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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je návrh změn motivačního systému ve společnosti, který 

je proveden na základě analýzy stávajícího motivačního systému. V teoretické části jsou 

uvedena teoretická východiska dané problematiky. Praktická část je zaměřena na 

analýzu a zhodnocení motivačního systému společnosti. Součástí analýzy je 

dotazníkové šetření. V závěru práce jsou na základě získaných dat vypracovány návrhy 

změn v oblastech nefinančních benefitů. Tyto změny povedou ke zvýšení spokojenosti 

zaměstnanců.   

 

Abstract 

The aim of my diploma thesis is to design changes in motivation system of selected 

company, which is based on analysis of the current motivation system. There is  

a theoretical background of given issue in theoretical part. The practical part is focused 

on the analysis and evaluation of the motivation system of the company. One part of the 

analysis is also questionnaire. In conclusion of the thesis are developed designs of the 

changes of non-financial benefits based on data collection, which lead to increase the 

employee satisfaction. 

 

 

Klíčová slova  

Personální řízení, motivace, zaměstnanec, efektivita, zaměstnanecké výhody. 

 

Keywords 

Personnel management, motivation, efficiency, employee benefits. 
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ÚVOD 

 V současné době si čím dál více firem uvědomuje, že nejdůležitějším faktorem  

a kapitálem jsou lidské zdroje, tedy zaměstnanci. Proto společnosti dnes věnují velkou 

pozornost právě samotným zaměstnancům. Je důležité klást důraz především na 

samotnou motivaci, stimulaci a komplexní péči o své zaměstnance. Pro správné 

motivování zaměstnanců je důležité znát jejich potřeby, hodnoty, zájmy a jiné 

skutečnosti, které jsou pro správnou motivaci nepostradatelnými faktory. 

 

 Právě motivace je zde klíčová, protože motivovaný pracovník podává vyšší  

a kvalitnější výkon, je lépe hodnocen, lépe odměňován, má větší možnost kariérního 

růstu. Motivovaní pracovníci jsou také mnohem více loajální a ztotožňují se s cíli 

podniku. Všechny tyto faktory přispívají k dlouhodobé úspěšnosti podniku. 

 

 Tato diplomová práce je zaměřena na motivační systém zaměstnanců společnosti 

EMOS spol. s r.o. Oblast lidských zdrojů mě během studia na vysoké škole vždy velice 

zajímala, což bylo hlavním důvodem, proč jsem si dané téma vybrala. Základním 

motivem je snaha udělat pro společnost něco smysluplného, něco, co by pro ni mělo 

nějaký přínos.  Tato práce by měla rozšířit moje dosavadní znalosti a zároveň by měla 

mít i přínos pro společnost, plynoucí z navržených doporučení pro zlepšení spokojenosti 

zaměstnanců s motivačním systémem. 

 

 Práce je rozdělena do dvou částí, a to na část teoretickou a praktickou. 

Teoretická část práce popisuje základní prvky a informace ohledně motivace.  

V praktické části je stručně popsaná charakteristika společnosti a motivační systém. Při 

zjišťování informací o motivačním systému je použito několik výzkumných metod např. 

analýza, písemné dotazování. Pro sběr informací je zpracován dotazník pro 

zaměstnance.  

 

 Na základě analýzy výsledků toho dotazníku, je v závěru výzkumné části 

navržen soubor doporučení motivačního systému, který povede ke zvýšení spokojenosti 

zaměstnanců s motivačním systémem. Při zpracování své práce jsem se snažila, aby mé 

návrhy byly prakticky použitelné pro společnost EMOS spol. s r.o.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

 Hlavním cílem diplomové práce je návrh změn v současném systému motivace 

zaměstnanců. Cílem je popis současného systému motivace zaměstnanců, zjištění 

nedostatků v současném systému motivace zaměstnanců, a na základě výzkumu je 

vypracován návrh změn toho systému motivace zaměstnanců. Pro dosažení hlavního 

cíle jsou stanoveny následující kroky:  

1) Popis a analýza současného motivačního systému. 

2) Návrh změn, který povede ke zlepšení stávajícího systému motivace 

zaměstnanců.   

 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části  - teoretickou a praktickou. V rámci 

teoretické části jsou na základě metody kompilace, komparace a rešerše odborné 

literatury vymezena teoretická východiska motivačního systému a jeho specifika 

v souvislosti se společností EMOS s.r.o. 

 

V praktické části je použita metoda deskripce a metoda studia firemních 

dokumentů. Informace jsou čerpány z rozboru vnitřních směrnic firmy a z informací 

dostupných na internetových stránkách. Základní interní materiály jsou poskytnuty 

útvarem Řízení lidských zdrojů.  Dále je v praktické části použita metoda písemného 

dotazování.   

 

Cílem dotazníkového šetření je zmapování spokojenosti zaměstnanců 

s motivačním systémem a zjištění nedostatků tohoto systému. Respondenty jsou 

zaměstnanci společnosti. Otázky v dotazníku jsou sestavovány tak, aby byly 

srozumitelné, jednoznačné a smysluplné. Z důvodu jednoduchosti vyplnění pro 

respondenta a lepší přehlednost získaných informací se dotazník skládá z uzavřených 

otázek. V dotazníku je pouze jedna otevřená otázka.  

 

Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány v programu Microsoft Office 

Excel. Výsledky jsou zobrazeny v tabulkách a grafech, které jsou okomentované vždy 

slovním hodnocením. Pro vyhodnocení dotazníků je použito deskriptivní statistiky.  
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1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

 V každé organizaci od okamžiku zaměstnání prvního zaměstnance, dochází 

k řízení lidských zdrojů. Podle Armstronga
1
 je řízení lidských zdrojů definováno jako: 

„strategický a logicky promyšlený přístup řízení toho nejcennějšího, co organizace mají 

– lidí, kteří v organizaci pracují, a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosažení 

cílů organizace.“ 

 

 Řízení lidských zdrojů se podle Koubka
2
: „stává jádrem řízení organizace, jeho 

nejdůležitější složkou a také nejdůležitější úlohou všech manažerů. Tímto novým 

postavením personální práce se vyjadřuje význam člověka, lidské pracovní síly jako 

nejdůležitější výrobního vstupu a motoru organizace.“ 

 

 „Úkoly řízení lidských zdrojů nacházejí svůj konkrétní výraz v tzv. personálních 

činnostech (službách, funkcích). Personální činnosti představují výkonnou část 

personální práce.“
3
 

 

 V literatuře, zabývající se problematikou „personalistiky“
4
, se můžeme setkat  

s různým počtem a s různým pojetím personálních činností. V tabulce č. 1 je na základě 

prostudované literatury uvedeno patnáct nejčastěji uváděných personálních činností.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, s. 27. 

2
 KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, s. 15. 

3
 Tamtéž, s. 20-22. 

4
 LITERATURA ZABÝVAJÍCÍ SE PERSONALISTIKOU NAPŘÍKLAD - ARMSTRONG, M., Řízení 

lidských zdrojů, KOUBEK, J., Personální práce v malých a středních firmách, FOOT, M., Personalistika, 

KOCIÁNOVÁ, R., personální činnosti a metody personální práce, další studovaná literatura zaměřená na 

praktické pojetí věci BLÁHA, J., MATEICIUC, A., Personalistika pro malé a střední firmy, a další, které 

nebyly vhodné na užití v teoretické části. 
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Tab. 1: Přehled personálních činností 

Personální plánování. 

Vytváření a analýza pracovních míst. 

Získávání, výběr a přijímání pracovníků. 

Hodnocení pracovníků. 

Rozmísťování pracovníků a ukončování pracovního poměru. 

Odměňování. 

Motivování. 

Vzdělávání pracovníků. 

Pracovní vztahy.  

Péče o pracovníky. 

Personální informační systém. 

Zdravotní péče o pracovníky. 

Průzkum trhu práce. 

Činnosti zaměřené na metodiku průzkumů, zjišťování a zpracování informací. 

Dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků. 

Zdroj: vlastní zpracování dle prostudované literatury
5
 

 

 V tabulce číslo 1. je přehled nejčastějších personálních činností, kterými se 

řízení lidských zdrojů zabývá. Personální činnosti jsou většinou seřazeny ve výše 

uvedeném pořadí, jelikož na sebe jednotlivé činnosti logicky navazují. Je velice 

důležité, aby cíle a zásady uplatňované při provádění jednotlivých personálních činností 

byly vzájemně provázány a podporovaly se.
6
  

 

 Všechny personální činnosti jsou pro společnost důležité, ale s ohledem na 

vybrané téma, se v práci budu detailněji zabývat jednou z uvedených personálních 

činností, a to motivací zaměstnanců.  

 

                                                 
5
 LITERATURA ZABÝVAJÍCÍ SE PERSONALISTIKOU NAPŘÍKLAD - ARMSTRONG, M., Řízení 

lidských zdrojů, KOUBEK, J., Personální práce v malých a středních firmách, FOOT, M., Personalistika, 

KOCIÁNOVÁ, R., personální činnosti a metody personální práce, další studovaná literatura zaměřená na 

praktické pojetí věci BLÁHA, J., MATEICIUC, A., Personalistika pro malé a střední firmy, a další, které 

nebyly vhodné na užití v teoretické části 
6
 KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, s. 22-23. 



14 

 

2. MOTIVACE 

 V současné době se pozornost všech organizací obrací k opatřením, která 

povedou k dosažení vysoké úrovně výkonu zaměstnanců. Podle Armstronga
7
 je 

důležité, aby organizace věnovaly zvýšenou pozornost hledání nejvhodnějších způsobů 

motivace zaměstnanců (např. stimuly, odměny). Cílem je vytvářet a rozvíjet motivační 

procesy a pracovní prostředí tak, aby jednotliví pracovníci dosahovali očekávaných 

výsledků. 

