která souvisí s pojmem 

motivace a odměňování zaměstnanců. V praktické části je rozebrán současný motivační 

systém společnosti, součástí je i provedené dotazníkové šetření. Závěrečná část je 

věnována zhodnocení systému a dotazníkového šetření, na jejichž základě jsou vytvořeny 

návrhy na vylepšení současného motivačního systému. 

 

Abstract 

This diploma thesis focuses on the motivation system of a selected factory. The 

theoretical part deals with the basic theoretical background connected with motivation 

and employee reward system. The aim of the practical part is the analysis of the current 

motivation system; a questionnaire survey is included. The final part is devoted to the 

evaluation of the current motivation system and the assessment of the questionnaire 

survey which serves as a basis for suggestions for improvement. 
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Úvod 

Jedním z klíčových faktorů úspěšnosti podniku je spokojený a motivovaný zaměstnanec, 

který vytváří přidanou hodnotu pro společnost a přispívá tak i ke spokojenému 

zákazníkovi. Proto je velmi důležité, aby vedoucí pracovníci znali motivační profil svých 

zaměstnaců a díky tomu je mohli správným způsobem vést . 

Jedním z prostředků úspěšného motivačního procesu je dobře propracovaný motivační 

systém, jehož součástí je odměňování, způsob hodnocení zaměstnanců a další dodatečné 

benefity. 

Důvodem pro výběr tohoto tématu byl zájem o zmapování současného stavu a kvality 

motivačního systému vybrané společnosti,  zájem zjistit jak tento systém vnímají 

zaměstnanci, jak jsou zaměstnanci ve svém zaměstnanání spokojeni, stejně tak 

prozkoumat zájem o změnu současného motivačního systému ze strany zaměstanců. 
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Vymezení problému a cíle práce 

Diplomová práce se zabývá motivačním systém akciové společnosti ABC ve Velkém 

Meziříčí, která podniká v oblasti strojírenství, konkrétně se zabývá vyrobou dílů, 

komponentů a turbín pro všechny typy elektráren u nás i v zahraničí a dílů, komponentů 

a specializovaných strojů pro těžební průmysl. Jejich další specializací je obrábění, a to 

běžných i speciálních materiálů. 

Cílem diplomové práce je návrh vylepšení současného motivačního systému společnosti 

ABC prostřednictvím analýzy tohoto systému a dotazníkového šetření mezi zaměstnanci 

podniku. Pro naplnění hlavního cíle diplomové práce byly stanoveny cíle dílčí: 

• Určení motivačních faktorů na základě odborné literatury a motivačního systému 

dané společnosti. 

• Zjištění, zda nadřízení pracovníci motivují své podřízené. 

• Zjitit, zda jsou zaměstnanci spokojeni se svým příjmem. 

• Idetifikovat, zda zaměstnavatel a nadřízení podporují své zaměstnance a vytvářejí 

týmovou atmosféru. 

• Zjistění ochoty zaměstnavatele a nadřízených poslouchat názory a připomínky 

svých zaměstanců. 

• Určit, zda jsou zaměstanci spokojeni v pracovním poměru se společností ABC. 

• Zjistit, zda zaměstnanci uvažovali o odchodu z pracovního poměru se společností 

ABC. 

• Návrhy a doporučení na úpravu stávajicího motivačního systému. 

Práce obsahuje část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány základní 

teoretická východiska, která souvisí s pojmem motivace a odměňování zaměstnanců. 

Praktická část popisuje danou společnost, její velikost a obor podnikání. Je zde popis 

stávajicího motivačního systému, jakož i provedený průzkum spokojenosti zaměstnanců 

s tímto systémem. Průzkum byl proveden pomocí internetového dotazníku. Tato forma 

byla zvolena především z důvodu anonymity, bezproblémového přístupu k dotazníku, 

nenáročnosti pro dotazované, ale i vlivem současné pandemie koronaviru. Na závěr je 

zde i celkové zhodnocení a návrhová část, která vychází z analýzy systému a z výsledků 

průzkumu. 
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1 Teoretická východiska práce 

Téma odměňování a motivace zaměstnanců se dostala do popředí zájmu manažerů 

především v posledních několika letech, hlavní příčina je především v tom, že míra 

nezaměstnanosti měla klesající trend. V letech 2010 – 2014 se nezaměstnanost 

pohybovala okolo 7 % (Český statistický úřad, 2020), od roku 2015 se postupně snižovala 

a nyní se její hodnota pohybuje okolo 3% (Český statistický úřad, 2020).  

 

 

Graf č. 1: Statistika nezaměstnanosti, zaměstnanosti a ekonomické aktrivity obyvatelstva v letech  

2010-2019  

(zdroj: vlastní zpracování na základě údajů Českého statistického úřadu, 2020) 

Ačkoli na konci 1. čtvrtletí roku 2020 zasáhla naši republiku koronavirová pandemie, 

statistika ukazuje, že se hodnoty ukazatelů obecné míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti 

a ekonomické aktivity příliš nemění, což ukazuje následujicí tabulka: 
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Tabulka č. 1: Vývoj ukazatelů obecné míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity 

v roce 2020  

(zdroj: Český statistický úřad, 2020) 

Ukazatel 

1. 

čtvrtletí 

2. 

čtvrtletí 

3. 

čtvrtletí1 

Obecná míra zaměstnanosti (%) 58,7 58 58,2 

Obecná míra nezaměstnanosti (%) 2,0 2,4 2,9 

Míra ekonomické aktivity (%) 59,9 59,4 59,9 

 

Snížení míry nezaměstnanosti s sebou přináší i menší výběr nových potencionálních 

zaměstnanců pro zaměstnavatele. To je důvod, proč se nyní firmy více zajímají o své 

pracovníky, chtějí je motivovat k lepším pracovním výkonům, ale také chtějí zajistit, aby 

nepřecházeli k jiným zaměstnavatelům, kteří nabízejí atraktivnější ohodnocení jejich 

pracovního výkonu. 

I uchazeči o zaměstnání, kteří mají v současné době výhodu v tom, že si mohou vybírat 

ze široké nabídky volných pracovních pozic, chtějí za svůj pracovní výkon dostat nejen 

maximální finanční ohodnocení, ale i využívat další benefity, které zaměstnavatelé 

nabízejí.  

Pro zaměstnance, ať už ty stávající nebo potencionální, je důležité nejen finanční 

ohodnocení, ale i uplatnění jejich odborných znalostí a možnost zapojení do 

rozhodovacích procesů ve společnosti. I toto jsou faktory, které nyní ovlivňují výběr 

zaměstnavatele nebo fakt, zda u současného zaměstnavatele zůstat nebo přejít k jinému. 

Mohlo by se zdát, že koronavirová pandemie proces motivace či stimulace zaměstnanců 

zastavila, opak je však pravdou. Mnoho výrobních podniků má v současné době 

nedostatek pracovních sil, nabízí náborové příspěvky a stávajícím zaměstnancům nabízejí 

nové benefity a příplatky.  

1.1 Motivace 

Každá současná moderní společnost již ví, že správně motivovaný zaměstnanec 

přijímácíle organizace za své, v důsledku tohoto přijetí je zaměstnanec mnohem 

 
1 Předběžné údaje 
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efektivnější a přináší svému zaměstnavateli větší užitek, než je tomu u zaměstnance 

nemotivovaného. 

Nejprve si však odpovězme na otázku, co to vůbec je motivace? „Motiv je důvod pro to, 

abychom něco udělali. Motivace se týká faktorů, které ovlivňují lidi, aby se určitým 

způsobem chovali.“ (Armstrong, 2002, s. 219) 

Další definice nám pojem motiv popisuje více dopodrobna: „představuje určitou 

jednotlivou vnitřní psychickou sílu – popud, pohnutku. Může být chápán jako 

psychologická příčina či důvod určitého chování či jednání člověka, individualizuje jeho 

prožívání a dává jeho činnosti psychologický smysl.“ (Berdnová, Nový a kol., 2004, 

s. 222) 

„Motivace je vnitřním procesem, který vyjadřuje touhu a vůli (ochotu) člověka vyvinout 

určité úsilí k dosažení subjektivně významného cíle nebo výsledku. Podle této definice je 

motivace přímo vztažena k chování, respektive jeho projevům – hovoříme o motivovaném 

jednání.“ (Tureckiová, 2004, s. 55) 

Jestliže mluvíme o motivaci a motivech je nutné zmínit další dva pojmy, které s nimi 

souvisejí, a to stimul a stimulace. „Stimulem je jakýkoliv podnět, který vyvolává určité 

změny v motivaci člověka.“ (Berdnová, Nový a kol., 2004, s. 223) 

Stimuly dále můžeme rozdělit na základě toho, zda na nás působí z vnitřního či vnějšího 

prostředí: 

• Impulsy - endogenní (vnitřní), signalizuje změnu v těle nebo mysli člověka. 

• Incentivy – exogenní (vnější), podněty vztahující se vrozeně nebo naučeně 

k impulzům, tedy podněty, které aktivují určitý motiv.  (Berdnová, Nový a kol., 

2004, s. 223) 

Příkladem vnitřního stimulu může být bolest zad, která vyústí v motiv začít cvičit jógu. 

Exogenní stimul je pak nabídka speciálního příplatku, pokud zaměstnanec odpracuje 

5 přesčasových směn za měsíc. 

Pomocí stimulace tedy působíme na člověka takovými prostředky, abychom změnili 

motivy jeho chování.  

Rozdíl mezi motivací a stimulací popisuje například Jiří Plamínek ve své knize Tajemství 

motivace (s.15): 
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„Stimulace má obrovskou výhodu – je poměrně jednoduchá. Dokud vyplácíme odměnu, 

dokud krmíme a napájíme, prostě dokud kompenzujeme nepohodlí spojené s výkonem 

nějakými atraktivními hodnotami, můžeme očekávat, že práce bude probíhat. Ovšem 

v okamžiku, kdy takové hodnoty (vnější stimuly) přestaneme poskytovat, se práce zřejmě 

zastaví. To je nevýhoda stimulace: práce probíha jen po tu dobu, po kterou působí 

stimuly. Také motivace je nositelkou obrovské výhody – pokud se dobře trefíte do motivů, 

které člověk má, může práce za přiznivých podmínek pokračovat i bez příkonu vnějších 

podnětů. Člověk vykonává úlohu, protože jej to baví nebo protože to považuje za 

významné a důležité. Výhoda motivace je ovšem znevažována velkou nevýhodou: není to 

právě jednoduchá cesta. Je třeba hodně vědět jak o člověku, kterého hodláme motivovat, 

tak o procesu motivace samotné.“ 

Výhodnější by tedy pro zaměstnavatele mělo být poznat své zaměstnance, respektive 

jejich motivy, které jim dále pomůžou úspěšně působit na zaměstnance tak, aby byl 

motivovaný ke své práci. Pomocí stimulace může být dosaženo též stejného výsledku, 

avšak za předpokladu zapojení nějákého stimulu. 

1.1.1 Dělení motivace 

Právě motivovaný zaměstnanec je jednou z největších výhod, kterou může firma v boji 

s konkurencí mít. Takový člověk pracuje mnohem výkonněji, je ochoten spolupracovat, 

podílí se na zefektivnění pracovních postupů apod. Motivace může vycházet z něj nebo 

naopak se nechává motivovat svými nadřízenými, což je vlastně jedním z úkolů 

manažerů. Motivace se tedy dělí na: 

• Vnitřní – faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují, aby se určitým 

způsobem chovali anebo aby se vydali určitým směrem. Tyto faktory tvoří 

odpovědnost (pocit, že práce je důležitá a že máme kontrolu nad svými vlastními 

možnostmi), autonomie (volnost konat), příležitost využívat a rozvíjet dovednosti 

a schopnosti, zajímavá a podnětná práce a příležitost k funkčnímu postupu. 

• Vnější – to, co dělá pro lidi, abychom je motivovali. Tvoří ji odměny, jako např. 

zvýšení platu, pochvala nebo povýšení, ale také tresty, jako např. disciplinární 

řízení, odepření platu nebo kritika. (Armstrong, 2002, s. 220) 
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1.1.2 Dimenze motivace 

Motivace působí ve třech dimenzích: 

• směru, 

• intenzity, 

• stálosti. 

„Dimenze směru, která motivaci člověka a následně i jeho činnost určitým směrem 

zaměřuje, orientuje, a naopak od jiných možných směrů jej odvrací, resp. odvádí. „chci 

to a to“, „rád bych to a to“, „nechci se zabývat tím a tím“ 

Dimenze intenzity závisí na síle motivace, která je vždy více či méně prostoupena úsilím 

jedince o dosažení cíle. „docela bych chtěl“, „chci“, „velmi toužím“ 

Dimenze stálosti jako třetí z uvedených charakteristik motivace se projevuje mírou 

schopnosti jedince překonávat nejrůznější – vnější i vnitřní překážky, které se mohou 

objevovat při uskutečňování motivované činnosti.“ (Berdnová, Nový a kol., 2004, s. 221) 

 V každém procesu motivace jsou tedy zapojeny všechny tři dimenze.  

1.1.4 Proces motivace 

Jako každý proces i proces motivace musí mít určitý podnět, který ho spustí, u motivace 

ho nazýváme potřeba. Pokud jedinec zaznamená potřebu, ať už vnitřní či vnější, většinou 

ví, jakého cíle chce dosáhnout, aby tato potřeba byla uspokojena. Jakmile si stanoví tyto 

cíle, vybere si prostředky, které povedou k jeho dosažení. Po dosažení cíle je potřeba 

uspokojena, a pokud by se v budoucnu opět vyskytla, celý proces motivace se bude zase 

opakovat.  
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Obrázek č. 1: Proces motivace  

 (zdroj: Čopíková, 2015, s. 53) 

Jinými slovy proses motivace má cyklický charakter, který se dá též popsat 

v následujicích krocích: 

„1. Na začátku motivačního procesu je vždy motivační napětí vyvolané v důsledku 

porušení vnitřní rovnováhy (stav nedostatku nebo nadbytku), jehož odstranění - 

a obnovení „psychického ekvilibria“ (dynamicky pojaté psychické rovnováhy) – je 

považováno za žádoucí (potřebné). 