 

 Teorie motivace zkoumá proces motivování a proces utváření motivace. 

Vysvětluje, proč, se lidé chovají při práci určitým způsobem. Popisuje, co mohou 

organizace udělat pro zvýšení motivace zaměstnanců, aby uplatnili své schopnosti  

a vyvinuli úsilí způsobem, který podpoří splnění cílů organizace i uspokojení jejich 

vlastních potřeb.
8
  

 

2.1  Proces motivace 

 Z pohledu managementu autora Donellyho
9
 je východiskem procesu motivace 

neuspokojená potřeba. Nedostatek něčeho je prvním článkem v řetězu událostí 

vedoucích k nějakému chování jedince. Neuspokojená potřeba způsobuje u člověka 

napětí, které ho vede ke krokům směřujícím k uspokojení potřeby, a tím ke snížení 

napětí. Většinou je tato aktivita orientovaná na cíl. Dosažení cíle uspokojuje potřebu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Proces motivace
10

 

                                                 
7
 ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, s. 219. 

8
 Tamtéž, s. 219. 

9
 DONELLY, J. H., Management, s. 368. 

10
 Tamtéž, s. 369. 

1. Neuspokojená potřeba 

(vytváří touhu potřeby – 

potravy, bezpečí, přátelství, 

úspěchu) 

2. Cílově orientované 

chování (akce 

k naplnění potřeb) 

3. Uspokojení potřeby 

(odměny potřebné 

k uspokojení potřeb) 
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 Motivaci lidské činnosti, tedy motivaci všech aktivit člověka, včetně konkrétních 

forem jeho pracovního jednání, chápeme jako jednu ze základních osobnostních 

subkultur. Z hlediska jejího významu pro osobnost a její značné proměnlivosti je možné 

motivaci považovat za nejzajímavější a současně také za nejkomplikovanější dimenzi 

osobnosti.
11

  

 

 Pojem motivace vyjadřuje skutečnost, že v lidské psychice působí specifické, ne 

vždy zcela vědomé či uvědomované vnitřní hybné síly – pohnutky, motivy. Ty mohou 

činnost člověka určitým směrem orientovat a poté vzbuzenou aktivitu udržovat.
12

  

 

 Podle Bedrnové
13

 je významným rysem motivace skutečnost, že působí 

současně ve třech rovinách, neboli ve třech dimenzích: 

 Dimenze směru – motivaci člověka a následně i jeho činnost určitým směrem 

zaměřuje, orientuje, naopak od jiných možných směrů jej odvrací. 

 Dimenze intenzity – činnost člověka je závislá na síle – intenzitě jeho motivace 

a na tom, kolik energie vynakládá k dosažení cíle.  

 Dimenze stálosti (vytrvalosti) – projevuje se mírou schopnosti jedince 

překonávat nejrůznější překážky, které se mohou objevovat při uskutečňování 

motivované činnosti. 

 Popis motivu podle Armstronga
14

: „motiv je důvod pro to, abychom něco 

udělali, a motivace se týká faktorů, které ovlivňují lidi, aby se určitým způsobem 

chovali.“  

 

Motiv a stimul, jsou základní pojmy v problematice motivace. 

 

2.1.1 Motiv 

 Podle Bedrnové
15

 motiv představuje určitou vnitřní psychickou sílu, ale může 

být také chápán jako psychologická příčina určitého chování či jednání člověka.  

                                                 
11

 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I., a kol., Psychologie a sociologie řízení, s. 226. 
12

 Tamtéž, s. 226. 
13

 Tamtéž, s. 226. 
14

 ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, s. 219. 
15

 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I., a kol., Psychologie a sociologie řízení, s. 227. 



16 

 

Motiv neboli motivace, významným způsobem ovlivňuje lidskou činnost. Motiv určuje 

pouze směr a intenzitu dané činnosti. Jednání člověka vedené určitým směrem  

a uskutečňované určitou intenzitou může být realizováno nejrůznějšími způsoby 

motivace. Důležité je, že v psychice člověka může v daný okamžik působit současně 

hned několik motivů, které mohou mít shodný, ale i opačný směr. Obecně platí, že 

motivy orientované stejným, nebo podobným směrem se vzájemně posilují a tím 

podporují vznik a průběh motivované činnosti. Protikladné motivy se mohou vzájemně 

oslabovat a tak motivovanou činnost narušovat. 

 

 Plamínek
16

 tvrdí o motivaci, že „motivace je nositelkou obrovské výhody – 

pokud se dobře trefíme do motivů, které člověk má, může práce za příznivých podmínek 

pokračovat i bez příkonu vnějších podnětů. Člověk vykonává úlohu, protože ho to baví 

nebo protože to považuje za významné a důležité. Motivace není právě nejjednodušší 

cestou. Je třeba hodně vědět jak o člověku, kterého hodláme motivovat, tak o procesu 

motivace samotné.“ 

 

2.1.2 Stimul 

 Podle autorky Bedrnové
17

 je důležité odlišovat pojmy jako je motivace a motiv  

a stimulace a stimul. I přesto tyto od sebe odlišné pojmy bývají často používány jako 

synonyma.  

 Stimulací rozumíme vnější působení na psychiku člověka, v jehož důsledku 

dochází k určitým změnám jeho činnosti prostřednictvím změny psychických procesů, 

především pak prostřednictvím změny jeho motivace. Základní rozdíl mezi motivací  

a stimulací je v tom, že stimulace působí na psychiku člověka z vnějšku, nejčastěji 

prostřednictvím jednání jiného člověka. Pomocí stimulace -  prostřednictvím vnějšího 

ovlivňování činnosti člověka - může dojít až ke změně motivace. Stimulace nemusí být 

vždy záměrné, vědomé ovlivňování druhého člověka, může jít i nevědomé ovlivňování 

člověka, většinou k tomu dochází v procesu sociální interakce. Stimulem může být 

jakýkoliv podnět, který vyvolává změny v motivaci člověka. 

 

                                                 
16

 PLAMÍNEK, J., Tajemství motivace, s. 15. 
17

 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I., a kol., Psychologie a sociologie řízení, s. 227 - 228. 
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 Plamínek
18

 uvádí, že „stimulace má obrovskou výhodu – je poměrně 

jednoduchá. Dokud vyplácíme odměnu, dokud kompenzujeme nepohodlí spojené 

s výkonem nějakými atraktivními hodnotami, můžeme očekávat, že práce bude probíhat. 

V okamžiku, kdy takové hodnoty přestaneme poskytovat, se práce zřejmě zastaví. To je 

nevýhoda stimulace: práce probíhá jen po tu dobu, po kterou působí stimuly.“ 

 

2.2  Typy motivace 

 Existují dva typy motivace: 

Vnitřní motivace: faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují, aby se 

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

odpovědnost, autonomie, příležitost využívat a rozvíjet dovednosti a schopnosti, 

zajímavá a podnětná práce a příležitost k postupu v hierarchii pracovních funkcí. 

 

Vnější motivace: to co se dělá pro lidi, abychom je motivovali. Tvoří ji odměny, jako 

např. samotný plat, pochvala nebo povýšení, ale také tresty, jako např. disciplinární 

řízení, odepření platu nebo kritika.
19

  

 

 Podle Armstronga
20

 vnější motivátory většinou mohou mít okamžitý a výrazný 

účinek, ale nemusejí působit dlouhodobě. Naopak vnitřní motivátory, které se týkají 

„kvality pracovního života“ mohou mít hlubší a dlouhodobější účinek, neboť jsou 

součástí osobnosti jedince bez vnějšího ovlivnění.  

 

Autor Stýblo
21

 zdroje pracovní motivace rozděluje do pěti skupin. Tvoří je: 

- vnitřní motivace, založená na zajímavosti či zábavnosti práce 

- vnější motivace, spočívající na získání (finanční) odměny 

- motivace založená na osobní pověsti čí odborné reputaci 

- motivace založená na výzvě, tj. snaze vyřešit problém nebo překonat určité 

překážky 

- motivace spočívající na společenském poslání práce. 

                                                 
18

 PLAMÍNEK, J., Tajemství motivace, s. 15. 
19

 ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, s. 221. 
20

 Tamtéž, s. 221. 
21

 MERITUM., Personalistika, s. 570. 
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 Dále uvádí, že klíčem k motivaci zaměstnanců je odhalit, který z hlavních 

motivačních faktorů na ně působí a těchto faktorů při jejich motivaci využít.
22

  

 

2.3 Teorie motivace 

 Přístupy k motivaci jsou založeny na teoriích motivace. Podle Armstronga
23

 

v praxi rozeznáváme tyto základní teorie: 

Teorie instrumentality – tato teorie tvrdí, že odměna nebo tresty slouží jako prostředek 

k zabezpečení toho, aby se lidé chovali nebo konali žádoucím způsobem.  

Teorie zaměřené na obsah – tyto teorie se zaměřují na obsah motivace. Tvrdí, že 

motivace se v podstatě týká podnikání kroků za účelem uspokojení potřeb a identifikuje 

hlavní potřeby, které ovlivňují chování.  

Teorie zaměřené na proces – tyto teorie se zaměřují na psychologické procesy 

ovlivňující motivaci a související s očekáváními, cíli a vnímáním spravedlnosti. 

 

2.3.1 Teorie instrumentality 

 Jako první teorií motivace je „Teorie instrumentality“. Tato teorie tvrdí, že lidé 

pracují pouze pro peníze. Instrumentalita v podstatě znamená, že pokud děláme jednu 

věc, povede to k věci druhé.  