2. V důsledku motivačního napětí a s cílem obnovit rovnováhu dochází 

k instrumentálnímu, tj. subjektivně účelnému chování. Dochází k němu tehdy, je-li motiv 

dostatečně silný, vidina cíle atraktivní, v důsledku zkušenosti je požadované úsilí 

vyhodnoceno subjektem jako reálné, je-li situace, v nichž se jedinec nachází, příznivá… 

3. V tomto kroku je dosaženo cíle a reakce se dovršuje… 

4. …redukcí motivu, respektive uspokojením potřeby.“ (Tureckiová, 2004, s. 56) 

Stanovení cíle

Podniknutí 
kroků

Dosažení cíle

Potřeba
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Obrázek č. 2: Cyklické schéma motivace 

(Zdroj: Tureckiová, 2004, s. 56) 

1.1.5 Zdroje motivace 

Každý proces potřebuje konkrétní zdroje, například pro výrobu nové židle využíváme 

lidskou práci, dřevo, elektrickou energii, lepidlo apod., tak  i proces motivace musí 

disponovat určitými zdroji, ze kterých bude čerpat. Mezi zdroje motivace řadíme: 

• Potřeby – prožívaný nebo pociťovaný nedostatek něčeho důležitého pro život 

jedince, jež vyvolá u člověka činnost zaměřenou na odstranění tohoto nedostatku. 

Rozlišujeme potřeby primární a sekundární. K primárním řadíme potřeby 

biologiecké, fyziologické a patří k nim např. potřeba vzduchu, potravin, tekutin 

apod. 

• Návyky – opakovaný, ustálený a často až automatizovaný způsob jednání člověka 

v určtité situaci. V této souvislosti je nutné zmínit i pojem „zlozvyk“, jež s navyky 

úzce souvisí a představuje opak žádoucích postupů a reakcí. 

• Zájmy – zaměření člověka na určitou oblast předmětů a jevů, které mají trvalejší 

charakter.  

• Hodnota a hodnotové orientace – neodrážejí jen objektivní význam věcí a jevů, 

ale i jejich subjektivní individuální smysl. Hodnocení u každého jedince 

představují jakousi osobností hodnotovou mapu -  hodnotový systém, hierarchii 

hodnot. 

• Ideály – jakýsi model, vzor, jenž člověku slouží nebo má sloužit jako vodítko jeho 

jednání. (Čopíková, 2015, s. 54) 

Jak je z výše uvedeného výčtu zdrojů patrné, všechny musí vždy patřit konkrétní osobě, 

proto je proces motivace pro každého člověka jiný.  
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1.1.5 Teorie motivace 

Tak jak se vyvíjel zájem o motivaci nejen zaměstanců, vývíjely se i různé teorie. Na 

základě toho, na co se jednotlivé teorie zaměřují, je můžeme rozdělit na: 

• Teorie zaměřené na obsah -  snaží se rozpoznat, co lidi motivuje. Maslowova 

teorie hierarchie potřeb, Teorie X a Y, Herzbergerova dvoufaktorová teorie 

potřeb, ERG teorie a McClellandova teorie motivačních potřeb manažérů. 

• Teorie zaměřené na proces – snaží se vysvětlit a popsat proces toho, jak dochází 

k motivaci, co iniciuje určité chování, co je řídí, udržuje a co je zastavuje. Vrooma 

teorie expektace, Adamsova teorie spravedlnosti, Skinnerova teorie modifikace 

organizačního chování. (Čopíková, 2015, s. 55) 

Každá z těchto teorií se snaží popsat důvody určitého lidského chování, které by následně 

pomohly s motivací pracovního výkonu zaměstnanců. 

Teorie zaměřené na obsah 

Maslowova teorie hierarchie potřeb 

Jedna z nejznámějších  motivačních teorií je založena na uspořádání liských potřeb do 

tzv. pyramidy potřeb, kde na nejnižší úrovni jsou primární lidské potřeby, směrem 

k vrcholu pyramidy se nacházejí potřeby vyšší, na jejím vrcholu potom potřeby nejvyšší 

úrovně. 

Základním předpokladem je, že musí být nejprve uspokojeny potřeby nižšího řádu, pak 

až následně potřeby řádu vyššího.  



20 

 

 

Obrázek č. 3: Maslowova pyramida potřeb  

(zdroj:vlastní zpracování dle: Čopíková, 2015, s.55) 

Nejnižší fyziologické potřeby uspokojují naše základní pudy, jako je potřeba vody, 

spánku apod. Další úrovní jsou potřeby jistoty a bezpečí, pokud se jedinec cítí neohrožen, 

má stabilní práci, která mu dodává pocit jistoty atd., lze uspokojovat potřeby další úrovně. 

Potřeba sociální je pro člověka naprosto přirozená, každý chce někam patřit, nejde pouze 

o vztahy v rámci rodiny, ale i vztahy přátelské. Dle Adaira (2004, s. 35) lze kategorii 

potřeb uznání a úcty rozdělit na dvě podskupiny: 

• touha po síle, úspěchu, rovnosti, schopnosti něco zvládnout, kompetentnosti, 

důvěře ve tvář světa, nezávislosti a svobodě, 

• touha po reputaci, prestiži, statutu, dominanci, uznání, pozornosti, důležitosti 

a oblíbenosti. 

Poslední a nejvyšší potřeba je dle Maslowa seberealizace, která souvisí s našimi 

ambicemi, plníme si něco, po čem toužíme, a to nejen v pracovní rovině. 

Teorie X a Y 

Tato teorie se také nazývá metodou „cukru a biče“, mohli bychom jí nazvat spíše metodou 

stimulační, jelikož používá dva stimuly – cukr a bič. Teorie X (biče) je založená na 

předpokladu, že lidé jsou od přírody líní, nechtějí dělat svoji práci a pod pohružkou trestu 

Potřeba 
seberealizace

Potřeba uznání a úcty

Potřeby sociální

Potřeba jistoty a bezpečí

Potřeby fyziologické
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tuto práci vykonají. Potřebují tedy pevné vedení a neustálý dozor. Naopak teorie 

Y (cukru) nám říká, že práce je pro lidi přirozený proces, při jejím výkonu mají rádi 

vysokou autonomii, praktikují sebekontrolu, jsou i velmi kreativní. Obě tyto teorie jsou 

extrémními případy. 

Herzbergrova dvoufaktorová teorie potřeb 

Na rozdíl od Maslowa, Herzbergr rozlišuje pouze dva druhy motivátorů, které nazval 

faktory. První skupinou jsou tzv. satisfaktory (motivační), které nám určují zda budeme 

v zaměstnání spokojeni, motivují nás a vybízí k lepšímu výkonu. Naopak dissatisfaktory 

(hygienické) vedou spíše k nespokojenosti zaměstnanců, samy nemohou 

v zaměstnancích vyvolat motivaci, ale mohou jí naopak snížit. 

Tabulka č. 2: Faktory hygienické a motivační  

(zdroj: Bělohlávek a kol., 2001, s. 140) 

Faktory hygienické Faktory motivační 

pracovní řády, směrnice výkon 

technické vedení uznání 

pracovní podmínky práce samostatná 

vztahy k nadřízeným uznání 

vztahy ke spolupracovníkům odpovědnost 

osobní život služební postup 

výdělek   

 

ERG teorie 

Tato teorie vychází z Maslowovy terorie hierarchie potřeb, Clayton Aldelfer se jeho teorii 

snažil vylepšit a očistil ji od slabých stránek, tak vznikla teorie ERG. Její název se skládá 

z počátečních písmem jednotlivých potřeb -  existence, relationships (vztahy), grow 

(růst). Z Maslovowy teorie tedy zbyly pouze 3 potřeby: 

• Potřeby existenční – materiální a fyziologické potřeby. 

• Potřeby vztahové – zahrnují veškeré vztahy k lidem, se kterými se stýkáme: hněv 

i nenávist, stejně jako lásku a přátelství. Neuspokojení nezpůsobuje ani tak 

nepřátelství, jako spíše emocionální odstup a opomíjení jedince. 

• Potřeby růstové – spočívají v tvořivé práci jedince na sobě a svém okolí. 

(Bělohlávek a kol., 2001, s.137) 
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Aldelfer na rozdíl od Maslowa nedělí tyto potřeby na nižší a vyšší, není zde žádná 

hierarchie, tutíž ani dané pořadí jejich uspokojení. Pokud dojde k situaci, že nejsou 

potřeby uspokojeny, dochází ke frustraci, kterou rozdělil na dva druhy: 

• Frustrační cyklus růstu – po uspokojení potřeb vztahových dochází k posílení 

růstových potřeb. Pokud se jedinci nedaří tyto potřeby uspokojit, zvyšuje význam 

potřeb vztahových. 

• Frustrační cyklus vztahový – uspokojení existenčních potřeb je následováné 

zesílením potřeb vztahových. Při frustraci vztahových potřeb dochází k posílení 

potřeb existenčních. (Bělohlávek a kol., 2001, s.138) 

McClellandova teorie motivačních potřeb manažérů 

Další soustavu potřeb identifikoval McClelland, tyto potřeby jsou vlastní spíše 

manažerům a vedoucím pracovníkům. Ale i vedoucí pracovníci a manažeři potřebují 

motivaci k výkonu svého záměstnaní, tudíž je tato teorie také neméně důležitá především 

proto, že tito lidé mají od svých zaměstnanců odlišnou motivační základnu. Lidé v těchto 

pozicích mají potřebu organizovat a působit na ostatní. Mezi manažérské potřeby tedy 

patří: 

• Potřeba výkonu (úspěchu) – definovanou jako potřebu úspěchu dosaženého 

v soutěži s ostatními a poměřovaného osobní normou dokonalosti. 

• Potřeba spojenectví – definovanou jako potřebu vřelých, přátelských a soucitných 

vztahů s ostatními lidmi. 

• Potřeba moci – definovanou jako potřeba kontrolovat a ovlivňovat ostatní lidi. 

(Armstrong, 1999, s. 303) 

Teorie zaměřené na proces 

Vroomova teorie expektace 

Teorie, kterou vytvořil Victor Vroom, pracuje se třemi pojmy: valence, instrumentalita 

a očekávání. 

• Valence -  určuje míru přesvědčení o přitažlivosti cíle, důležitost je kladena na 

odměnu. 

• Instrumentalita – přesvědčení o tom, že když se budeme chovat definovaným 

způsobem, cíle dosáhneme. 
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• Očekávání – přesvědčení o tom, že se budeme umět chovat tak, jak se od nás 

očekává, a současně naše takto vynaložené úsilí se promění v hodnotitelný výkon. 

Z praktického hlediska je nutné si odpovědět na následujicí otázky: 

1. Jaké bude mé pracovní úsilí? 

2. Je pravděpodobné, že úkol splním? 

3. Je pravděpodobné, že za splnění úkolu dostanu odměnu? 

4. Je hodnota odměny ekvivalentní mým potřebám? (Čopíková, 2015, s. 58) 

Adamsova teorie spravednosti 

Teorie je založená na srovnávání se s ostatními, konkrétně tedy srovnání odměny, kterou 

jedinec za odvedenou práci dostane, a co za stejnou práci dostanou ostatní. Pokud jsou 

zaměstanci za stejnou práci odměňováni rozdílně, jsou demotivování a chtějí 

kompenzaci. Naopak motivovaní zaměstnanci jsou ti, kteří nepociťují, ve srovnání 

s ostatními, rozdíl ve své odměně. 

Skinnerova teorie modifikace organizačního chování 

Na základě lidského chování vytvořil Skinner model chování pracovníků, který říká, že 

pracovníci budou opakovat takové chování, které povede k odměně. Naopak se budou 

vyhýbat počínání, které vede k trestu. 

Jelikož je každý člověk jiný, je nutné brát všechny tyto teorie jako ucelený soubor 

nástrojů, který vedoucím pracovníkům pomůže s odhalováním potřeb jejich zaměstnanců 

a s jejich motivací. 

1.1.7 Pracovní motivace 

Jedním z cílů každého moderního podniku, potažmo HR oddělení, by mělo být vytvoření 

takového motivačního systému, který by přispěl k vyšší motivaci zaměstnanců, s jejich 

ztotožněním s cíli organizace a přispěl k jejich pracovní spokojenosti. Jelikož motivovaný 

zaměstnanec, který vzal cíle organizace za své a je ve své praci spokojený, je jedním 

z nejdůležitějších nástrojů společnosti pro boj s konkurencí. 

Motivovat podřízené není jednoduchý úkol pro žádného manažera, jelikož každý člověk 

je jiný, má jinou osobnost, jiné předpoklady, znalosti, zkušenosti či přístup k práci. To 

vše ovlivňuje proces motivace u každého jedince. Nedostatek znalostí či zkušeností jsou 
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slabé stránky, které se dají podle Františka Bělohlávka (2016, s. 16) účinně odstranit 

pomocí následujicích rozvojových metod: 

• Vzdělávání a trénink – obvykle jako první řešení. Efekt vždy závisí na kvalitě 

kurzu, přijetí ze strany účastníka a jeho odhodlání uvést do praxe to, co si osvojil. 

• Koučování – intenzivní práce jednotlivce s osobním koučem. Výhoda je, že může 

být zaměřeno na konkrétní individuální problémy. Nevýhoda je značná náročnost 

z hlediska času a financí. 

• Stínování – získávání praktických zkušeností od zkušenějších kolegů pomocí 

sledování. 

• Delegování – přenášení celé agendy nebo konkrétního procesu na podřízené. 

Bývá také testem schopností pracovníka zvládat náročnější práci a zastávat 

odpovědnější postavení. 

• Týmová práce – učí členy týmu chápat komplexní souvislosti a respektovat pohled 

lidí z různých oddělení. 

• Změna pracovní náplně – může souviset s potřebami organizačních změn, nebo 

být součastí záměru přidělit pracovníkovi práci, která lépe vyhovuje jeho 

schopnostem a zaměření. 

• Přemístění – znamená povýšení do náročnější a odpovědnější funkce, převedení 

do jiné oblasti na stejné úrovni řízení, nebo zařazení do nižšího postavení. 

Důležité je, aby vedoucí pracovník vybral nejvhodnější metodu u konkrétního 

pracovníka. Tyto postupy neodstraňují pouze slabé stránky pracovníka, ale mohou 

působit i motivačně, například delegování větší zodpovědnosti na pracovníka. Pokud 

vedoucí zjistí, že je pracovník schopný přijímat větší zodpovědnost a zvládá 

náročnější práci, může pracovník dosáhnout na přesunutí na vyšší pracovní pozici.  

Bělohlávek (2016, s. 18) uvádí i nástroje, které se dají využít ke změně postojů 

a motivů pracovníků: 

• Pochvala – je namístě tam, kde pracovník splní požadováné cíle nebo dokáže 

něco mimořádného, a my jej chceme dále motivovat. Posiluje pozitvní 

chování, vede k tomu, aby pracovník podobným způsobem pracoval nadále. 