 Tato teorie klade velký důraz na potřebu zracionalizovat práci s důrazem na 

ekonomické výsledky. Tato teorie vychází z předpokladu, že člověk bude motivován 

k práci, jestliže odměny a tresty budou přímo provázány s jeho výkonem; tudíž že 

odměny jsou závislé na skutečném výkonu. Celá teorie je založena na principu 

upevňování přesvědčení člověka ovlivněném Skinnerovou koncepcí podmiňování = 

teorie, že lidé mohou být podmíněni či zpracováni k tomu, aby jednali určitým 

způsobem, jestliže jsou za žádoucí chování odměněni. Bývá také nazýván zákonem 

příčiny a účinku. Tato teorie je a byla používána k motivování pracovníků velmi široce, 

a v některých případech byla i úspěšná. Bohužel je založena na systému kontroly a 

nerespektuje řadu dalších důležitých lidských potřeb. Dalším nedostatkem je fakt, že si 

                                                 
22

 MERITUM., Personalistika, s. 570. 
23

 ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, s. 221. 
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neuvědomuje skutečnost, že formální systém řízení a kontroly může být silně ovlivněn 

neformálními vztahy mezi pracovníky.
24

 

 

2.3.2 Teorie zaměřená na obsah (teorie potřeb) 

 Další teorií motivace jsou teorie zaměřené na obsah (tedy na potřeby). Základem 

těchto teorií je přesvědčení, že neuspokojená potřeba vytváří napětí a stav nerovnováhy. 

K opětovnému nastolení rovnováhy je třeba rozpoznat cíl, který uspokojí tuto potřebu,  

a zvolit způsob chování, který povede k dosažení uvedeného cíle. Každé chování je tak 

motivováno neuspokojenými potřebami.
25

 

 

 Ne všechny potřeby jsou pro danou osobu vždy stejně důležité – některé mohou 

vyvolávat mnohem silnější úsilí směřující k dosažení cíle než jiné. Závisí to především 

na člověku samotném, na prostředí z kterého pochází, na jeho výchově a dosavadním 

životě, ale i na tom v jaké se nachází situaci.
26

 

  

 Do této teorie motivace patří Maslowova hierarchie potřeb, tato teorie se uvádí 

ve většině literatur. Autorka Kociánová ale uvádí ještě další teorie potřeb, které spadají 

do teorií motivace zaměřených na obsah a patří sem teorie ERG a McClellandova teorie 

manažerských potřeb. 

 

Maslowova hierarchie potřeb 

 Je to jedna z nejrozšířenějších motivačních teorií. Maslow rozdělil potřeby 

člověka podle potřeby uspokojení určité potřeby do pěti základních skupin. Podle 

Maslowova je potřeba nejprve uspokojit potřeby na nejnižší úrovni, poté následuje 

uspokojování potřeb úrovní vyšších.
27

 Potřeby jsou znázorněny v Maslowově pyramidě 

potřeb. 

 

 

 

                                                 
24

 ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, s. 223. 
25

 Tamtéž, s. 223. 
26

 Tamtéž, s. 223. 
27

 MLÁDKOVÁ, L., JEDINÁK, P., Management, s. 158. 
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Obr. 2: Maslowova pyramida potřeb
28

 

 

Maslow se pokusil utřídit lidské potřeby a odhalit principy jejich působení. 

 

Potřeby Maslowovy hierarchie: 

a) Fyziologické potřeby – jsou potřeby základní. Jejich naplnění je nezbytné pro 

přežití. Zahrnují potřebu vody, potravy, vzduchu, přiměřených klimatických podmínek, 

vše čeho je třeba k udržení života.
29

  

Organizace na tyto fyziologické potřeby zaměstnanců působit pomocí ekonomických 

stimulů, to znamená pomocí peněz a vhodným pracovním prostředím.
30

 

 

b) Potřeby jistoty a bezpečí – znamenají zajištění a uchovaní existence i do budoucna, 

existenci nebezpečí nebo ohrožení.
31

 

Potřebu jistoty a bezpečí může organizace ovlivnit také pomocí ekonomických stimulů, 

ale velký význam zde hraje i psychické prostředí bezpečí a důvěry, které vytváří 

organizace samotná a podílí se na tom i samotní manažeři.
32

 

 

                                                 
28

 MLÁDKOVÁ, L., JEDINÁK, P., Management, s. 158. 
29

 ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, s. 224. 
30

 MLÁDKOVÁ, L., JEDINÁK, P., Management, s. 158. 
31

 ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, s. 224. 
32

 MLÁDKOVÁ, L., JEDINÁK, P., Management, s. 158 – 159. 
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c) Sociální potřeby - sounáležitost (láska, přátelství) představují potřebu začlenit se do 

nějaké skupiny, většího celku a také dobrých vztahů k ostatním lidem.
33

 

To zda budou v organizaci sociální potřeby konkrétních pracovníků naplněny, závisí na 

pravidlech chování, která manažeři na pracovišti prosazují a na neformální kultuře 

organizace i skupiny. Je to jedna z oblastí, kterou mohou manažeři ovlivnit tím, jak se 

sami chovají a jak reagují na podněty.
34

 

 

d) Potřeby uznání a ocenění obsahují hodnocení sebe sama, respekt a být uznán 

ostatními. Armstrong
35

 tuto potřebu rozděluje do dvou doplňujících se skupin:  

- první skupina obsahuje touhu po úspěchu, přiměřenosti, sebedůvěře tváří v tvář světu  

a touhu po nezávislosti, 

- druhá skupina obsahuje touhu po reputaci nebo postavení – respekt nebo úcta ostatních 

lidí projevující se v podobě uznání, pozornosti, významu nebo ocenění. 

Tuto potřebu organizace naplňuje pomocí manažerů tak, že manažeři přidělují 

pracovníkům úkoly, které jsou schopni úspěšně splnit. Pracovní kolektiv je pak 

přirozeně respektuje.
36

 

 

e) Seberealizace potřeba rozvíjet schopnosti a dovednosti, a stát se tím, v co člověk 

věří, že je schopen se stát.
37

 

Tuto potřebu naplňuje organizace opět prostřednictvím manažerů. Dobrý manažer by 

měl dokázat propojit touhu pracovníků po seberealizaci s cíli organizace.
38

 

 

Teorie ERG 

Tuto teorii vytvořil Alderfer
39

. Tato potřeba postihuje tři kategorie potřeb: 

1. Existenční potřeby – existenční potřeby reprezentují potřebu dosahovat  

a udržovat rovnováhu organismu prostřednictvím materiálních předmětů. Typy 

                                                 
33

 ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, s. 224. 
34

 MLÁDKOVÁ, L., JEDINÁK, P., Management, s. 158-159. 
35

 ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, s. 225. 
36

 MLÁDKOVÁ, L., JEDINÁK, P., Management, s. 159. 
37

 ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, s. 224. 
38

 MLÁDKOVÁ, L., JEDINÁK, P., Management, s. 159. 
39

 KOCIANOVÁ, R., Personální činnosti a metody personální práce, s. 28-29. 
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existenčních potřeb mohou být plat, zaměstnanecké výhody, pracovní 

podmínky. 

2. Vztahové potřeby – uspokojení vztahových potřeb závisí na procesu sdílení  

a vzájemnosti.  

3. Růstové potřeby – růstové potředby jsou důsledkem tendence otevřených 

systémů vnitřně růst. Růstové potřeby stimulují k vyvíjení tvůrčího  

a produktivního úsilí. Uspokojení růstových potřeb závisí na příležitostech 

k růstu. Těmito potřebami je chápán osobní rozvoj, osobnostní kariérní růst, 

seberealizace v zaměstnání apod.
40

 

 

 Kociánová
41

 Alderferovu teorie ERG popisuje jako: „teorii která se týká 

subjektivních stavů uspokojení a přání. Uspokojení se týká výsledků událostí mezi lidmi 

a jejich prostředím, je to subjektivní reakce vztahující se k vnitřnímu stavu lidí, kteří 

získali, co chtěli. Přání je ještě subjektivnější, protože se vztahuje k vnitřnímu 

rozpoložení člověka v souvislosti s potřebami, preferencemi a motivy.“ 

 

 Oproti Maslowovi tato teorie předpokládá, že pokud je nižší potřeba uspokojena, 

tak nezaniká, ale pouze klesá její význam. Výhoda této teorie je v tom, že potřeby na 

různých úrovních mohou být uspokojovány současně. Pokud není možné uspokojit 

potřeby vyšších úrovní, tak může být nahrazeno uspokojením potřeb na nižších 

úrovních.
42

 

 

McClellandova teorie manažerských potřeb 

 Další teorie, kterou neuvádí Armstrong, je McClellandova teorie manažerských 

potřeb. Tato teorie patří do teorií motivace zaměřených na potřeby.  

David C. McClelland rozpracoval teorii tří typů základních motivačních potřeb, která je 

zaměřená spíše na identifikaci potřeb manažerů. Tato teorie předpokládá tři typy 

základních motivačních potřeb a to potřeba moci, sounáležitosti a úspěchu. 

 Potřeba sounáležitosti (potřeba přátelských, kooperativních vztahů s ostatními 

spolupracovníky), 

                                                 
40

 KOCIANOVÁ, R., Personální činnosti a metody personální práce, s. 28-29. 
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 Potřeba moci - prosazení se a poziční vliv (potřeba dominantního, silnějšího či 

významnějšího postavení). 

 Potřeba úspěchu - úspěšné uplatnění (potřeba rozhodování, tvůrčí práce, inovace).
43

 

 

Potřeba moci 

 Mládková
44

 popisuje osoby s potřebou moci následujícím způsobem: „Potřeba 

moci se projevuje u pracovníků, kteří chtějí mít ve skupině dominantní postavení, rádi 

ovlivňují druhé, mají extrovertní povahu. Jsou schopni iniciovat změny, a to i v případě, 

že změna je zbytečná. Rádi kontrolují ostatní lidi. Jedinci se silnou potřebou moci často 

zastávají manažerské pozice. Bývají to dobří společníci, jsou energetičtí přímočaří  

a praktičtí. Nemají problém veřejně vystupovat. Mohou však být svárlivými a náročnými 

na své okolí.“ Tato potřeba by měla být zásadní pro vedoucí pracovníky, hlavně na 

manažerských pozicích. 

 

Potřeba sounáležitosti 

 Patří sem lidé, kteří mají silnou potřebu sounáležitosti, chtějí být oblíbení. Snaží 

se vyhýbat bolesti, která by mohla vzniknout z odmítnutí danou skupinou. Tito lidé 

vytvářejí příjemné, důvěrné a přátelské vztahy s ostatními. Rádi pomáhají druhým  

a dávají přednost spolupráci před konkurenčním bojem. Tuto potřebu většinou mají 

sociálně orientovaní manažeři, kteří chtějí být součástí pracovní skupiny. Tito lidé 

bývají empatičtí a mají příjemné a přátelské jednání a vystupování.
45

 

 

Potřeba úspěchu 

 Potřeba úspěchu je výrazná především u lidí, jejichž práce má charakter tvůrčího 

řešení problémů. Tito lidé chtějí uplatnit své osobní ambice, staví si náročné cíle, 

přijímají odpovědnost a jsou schopni nést riziko. Rádi mají věci pod kontrolou. Lidé 

s touto potřebou jsou rádi na takových pracovních pozicích, se kterými je spojená 

odpovědnost za odvedenou práci.
46
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2.3.3 Dvoufaktorová teorie – Herzbergova dvoufaktorová teorie 

 Herzberg vytvořil teorii dvou faktorů. Tato teorie rozděluje faktory působící na 

motivaci dvou základních skupin, na faktory udržovací neboli hygienické a faktory 

motivující. Udržovací neboli hygienické faktory zahrnují potřeby, které když nejsou 

dostatečně uspokojeny, pracovníci jsou nespokojeni. Uspokojování těchto potřeb 

nepůsobí motivačně, ale jejich neexistence může způsobit nespokojenost. Motivující 

faktory mohou vyvolat uspokojení. Většinou mají vazbu na obsah práce. Stimulace 

podřízených by měla probíhat ve dvou krocích, nejprve ošetřit udržovací (hygienické) 

faktory a potom se zaměřit na faktory motivující.
47

 

 

Mezi udržovací (hygienické) faktory patří:  

- plat 

- pracovní podmínky 

- podniková politika společnosti 

- postavení 

- jistota v zaměstnání 

- pravomoci a samostatnost 

- pracovní život 

- osobní život 

 

Plat – faktor zahrnuje finanční ohodnocení za vykonanou práci, čímž je základní mzda, 

ale patří sem i další složky jako jsou bonusy, prémie, příplatky atd. Můžeme sem také 

zařadit služební automobil, mobilní telefon, notebook a jiné.  

Pracovní podmínky – pracovní doba, pracovní prostředí, technické vybavení  

a pomůcky k práci.  

Politika společnosti – k těmto faktorům patří určitý řád s pravidly, kterými by se měla 

organizace řídit. 

Postavení – každý pracovník požaduje určitý stupeň autority ať už v osobním nebo v 

pracovním životě. Na pracovišti je dáno uznání funkcí, kterou člověk vykonává. 

Jistota v zaměstnání – zaměstnanec musí pociťovat určitou důvěru a úctu ze strany 

zaměstnavatele.  
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Pravomoci a samostatnost – většinu snadných a každodenních úkolů by měl pracovník 

zvládat sám a bez větších potíží. Pravomoci by měl mít úměrné ke své vykonávané 

funkci. Pravomoci vyjadřují a stanovují určité meze chování, zásady a pravidla, dle 

kterých se musí zaměstnanec řídit.  

Pracovní život – manažer by měl zamezit zbytečným rozporům mezi pracovníky, které 

působí velmi negativně na jejich výkon. Měl by se snažit držet tým pohromadě. 

Osobní život – osobním životem se považuje čas, který zaměstnanci tráví ve svém 

domově se svou rodinou nebo přáteli.
48

  

 

Motivační faktory zahrnují: 

- úspěch  

- uznání 

- zájem o práci 

- odpovědnost 

- povýšení 

 

Úspěch – hlavním úkolem motivace je dosažení předem vytyčených cílů organizace. Po 

jejich dosažení hovoříme o úspěchu, kterým je člověk mnohem více motivovaný pro 

další práci.  

Uznání – vyjadřuje uznání úspěchů ze strany nadřízených i podřízených. Mnohé 

zaměstnance stačí jen pochválit a oni už jen to považují za odměnu. Pochvala 

povzbuzuje k práci. 

Zájem o práci – pracovník, který projevuje zájem o danou práci, podává mnohem lepší 

výkony než osoba, která projevuje nezájem a nechuť k práci.  

Odpovědnost – je samotným stupněm pravomocí.
49

 

 

2.3.4 Teorie zaměřené na proces  

 Podle Armstronga
50

 se v teoriích zaměřených na proces klade důraz na 

psychologické procesy a síly, které ovlivňují motivaci, a na základní potřeby. Jsou 
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rovněž známy jako kognitivní (poznávací) teorie, protože se zabývají tím, jak lidé 

vnímají své pracovní prostředí a způsoby, jak je interpretují a chápou.  

Do teorií zaměřených na proces řadíme:  

- expektační teorie – teorie očekávání 

- teorie cíle – dosahování cílů 

- teorie spravedlnosti 

 

 Armstrong konstatuje, že teorie zaměřené na proces mohou být pro manažery 

užitečnější než teorie potřeb, protože představují realističtější vodítko pro metody 

motivování lidí. 

 

Expektační teorie 

 Expektace neboli očekávání je podle Armstronga
51

 definováno: „jako 

momentální přesvědčení, týkající se pravděpodobnosti, že po určitém činu bude 

následovat určitý výsledek.“ 

 

Mezi expektační teorie patří Vroomova teorie očekávání. 

 

Vroomova teorie očekávání 

 Vroom v teorii očekávání chápe motivaci jako proces závislý na volbě člověka. 

Stupeň motivace závisí na tom, jak lidé vnímají pravděpodobnost, že určité chování 

přinese výsledky, které očekávají.
52

 

Podle Vrooma je k tomu, aby pracovník vyvinul úsilí, třeba splnit tři podmínky: 

1. úsilí pracovníka musí být následováno přiměřeným výsledkem. 

2. výsledek jeho práce musí být následován odměnou. 

3. a tato odměna musí mít pro pracovníka význam.
53
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 Tato Vroomova teorie byla později rozvinuta Porterem a Lawlerem do modelu, 

který na základě Vroomových myšlenek dochází k závěru, že existují dva faktory, které 

determinují úsilí lidí vkládané do jejich práce: 

1. hodnota odměny jedinců do té míry, do jaké uspokojuje jejich potřeby jistoty, 

společenského uznání, autonomie a seberealizace. 

2. pravděpodobnost, že výsledky závisejí na úsilí tak, jak je vnímáno jedinci – jinými 

slovy, jejich očekávání týkající se vztahu mezi úsilím a odměnou. 

Pokud chceme dosáhnout odpovídajícího výkonu, samotné úsilí nestačí, neboť se musí 

jednat o efektivní úsilí. Rozeznáváme proto dvě proměnné, které ovlivňují splnění úkolů 

a doplňují požadované úsilí: 

- schopnost – individuální charakteristiky, znalosti, inteligence a dovednosti 

- vnímaná role – to, co si jedinec přeje dělat
54

 

 

Teorie cíle 

 Tato teorie cíle zpracovaná Lathanem a Lockem tvrdí, že motivace a výkon jsou 

vyšší, jestliže se jednotlivcům stanoví specifické cíle, jsou-li stanovené cíle náročné ale 

zvládnutelné. Pro udržení motivace a pro dosahování stále vyšších cílů je velice důležitá 

zpětná vazba, která nám zprostředkovává, zda jsou dané cíle přijatelné. Erez a Zidon 

zdůraznili v této teorii potřebu akceptace cílů. Zjistili, že pokud lidé s cíli souhlasí, 

vedou náročné cíle k lepšímu výkonu než cíle samotné.
55

 

 

Teorie spravedlnosti 

 Tato teorie spravedlnosti se zabývá lidským vnímáním toho, jak je s jedincem 

zacházeno v porovnání s jinými lidmi, jinou skupinou lidí popřípadě se srovnatelnou 

osobou. Tato teorie tvrdí, že lidé budou lépe motivováni, pokud se s nimi bude zacházet 

spravedlivě, a naopak demotivování, pokud se s nimi bude zacházet nespravedlivě.
56

  

 

 Mezi spravedlivé teorie se řadí Adamsova teorie spravedlivé odměny. Tato 

teorie vychází z poznání, že pracovníci mají sklon k subjektivnímu srovnávání své 
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pozice, výkonu a odměny s lidmi, kteří vykonávají stejnou či podobnou práci. Tato 

teorie je shrnuta v následující rovnici: 

Ohodnocení sledované osoby       =         Ohodnocení jiné osoby 

     Úsilí sledované osoby                              Úsilí jiné osoby 

 

 Výhodnější postavení pracovníka motivuje a nevýhodné ho demotivuje. 

Manažeři si musí dát pozor nejen na výši mzdy, ale také na relace mzdy jedince se 

mzdami jiných jedinců jak v organizaci, tak i v jiných organizacích. 

 Problém je v tom, že lidé mohou svůj přínos pro organizaci značně přeceňovat. 

Po určitou dobu lze nespravedlnost tolerovat, ale po určité době může docházet 

k nespokojenosti a tím pádem k snížení pracovního výkonu.
57

 

 

2.3.5 Další teorie motivace 

 Sem patří motivace, které nejsou zařazeny v předchozích teoriích motivace.  