Má být konkrétní, osobně zaměřená, spojená s rozhovorem a otázkami. Je 

zvláště účinná, je-li provázena nějákou formou odměny. 
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• Kritika – nástroj negativní motivace nabádá pracovníka ,aby určitou aktivitu 

nadále neopakoval nebo aby ji prováděl jiným způsobem. Měla by být adresná 

a konkrétní, zaměřená na výsledky práce či chování, nikoli na osobou 

pracovníka, formulována přijatelným a důstojným způsobem. Většinou je 

doprovázena různými stupni postihů. 

• Zadávání vhodných úkolů – motivuje lidi ke zlepšení a současně jim přímo 

pomáha rozvíjet jejich schopnosti vykonáváním nových, zatím 

nevyzkoušených činností.  

Tyto nástroje jsou součástí stimulačních prostředků, které mají vedoucí pracovníci 

k dispozici v pracovním procesu a pomáhají jim k vyvolání motivů u svých zaměstnanců. 

V následujicí kapitole si tyto stimulační prostředky blíže představíme. 

1.1.8 Stimulační prostředky v pracovním procesu 

Jak již bylo řečeno pomocí stimulace působíme na jedince nástroji, které v něm vyvolájí 

určitý motiv, který povede k žádoucímu chování.  Tyto nástroje nazýváme stimulačními 

prostředky, kterých je několik typů: 

• hmotná odměna,  

• skupinová a týmová práce, 

• proces hodnocení, 

• pracovní podmínky, 

• podniková kultura, 

• image, goodwill, 

• makroekonomická situace, politická situace, 

• rodina, její prostředí a vztahy. (Čopíková, 2015, s. 62) 

Je však nutné podotknout, že úspěšnost stimulačního procesu je  závislá na znalosti 

konkrétního jedince a jeho motivačního  profilu. Konkrétní stimulační prostředek bude 

mít na každého jedince jiný účinek. Aby tyto stimulační prostředky byly co nejúčinnější 

je nutné poznat tzv. „motivační profil člověka, který je vyjádřením relativně trvalé nebo 

dlouhodobé orientace a preference určitých potřeb a hodnot, a to v kontextu celkového 

zaměření (profilu) osobnosti. Takovou relativní konstantou je potřeba a hodnota práce 

jako takové (intrinsická motivace), respektive vyjádření míry, v níž práce je (vs. není) pro 
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člověka hodnotnou a potřebnou. Také ostatní potřeby, jako například potřeba sociálního 

kontaktu, ocenění, tendence prosazovat se, kooperativnost či nezávislost, jsou 

v motivačním profilu vyjadřovány mírou, v níž je jednotlivec uspřednostňuje. Vztaženo 

nejen k pracovnímu prostředí je obecně sdílenou potřebou tendence dosažení úspěchu, 

respektive vyhnutí se neúspěchu. Jde o tendenci natolik významnou, že se dokonce stala 

měřítkem pro určení výkonové motivace.“ (Tureckiová, 2004, s. 69) 

Výkonová motivace je definována jako „usílí jedince zlepšovat se ve všech činnostech, 

ve kterých je možné uplatnit měřítko kvality a v nichž může jedinec dosáhnout úspěchu, 

či naopak neúspěchu.“ (Tureckiová, 2004, s. 69) 

Vzorec pro výpočet výkonové motivace je následujicí (Tureckiová, 2004, s. 69): 

Výkonová motivace = potřeba úspěchu : potřeba vyrovnání se neúspěchem 

Hmotná odměna 

Hmotných odměn existuje několik druhů, počínaje základním platem či mzdou, přes 

osobní ohodnocení, provize, prémie atd. Nyní si jednotlivé hmotné odměny přiblížíme. 

Mzdové a platové formy 

Plat 

„Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je  

a) stát, 

b) územní samosprávný celek, 

c) státní fond, 

d) příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní 

pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného 

z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, 

e) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle 

školského zákona), nebo 

f) regionální rada regionu soudržnosti s výjimkou peněžitého plnění 

poskytovaného občanům cizích států s místem výkonu práce mimo území 

České republiky.“ (MPSV, 2019) 
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Výše platů je dána platovými tabulkami, které jsou dány státem, výše se odvíjí od oboru, 

vzdělání a délky pracovního poměru. 

Mzda 

„Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované 

zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.“ 

(MPSV, 2019) 

Stanovení mzdy je plně v kompetenci jednotlivých podniků, je dáno mzdovým 

předpisem, který je ukotven v některém z podnikových dokumentů, jako je například 

kolektivní smlouva. Mzda se skládá z jedné ze dvou základních částí, která může být 

zvýšena o některou doplňkovou část:  

a) základní (samostatné), kam se řadí: 

• časová mzda, 

• úkolová mzda, 

b) doplňkové (nesamostatné), kam se řadí: 

• osobní ohodnocení, 

• prémie,  

• provize, 

• bonus, 

• odměny, 

• účast na výsledcích (podíl na hospodářských výsledcích). (Dvořáková, 

2012, s. 320) 

Jak již napovídá název, časová mzda závisí na množství odpracovaného času, který se 

vynásobí danou hodinovou či měsíční sazbou. Tento druh mzdy se hodí téměř pro 

všechny profese. Naopak mzda úkolová se využívá u prací, kde se dá stanovit určitá 

norma, od které se odvíjí výše mzdy. Čím více práce zaměstnanec odvede, tím větší obnos 

peněz dostane.  

„Osobní ohodnocení stanoví přímý nadřízený v závislosti na slovním hodnocení kritérií, 

která posuzují množství a kvalitu práce, schopnosti, dovednosti a sociální jednání. Může 

být určeno procentem z tarifní mzdy.“ (Dvořáková, 2012, s. 322) 
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Další doplňkovou části mzdy jsou prémie. Ty mohou být poskytovány pravidelně nebo 

jednorázově. Pravidelné se rozdávají na základě kvantifikovatelných předem daných 

měřítek. Typicky jednorázové jsou pak za odpracovaná léta v podniku, za žádnou absenci 

v daném měsíci apod. 

Provize se stanovuje podle přímého podílu zaměstnance na tržbách. 

„Bonus může být individuální nebo kolektivní a lze ho přiznat za dosažení stanovených 

cílů, stupeň celkového výkonu organizační jednotky nebo dokončení projektu podle 

zadaného standardu.“ (Dvořáková, 2012, s. 323) 

Jednorázové a mimořádné odměny jsou poskytovány např.: za zlepšovací návrhy 

pracovních postupů, darovaní krve apod. 

Pokud podnik dosáhne stanoveného hospodářské výsledku, může svým zaměstnancům 

vyplatit účast na hospodářském výsledku, ke kterému svou prací přispěli. 

Odměna z dohod 

„Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě dohody 

o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (§ 74 až 77). “ (MPSV, 2019) 

 Zaměstnanecké výhody 

„Benefity jsou jakákoliv forma příjmu ze závislé činnosti, která není mzdou za vykonanou 

práci, tj. sem můžeme zařadit závodní stravování, ale i např. dodávku bioproduktů či 

poradenství o duchovním životě.“ (Dvořáková, 2012, s. 325) 

U benefitů tedy nezávisí, jak produktivní zaměstnanec ve své práci byl, jsou poskytovány 

všem bez rozdílů. Mezi další typické příklady patří flexibilní benefitní systémy, ze 

kterých mohou zaměstnanci čerpat předem určenou částku například na dovolenou, 

sportovní aktivity, masáže apod. Dále to jsou stravenky, firemní společenské akce, 

firemní školka atd. 

Některé benefity se však postupem času stávají kontraproduktivními a nemájí již takové 

motivační účinky jak v minulých letech, což dokládá i článek na internetovém serveru 

epravo.cz od autorek Hejzlarové a Patákové: „V případě cafeteria systému se 

zaměstnavatelé často setkávají s tím, že zaměstnanci benefity z tohoto systému nečerpají, 

https://www.pracomat.cz/poradna/zakonik-prace/88-zakonik-prace-cast-3.html
https://www.pracomat.cz/poradna/zakonik-prace/88-zakonik-prace-cast-3.html
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ať již z důvodu časové náročnosti výběru benefitů, nevhodně zvoleného portfolia 

čerpaných výhod, nemožnosti svůj výběr později změnit či z důvodu nepřehledného 

množství nabízených benefitů, které pak v důsledku svého nevyužití propadají. Někteří 

zaměstnanci se následně snaží nevyčerpané benefity zpeněžit, což někteří zaměstnavatelé 

umožňují. I toto je pak důvodem pro to, že zaměstnanci benefity záměrně nečerpají.“ 

Práce a její obsah 

Pokud člověk vnímá svoji práci jako zbytečnou, která nic nepřináší, není s ní ztotožněný, 

nic ho tím pádem nemotivuje, nemá potřebu se dále rozvíjet. Svoji práci v určité formě 

odvede, ale může to na ní být znát. 

Zaměstnavatel by se měl snažit přidělovat zaměstnancům takovou práci, která je rozvíjí, 

budou ji dělat rádi, je adekvátní jejich schopnostem, překpokladům a nebrzdí jejich 

ambice. Takový pracovník pak podává maximální výkon a společnosti přináší velkou 

konkurenční výhodu. Není výjimkou, že zaměstnanec, kterého práce baví, je mnohem 

kreativnější, přichází s inovativními nápady a postupy. 

Skupinová a týmová práce 

Dobrý vedoucí musí umět sestavit takový tým či skupinu, aby v ní bylo zastoupeno 

několik důležitých pozic, které dokáží jednak dovést tým k cíli, a co je neméně důležité, 

dokáží nadchnout  ostatní členy skupiny. V manažérské teorii najdeme mnoho přístupů, 

kde tyto pozice nazývají různě, avšak ve všech těchto teoriích bychom našli společné rysy 

těchto pozic. V týmu nesmí chybět přirozrný vůdce, který dokáže celý projekt řídit, ale 

dovést ho i do konce. Neměl by chybět kreativec, který přináší nápady, či skeptik, který 

nám pomáhá vidět tyto kreativní nápady na pozadí reality. 

Proces hodnocení 

Proces hodnocení má dvě podoby – formální a neformální. Je jen na vedoucím 

pracovníkovi, jaký způsob zvolí a zda toto hodnocení nebude mít opačný efekt, než 

očekává.  

• „Formální (či také systematické) je většinou racionální, standardizované, 

periodické, má pravidelný interval a jeho charakteristickými rysy jsou plánovitost 

a systematičnost. Pořizují se z něj dokumenty, které se zařazují do osobních spisů 

pracovníků.“ (Koubek, 2009, s. 208) 
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• Neformální hodnocení není již oficiální a je založeno spíše na vnímavosti 

jednotlivých jedinců. Vedoucí se například může jít poradit za zkušeným 

zasměstnancem, jelikož nemůže vyřešit určitý problém, ostaní zaměstanci si toho 

mohou povšimnout a budou chtít být stejní jako jejich kolega. „Jde vlastně 

o součást každodenního vztahu mezi nadřízeným a podřízeným, součást průběžné 

kontroly plnění pracovních úkolů a pracovního chování. Neformální hodnocení 

nebývá zpravidla zaznamenáváno.“ (Koubek, 2009. s. 208) 

Pracovní podmínky 

Pracovní podmínky nemají přímý vliv na motivaci zaměstanců, avšak můžou vyvolat 

negativní postoj k práci. Je tedy důležíté, aby zaměstnavatelé kladli důraz na dobré 

pracovní podmínky svých zaměstanců. 

Podniková kultura 

„Nedílnou součástí stimulačních faktorů je i podniková kultura organizace, se kterou se 

prostřednictvím práce – profese zaměstnanec ztotožňuje. Ne vždy se podaří najít tu 

správnou profesi v té správné organizaci hned napoprvé. Někdy je třeba hledat dlouhou 

dobu. Stává se také, že můžete najít profesi, ale organizaci už z různých důvodu nikoli.“ 

(Čopíková, 2015, s. 64) 

Image a goodwill 

Jedná se o faktory, které již nepatří do vniřní struktury organizace, ale jsou externí. 

Jestliže má společnost dobré jméno, tím pádem je zaměstnanec hrdý, že je součástí této 

firmy. Velmi snadno se díky tomu ztotožní s cíli organizace, podává v práci dobrý výkon, 

je kreativní apod. 

Makroekonomická a politická situace 

Dalším neméně důležitým externím stimulačním faktorem je makroekonomická a s ní 

souvisejicí politická situace, a to především v současné koranovirové pandemii. Krizový 

stav se však nepromítá do všech odvětví, velká část strojírenských či zdravotnických 

firem nadále prosperuje, nabírá nové zaměstnance, kterým nabízí náborové příspěvky 

apod. Na druhé straně jsou napřílad maloobchodní prodejci, podnikatelé v oblasti 

ubytovacích a stravovacích služeb, kteří jsou demotivování. Stejně tak jejich zaměstanci, 

kteří nemají jistotu, že budou moci opět chodit do práce, potýkají se s finanční tísní apod.  
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Rodina, její vztahy a prostředí 

Na tomto externím faktoru můžeme zcela názorně vidět různé motivační profily 

jednotlivců. Jsou zaměstnanci, kteří mají stabilní rodinné prostředí s dobrými vztahy, 

jejich blízcí je podporují a to vše je pro ně velmi motivující i v pracovním prostředí. 

Avšak jsou jedinci, kteří to vše ve své rodině nemají, a je pro ně velmi motivujíci fakt, že 

chtějí své rodině dokázat, že jsou navzdory všemu v něčem dobří. 

Všechny uvedené faktory mohou ovlivnit pracovní výkon a motivaci. Je na vedoucích 

pracovnících, aby s těmito okolnostmi dovedli co nejlépe pracovat tak, aby přispěly 

k dobrému chodu společnosti a spokojenosti zaměstnanců. 

1.1.9 Motivační systém organizace 

Jedná se o systém pravidel, jak by měli vedoucí pracovníci přistupovat ke svým 

podřízeným, jaké stimulační prostředky v rámci systému mají k dispozici a jak s těmito 

nástroji pracovat. Tato pravidla však nemohou být sestavena izolovaně, musí 

korespondovat s cíli organizace a kooperovat se všemi činnostmi společnosti. Tato 

pravidla by neměla být sestavena náhodně, ale na základě průzkumu spokojenosti 

zaměstanců a jejich požadavků. 

Jeden z přístupů, který se takovým sestavením motivačního systému zabývá, se nazývá 

„5P – cesta od idejí k realitě“. Těchto pět P známená: Filozofie, Politika, Programy, 

Procedury a Procesy. Popisuje jí například Čopíková (2015, s. 65) v knize Řízení 

lidských zdrojů: 

• Filozofie  - by měla být vždy v souladu s posláním a vizí organizace a současně 

by měla vycházet z naplnění dlouhodobé strategie organizace. Filozofie tvoří 

východiska pro formulaci jednotlivých politik organizace. 

• Politika – o vytvoření základních zásad, kterými se odměňování v organizaci řídí. 

Důležité je, aby byly jasně a konkrétně formulovány. Nejdůležitější však je, aby 

byly sdíleny všemi zaměstnanci organizace. 

• Programy -  pod tímto pojmem jsou ukryta konkrétní řešení problémů 

souvisejicích s motivací zaměstnanců, určená pro jednotlivé oblasti odměňování. 

Jsou tedy vytvářeny mrzdové systémy, systémy zaměstnaneckých výhod apod. 



32 

 

• Procedury – aby mohly účinně působit jednotlivé systémy odměňování, musí být 

k dispozici přesně specifikované procedury, čili konkrétní organizační směrnice, 

vnitropodniková nařízení,  pracovní i jiné vnitropodnikové předpisy. 

• Procesy  - tím se rozumí každodenní praxe organizace související s odměňováním 

zaměstnanců. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že při implementaci každého 

motivačního programu je nepostradatelný průběžný monitoring, zpětná vazba, 

vyhodnocení a regulace systému. 

Při sestavování systému odměňování ve firmě by nemělo tedy chybět žádné ze zmíněných 

5P. Jelikož každá společnost má jinou politiku, vizi, poslání, výrobní program atd., je to 

tedy taky stejně individuální organizmus jako člověk, tím pádem nemůže pro každou 

firmu fungovat stejný systém odměňování. Každá společnost si musí vytvořit systém 

svůj, který bude na míru právě všem jejim individualitám. 

Ačkoliv se nedá vytvořit univerzální systém odměňování, který by mohla využívat každá 

společnost, dá se jeho proces vytváření srhnout do určitých fází, které společné jsou: 

1. Analýza motivační sturuktury/ motivačního profilu zaměstnanců organizace 

a vyhodnocení povahy jejich (ne-)spokojenosti se skutečnostmi v organizaci. 

2. Stanovení dlouhodobých i prespektivních cílů motivačního programu. 

3. Zpracování charakteristiky současné výkonnosti zaměstnanců ve vymezené 

oblasti a stanovení její žádoucí (cílové) úrovně. 

4. Vymezení potencionálních stimulačních prostředků ve vztahu k předpokládanému 

zaměření motivačního programu. 

5. Výběr konkrétních forem postupů stimulace pracovního jednání a stanovení 

konkrétních podmínek jejich uplatňování. 

6. Vlastní sestavení motivačního programu ve formě oficiálního dokumentu 

organizace. 

7. Kontrola výsledků uplatňování motivačního programu a realizace jeho 

případných úprav. (Čopíková, 2015, s. 66) 

1.2 Demotivace 

Jak již bylo zmíněno, jedinec vytváří určitou aktivitu k uspokojení svých potřeb, avšak 

v běžném životě nastávají situace, kdy tento proces narušují určité překážky a potřeba 
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není uspokojena. Díky těmto překážkám pak vznikají frustrace. Jelikož každý člověk je 

jiný, má tedy nejen svůj individuální motivační profil, ale také reaguje jinak na případnou 

frustraci. Reakce mohou být následujicí (Bělohlávek, 2000, s. 43): 

• zesilují své úsilí, aby překážku překonali (energizace), 

• vzdávají se svého záměru (únik), 

• vybíjejí potlačovanou energii násilím (agrese), 

• hledají náhradní cíle (sublimace), 

• sami sebe přesvědčují, že cíl, o který usilovali,  nestojí za to a že je vlastně dobře, 

že ho nedosáhli (racionalizace), 

• vracejí se k vývojově nižším  způsobům uspokojení potřeb (regrese). 

Dále Bělohlávek (2000, s. 44) také uvádí důvody, proč u pracovníků vzniká frustrace či 

demotivace: 

• nevšímavost vedoucího k dobrým pracovním výsledkům, 

• nevšímavost vedoucího k chybám a nedostatkům, 

• chaos nebo špatná organizace práce, 

• nespravedlivé odměňování, 

• nezasloužená odměna jiného pracovníka, 

• hrubé jednání nebo zesměšňování, 

• pokažení dobré práce na dalším pracovišti, 

• nezájem o nápady podřízených, 

• neochota vedoucího zabývat se pracovními problémy podřízených, 

• nepotrestaný podvod nebo krádež ze strany jiných pracovníků,  

• nedostatek práce, materiálu, nástrojů atd. 
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2 Analýza současného stavu 

2.1 Představení podniku 

Akciová společnost ABC se nachází ve Velkém Meziříčí. Její obchodní činnost je 

zaměřena na obrábění, slévání železných a neželezných kovů, montáž zařízení, obchodní 

činnost a přepravu. Společnost zahájila výrobu ve 20. letech 20. století pod názvem 

Vávrovy strojírny. V 70. letech se malý podnik v centru Velkého Meziříčí stal součástí 

Energetických strojíren Brno, díky této spolupráci se stal celorepublikově známým. Tato 

spolupráce pokračuje až do roku 1990, kdy se ABC stává samostatnou firmou. Nyní firma 

sídlí v průmyslové zóně směr Třebíč. 

ABC a .s . vyrábí kvalitní díly pro energetický a petrochemický průmysl a dopravní 

zařízení, zárukou kvality je nejen jejich dlouhodobá zkušenost s výrobou, ale i fakt, že 

jsou držiteli certifikátů ISO 9001:202 a 14001:2015, PED 97/23 EG AD-2000/WO.  

Firma podniká na tuzemském trhu, dodává díly do většiny plynáren, tepláren či elektráren 

v České republice i na Slovensku. Má i mnoho zákazníků na zahraničních trzích, a to 

v USA, Indii, Německu či Velké Británii. Podíl exportu firmy činí 86 %. 

Společnost má celkem 200 zaměstnanců, z toho 66 % tvoří dělnické profese.  

Největší část zakázek tvoří výroba spojovacího materiálu (46 %) a obrábění (41 %). 

Ostatní služby jsou pouze doplňkové – servis (6 %), renovace ložisek (5 %) a opravy 

turbín (2 %). 

 

Obrázek č. 4: Logo společnosti ABC 

(zdroj: ITeuro) 
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2.2 Základní údaje 

Název:       ABC 

Právní forma:      akciová společnost 

Datum vzniku a zápisu do obchodního rejstříku: 23. listopadu 2017 

Sídlo:        Třebíčská, 594 01  

        Velké Meziříčí 

IČ:        066 27 277 

Předmět podnikání:      výroba, obchod a služby 

        neuvedené v přílohách 1 až 3 

        živnostenského zákona, 

        zámečnictví, nástrojářství, 

        obrábění 

Základní kapitál:      2 000 000 Kč 

Akcie:        2 000 000 ks kmenových  

        akcií na jméno v listinné  

        podobě ve jmenovité hodnotě 

        1 Kč 

2.3 Organizační struktura 

Představenstvo 

Předseda představenstva     I. D. 

Členové představenstva     P. B. 

        O. K. 

        T. V. 

        A. H. 
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Dozorčí rada 

Předseda dozorčí rady     Ing. L. B. 

Členové dozorčí rady      R. H. 

        J. K. 

        Ing. P. K. 

        T. S.    

    

2.4 Motivační systém společnosti 

Společnost nemá ucelený motivační systém, ale motivační systém se skládá z několika 

dokumentů. Mezi tyto dokumenty patří: Mzdový předpis, Kolektivní smlouva, Podmínky 

čerpání příspěvku v rámci Flexibilního benefitního systému, Odměna za přispění 

k hospodařskému výsledku společnosti, Náborový příspěvek, Zlepšovací návrhy 

a Zapůjčení firemního přívěsného vozíku. 

2.4.1 Mzdový předpis 

Dokument je rozdělen do devíti částí. V první, osmé a deváté části jsou řešena základní 

a závěrečná ustanovení s přílohami. Druhá část se zabývá typy odměňování, které se ve 

společnosti uplatňují. Konkrétně se jedná o měsíční mzdu s prémiemi a měsíční 

mzdu/tarif s osobním ohodnocením a prémiemi. První typ odměn je dvousložkový 

a uplatňuje se u technicko-hospodářských pracovníků a určených režijních dělníků. 

Druhý typ je třísložkový a je užíván u skupin dělnických profesí. 

Odměňování u jednotlivých skupin zaměstnanců 

Třetí část dokumentu podrobně popisuje způsob odměňování u jednotlivých skupin 

zaměstnaců, tedy z jakých částí se jejich mzda skládá a způsob stanovení výše těchto 

částí. Konkrétně je zde popsáno odměňování u managementu společnosti, jedná se však 

pouze o manažéry, kteří jsou přímo podřízeni generálnímu řediteli. Ostatní skupina 

manažérů je odměňována jako technicko-hospodářští pracovníci.  
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Management společnosti 

Management společnosti má základní měsíční mzdu a roční bonus, jehož výše se odvíjí 

od hodnoty EBITDA.  Pokud je tento ukazatel splněn na více jak 90 %, bonus se vyplácí, 

v opačném případě nikoliv.  

Technicko-hospodářští pracovníci 

Další skupinou zaměstnanců jsou technicko-hospodářští pracovníci, jejichž mzda se 

skládá z fixní měsíční mzdy, která je dána v pracovní smlouvě. Další složkou je prémie, 

která je nenárokovatelná a její vyplacení či výše se odvíjí od kritérií, která jsou stanovena 

v příloze č. 4. 

Dělnické profese 

Poslední skupinou jsou dělnické profese, které jsou hodnoceny hodinovou mzdou, tzv. 

tarifem, celkem 9 tarifů je rozděleno do tří skupin A, B a C. Zařazení pracovníka 

do jednotivých skupin se odvíjí od stupně jeho schopností a zkušeností. Podrobněji se 

tímto rozdělením zabývá 4. kapitola předpisu a příloha č. 2. 

Obrázek č. 5: Příloha č. 4 Mzdového předpisu 

 (zdroj: Habr 2020, s.18) 
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Obrázek č. 6: Příloha č. 2 Mzdového předpisu  

(zdroj: Habr 2020, s. 16) 

Příplatky 

Práce přesčas 

Za každou přesčasovou hodinu naleží zaměstnanci příplatek ke mzdě ve výší 30 % 

průměrného hodinového výdělku. Pokud se zaměstnanec předem dohodne se 

zaměstnavatelem může mu být za tuto přesčasovou hodinu poskytnuto náhradní volno, 

tím však zaniká nárok na výše zmíněný příplatek.  

Práce ve svátek 

Pokud zaměstnanec odpracuje přesčasovu hodinu ve svátek, je mu ke mzdě vyplacen 

zároveň 100% průměr hodinového výdělku. Tento příplatek může opět vyměnit za jednu 

hodinu náhradního volna. 

Práce ve stíženém a škodlivém prostředí 

Tento příplatek se uplatňuje u dvou typů prací, a to u odlévání a tryskání ložisek, kde 

příplatek činí 5,80 Kč/hod. Ve druhém případě se jedná o svařování elektrickým 

obloukem, kde se příplácí 4,70 Kč/hod. 
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Práce v odpoledních směnách 

Prací v odpoledních hodinách se rozumí v čase od 13:45 do 21:45 a je jí stanoven 

příplatek ve výší 6 Kč/hod. Tento příplatek se netýká zaměstnanců s průžnou pracovní 

dobou. 

Práce v noci 

Práce v noci probíhá od 22:00 do 6:00 s příplatkem ve výši 10 % průměrného výdělku. 

Práce o sobotách a nedělích 

Víkendová práce přesčas je hodnocena příplatkem ve výši 35 % průměrného výdělku. 

Mimořádné odměny 

Fond vedoucího 

Tento fond má k dispozi ředitel obchodu, ředitel výroby, finanční ředitel a manažer 

jakosti. Slouží k motivaci jednotlivců, kteří mohou dostat finanční odměnu za provedený 

mimořádný výkon. 

Odměna za přispění k hospodářskému výsledku společnosti 

Odměna ve výši 500 Kč měsíčně náleží pracovníkovi, který během daného měsíce 

nevykáže jedinou absenci. 

Jubilejní odměny 

Při nepřetržitém pracovním poměru u společnosti náleží zaměstnanci odměna, jejíž výše 

se odvíjí od doby trvání tohoto pracovního poměru. 

 

Obrázek č. 7: Počet let pracovního poměru a výše odměny. 
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 (zdroj: Habr 2020, s. 10) 

Na jubilejní odměnu má nárok i zaměstnanec, který v daném roce slaví významné životní 

jubileum, má na ni však nárok pouze za podmínky, že má minimálně desetiletý nepřetržitý 

pracovní poměr u společnosti. 

 

Obrázek č. 8: Významné životní jubileum a výše odměny 

 (zdroj: Habr 2020, s. 10) 

Odměna dobrovolným dárcům krve 

Dobrovolní dárci krve mohou získat odměnu do výše 1 000 Kč, jestliže v daném roce 

darovali dvakrát krev (u žen), respektive třikrát (u mužů). Jestliže dobrovolný dárce dostal 

Janského bronzovou plaketu, může požádat o odměnu ve výši 1 000 Kč, u stříbrné plakety 

o 2 000 Kč a u zlaté plakety o 3 000 Kč. 

Flexibilní benefity (cafeterie) 

Každý zaměstnanec má daný rok k dispozici částku 10 000 Kč, která je určena na jejich 

odpočinek a péči o zdraví. S touto částkou mohou zaměstnanci nakládat dle svého 

uvážení. Podmínky čerpání jsou dány v samostatném dokumentu, který je popsán níže. 

Částka, kterou mají zaměstnanci k dispozici, se navíc v předminulém roce dvojnásobně 

zvýšila, tedy z předešlých 5 000 Kč na již zmíněných 10 000 Kč. 

Roční odměna všem zaměstnancům 

Jestliže je dosaženo planované hodnoty EBITDA, každému zaměstnanci společnosti je 

vyplacena jednorázová odměna ve výši 5 000 Kč za rok. 