 

McGregorova teorie X a Y 

 McGregor je autorem teorie X a Y. Jde o teorii, která popisuje dva krajní styly 

řízení motivace pracovníků. To zda manažer upřednostňuje teorii X či teorii Y závisí na 

jeho vztahu k lidem a na jeho přístupu k motivaci. 

 

 Teorie X předpokládá, že lidé neradi pracují a mají li možnost, práci se vyhýbají. 

U teorie X je potřeba zaměstnance buď odměňovat, nebo trestat. Tedy používáme 

metodu cukru a biče.
58

 

 

Teorie X říká: 

- když nebudu své lidi stále popohánět, nebudou pracovat 

- občas musím někoho pokárat, abych ostatní povzbudil 

- řízení spočívá v tom, že manažer o všem důležitém rozhoduje sám 

- většině lidé chybí ctižádost a k činu musí být přinuceni 

- udržuj od podřízených odstup, neboť jen tak se dá účinně řídit
59
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 Teorie Y považuje pracovníky za samostatné, schopné mít radost z práce. Lidé 

jsou podle ní schopni sami se řídit a kontrolovat a jsou tvořiví. Takové pracovníky je 

nezbytné chválit a projevovat jim uznání.
60

 

 

Teorie Y říká: 

- když někdo v práci zklamal, musím se především zeptat sám sebe, co jsem udělal 

špatně 

- někdy si na poradě musím sednout dozadu a nechat ji řídit někým jiným 

- když se někoho zeptám na jeho názor, předpokládá se, že ho vezmu v úvahu 

- lidé by měli uznávat svého vedoucího stejně tak, jako vedoucí uznává je 

- povzbudím-li pracovníka, přijde možná s vlastním nápadem
61

 

 

 Obě uvedené teorie jsou pravdivé. Je velice obtížné řídit se jen jednou 

z uvedených teorií a podle mne je to nemožné. Je důležité, aby manažeři se nacházeli 

někde uprostřed a tyto zmíněné teorie navzájem kombinovali s ohledem na 

zaměstnance, které řídí.  

 

2.3.6 Motivace a finanční ohodnocení 

Mezi motivaci patří i motivace penězi. Podle Armstrong
62

 jsou peníze ve formě mzdy – 

platu nejobvyklejší vnější odměnou, jelikož peníze poskytují to, co většina lidí chce.  

Někteří lidé budou penězi motivování více než jiní, proto nemůže předpokládat, že 

peníze motivují každého stejným způsobem a ve stejné míře. Peníze samy o sobě 

nemusejí mít pro určitého jedince žádný vnitřní význam, ale peníze poskytují 

prostředky k dosažení řady různých cílů. 

 

 Peníze jsou spojeny ať už přímo či nepřímo s uspokojováním mnoha potřeb. 

Jestliže přicházejí pravidelně, zřetelně uspokojují základní potřeby přežití i bezpečí. 

Mohou také uspokojovat potřebu sebeúcty a postavení – peníze mohou člověka dostat 
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na úroveň odlišující se od spolupracovníků, mohou pomoci k získání určité formy 

prestiže.
63

 

 

 Podle Armstronga
64

: „Peníze mohou přinést za správných okolností pozitivní 

motivaci nejen pro to, že lidé je potřebují a chtějí, ale také proto, že peníze slouží jako 

vysoce hmatatelný nástroj uznání.“ 

 

 Peníze jsou také významným faktorem, který přitahuje lidi do organizace, a jsou 

také jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují setrvaní zaměstnanců v organizaci. Proto 

společnost musí dbát na to, aby byl dobře vytvořen systém odměňování, jelikož špatně 

vytvořený a špatně řízený systém odměňování může zaměstnance demotivovat.
65

 

 

2.4  Motivace k práci 

 Motivace k práci je důležitou činností pracujících lidí. Vykonávaná pracovní 

činnost je činností cílevědomou, záměrnou a systematicky vykonávanou, tedy je 

činností motivovanou. Pracovní motivace vyjadřuje přístup člověka k práci, ke 

konkrétním okolnostem jeho pracovního uplatnění a ke konkrétním pracovním úkolům. 

Pracovní motivace tedy vyjadřuje konkrétní podobu jeho pracovní ochoty.
66

 

 

Bedrnová uvádí dvě skupiny motivů k práci, tedy dva typy pracovní motivace: 

- Motivy, které souvisí s prací samotnou, tedy motivace intrinsická. 

- Motivy, které leží mimo vlastní práci, tedy motivace extrinsická. 

 

K nejvýznamnějším intrinsickým motivům práce patří: 

- potřeba činnosti vůbec 

- potřeba kontaktu s druhými lidmi 

- potřeba výkonu – uspokojení, požitek úspěšného výkonu 

- touha po moci – uspokojení z vyšší pozice, v hierarchii pracovních pozic 
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- potřeba smyslu života a realizace – uspokojení ze smysluplné práce, 

předpoklady dalšího rozvoje 

 

K nejvýznamnějším extrinsickým motivům práce patří: 

- potřeba peněz 

- potřeba jistoty 

- potřeba potvrzení vlastní důležitosti 

- potřeba sociálních kontaktů 

- potřeba sounáležitosti, partnerského vztahu
67

 

 

 Podle Bedrnové
68

 lze o motivaci pracovního jednání uvažovat jako o jednom ze 

subjektivních faktorů ovlivňujících pracovní činnost člověka a tím pádem také 

prosperitu podniku.  

 

2.5   Motivace a odměňování 

 Odměňování zaměstnanců nemusí být pouze formou peněz nebo jiných 

peněžních odměn, je zde zahrnuto i mnoho jiných způsobů odměn, které mají pro 

zaměstnance velký význam.  

 

 Spojitost mezi motivací a odměňováním zaměstnanců je patrný z následujícího 

tvrzení: Cílem organizace je zabezpečit, aby zaměstnanci pracovali pro organizaci  

co nejefektivněji a s maximálním využitím svých schopností, použitím vhodného 

systému odměňování, který bude zaměstnance dostatečně motivovat.
69

 

 

Podle Armstronga
70

 jsou cíle řízení odměňování tyto: 

- Odměňovat zaměstnance podle toho jak si jich organizace cení. 

- Odměňovat zaměstnance za hodnotu, kterou vytvářejí. 

- Motivovat zaměstnance. 
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- Vytvářet procesy celkového odměňování, které uznává význam jak peněžních 

tak nepeněžních odměn. 

- Získávat a udržovat potřebné vysoce kvalitní zaměstnance. 

- Uplatňovat odměňování rovným způsobem. 

- Vytvářet pozitivní zaměstnanecké vztahy. 

 

 Armstrong rozděluje odměňování pracovníků na řízení odměňování a na 

strategii odměňování. 

 

 Definice řízení odměňování podle Armstronga
71

: „Řízení odměňování se týká 

formulování a realizace strategií a politiky, jejichž účelem je odměňovat pracovníky 

slušně, spravedlivě v souladu s jejich hodnotou pro organizaci a s jejich přispěním 

k plnění strategických cílů organizace. Zabývá se vytvářením, realizací a udržováním 

systémů odměňování, jejichž cílem je uspokojovat potřeby organizace i všech stran na 

organizaci zainteresovaných.“ 

 

 Definice strategie odměňování podle Armstronga
72

: „Strategie odměňování 

vyjadřuje účel a směr a je rámcem pro vytváření politiky, způsobů a procesů 

odměňování. Je založena na pochopení potřeb organizace a jejich pracovníků a toho, 

jak mohou být co nejlépe uspokojovány. Jde v ní také o vytváření hodnot organizace o 

tom, jak by měli být lidé odměňováni, a o formulování hlavních zásad, které zajistí, aby 

tyto hodnoty byly uváděny do života.“ 

 

 Armstrong podle mne na odměňování zaměstnanců pohlíží spíše z pohledu 

společnosti. Jak společnost pracuje se systémem odměňování zaměstnanců a jaký má 

vliv na zaměstnance ale především pro společnost. Spíše se zajímá o to, jak 

zaměstnance odměňovat, aby to přineslo uspokojení organizace.  

 

 Podle Koubka
73

 odměňování v moderním řízení lidských zdrojů neznamená 

pouze mzdu nebo plat, případně jiné formy peněžní odměny, které poskytuje organizace 
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pracovníkovi za vykonanou práci. Odměňování v moderním zahrnuje i povýšení, 

formální uznání, a také zaměstnanecké výhody (zpravidla nepeněžní) poskytované 

pracovníkovi nezávisle na jeho pracovním výkonu. Moderní odměňování zaměstnanců 

stále více věnuje pozornost vnitřním odměnám, ty nemají hmotnou povahu, a souvisejí 

se spokojeností pracovníka s vykonávanou prací, s radostí, kterou mu práce přináší, u 

pocitů užitečnosti a úspěšnosti. Odměny tohoto druhu korespondují s osobností 

pracovníka, jeho potřebami, zájmy, postoji, hodnotami a normami. Vedle peněžních 

forem odměn, které jsou v dnešní době velice důležité, se tedy používají i nepeněžní 

formy. 

 

 Koubkův názor na odměňování zaměstnanců je, zaměřen spíše na pracovníka. 

K odměňování zaměstnanců přistupuje individuálně. Podle mne je toto lepší přístup 

odměňování než odměňování podle Armstronga, kdy se hodnotí spíše z pohledu 

organizace. Dobře odměňovaný pracovník bude dobře odvádět svou práci a tím bude 

uspokojovat i potřeby organizace. Moderní odměňování zaměstnanců, tedy velice úzce 

souvisí s motivací zaměstnanců. V organizaci je dobré dodržovat některá pravidla, a to: 

uvědomit si, že zaměstnanci se chovají podle toho, jaké chování, nebo jaký výkon jejich 

vedoucí odměňují. Důvodem, proč se někdy nedaří správně motivovat a dosáhnout 

toho, aby se zaměstnanci chovali podle přání svých vedoucích, je nesprávné nebo 

nevhodně načasované používání motivačních faktorů nebo špatně nastavený systém 

odměňování.  