2.4.2 Kolektivní smlouva 

Tento dokument obsahuje nejen práva a povinnosti jak zaměstnanců, tak zaměstnavatele, 

ale ustanuvuje i nárok na 5 týdnů dovolené. Další výhodou ustanovenou v kolektivní 

smlouvě je dotované závodní stravování. Přímo v areálu společnosti je zaměstnancům 

k dispozici závodní jídelna, zaměstnavatel hradí 55 % z ceny hlavního jídla. 
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2.4.3 Podmínky čerpání příspěvku a jeho nároku v rámci Flexibilního 

benefitního systému 

O tzv. cafeterii je zmínka již v Mzdovém předpisu, Podmínky čerpání příspěvku a jeho 

nároku v rámci Flexibilního benefitního systému blíže popisují předpoklady čerpání 

částky 10 000 Kč, kterou má k dispozici každý zaměstnanec společnosti ABC. Jelikož 

tato částka nepodléhá žádným srážkách na dani, mohou pracovníci disponovat s celou 

touto částkou. 

Záleží na osobních prefenrencích zaměstnance, na co danou částku použije. Může čerpat 

výhody v následujicíh oblastech: 

• kultura – vstupenky do kulturních zařízení jako jsou divadla, kina apod., 

• sport – uplatnění na vstupné do sportovních center, bazénů, akvaparků…, 

• vzdělání – vzdělávací kurzy jako např.: autoškola, jazykové kurzy atd., 

• zdraví – nákup vitamínů, úhrada nadstandartních očkování, masáže a rehabilitace, 

• dovolená – rekreační pobyty v rámci České republiky  i zahraničí, 

• penzijní připojištění. 

K přehledu stavu konta a vyčerpaných výhod se pracovníci  jednoduše dostanou 

prostřednictvím aplikace Gallery Beta. V této aplikaci mohou také rovnou čerpat vybrané 

benefity u smluvních partnerů. Každému zaměstnanci je též vystavena karta Gallery Beta, 

jejížm prostřednictvím se též mohou čerpat zmíněné výhody, stačí ji předložit 

v kamenném obchodě u smluvních partnerů. Součástí této karty je i karta ALIVE, tato 

karta umožňuje čerpat dodatečné slevy u smluvních partnerů. 

Částka je nahrána ve formě bodů, 1 bod = 1 Kč. Tyto body mají platnost 12 měsíců, pokud 

nejsou body po uplynutí jejich platnosti vyčerpány, mohou si je zaměstnanci bezplatně 

nechat převést na Unišek+, se kterým mohou dále platit u smluvních partnerů. 

2.4.4 Motivační program – úspora výrobních časů a zlepšování výrobních 

procesů 

Každý moderně řízený podnik se snaží všechny své procesy řídit efektivně, aby jejich 

časová a finanční dotace nebyla vyšší, než je zapotřebí. Toto usměrňování procesů je 

v kompetenci manažérů, avšak nejlépe tyto procesy znají právě pracovníci, kteří je 
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dennodenně provádí a mohou navrhovat jejich zlepšení, které ušetří jak čas, tak i peníze. 

K aktivnímu vylepšování firemních procesů slouží motivační program, podle něhož je 

pracovník, který navrhl procesní vylepšení, odměněn částkou, která odpovídá 

1/2 celkových úspor. 

2.4.5 Odměna za přispění k hospodářskému výsledku společnosti 

Tato odměna je zmíněna již ve Mzdovém předpise, dokument Odměna za přispění 

k hospodářskému výsledku společnosti blíže upřesňuje podmínky, za kterých má 

zaměstnanec nárok na částku 500 Kč měsíčně: 

• nevykáže ani jedinou absenci daný kalendářní měsíc s výjimkami: 

1. pracovní volno k účasti na svatbě, 

2. pracovní volno k účasti na pohřbu, 

3. pracovní volno za účelem dárcovství krve, 

4. pracovní volno k výkonu veřejné funkce, 

5. nepřítomnost z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání, 

• není ve zkušební době, 

• není ve výpovědní lhůtě, 

• není v pracovním poměru ve formě DPP a DPČ. 

2.4.6 Náborový příspěvek 

Náborový příspěvek ve výši 30 000 Kč se netýká všech zaměstnaneckých pozic, ale 

pouze těch, které se nedaří dlouhodobě obsadit, konkrétně se jedná o následující: 

• technolog, 

• konstruktér, 

• programátor CNC, 

•  karuselář, 

• obsluha CNC (brusky, frézy, soustruhy). 

Nárok na příspěvek vzniká za předpokladu, že se zaměstnanec zaváže k pracovnímu 

poměru po dobu minimálně 3 let, za posledních 12 měsíců nebyl zaměstnancem 

ABC a. s., po dobu 12 měsíců nebude mít neomluvenou absenci či hrubě neporuší 

zákoník práce. 
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Vzhledem k  výše zmíněným podmínkám se příspěvek nevyplácí jednorázově, ale je 

rozdělen na třetiny. Prvních 25 % je vyplaceno po uplynutí zkušební doby, dalších 25 % 

po odpracování 6 měsíců a zbývajicí částka po odpracování 12 měsíců. 

2.4.7 Zlepšovací návrhy 

Jak již bylo zmíněno výše, nejlépe jednotlivé pracovní procesy znají pracovníci, kteří je 

dennodenně vykonávají, tudíž je velká pravděpodobnost, že mohou najít způsob, jak daný 

proces vykonat rychleji či s nižšími náklady. Tito pracovníci však neznají dobře pouze 

tyto procesy, ale i pracovní podmínky a prostředí, ve kterém práci vykonávají, a vidí 

i dopady, které práce má na životní prostředí.  

Zlepšovací návrhy se tedy mohou týkát právě nejen optimalizace výrobních procesů, ale 

také i zlepšování pracovních podmínek a dopadů na životní prostředí. 

Pokud pracovník vytvoří zlepšení, které by se týkalo výše zmíněných oblastí, vyplní 

formulář s názvem Zlepšovací návrh, tento návrh pak vyhodnotí komise. Jestliže je návrh 

v oblasti optimalizace výrobních procesů vyhodnocen jako funkční, je pracovníkovi 

připsána jednorázová odměna v hodnotě 700 Kč. Pokud je návrh aplikován ve výrobě, 

má potom pracovník nárok i na odměnu ve výši 20 % z úspory, avšak nejvyšší hodnota 

odměny může být pouze 20 000 Kč. 

Pokud se jedná o návrh v oblasti pracovních podmínek a ochrany životního prostředí, řídí 

se výše odměny podle následujicí tabulky. 

 

Obrázek č. 9: Tabulka vyplácení odměn při zlepšovacích návrzích.  

(zdroj: Koudela 2019, s. 4) 
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2.4.8 Zapůjčení firemního přívěsného vozíku 

Každý zaměstnanec má nárok na zapůjčení přívěsného vozíku značky Vezeko 

k soukromým účelům. 

2.5 Metodologie výzkumu 

V předvýzkumné fázi jsem si nejprve prostudovala odbornou literaturu vztahující se 

k problematice motivace. Tato byla základem jak pro teoretickou část této práce, tak i pro 

sestavení dotazníků, které zaměstanci vyplňovali. Druhým krokem byla analýza 

současného motivačního systému společnosti, což bylo též nezbytné k sestavení již 

zmíněných dotazníků. Součástí analýzy systému byla i konzultace s vedoucí personálního 

oddělení. 

Na základě prostudované literatury, analýzy motivačního systému a konzultací s vedoucí 

personálního oddělení byl sestaven dotazník, jehož správné sestavení bylo ověřeno 

pomocí pilotního výzkumu.  

Zaměstnanci odpovídali na otázky prostřednictvím online anonymního dotazníku. Cílem 

tohoto průzkumu bylo zjistit validní informace, které by pomohly potvrdit nebo vyvrátit 

následující hypotézy. Hypotézy byly stanoveny na základě prostudovaných interních 

dokumentů a rozhovorů s vedoucí personálního oddělení společnosti. 

H1: Nadřízení pracovníci motivují své zaměstnance – jelikož motivovaný pracovník 

podává lepší výkony, a tím přispívá k dosahování cílů organizace. 

H2: Zaměstnanci jsou spokojeni se svým příjmem – tedy se více zapojují do pracovního 

procesu a nechtějí opustit své zaměstnání. 

H3: Zaměstnavatel a nadřízení podporují své zaměstnance a vytvářejí týmovou atmosféru 

– podpora a týmová atmosféra přispívá k pracovní spokojenosti. 

H4: Zaměstnavatel a nadřízení jsou ochotni poslouchat názory a připomínky svých 

zaměstnanců – zaměstnanec se může více realizovat ve své práci, je pro něj mnohem více 

zajímavá, navíc sdílí své znalosti, čímž přispívá k lepšímu dosahování cílů organizace. 

H5: Zaměstnanci jsou spokojeni ve svém zaměstnání. 
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H6: Zaměstnanci nikdy neuvažovali o odchodu z pracovního poměru ve společnosti. 

K získání těchto informací bylo použito škálovaných odpovědí – ano, spíše ano, spíše ne, 

ne. Každé této odpovědi pak byla přiřazena hodnota, která umožnila provést statistické 

zpracování, konkrétně ano = 1, spíše ano = 2, spíše ne = 3, ne = 4. Následně byly hodnoty 

zpracovány pomocí funkce testování hypotéz v programu Excel. Hypotézy byly 

testovány na hladině významnosti α = 0,05, tedy 5 %. 

Další otázky si kladly za úkol zjistit, zda zaměstnanci mají povědomí o všech benefitech, 

které mají možnost u společnosti získat a které další by od společnosti ocenili. 

V dotazníku byly zakomponovány otázky, které sloužily pouze k dokreslení představy 

o respondentech. 

Celková návratnost dotazníku byla 86,36 %, je zároveň nutné podotknout, že dotazník 

vyplňovali pouze zaměstnanci na dělnických pozicích. Z celkových 132 zaměstnanců na 

zmíněné pozici jich odpovědělo 114. V závěru byl výzkum vyhodnocen, vyvráceny či 

potvrzeny stanovené hypotézy a navrhnuta zlepšení stávajícího systému. 

2.6 Analýza dat a výsledky výzkumu 

1. Jste muž nebo žena? 

Tabulka č. 3: Počet odpovědí na otázku: Jste muž nebo žena?  

(zdroj: vlastní) 

Pohlaví Počet 

žena  43 

muž 71 

Celkem 114 

 

Z celkového počtu 114 respondentů na dělnické pozici odpovědělo 43 žen a 71 mužů 

(graf č. 2). 
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Graf č. 2: Pohlaví respondentů  

(zdroj: vlastní) 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Tabulka č. 4: Počet odpovědí na otázku: Jaké je Vaše vzdělání?  

(zdroj: vlastní) 

Vzdělání Počet 

základní 12 

střední odborné s výučním listem 82 

střední odborné s maturitou 20 

vysokoškolské 0 

Celkem 114 

 

Největší počet zaměstnanců uvedlo jako své nejvyšší dosažené vzdělání střední odborné 

s výučním listem – celkem 82 osob, následovalo střední odborné s maturitou – 20 osob, 

12 osob uvedlo, že má pouze základní vzdělání. Možnost nejvyššího dosaženého vzdělání 

na úrovni vysokoškolské neoznačil nikdo z respondentů (graf č. 3). 

38%

62%

Pohlaví

žena muž
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Graf č. 3: Nejvyšší dosažené vzdělání 

 (zdroj: vlastní) 

3. Do jaké věkové kategorie patříte? 

Tabulka č. 5: Počet odpovědí na otázku: Do jaké věkové kategorie patříte?  

(zdroj: vlastní) 

Věk Počet 

do 20 let 11 

21 - 30 let 43 

31 - 40 let 30 

41 - 50 let 19 

51 a více 

let 11 

Celkem 114 

 

Celkem 43 respondentů patřilo do věkové kategorie 21 – 30 let, 30 respondentů do 

kategorie 31 – 40 let, 19 spadalo do kategorie 41 – 50 let, věkovou kategorii do 20 let 

a 50 let a více uvedlo shodný počet respondentů – 11 (graf č. 4). 
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Graf č. 4: Věková kategorie respondentů 

 (zdroj: vlastní) 

4. Jak dlouho pracujete u ABC, a. s.? 

Tabulka č. 6: Počet odpovědí na otázku: Jak dlouho pracujete u ABC, a.s.?  

(zdroj: vlastní) 

Počet let Počet 

méně než 1 rok 20 

1 - 5 let 21 

6 - 10 let 34 

11 - 15 let 21 

16 a více let 18 

Celkem 114 

 

Většina pracovníků pracuje u společnosti 6 – 10 let – celkem 34 zaměstnanců, 21 osob 

pracuje pro společnost 11 – 15 let, stejný počet zaměstnanců pracuje u společnosti 

i 1 – 5 let. Méně než rok je zde zaměstnáno 20 pracovníků. Nejdéle pro ABC, a. s. pracuje 

18 osob a to více jak 16 let (graf č. 5). 
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Graf č. 5: Délka zaměstnaneckého poměru  

(zdroj: vlastní) 

5. Proč jste se rozhodli pracovat pro společnost ABC a. s.? Lze označit více možností. 

Tabulka č. 7: Počet odpovědí na otázku: Proč jste se rozhodli pracovat pro společnost ABC?  

(zdroj: vlastní) 

Důvod Počet 

Nachází se blízko mého bydliště. 106 

Dobré finanční ohodnocení 44 

Dobrá pověst firmy 56 

Uplatnění v mém oboru 53 

Atraktivní firemní benefity 43 

Jiný 5 

 

Respondenti měli možnost u odpovědi na otázku, proč se rozhodli pro společnost 

pracovat, označit více alternativ. Celkem 106 osob uvedlo, že důvodem byl fakt, že se 

firma nachází v blízkosti jejich bydliště. Dobré finanční ohodnocení bylo motivátorem 

pro 44 zaměstnanců, 56krát bylo uvedeno, že společnost má dobrou pověst. Pro dalších 

53 osob byl také důležitý fakt, že u společnosti uplatní obor, ve kterém se vyučili. 

Atraktivní firemní benefity byly důležité při rozhodování u 43 zaměstnanců. Možnosti 

odpovědět jiný důvod využilo 5 osob, z toho 3 osoby uvedly, že pro firmu začali pracovat 

na doporučení jiné osoby, 2 zaměstnanci se pro firmu přímo vyučili (graf č. 6). 

20 21

34

21
18
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Graf č. 6: Proč jste se rozhodli pracovat pro společnost ABC a.. s.?  

(zdroj: vlastní) 

6. Seřaďte, prosím, následujicí benefity podle toho jak Vám vyhovují. (Od nejvíce mi 

vyhovuje, po nejménně mi vyhovuje.) 

Nejatraktivnějším benefitem pro zaměstnance je Flexibilní benefitní systém, 

prostřednictvím kterého mohou zaměstnanci získat až 10 000 Kč ročně, které mohou 

libovolně využít dle svých preferencí např.: na sportovní aktivity, dovolené, masáže apod. 

Hned potom následuje týden dovolené navíc. Stejnou váhu má pro zaměstnance využití 

výhodných firemních tarifů a příspěvek na stravování. Nejméně zaměstnanci oceňují 

možnost zapůjčení firemního přívěsného vozíku (graf č. 7). 
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Graf č. 7: Ocenění benefitů zaměstnanci  

(zdroj: vlastní) 

7. Které odměny ve Vaší společnosti naopak chybí? 

Tabulka č. 8: Počet odpovědí na otázku: Které odměny ve Vaší společnosti naopak chybí?  

(zdroj: vlastní) 

Odměna Počet 

Firemní společenské akce 52 

Vzdělávací kurzy 41 

Stravenky 50 

Nehmotné odměny: například ve formě pochvaly a uznání 23 

Jiné 48 

 

V další otázce měli zaměstnanci možnost vybrat, která z odměn jim ve společnosti chybí 

a uvítali by ji. Nejvíce respondentů se přiklonilo k pořádání firemních společenských akcí 

– jako je např. ples nebo rodinné sportovní odpoledne, celkem takto odpovědělo 

52 respondentů. O něco méně hlasů dostala možnost dostávat od zaměstnavatele 

stravenky, namísto příspěvku na stravování v závodní kantýně – celkem 50 osob. 

Možnosti vyplnit jinou než uváděnou variantu bylo využito celkem 48krát, z toho 35krát 

bylo uvedeno, že žádné formy odměny u nich ve společnosti nechybí, dalších 11 osob 

projevilo zájem o otevření firemní školky. Celkem 41 zaměstnanců by ocenilo firemní 

vzdělávací kurzy. Nehmotné odměny ve formě pochvaly a uznání by uvítalo 23 osob (graf 

č. 8). 
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Graf č. 8: Chybějící odměny dle zaměstnanců  

(zdroj: vlastní) 

8. Cítíte se být ze strany svého nadřízeného motivováni? 

Tabulka č. 9: Počet odpovědí na otázku: Cítíte se být ze strany svého nadřízeného motivování?  

(zdroj: vlastní) 

Možnost Počet 

Ano  29 

Spíše ano 50 

Spíše ne 23 

Ne 12 

Celkem 114 

 

H1: Je předpoklad, že pracovníci jsou motivováni ze strany svého nadřízeného. Už při 

pohledu na odpovědi respondentů, můžeme předpokládat, že se tato hypotéza potvrdí 

(graf č. 9). Což se taky při testování této hypotézy stalo a byla přijata. Můžeme tedy 

konstatovat, že zaměstnanci ve společnosti ABC, a. s. jsou ze strany svých nadřízených 

motivováni. Celkem 29 zaměstnanců odpovědělo, že jsou motivování, 50 spíše ano, 

23 spíše ne a 12 ne. 
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Graf č. 9: Motivace ze strany nadřízeného  

(zdroj: vlastní) 

9. Pokud jste na otázku č. 8 odpověděli ano (spíše ano), prosím, vyberte způsoby 

motivace, které Váš nadřízený využívá. Lze vybrat více možností. 

Tabulka č. 10: Způsoby motivace nadřízenými.  

(zdroj: vlastní) 

Možnost Počet 

Pochvala 61 

Finanční odměna z fondu vedoucího 25 

Zvýšení mzdy 50 

Vyšší prémie 21 

Zvýšení osobního ohodnocení 19 

Uznání 60 

Finanční podíl na hospodářském výsledku firmy 24 

Možnost podílet se na rozhodování a vylepšování pracovních postupů a podmínek 55 

 

Pokud respondenti odpověděli na předcházející otázku, že jsou ze strany svého 

nadřízeného motivování, byli dále požádáni, aby označili způsoby motivace ze strany 

nadřízeného, popřípadě uvedli svou vlastní odpověď. Nejčastěji byla respondenty 

vybrána motivace prostřednictvím pochvaly – označeno 61krát, 60krát byla označena 

motivace prostřednictvím uznání. Možnost podílet se na rozhodování a vylepšování 

pracovních postupů byla vybrána 55 zaměstnanci, o pět hlasů méně dostala možnost 

zvýšení mzdy. Motivaci prostřednictvím odměny z fondu vedoucího využívají nadřízení 
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zřejmě velmi málo, jelikož tuto možnost vybralo 25 osob. Podle názoru 24 zaměstnanců 

je jejich zaměstnavatel motivuje prostřednictvím podílu na vytvořeném zisku. Celkem 21 

hlasů dostala motivace prostřednictvím zvýšení prémii a 19 hlasů motivace pomocí 

zvýšení osobního ohodnocení. Žádná z osob nevyužila možnosti napsat vlastní typ 

motivace (graf č. 10). 

 

Graf č. 10: Formy motivace ze strany nadřízených a zaměstnavatele  

(zdroj: vlastní) 
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10. Pokud jste na otázku č. 8 odpověděli ne (spíše ne), prosím, vyberte druhy motivace, 

které byste od svého vedoucího očekávali. Lze zvolit více možností. 

Tabulka č. 11: Očekáváné druhy motivace od nadřízených.   

(zdroj: vlastní) 

Možnost Počet 

Pochvala 15 

Finanční odměna z fondu vedoucího 6 

Zvýšení mzdy 12 

Vyšší prémie 6 

Zvýšení osobního ohodnocení 6 

Uznání 9 

Finanční podíl na hospodářském výsledku firmy 7 

Možnost podílet se na rozhodování a vylepšování pracovních postupů a podmínek 8 

Jiná 1 

 

Jestliže zaměstnanci odpověděli, že se motivování necítí, byli požádání, aby vybrali, 

popřípadě uvedli typy motivace, které by očekávali ze strany svého nadřízeného či 

zaměstnavatele. Celkem 15 zaměstnanců by ocenilo motivaci ve formě pochvaly, 12 ve 

formě zvýšení mzdy, 9 ve formě uznání. Možnost podílet se na rozhodování a vylepšování 

pracovních postupů by uvítalo 9 respondentů, 7 podíl na vytvořeném zisku firmy. Shodný 

počet hlasů dostaly možnosti: finanční odměna z fondu vedoucího, vyšší prémie, zvýšení 

osobního ohodnocení – 6 hlasů. Jeden respondent uvedl i formu motivace prostřednictvím 

pravidelného hodnocení dobře odvedené práce (graf č. 11). 
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Graf č. 11: Očekávané druhy motivace  

(zdroj: vlastní) 

11. Jaký je Váš čistý měsíční příjem? 

Tabulka č. 12: Počet odpovědí na otázku: Jaký je Váš čistý měsíční příjem?  

(zdroj: vlastní) 

Čistý měsíční 

příjem Počet 

méně než 10 000 0 

10 000 - 15 000 20 

15 001 - 20 000 30 

20 001 - 25 000 62 

25 001 - 30 000 2 

30 001 - 35 000 0 

Celkem 114 
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Převážnou část dělnických profesí tvoří obsluha CNC strojů, jejichž průměrný plat se na 

Vysočině pohybuje okolo 24 095 Kč (zdroj: cz.indeed.com), celorepublikový průměr je 

téměř o 2 000 Kč vyšší, jeho hodnota se pohybuje okolo 25 917 Kč 

(zdroj: cz.indeed.com). Z průzkumu vyšlo, že převážná část zaměstnanců pobírá čistý 

měsíční příjem v rozmezí 20 001 – 25 000 Kč – celkem 62 osob. Což vede i k vytvoření 

H2, která říká, že zaměstnanci jsou se svým platem spokojeni. Dalších 30 osob pobírá 

plat v rozmezí 15 001 – 20 000 Kč, v kategorii 10 001 – 15 000 Kč je celkem 20 

zaměstnanců. Nadprůměrný plat by dle průzkumu měli pobírat zaměstnanci 2, kteří 

uvedli odpověď 25 001 – 30 000 Kč. Odpověď méně než 10 000 Kč a více jak 30 001 Kč 

neoznačil ani jeden respondent (graf č. 12). 

 

Graf č. 12: Čistý měsíční příjem  

(zdroj: vlastní) 

12. Jste spokojeni s Vašim příjmem? 

Tabulka č. 13: Počet odpovědí na otázku: Jste spokojeni s Vašim příjmem?  

(zdroj: vlastní) 

Možnost Počet 

Ano  28 

Spíše ano 58 

Spíše ne 24 

Ne 4 

Celkem 114 
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Pokud se podíváme i na výsledky odpovědí, zda jsou zaměstnanci se svým příjmem 

spokojeni i zde můžeme již předem říci, že se H2 s velkou pravděpodobností potvrdí, což 

se i stalo. Celkem 58 zaměstnanců zodpovědělo, že se svým příjmem jsou spíše spokojeni, 

spokojeno je 28 zaměstnanců, 24 spíše ne a vůbec se svým platem nejsou spokojeni 

4 zaměstnanci (graf č. 13). 

 

 

Graf č. 13: Spokojenost s příjmem  

(zdroj: vlastní) 

13. Jaké další finanční odměny máte u společnosti možnost získat? Lze označit více 

možností. 

Tabulka č. 14: Počet odpovědí na otázku: Jaké další finanční odměny máte u společnosti možnost 

získat?  

(zdroj: vlastní) 

Finanční odměny Počet 

Z fondu vedoucího  60 

Za žádnou absenci v měsíci 114 

Při nepřetržité délce pracovního poměru 85 

Při dosažení životního jubilea 71 

Při dobrovolném darování krve 68 

Z flexibilního benefitního systému 114 

Mimořádná odměna na vytvořeném zisku 60 

Jiné 0 
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Ve společnosti ABC, a. s. mají zaměstnanci spoustu dalších možností jak získat navíc 

nějaký finanční příjem.  V další otázce měli zaměstnanci za úkol označit, které další 

finanční odměny jejich podnik nabízí, všechny nabídnuté možnosti podnik skutečně 

nabízí, jak však z průzkumu vyplynulo, ne všichni zaměstnanci vědí, jaké další finanční 

příjmy mohou u svého zaměstnavatele získat. Všech 114 respondentů shodně označilo 

možnosti dalšího příjmu za žádnou absenci v měsíci a z Flexibilního benefitního systému. 

Téměř tři čtvrtiny zaměstnanců označilo odpověď při nepřetržité délce pracovního 

poměru, 71krát byla vybrána odpověď při dosažení životního jubilea. Celkem 68 hlasů 

dostal příjem při dobrovolném darování krve. Shodného výsledku dosáhly možnosti 

mimořádné odměny na vytvořeném zisku a z fondu vedoucího. Možnosti napsat svůj 

vlastní návrh nevyužil ani jeden z odpovídajících (graf č. 14). 

 

Graf č. 14: Další finanční odměny  

(zdroj: vlastní) 
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14. Podporuje a vytváří Váš vedoucí týmovou atmosféru? 

Tabulka č. 15: Počet odpovědí na otázku: Podporuje a vytváří Váš vedoucí týmovou atmosféru? 

 (zdroj: vlastní) 

Možnost Počet 

Ano  29 

Spíše ano 50 

Spíše ne 30 

Ne 5 

Celkem 114 

 

Další hypotézou je, že zaměstnavatel a nadřízení podporují zaměstnance a vytvářejí 

týmovou atmosféru (H3), jelikož v takovém prostředí jsou zaměstnanci mnohem více 

ochotni sdílet své znalosti a zkušenosti, což vede k větší efektivitě práce. I z těchto 

konečných výsledků bylo na první pohled zřejmé, že hypotéza bude potvrzena. Odpověď 

ano si zvolilo 29 osob, spíše ano 50, spíše ne 30 a ne 5 (graf č. 15). 

 

Graf č. 15: Podpora a vytváření týmové atmosféry  

(zdroj: vlastní) 
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15. Je Váš zaměstnavatel společně s Vašimi vedoucími ochoten poslouchat Vaše 

připomínky a názory? 

Tabulka č. 16: Počet odpovědí na otázku: Je Váš zaměstnavatel společně s Vašimi vedoucími ochoten 

poslouchat Vaše připomínky a názory?  

(zdroj: vlastní) 

Možnost Počet 

Ano  16 

Spíše ano 60 

Spíše ne 24 

Ne 14 

Celkem 114 

 

Testovaná hypotéza H4 říká: Zaměstnavatel a nadřízení jsou ochotni poslouchat názory 

a připomínky svých zaměstnanců. I zde bylo přijetí této hypotézy zjevné. Odpověď ano 

zvolilo 16 zaměstnanců, 60 zvolilo spíše ano, spíše ne 24 a ne 14 (graf č. 16). 

 

Graf č. 16: Ochota zaměstnavatele a nadřízených poslouchat názory a připomínky  

(zdroj: vlastní) 
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16. Jak často hodnotí Váš vedoucí Vaši práci? 

Tabulka č. 17: Počet odpovědí na otázku: Jak často hodnotí Váš vedoucí Vaši práci?  

(zdroj: vlastní) 

Frekvence Počet 

Denně 4 

Jednou týdně 21 

Jednou měsíčně 46 

Nepravidelně 34 

Nikdy 9 

Celkem 114 

 

K největšímu rozporu ve výsledcích došlo u otázky, jak často nadřízení hodnotí práci 

svých zaměstnanců. Z výsledku je patrné, že zřejmě není zaveden jednotný systém 

v hodnocení práce zaměstnanců, kteří nemají tím pádem adekvátní zpětnou vazbu, která 

by jistě zefektivnila jejich další práci. Nejvíce respondentů odpovědělo, že jejich 

nadřízení hodnotí jejich pracovní výkony jednou měsíčně, další velmi početnou skupinu 

tvořila odpověď nepravidelně – 34 hlasů, 21krát bylo označeno jednou týdně, 9krát nikdy 

a 4krát denně (graf č. 17). 

 

Graf č. 17: Hodnocení práce nadřízenými  

(zdroj: vlastní) 
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17. Jste ve Vašem zaměstnání spokojeni? 

Tabulka č. 18: Počet odpovědí na otázku: Jste ve Vašem zaměstnání spokojeni? 