 

2.6.1 Systém odměňování 

 Mzdový systém tvoří zásady, postupy a formy odměňování mzdou. Určitý 

mzdový systém aplikuje každá společnost tedy zaměstnavatel podle vlastní strategie 

odměňování, tady každý zaměstnavatel má vlastní mzdový systém, ve kterém musí 

dodržovat zásady odměňování za práci.
74

  

Koubek
75

 popisuje systém odměňování jako: „způsob stanovování mezd a platů, 

popřípadě zaměstnaneckých výhod pracovníků“ 

Systém odměňování podle Armstronga
76

 uvádí především tyto druhy odměňování: 
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1. Úhrnná odměna – je to kombinace peněžních a nepeněžních odměn. 

2. Celková odměna – je to hodnota všech plateb a zaměstnaneckých výhod, které 

mohou pracovníci získat. 

3. Základní peněžní odměna – je to množství peněz, které pracovník získává 

(pevný plat nebo mzda), může je tvořit sazba (tarif) za určitou práci nebo 

pracovní místo.  

4. Stupně a mzdové / platové struktury – jsou rozděleny podle stupňovité 

struktury. Úrovně peněžních sazeb jsou ve struktuře ovlivněny tržními sazbami. 

5. Zásluhová mzda / plat -  je to odměna, která se vztahuje k pracovnímu výkonu, 

schopnostem, přínosu, dovednostem nebo zkušenostem.  

6. Zaměstnanecké výhody – patří sem penze, nemocenské dávky, úhrada 

pojistného, služební auta a další. Jsou to prvky odměn, které jsou poskytovány 

navíc k různým formám vyplácených odměn. 

7. Nepeněžní odměny – to jsou odměny, které neobsahují přímé platby a vyplývají 

z práce samé. Například sem patří pocit úspěšnosti, autonomie, uznání, 

poskytování vzdělávání, rozvoj dovedností a rozvoj v kariéře. 

 

 Dále je důležitá celková odměna, která obsahuje komplexně všechny typy 

odměn, které jsou zaměstnanci poskytnuty ve mzdě nebo platu za vykonanou práci.   

 

Celková odměna zahrnuje: 

1. Transakční odměny – hmotné, hmatatelné odměny (peněžní odměny  

a zaměstnanecké výhody) 

2. Relační (vztahové) odměny – nehmotné (vzdělávání a rozvoj, zážitky z práce) 

Celková odměna zahrnuje všechny nástroje, které má organizace k dispozici a které 

mohou být využity k získávání, udržení, motivování a uspokojování pracovníků. 

Celkovou odměnu tvoří vše, čeho si zaměstnanci cení.
77
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Následující obrázek znázorňuje model celkové odměny. 

 

 

 

Peněžní odměny 

 základní mzda/plat 

 zásluhová odměna 

 peněžní bonusy 

 dlouhodobé pobídky 

 akcie 

 podíly na zisku 

Zaměstnanecké výhody 

 důchody 

 dovolená 

 zdravotní péče 

 jiné funkční výhody 

 flexibilita 

 

Vzdělávání a rozvoj 

 vzdělávání a rozvoj na pracovišti 

 vzdělávání a výcvik 

 řízení pracovního výkonu 

 rozvoj kariéry 

Pracovní prostředí 

 základní hodnoty organizace 

 styl a kvalita vedení 

 právo pracovníků se vyjádřit 

 uznání 

 úspěch 

 vytváření pracovních míst a rolí 

 kvalita pracovního života 

 rovnováha mezi pracovním a 

mimopracovním životem 

 řízení talentů 

 

 

 

 

Obr. 3: Model celkové odměny
78

 

 

 Peněžní odměny a zaměstnanecké výhody představují transakční odměny. Mají 

peněžní povahu a jsou důležité pro získávání a stabilizaci pracovníků. Relační odměny, 

kam patří vzdělávání a rozvoj a pracovní prostředí jsou důležité pro zvyšování hodnoty 

transakčních odměn.
79
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 Footová
80

 uvádí různé typy systémů odměňování, které může organizace 

uplatňovat, jedná se spíše o finanční odměňování. Nejběžnější typy systémů 

odměňování: 

 časová mzda 

 individuální úkolová mzda 

 skupinová úkolová mzda 

 měření denní práce 

 celopodnikové systémy odměňování 

 podíl na zisku 

 mzda odrážející výkon nebo odměňování podle výkonu 

 cafeterie systém odměňování nebo flexibilní peněžní odměna 

 

 Koubek
81

 v literatuře nepoužívá rozdělení „systémy odměňování“ ale užívá 

termín mzdové formy. Ty podle něj, dotvářejí konkrétní výši mzdy. Mzdové formy dělí 

na základní mzdové formy a na dodatkové mzdové formy.  

Mezi základní mzdové formy patří: 

 časová neboli základní mzda a plat 

 úkolová mzda 

 podílová neboli provizní mzda 

 mzda za očekávané výsledky práce 

 mzda a plat za znalosti a dovednosti 

 nejnověji také mzda a plat za přínos 

Mezi dodatkové mzdové formy patří: 

 prémie 

 odměny 

 osobní ohodnocení 

 podíly na výsledcích a hospodaření 

 odměňování zlepšovacích návrhů 

 povinné a nepovinné příplatky 
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 Odborná literatura zabývající se personalistikou se shoduje na rozdělení systémů 

odměňování, jak je popsáno výše, například Armstrongovo rozdělení, Koubkovo 

rozdělení nebo rozdělení podle Footové. Koubek a Armstrong rozdělují formy mezd 

nejpodrobněji. Ostatní autoři se zabývají základními formami mezd. Každý autor může 

jednotlivé složky nazývat jiným způsobem, ale v podstatě mají totožný význam.  

 

Popis nejběžnějších základních forem odměňování: 

 

Časová mzda – výše mzdy je stanovena hodinovou, týdenní, měsíční částkou. Lidé jsou 

placeni za to, kolik času stráví v práci nezávisle na výkonu, který podají. V praxi je tato 

forma nejrozšířenější. Tento systém je jednoduchý a levný, ale nemotivuje zaměstnance 

k vyššímu výkonu.  

 

Úkolová mzda – tato forma mzdy je používaná především v prostředí výroby, a to 

zejména u dělnických profesí. Zaměstnanec je placen podle množství jednotek práce, 

které odvede. Můžeme volit mezi úkolovou prací individuální a skupinovou. Výhodou 

této formy je, že vede zaměstnance k vyššímu výkonu, naopak zavedení a udržování 

systému je pro organizaci drahé a vyžaduje dobrou organizaci práce.  

 

Měření denní práce – jde o dohodu se zaměstnancem, že svůj výkon bude udržovat na 

určité úrovni a jeho odměna se nebude krátkodobě měnit podle jeho výkonu. Jde  

o dohodu „výkon - odměna“. 

 

Podíl na výsledcích hospodaření organizace – tato forma je více zajímavá pro 

skupiny zaměstnanců, než pro jednotlivce. Příkladem mohou být prémie, jejichž výše je 

závislá:  

 na zisku vytvořeném organizací za rok 

 nebo na podílu na výnosu 

 na výkonu
82
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2.6.2 Zaměstnanecké výhody a příplatky 

 Šikýř
83

 definuje zaměstnanecké výhody jako: „dodatečná peněžitá plnění nebo 

plnění peněžní hodnoty, která zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v souvislosti se 

zaměstnáním.“ 

 Zaměstnanecké výhody jsou považovány za součást odměňování pracovníků, ale 

na rozdíl od odměn za odpracovanou dobu, výkon, pracovní podmínky se zpravidla 

poskytují pouze za to, že jsou v dané firmě v pracovním poměru.
84

 

 

Koubek
85

 rozděluje zaměstnanecké výhody do čtyř skupin: 

 Výhody sociální povahy (například důchodové pojištění hrazené zcela nebo 

z části firmou, životní pojištění, půjčky a ručení za půjčky, příspěvky na 

rekreaci, atd.). 

 Výhody zkvalitňující využívání volného času (např. kulturní a sportovní aktivity, 

organizování dotovaných zájezdů, nabídka nebo dotování rekreace pro 

pracovníky a jejich rodinné příslušníky). 

 Výhody mající vztah k práci (např. stravování, výhodnější prodej firemních 

produktů pracovníkům, firemní parkoviště, poskytování pracovního oděvu, 

vzdělávání hrazené firmou). 

 Výhody spojené s postavením ve firmě (např. prestižní firemní automobily pro 

vedoucí pracovníky, používání firemních automobilů pro osobní účely, přidělení 

mobilního telefonu, úhrada provozu telefonu v bytě, nárok na společenský oděv 

a jiné náklady reprezentace firmy atd.). 

 

Armstrong
86

 rozděluje zaměstnanecké výhody do následujících kategorií: 

 Penzijní systémy – jsou považovány za nejdůležitější zaměstnaneckou výhodu. 

 Osobní jistoty – patří sem: nemocenské, zdravotní, úrazové nebo životní 

pojištění. 

 Finanční výpomoc – jsou to různé výpomocné formy jako třeba půjčka, půjčka 

při koupi domu, slevy na zboží, které organizace vyrábí. 
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 Osobní potřeby – patří sem: dovolená na zotavenou, jiné formy dovolené, péče 

o děti, přerušení kariéry (v souvislosti se studiem nebo mateřstvím), různá 

poradenství, posilovny, rekreační zařízení. 

 Podnikové automobily a pohonné hmoty – je to velmi oceňovaná výhoda. 

 Jiné výhody – patří sem výhody, které zvyšují životní úroveň pracovníků 

například příplatky na stravování, na ošacení, úhrada telefonních výloh, mobilní 

telefony a kreditní karty.  

 Nehmotné výhody – charakteristiky organizace, které přispívají ke kvalitě 

pracovního života a činí ji atraktivním místem, kde stojí za to být zaměstnán. 

 

2.6.3 Systém volitelných zaměstnaneckých výhod 

 Systém volitelných zaměstnaneckých výhod – tzv. cafeteria systém. Je to soubor 

zaměstnaneckých výhod, z nichž si může každý zaměstnanec podle určitých pravidel 

vybrat. Každý zaměstnanec má svůj zaměstnanecký účet, do jehož výše může čerpat 

zaměstnanecké výhody. Je to velmi flexibilní systém a zohledňuje individuální potřeby 

zaměstnanců. Výhodou tohoto systému je: 

 flexibilita – vyžaduje průběžnou aktualizaci potřeb zaměstnanců 

 průhlednost – je založena na standardních pravidlech, možnostech zpětné vazby 

 přispívá k větší motivaci zaměstnanců vylepšovat si svou pracovní pozici 

 spravedlivost – každý zaměstnanec má svůj zaměstnanecký účet 

 individualizace a diferenciace – upřednostňuje individuální potřeby zaměstnanců 

 participace a zvýšení spoluzodpovědnosti zaměstnanců 

 informovanost – systém je přehledný a zaměstnanec se dozvídá o tržní hodnotě 

výhod 

 zlepšuje se image firmy – zaměstnanci si váží důvěry svých zaměstnavatelů mít 

možnost určité volby 

 roste sounáležitost zaměstnanců s firmou, jejich loajalita 

Mezi nevýhody může patřit administrativní a nákladová náročnost při zavádění 

systému.
87
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2.6  Motivační systém organizace 

 Úkolem vedení organizace je dosáhnout jak dlouhodobých, tak i krátkodobých 

stanovených cílů. Aby vedení mohlo splnit své cíle, musí být schopno motivovat 

zaměstnance, což není úplně jednoduché. Musí mít cíleně vytvořený motivační systém, 

který pozvedne výkonnost pracovníků, posílí spokojenost, zlepší kvalitu zaměstnanců. 

Ti pak budou poskytovat kvalitní servis zákazníkům, a tím se zvýší zisk organizace. 

Členové týmu budou vždy chtít být odměňování za dobře odvedenou práci.
88

 

 

2.7  Shrnutí teoretické části 

 Podle Armstronga je řízení lidských zdrojů strategický a promyšlený přístup 

k řízení lidí, kteří v organizaci pracují. Podle Koubka personální činnosti jsou úkoly 

řízení lidských zdrojů. Každá firma může mít jiný počet personálních činností, záleží na 

tom, jak velká firma je a kolik má zaměstnanců. Podle literatury personální činnosti 

rozdělujeme na patnáct základních činností, ale v teoretické části se zabýváme 

především motivací zaměstnanců.  

 

 Podle Armstronga je důležité, aby organizace věnovaly zvýšenou pozornost 

hledání nejvhodnějších způsobů motivování lidí pomocí takových nástrojů, jako jsou 

různé stimuly, odměny. Cílem je vytvářet a rozvíjet motivační procesy a pracovní 

prostředí tak, aby jednotliví pracovníci dosahovali očekávaných výsledků. 

 

 Motivaci rozdělujeme na motivaci vnitřní a motivaci vnější. Firmy nemohou 

přímo ovlivňovat vnitřní motivaci zaměstnanců, mohou jen vytvářet takové prostředí 

 a podmínky pro zaměstnance, aby zaměstnancům napomohli k vytvoření vnitřní 

motivace. Firmy mohou motivaci ovlivňovat především pomocí motivace vnější. 

Přístupy k vytváření především vnější, ale i vnitřní motivace zaměstnanců, jsou 

založeny na teoriích motivace. Je celá řada teorií motivace, které pomáhají firmám 

správně motivovat své zaměstnance. Například teorie motivace instrumentality, kterou 

ovšem nelze uplatnit pro všechny zaměstnance. Pro některé je přijatelnější model 

Maslowovy hierarchie potřeb, nebo teorii spravedlnosti. Pro manažerské pozice může 

firma použít McCallandovu teorii manažerských potřeb.  
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 Bedrnová uvádí jako velice důležitou samotnou motivaci k práci. Pracovní 

motivace vyjadřuje přístup člověka k práci, ke konkrétním okolnostem jeho pracovního 

uplatnění a ke konkrétním pracovním úkolům. Podle Bedrnové lze o motivaci 

pracovního jednání uvažovat jako o jednom ze subjektivních faktorů ovlivňujících 

pracovní činnost člověka a tím pádem také prosperitu podniku. 

 

 Odměňování zaměstnanců je velice důležité při motivaci zaměstnanců. Do 

odměňování zaměstnanců zahrnujeme jak peněžní tak i nepeněžní formy mzdy, patří 

sem také zaměstnanecké výhody a příplatky. Armstrong považuje zaměstnanecké 

výhody za součást odměňování pracovníků. Existuje mnoho druhů zaměstnaneckých 

výhod, které firmy poskytují svým zaměstnancům.  
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3. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI EMOS spol. s r.o. 

  Společnost EMOS spol. s r.o. vznikla v roce 1991 v právní formě společnosti 

s ručením omezeným, a to zápisem do Obchodního rejstříku u Krajského obchodního 

soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1167. Společnost je zapsána do Obchodního rejstříku 

s následujícími údaji: 

 

Obchodní firma:      EMOS spol. s r.o. 

Sídlo:                       Přerov I – Město 

                                Šířava č. p. 295/č. o. 17, 750 02 

  

 Společnost EMOS spol. s r.o. tvoří obchodní uskupení společnosti EMOS spol.  

s r.o. ve čtyřech dceřiných společnostech působících na Slovensku, Polsku, Slovinsku  

a Maďarsku. Společnost od svého vzniku prošla dynamickým vývojem, došlo 

k rozšíření podnikatelských aktivit, k rozšíření společnosti a k vybudování nového sídla 

společnosti. V současné době je společnost EMOS spol. s r.o. jednou z největších 

obchodních firem v oboru elektro na území České republiky.  Je 100% vlastněna 

českým kapitálem. V současné době společnost zaměstnává 227 zaměstnanců. 

 

 Společnost stojí na dvou hlavních pilířích podnikatelské činnosti - velkoobchod 

elektro na straně jedné a zajišťování služeb a montáží v oblasti zabezpečovacích, 

telekomunikačních a ostatních slaboproudých zařízení na straně druhé.
89

 

 

3. 1  Základní informace o společnosti 

 Svého postavení na českém trhu společnost dosáhla rozsáhlými podnikatelskými 

aktivitami. Mezi hlavní obchodní činnosti patří import, export, velkoobchodní  

a maloobchodní prodej prostřednictvím prodeje v obchodních řetězcích či 

prostřednictvím vlastního e-shopu. Společnost dále poskytuje služby v oblasti montáže 

a servisu slaboproudých zařízení. EMOS spol. s r.o. je jedním z největších dovozců 

elektro zboží součástkového charakteru, baterií, nabíječů, satelitní techniky, 
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zabezpečovací techniky pro oblast telekomunikací. Společnost je předním distributorem 

značek GP Batteries, GP Powerbank, GP Lighting značek EMOS, RAVEN, BENsat, 

COBRA.  

 

 Společnost byla založena za účelem prodeje, montáží a servisu spotřební 

elektroniky. V průběhu více jak dvacetileté existence došlo k rozšíření podnikatelských 

aktivit a portfolia nabízených produktů, ale také k posílení materiálně technické 

základny. Společnost EMOS spol. s r. o. je držitelem certifikátu ISO 9001:2001, který 

se vztahuje na obchodní činnost, montáž a opravu elektrických zařízení a systémů  

a opravy spotřební elektroniky. 

 

 Sortiment produktů společnosti je tvořen širokou škálou více než 1 300 aktivních 

položek připravených k okamžitému vychystání a odeslání k odběrateli. Nákup 

jednotlivých sortimentních skupin a technická podpora je zajišťována prostřednictvím 

produktových skupin nákupčích, které ve spolupráci s obchodníky zodpovídají za výběr 

a dovoz jednotlivých produktů, za jejich kvalitu a dostupnost. 

  

 V rámci České republiky má společnost EMOS spol. s r.o. více než 1600 

aktivních zákazníků – velkoobchodů, řetězců, supermarketů a maloobchodních 

prodejen. K významným obchodním partnerům patří například obchodní sítě Makro, 

Globus, Kaufland, Plus-Discount, nebo OBI. 

 

 Zboží firmy EMOS spol. s r.o. je také známé v zahraničí, kam směřuje 

v současné době více jak 30% celkového obratu. Za účelem zkvalitnění celkových 

služeb, zrychlení servisu a následné zpětné vazby k obchodním partnerům vznikaly 

postupně dceřiné společnosti ve Slovenské republice, Polsku, Slovinsku a Maďarsku. 

Cílem dalších exportních dodávek společnosti EMOS s.r.o. je například Německo, 

Rakousko, Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko, pobaltské země, Chorvatsko a jiné. 

 

 Nákup a výběr produktů je realizován v sídle společnosti v Přerově v České 

republice. Zboží je přijímáno v centru v Přerově, kde je provedena důkladná vstupní 

kontrola a náležitosti s kontrolou spojené. Po těchto potřebných úkonech je zboží 
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vyskladněno a převáženo do všech dceřiných společností na základě jejich závazných 

objednávek.   