(zdroj: vlastní) 

Možnost Počet 

Ano  23 

Spíše ano 70 

Spíše ne 18 

Ne 3 

Celkem 114 

 

Na základě předešlých hypotéz, které byly potvrzeny, vznikla hypotéza H5, která tvrdí, 

že zaměstnanci jsou ve svém zaměstnání spokojeni. I tato hypotéza byla potvrzena. 

Konkrétní odpovědi byly následující: ano 23, spíše ano 70, spíše ne 24, ne 14 (graf č. 18). 

 

Graf č. 18: Spokojenost v zaměstnání  

(zdroj: vlastní) 
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18. Uvažovali jste někdy  o odchodu z pracovního poměru se společností ABC? 

Tabulka č. 19: Počet odpovědí na otázku: Uvažovali jste někdy o odchodu z pracovního poměru se 

společností ABC?  

(zdroj: vlastní) 

Možnost Počet 

Ano 36 

Ne 78 

Celkem 114 

 

Poslední potvrzená hypotéza H6 předpokládala, že zaměstnanci neuvažovali o tom, že by 

odešli z pracovního poměru s ABC, a. s., tento předpoklad byl vytvořen na základě 

potvrzení H5. Celkem 78 zaměstnanců odpovědělo, že o odchodu neuvažovali, naopak 

36 tuto možnost někdy zvažovalo. 

 

Graf č. 19: Úvaha o odchodu z pracovního poměru  

(zdroj: vlastní) 

2.7 Diskuze výsledků a doporučení 

Všechny testované hypotézy se potvrdily, a to ve prospěch firmy. Navíc z průzkumu 

vyšly i velmi zajímavé podněty pro firmu, v jakých oblastech by se mohla ještě vylepšit. 

Zaměstnanci projevili zájem o některé další benefity, které by jim společnost mohla 

nabídnout. Téměř 46 % zaměstnanců by uvítalo pořádání firemních společenských akcí 
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jako je například ples či rodinné sportovní odpoledne. Dalších 44 % respondentů by 

chtělo od firmy dostávat stravenky, dále by firma mohla začít uvažovat o otevření 

vzdělávacích kurzů, které by zajímaly 36 % jejich zaměstnanců. 

Byl předpoklad, že zaměstnanci jsou od svého zaměstnavatele a nadřízených motivování, 

což se i potvrdilo. Vyšlo najevo, že jsou nejvíce motivováni prostřednictvím nehmotných 

stimulátorů, jako je pochvala, uznání nebo možnost podílení se na rozhodování a úpravě 

pracovních postupů. Společnost by však měla zapracovat na pravidelném hodnocení 

práce svých zaměstnanců, jelikož odpovědi respondentů v tomto ohledu byly velmi 

rozporuplné. 

Jelikož platební podmínky ve firmě jsou na celostátním průměru, předpokládalo se, že 

i zaměstnanci budou se svým finančním příjmem spokojeni, i tato hypotéza se potvrdila. 

Společnost nabízí i spoustu jiných finančních možností, jak si svůj pravidelný příjem 

zvýšit. Z dotazníkového šetření vyšlo najevo, že ne všichni zaměstnanci znají všechny 

tyto možnosti, firma by tedy měla více informovat své zaměstnance o těchto 

alternativách. 

Firma byla velmi dobře hodnocena i v případě podpory zaměstnanců a vytváření týmové 

atmosféry. Zaměstnavatel i nadřízení jsou ochotni naslouchat svým zaměstnancům, 

poslouchat jejich názory a připomínky.  

Celkově jsou zaměstnanci u společnosti ABC a. s. spokojeni a většina z nich ani 

neuvažovala o tom, že od společnosti odejde. 

2.7.1 Návrhy na zlepšení motivačního systému 

 Zpětná vazba a hodnocení práce zaměstnanců 

Z provedeného průzkumu vyplynulo, že společnost nemá vypracovaný konkrétní systém 

hodnocení práce zaměstnanců, která by jim poskytla zpětnou vazbu a tím i přispěla k lepší 

efektivitě pracovního procesu. Doporučila bych vypracování směrnice, která by se 

zaměřila na pravidelné a systematické hodnocení výkonu zaměstnanců jejich přímými 

nadřízenými. 

Samozřejmostí by bylo i školení vedoucích pracovníků, kde by jim autor/ři směrnice 

podali návod jak hodnotit své podřízené, aby přispěli k jejich větší motivovanosti. Toto 
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školení by probíhalo alespoň 2x ročně, součástí by byla i evaluace celého tohoto systému. 

Autory a zároveň školiteli by měli být pracovníci oddělení lidských zdrojů. 

Hodnocení by mělo probíhat především pravidelně, každá pracovní skupina by se na 

konci týdne sešla se svým vedoucím a během cca 15 minutové schůzky by vedoucí 

zhodnotil celý pracovní týden – co se povedlo/ nepovedlo, zda se naplňuje plán práce či 

nenaplňuje, co pracovníky čeká další pracovní týden, na čem je třeba popřípadě více 

zapracovat apod. Na této schůzce by pracovníci měli možnost i sami vyjádřit své 

připomínky, návrhy či nápady.  

Důležité je  před ostatními pracovníky vyzdvihnout zaměstnance, kterému se nějaký úkol 

velmi dobře povedl. Na druhé straně, pokud chce něco konkrétnímu zaměstnanci vytýkat, 

dělá to v soukromí a nevystavuje ho nepříjemné situaci. 

Základem zmíněné směrnice by mohla být následujicí tabulka: 

Tabulka č. 20: Základ motivační směrnice.  

(zdroj: vlastní) 

Typ schůze Odpovědnost Periodicita Náplň  Hodnocení 

s 

dělnickými 

pracovníky 

vedoucí 

pracovníci  

jednou týdně 

– krátká 

schůzka 10 – 

15 minut na 

konci 

pracovní 

směny 

1. Zhodnocení 

pracovního týdne – 

plníme/neplníme 

plán, co se 

povedlo/nepovedlo, 

popřípadě ocenění 

práce konkrétního 

pracovníka. 

2. Co nás čeká další 

pracovní týden – co 

musíme splnit, co 

je potřeba další 

pracovní týden 

vylepšit apod. 

3. Případné návrhy a 

připomínky 

pracovníků. 

1. Pomocí 

dotazníku, 

který by 

zaměstnanci 

vyplňovali 

2x ročně 

před schůzí 

vedoucích 

pracovníků. 

2. Pomocí 

vývoje 

výkonových 

norem. 

3. Míra 

fluktuace 

zaměstnanců. 
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s vedoucími 

pracovníky 

oddělení 

lidských 

zdrojů 

dvakrát za 

rok 

1. Vyhodnocení 

dotazníků a vývoje 

výkononových 

norem. 

2. Poučení vedoucích 

pracovníků jak 

mohou motivaci 

svých pracovníků 

dále vylešit. 

3. Případné návrhy a 

připomínky 

vedoucích 

pracovníků. 

xxxxx 

Krátká schůze s pracovníky na dělnických pozicích má především za úkol vtáhnout 

všechny zaměstnance do pracovního procesu tak, aby se cítili opravdovou součástí týmu, 

skutečně se sžili se svou prací a přijali cíle celé organizace za své, prostřednictvím čeho 

se zvýší jejich motivace a tím i přispění k celkové úspěšnosti firmy. Navíc se pokryje 

i absence pravidelného hodnocení a zpětné vazby vůči práci dělnických pracovníků. 

Naopak schůze s vedoucími pracovníky má jednak funkci kontrolní, kde se prezentují 

výsledky získané na základě vyplněných dotazníků. Na druhé straně i funkci vzdělávací, 

kde se vedoucí pracovníci učí jednat s podřízenými, hodnotit je, poskytovat jim zpětnou 

vazbu a to prostřednictvím školitelů z personálního oddělení, ale také prostřednictvím 

výměny vlastních zkušeností. 

Sestavení i vyhodnocení dotazníků by bylo v rámci kompetencí personálního oddělení. 

Tyto dotazníky by mohly obsahovat otázky, které se vyskytly ve výše zmíněném 

průzkumu: 

Cítíte se motivován/a ze strany svého nadřízeného? 

Pokud jste odpověděl/a ano, jaké prostředky motivace Váš nadřízený používá? 

Pokud jste odpověděl/a ne, jaké prostředky motivace byste od nadřízeného ocenil/a? 

Vytváří a podporuje Váš nadřízený týmovou atmosféru? 

Je Váš nadřízený ochoten poslouchát Vaše názory a připomínky? 

Jste ve svém zaměstnanání spokojen/a? 



68 

 

Uvažoval/a jste v poslední době o odchodu ze zaměstnaní? 

Dále je důležité, aby zaměstnanci měli povědomí o tom, že jejich nadřízení skutečně 

využívájí všech motivačních prostředků jako odměna z Fondu vedoucího, odměna za 

úsporu výrobních časů či procesů či odměna za podané zlepšovací návrhy. Prostředkem 

zvýšení povědomí o využívání zmíněných odměn by mohly být např. sociální sítě: může 

být založena facebooková stránka společnosti, další možností jsou firemní noviny. 

Na facebookové stránce by se mohly jednak sdílet aktualně udělené odměny 

pracovníkům, a to pouze jmenovitě s popsanou zásluhou pracovníka, nikoli již výše této 

odměny. Tato stránka by sloužila i pro postování aktualit ve firmě, na čem se aktualně 

pracuje, co se významně povedlo apod. Náklady na tuto formu propagace jsou nulové. 

Firemní noviny by vycházely jednou za půl roku, obsahovaly by úvodní slovo 

generálního ředitele, zhodnocení půlroční práce podniku, byl by zde zformulován 

i výsledek ze schůze s vedoucími pracovníky, který byl zjištěn na základě dotazníků, 

které vyplnili zaměstnanci. Nedílnou součástí by byl i souhrn výše zmíněných odměn 

a kdo je za co obdržel. Jednalo by se o cca 4 stránkový dokument, který by byl volně 

a bezplatně dostupný všem zaměstnancům např. na vrátnici společnosti. Oboustranný 

barevný tisk se pohybuje okolo 10 Kč + 0,50 Kč za sešití. Pokud by náklad těchto novin 

byl zpočátku 200 ks, tedy pro všechny zaměstnance, cena jedno nákladu by činila (10 * 2 

+ 0,5) * 200 = 4 100 Kč, za rok by tedy byl celkový náklad 8 200 Kč. 

Rodinné sportovní odpoledne 

Další benefit, který by zaměstnanci oceněli je pořádání společenských akcí. Pro tutu práci 

jsem vybrala návrh rodinného sportovního odpoledne, které by se mohlo konat přímo 

v areálu firmy, čím se ušetří za pronájem místa, navíc mohou zaměstnanci svým rodiným 

příslušníkům ukázat, kde pracují a zároveň mohou získat i na svůj pracovní prostor jiný 

pohled. Tento nový pohled by se jistě velkou měrou podílel na ztotožnění se s cíli celé 

společnosti. 
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Jednotlivé etapy projektu by mohly být následujicí: 

Tabulka č. 21: Jednotlivé etapy projektu sportovního rodinného odpoledne.  

(zdroj: vlastní) 

Etapa č. XY Činnost 

1. Sestavení projektového týmu 

2.  Určit místo konání akce 

3.  Stanovit datum konání akce 

4. Stanovit začátek a konec akce 

5. Rozdělení kompetenci v rámci projektového týmu 

6. Oslovení dodavatelů 

7. Výběr jednotlivých dodavatelů 

8. Stanovit měření úspěšnosti akce 

9. Zpracování závěrečné zprávy 

 

1. Na celém projektu by pracovalo celkem 10 osob, jednou z těchto osob bude 

vedoucí projektového týmu pověřený vedením společnosti, který sestaví zbytek 

celého týmu. Důležité je vybrat takové osoby, které se dokáží samy rozhodovat 

a dotahovat věci tzv. do konce. 

2. Jak již bylo zmíňěno, celá akce by probíhala v areálu společnosti, ušetří se 

náklady za pronájem prostor ke konání akce a pomůže při procesu ztotožnění se 

s cíli organizace. 

3. Jelikož se jedná o akci, která by probíhala především ve venkovních prostorách 

je, důležitým předpokladem pěkné počasí, tedy by se jednalo o některé květnové 

či červnové sobotní odpoledne. 

4. Začátek akce by byl stanoven na 13:00, předpokládaný konec akce cca 18:00. 

5. V další fázi by se projektový tým rozdělil na jednotlivé skupiny podle oblastí, 

které by v rámci týmu měly na starosti. 
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Obrázek č. 10: Rozdělení kompetencí v rámci projektového týmu.  

(zdroj: vlastní) 

Tým pro zajištění zábavy by měl na starosti zařídit aktivity pro děti jako je skákací hrad 

či animační program, pro dospělé pak poslech některé z místních kapel. Skupina pro 

zajištění občerstvení osloví místní dodavetele, kteří by zajistili jednoduché občerstvení 

např. ve formě grilovaných produktů, též alkoholické a nealkoholické nápoje a doplňkový 

sortiment (oplatky, sušenky apod.) Tým PR zařídí, aby se o konání akce dozvěděli všichni 

zaměstnanci a předá každému zaměstnanci poukazy na občerstvení a nápoje. Vedoucí 

projektového týmu dohlíží na práci jednotlivých týmů, týmy průběžně podávají 

informace o průběhu zajišťování akce. Vedoucí na konci celého projektu vypracuje 

závěrečnou zprávu. 

6. Jednotlivé týmy by po předchozím průzkumu trhu a podle určených oblastí 

oslovily různé dodavatele, tato fáze by mohla trvat cca 2 týdny. 

7. Na základě jednotlivých nabídek dodavatelů by jednotlivé týmy vybraly ty 

dodavatele, kteří mají nejzajimavější nabídky, ať už v oblasti atraktivnosti či 

v oblasti finanční. Tento proces by opět mohl trvat cca 2 týdny. 

 

 

 

Vedoucí 
projektového týmu

Vedoucí pro zajištění 
zábavy + 2 pomocní 

pracovníci

Vedoucí pro zajištění 
občerstvení + 2 

pomocní pracovníci

Vedoucí pro zajištění 
PR celé akce + 2 

pomocní pracovníci
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Následujicí tabulka ukazuje jednu z alternativ vybraných dodavatelů a kalkulace nákladů 

na jednotlivé položky: 

Tabulka č. 22: Kalkulace nákladů na sportovní rodinné odpoledne.  

(zdroj: vlastní) 

Položka Dodavatel Cena 

1. Místo konání areál společnosti xxxx 

2. Skákací hrad pro děti místní hasičský spolek 1 000 ,- 

3. Animační program pro 

děti a dospělé 

Milan Řezníček 6 000,- 

4. Hudba a zvuk 

k animačnímu 

programu 

Petr Dočkal  1 500,- 

 

 

5. Hudební program skupina Accort 15 000,- 

6. Pronájem grilu 

s obsluhou 

Categing VM 4 000,- 

7. Občerstvení – steak či 

klobása na poukaz* 

Catering VM 12 000,- 

8. Pronájem výčepního 

zařízení 

Catering VM 1 000,- 

9. Občerstvení – 

alkoholický či 

nealkoholický nápoj 

na poukaz** 

vlastní zajištění – nákup 

nápojů u nápoje Měřín 

3 600,- 

10. Pronájem stroje na 

točenou zmrzlinu 

s obsluhou 

Kateřina Jarošová  1 000,- 

11. Točená zmrzlina na 

poukaz*** 

Kateřina Jarošová  4 000,- 

12. Nákup alkoholických 

a nealkoholických 

nápojů – bez poukazu 

nápoje Měřín 3 870,- 
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13. Nákup doplňkového 

sortimentu a odměn 

k animačnímu 

programu pro děti 

České cukrovinky 1 825,- 

14. Nákup jednorázových 

tácků a kelímků 

Dobré obaly 3 715,- 

15. Propagace akce vlastní zdroje xxxx 

16. Tisk poukazů vlastní zdroje 24,- 

17. Odměna projektovému 

týmu  

xxxx 15 000,- 

Celkem  73 534,- 

* Každý zaměstnanec dostane jeden poukaz na občerstvení, tento poukaz lze směnit podle 

jeho vlastního výběru za steak kuřecí, z krkovice či zvěřinovou klobásu. 

** Každý zaměstnance dostane jeden poukaz na nápoj, tento poukaz lze směnit podle jeho 

vlastního výběru za alkoholický či nealkoholický nápoj.  

*** Každý zaměstnanec dostane jeden poukaz na točenou zmrzlinu.  

Prodej grilovaného občerstvení zajistí kompletně cateringová společnost, společnost 

ABC platí pouze pronájem grilu s obsluhou a každému zaměstnanci jeden poukaz na 

občerstvení dle vlastního výběru, další občerstvení si již každý platí samostatně  dle 

ceníku cateringové společnosti. Součástí jedné porce občerstvení jsou přílohy jako pečivo 

a dochucovácí omáčky (kečup, horčice apod.) 

Alkoholické a nealkoholické nápoje, konkrétně se jedná o točené pivo a točenou 

limonádu, společnost nakoupí u místního dodavatele, nerozdělané sudy prodejce zpět 

odkoupí. Každý zaměstnanec má nárok na jeden nápoj dle vlastního výběru na poukaz 

zdarma, každý další nápoj si již hradí sám. Společnost platí pronájem výčepního zařízení, 

obsluhu a výběr poukázek/peněz zajistí část projektového týmu, která má na starosti 

občerstvení. Jelikož další nápoje si již každý hradí sám, tak částka započítaná v kalkulaci 

v hodnotě 3 870,- by se měla společnosti vrátit, v důsledku zaokrouhlení na celé desítky 

korun pro snažší kalkulaci útraty obsluhou, by tato částka měla být o něco málo vyšší. 

Prodej doplňkového sortimentu bude mít na starosti tým zajišťujicí PR. Jelikož i tento 

sortiment si každý účastník hradí sám, částka by se měla podniku vrátit, avšak ne celá, 
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jelikož jsou zde i započítány odměny pro děti v rámci animačního programu, které jsou 

rozdávany zdarma. 

Prodej točené zmrzliny a vybírání poukazů je plně v kompetenci dodavatelské firmy. 

Teplé nápoje jako je káva a čaj si mohou účastníci zakoupit na vrátnici společnosti či 

v místní kantýně, kde jsou k dispozici kávové automaty. 

Jelikož se společnost snaží co nejvíce snížit dopady své činnosti na životní prostředí, tak 

jsou všechny jednorázové tácky a kelímky plně recyklovatelné. 

Tým pro zajištění zábavy během průběhu celé akce zajišťuje zázemí pro jednotlivé 

atrakce. 

8. Nedílnou součástí projektu je i stanovení úspěšnosti této události. Akce bude 

úspěšná za předpokladu, že se zúčastní 75 % zaměstnanců. Účast se bude zjišťovat 

na základě odevzdaných poukazů. Součástí hodnocení akce je i závěrečná zpráva, 

kterou sepíše vedoucí projektu, tato zpráva obsahuje zhodnocení průběhu akce 

a její naměřená úspěšnost, dále případné návrhy a připomínky, které mohou 

sloužit jako podklad pro konaní této akce v dalším roce. 

Poskytování stravenek zaměstnancům 

V průzkumu zaměstnanci projevili zájem o poskytování stravenek, pro společnost 

i zaměstnance by však bylo mnohem výhodnější využít tzv. stravenkový paušál, který je 

od nového roku možné využít. 

V případě papírových stravenek či elektronických stravenek  zaměstnavatel platí 55 % 

hodnoty stravenky a zbylých 45 % platí zaměstnanec ze své mzdy. Se stravenkami je 

spojeno i mnoho papírování a samozřejmostí jsou i provize společnosti, která stravenky 

poskytuje. Kdežto v případě stravenkového paušálu platí zaměstnavatel příspěvek na 

stravování přímo zaměstnanci k jeho mzdě, pak už je na rozhodnutí zaměstnance, jak 

s daným příspěvkem naloží. 

Pokud by firma uvažovala o zavedení stravenek v hodnotě 100 Kč, za každého 

zaměstnance by tedy platila 55 Kč, tento nádklad je navíc daňově uznatelný a snižuje 

daňový základ společnosti. Avšak namísto stravenek by společnost zavedla stravenkový 

paušál a těchto 55 Kč (za každý pracovní den) přičetla zaměstnanci ke mzdě. Tento 
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příspěvek by zaměstnanec mohl využít v zaměstnanecké jídelně či jinde podle svého 

uvážení. 

Výpočet nákladů na stravenkový paušál za rok 2021 by vypadal následovně: 

(výše příspěvku * počet zaměstnanců) * počet pracovních dní za rok = (55 * 200) * 252 

= 2 722 000 Kč 

Je také nutné podotknout, že zaměstnavatel hradí již 55 % ceny jídla v zaměstnanecké 

jídelně, která je provozována externí společností, ne všichni zaměstnanci však tuto 

možnost z různých důvodů využívají, fakticky by se tedy náklad na stravenkový paušál 

zvýšil pouze o ty zaměstnance, kteří nevyužívájí možnosti stravy ve zmíněné jídelně. 

Modelový příklad ukazuje výhodnost stravenkového paušálu pro modelového 

zaměstnance s průměrnou mzdou, kterou dostává zaměstnanec ABC: 

Tabulka č. 23: Příkladový výpočet stravenkového paušálu.  

(zdroj: vlastní na základě informací z kurzy.cz) 

Položka Stravenkový paušál Stravenky 

Hrubá mzda 27 000,- 27 000,- 

Stravenkový paušál při 

21. pracovních dnech v měsíci 

21 * 55 = 1 155,- xxx 

Srážky ze mzdy za stravenky 

(při hodnotě stravenky 100 Kč) 

xxx - 945 Kč 

Základ daně 27 000,- 27 000,- 

Čistá mzda 23 405,- 21 305,- 

Příspěvek zaměstnavatele na 

stravenky 

xxx 1 155,- 

 

Zasměstnanci se tedy čistý příjem za měsíc zvedne o 2 100 Kč. 
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Tabulka č. 24: Souhrnné náklady na navrhované vylepšení motivačního systému.  

(zdroj: vlastní) 

Položka Náklady na danou variantu za rok v Kč 

Zpětná vazba a hodnocení práce zaměstnanců 8 200,- 

Rodinné sportovní odpoledne 73 534,- 

Poskytování stravenkového paušálu 

zaměstnancům 

2 722 000,- 

Celkem 2 803 734,- 
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3 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vylepšení současného motivačního systému společnosti 

ABC, a. s. prostřednictvím analýzy tohoto systému a dotazníkové šetření mezi 

zaměstnanci společnosti. 

Základem pro analýzu současného systému bylo studium teoretické základny této 

problematiky: co je to motivace, jaké druhy motivace máme, jak vůbec probíhá celý 

proces motivace či jaké přístupy se během let zformovaly. 

Analýza současného stavu proběhla ve dvou fázích. V první fázi jsem se seznámila 

s celým motivačním systém společnosti, tedy jaké jsou mzdové podmínky ve firmě, jaké 

další benefity a motivační nástroje jsou nabízeny či využívány v rámci tohoto systému. 

Druhá fáze tohoto procesu se týkala dotazníkového šetření mezi zaměstnanci společnosti. 

Prvním krokem bylo sestavení dotazníku, který navazoval na informace získané 

z prostudovaného motivačního systému. Sestavený dotazník byl odpilotován na malém 

vzorku pracovníků, aby byla potvrzena jeho srozumitelnost a použitelnost, následně byl 

už dán k dispozici pro vyplnění všem zaměstancům společnosti. Návratnost dotazníku 

byla téměř 87 %, čili má velmi dobrou vypovídací schopnost. Na základě vyplněných 

dotazníků byly vyhodnoceny a graficky zpracovány jednotlivé otázky a potvrzeny či 

vyvráceny jednotlivé hypotézy. 

Z vyhodnocených dotazníků vyplynuly i návrhy na vylepšení současného motivačního 

systému, pro zpracování této práce byly vybrány a rozpracovány vylepšení ve formě 

zpětné vazby a hodnocení práce zaměstnanců, rodinného sportovního odpoledne 

a poskytování stravenek zaměstnancům. U jednotlivých variant byly zpracovány 

i souvisejicí náklady. 
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Náklady u položky zpětná vazba a hodnocení práce zaměstnanců by byly všechny použity 

na vydání firemních novin. U sportovního rodinného odpoledne se některé náklady 

společnosti vrátí (prodej nápojů ve vlastní režii) a poskytování stravenkového paušálu je 

v plné výši daňově uznatelným nákladem. 

Cíle práce, ať už cíl hlavní i cíle dílčí, tak jak byly na počátku stanoveny, byly tedy 

prostřednictvím analýzy současného stavu systému, dotazníkového šetření a následném 

návrhu jeho vylepšení, splněny. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník 

1. Jste muž nebo žena? 

a) muž 

b) žena 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) základní 

b) střední odborné s výučním listem 

c) střední odborné s maturitou 

d) vysokoškolské 

3. Do jaké věkové kategorie patříte? 

a) do 20 let 

b) 21 – 30 let 

c) 31 – 40 let 

d) 41 – 50 let 

e) 51 a více let 

4. Jak dlouho pracujete u ABC, a.s.? 

a) méně než 1 rok 

b) 1 - 5 let 

c) 6 – 10 let 

d) 11 – 15 let 

e) 16 a více let 

5. Proč jste se rozhodli pracovat pro ABC? Lze označit více možností. 

a) Nachází se blízko mého bydliště. 

b) Dobré finanční ohodnocení. 

c) Dobrá pověst firmy. 

d) Uplatnění v mém oboru. 

e) Atraktivní firemní benefity 

f) Jiný (uveďte jaký):___________________________________________ 
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6. Seřaďte, prosím, následujicí benefity podle toho jak Vám vyhovují. (Od nejvíce 

mi vyhovuje, po nejménně mi vyhovuje.) 

Týden dovolené navíc 

Flexibilní benefitní systém 

Výhodné firemní tarify 

Příspěvek na stravování 

Zapůjčení firemního přívěsného vozíku 

7. Které odměny ve Vaší společnosti naopak chybí? Lze označit více možností. 

a) Firemní společenské akce 

b) Vzdělávací kurzy 

c) Stravenky 

d) Nehmotné odměny: například ve formě pochvaly a uznání 

e) Jiné (napiště jaké):_____________________________________________ 

8. Cítíte se být ze strany svého nadřízeného motivováni? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne  

9. Pokud jste na otázku č. 8 odpověděli ano (spíše ano), prosím, vyberte způsoby 

motivace, které Váš nadřízený využívá. Lze vybrat více možností. 

a) Pochvala 

b) Finanční odměna z fondu vedoucího 

c) Zvýšení mzdy 

d) Vyšší prémie 

e) Zvýšení osobního ohodnocení 

f) Uznání 

g) Finanční podíl na hospodářském výsledku firmy 

h) Možnost podílet se na rozhodování a vylepšování pracovních postupů a 

podmínek 

10. Pokud jste na otázku č. 8 odpověděli ne (spíše ne), prosím, vyberte druhy 

motivace, které byste od svého vedoucího očekávali. Lze zvolit více možností. 

a) Pochvala 
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b) Finanční odměna z fondu vedoucího 

c) Zvýšení mzdy 

d) Vyšší prémie 

e) Zvýšení osobního ohodnocení 

f) Uznání 

g) Finanční podíl na hospodářském výsledku firmy 

h) Možnost podílet se na rozhodování a vylepšování pracovních postupů a 

podmínek 

11. Jaký je Váš čistý měsíční příjem? 

a) méně než 10 000 Kč 

b) 10 000 – 15 000 Kč 

c) 15 001 – 20 000 Kč 

d) 20 001 – 25 000 Kč 

e) 25 001 – 30 000 Kč 

f) 30 001 – 35 000 Kč 

12. Jste spokojeni s Vašim příjmem? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

13. Jaké další finanční odměny máte u společnosti možnost získat? Lze označit více 

možností. 

a) Z fondu vedoucího 

b) Za žádnou absenci v měsíci 

c) Při nepřetržité délce pracovního poměru 

d) Při dosažení životního jubilea 

e) Při dobrovolném dárování krve 

f) Z flexibilního benefitního systému 

g) Mimořádná odměna na vytvořeném zisku 

h) Jiné (napiště jaké):______________________________________________ 
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14. Podporuje a vytváří Vás vedoucí týmovou atmosféru? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

15. Je Váš zaměstnavatel společně s Vašimi vedoucími ochoten poslouchat Vaše 

připomínky a názory? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

16. Jak často hodnotí Váš vedoucí Vaši práci? 

a) Denně 

b) Jednou týdně 

c) Jednou měsíčně 

d) Nepravidelně 

e) Nikdy 

17. Jste ve Vašem zaměstnání spokojeni? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

18. Uvažovali jste někdy  o odchodu z pracovního poměru se společností ABC? 

a) ano 

b) ne 

 

 

 

 

 

 