   

 Mimo rozsáhlých obchodních aktivit je firma EMOS spol. s r.o. významným 

dodavatelem technologií v elektronice a elektrotechnice. Mezi nejvýznamnější dodávky 

patří systémy televizních kabelových rozvodů, elektrických zabezpečovacích  

a požárních signalizací, uzavřených televizních okruhů, dodávky a montáže 

telekomunikačních systémů a budování datových a optických sítí, servisu spotřební 

elektrotechniky a repasí baterií do slaboproudých zařízení.
90

 

 

 Společnost vlastní nejen moderní administrativní zázemí na všech pobočkách, 

ale disponuje i moderním Euro-logistickým centrem, kde se prostřednictvím řízeného 

skladu v Přerově expeduje zboží do všech partnerských zemí. Skladové prostory, 

kompletační prostory a expediční pracoviště o celkové ploše 6750 m
2
 nabízí 

v současnosti 850 mobilních regálových pozic a 8 900 europaletových míst.
91

 

 

3. 2  Motivační systém společnosti EMOS spol. s r.o. 

 Společnost EMOS spol. s r. o. používá k motivaci svých zaměstnanců 

propracovaný motivační systém, ve kterém jsou zahrnuty motivační nástroje z každé 

oblasti, což umožňuje motivovat zaměstnance podle individuálních potřeb. Obecně 

motivace zaměstnanců funguje na základě Maslowovy pyramidy potřeb, kdy se 

uspokojují potřeby od nejnižších po nejvyšší. Uspokojování potřeb na samotném 

vrcholu pyramidy, se stává pro společnost a zároveň pro manažery stále více obtížnou.   

 

 Společnost se vytváří pro své zaměstnance takové pracovní prostředí  

a podmínky, které vedou ke spokojenosti a k výkonu zaměstnanců, což dokládají 

výstupy z pravidelného hodnocení spokojenosti zaměstnanců (proběhlo v letech 2007, 

2011 a 2013). K tomu napomáhá propracovaný motivační systém pro jednotlivé 
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pracovní pozice, který je zpracován do kompetenčního modelu jednotlivých pracovních 

míst. 

 V současné době společnost využívá kombinaci několika motivačních nástrojů, 

přičemž můžeme tento motivační systém rozdělit na motivaci finanční (mzda)  

a nefinanční neboli zaměstnanecké výhody (benefity) a ty můžeme ještě rozdělit na 

hmotné a nehmotné.  

 

3. 2.1 Finanční motivace 

 Finanční motivace je úzce propojena se systémem odměňování zaměstnanců. 

Mzdový systém společnosti EMOS spol. s r.o. je výsledkem mnohaletého vývoje všech 

pracovních pozic a vývoje celé společnosti. Podílí se na něm personální oddělení  

a všichni manažeři společnosti a lze ho plně realizovat jen v souladu s ostatními nástroji 

personální práce. Je to soubor pravidel a nástrojů, kterými se řídí odměňování 

zaměstnanců v celém podniku. 

 

 Mzdu zaměstnancům společnosti podrobně upravuje směrnice pro odměňování 

zaměstnanců vydaná v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoníkem práce) 

v platném znění. Mzdou se rozumí peněžitá plnění nebo plnění nepeněžité hodnoty 

(naturální mzda) poskytované zaměstnanci za práci a to podle její složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní 

výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Každá měsíční mzda je výsledkem 

průběžného hodnocení zaměstnance, a to proto, že nadřízený uděluje na základě mzdy 

osobní hodnocení, které odráží jeho pracovní chování.  

 

Společnost EMOS spol. s r.o. uplatňuje časovou mzdu a tu rozděluje do následujících 

forem mzdy: 

- Hodinová – (dělnické profese) charakteristickým znakem je hodinová sazba  

a možnost proplácení nařízené práce přesčas. Hodinová mzda tvoří základní 

složku mzdy, k níž náleží variabilní složka v poměru 60% základní mzda a 40% 

variabilní. Variabilní složku přiděluje zaměstnanci jeho nadřízený podle jeho 

výkonnosti a spolehlivosti, dodržování povinností vyplývajících z právních 
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předpisů vztahujících se k vykonávané práci ev. podle plnění ekonomických 

ukazatelů oddělení nebo firmy. Výše mzdy je stanovena mzdovým výměrem.  

- Měsíční smluvní – užívá se u ostatních referentů a některých vedoucích 

pracovníků kromě ředitelů sekcí, přičemž v této smluvní mzdě je již obsažena 

předpokládaná práce přesčas. Člení se na složku pevnou a složku variabilní a to 

v poměru 60 % základní mzda a 40% variabilní, je stanovena smlouvou o mzdě.  

- Manažerské smlouvy – forma mzdy pro ředitele sekcí a ředitele dceřiných 

společností. Je postavena jako měsíční smluvní mzda včetně ročních odměn 

určených v závislosti na plnění osobních úkolů a v závislosti na hospodářském 

plnění příslušné sekce nebo celé organizace. 

 

Všechny tyto formy mzdy jsou členěny na základní a pohyblivou část a to v poměru 

60:40, kde 60% tvoří mzda základní a 40% pohyblivá složka mzdy (prémie). Pohyblivá 

složka je nejvýznamnějším a nejvíce diskutovaným pojmem, protože se stává nástrojem 

motivace (motivátorem) zaměstnance. Finanční motivace je aplikovaná prostřednictvím 

mzdového systému, k jehož změnám dochází se začátkem hospodářského roku. 

Pohyblivá složka mzdy se aplikuje odlišně u různých profesí, specielně je tvořena např. 

u obchodních zástupců, kteří jsou motivováni nejen plněním hospodářského plánu,  

ale i hodnocením jejich zákaznické orientace, platební kázně apod. 

 

K měsíční mzdě náleží ještě u některých pozic další motivační složka, např.: 

 Roční odměny, které jsou upraveny samostatnou  manažerskou smlouvou a tvoří 

18% - 22% ročního příjmu zaměstnance. Pokud zaměstnanci chtějí dosáhnout 

nároku na roční odměnu, musí splnit daný ukazatel.  Rozhodující pro splnění 

daného ukazatele je porovnání skutečné hodnoty ukazatele a plánované hodnoty 

ke dni ukončení hospodářského roku. V případě, že pracovní poměr je ukončen 

v průběhu hospodářského roku, nárok na roční odměnu zaniká. 

 

 Odměny z fondu odměn. Každý ředitel, nebo vedoucí sekce, má k dispozici 

přidělený objem mzdových prostředků, které jsou určeny na mimořádné 

odměny. Prostředky jsou určeny k výplatě za plnění mimořádných pracovních 

úkolů, které jsou realizovány nad rámec standardních pracovních povinností, 
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podle popisu pracovní činnosti a převážně nad rámec pracovní doby. Fond se 

stanovuje na celý rok, přičemž ředitelé a vedoucí pracovníci ho nemusí vyčerpat, 

ale nemohou ho překročit.
92

 

 

3. 2.2 Formy hmotné a nehmotné motivace 

  Mezi motivační nástroje nefinanční patří tzv. plošné benefity, které jsou 

poskytovány zaměstnancům. V rámci benefitů má společnost rozčleněny zaměstnance 

do tří skupin a to na top management, střední management a ostatní zaměstnance. 

Následující tabulka znázorňuje přehled zaměstnaneckých benefitů. 

 

Tab. 2: Přehled zaměstnaneckých benefitů 

Top management Střední management Ostatní zaměstnanci 

Služební mobilní telefon Služební mobilní telefon  

Dotované stravování Dotované stravování Dotované stravování 

Služební notebook Služební notebook  

Služební automobil 

 i pro soukromé účely 

Služební automobil  

i pro soukromé účely 

 

Přístup k internetu Přístup k internetu Přístup k internetu 

Dary k životnímu jubileu Dary k životnímu jubileu Dary k životnímu jubileu 

Platební karty   

Bezúročné půjčky 

(sociální fond) 

Bezúročné půjčky (sociální 

fond) 

Bezúročné půjčky (sociální 

fond) 

Životní pojištění Životní pojištění Životní pojištění 

Vzdělávací programy Vzdělávací programy Vzdělávací programy 

Vizitky Vizitky  

Služby a výrobky firmy se 

slevou 

Služby a výrobky firmy se 

slevou 

Služby a výrobky firmy se 

slevou 

Společné firemní aktivity Společné firemní aktivity Společné firemní aktivity 

Zdroj: Pracovní řád společnosti EMOS spol. s r.o.
93
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 V tabulce je znázorněno, jaké benefity jsou poskytovány zaměstnancům, kteří 

jsou rozděleni do tří skupin. První skupinu tvoří top management, tato skupina má 

nejvíce benefitů, jelikož je nejvýše postavená ve společnosti. Druhou skupinu tvoří 

střední management, který má také celou řadu výhod. Poslední skupinou jsou ostatní 

zaměstnanci. 

 

Níže jsou popsány formy hmotné motivace, které společnost svým zaměstnancům 

nabízí.  

 

Dotované stravování – společnost poskytuje svým zaměstnancům stravenky Sodexo 

v hodnotě 70,- Kč. Z celkové částky je na základě souhlasu zaměstnance strženo při 

vyplácení mzdy 45% částky, zbytek jako příspěvek hradí zaměstnavatel.  

 

Občerstvení na pracovišti – v každé pobočce i na centrále společnosti jsou 

vybudována zázemí, jednací a zasedací místnosti, kde si mohou zaměstnanci pro své 

potřeby neomezeně uvařit kávu, čaj nebo obstarat čistou vodu. Za tímto účelem jsou 

kuchyňky vybaveny kvalitními kávovary, barely se studenou či teplou vodou. 

 

Sportovní aktivity – tvoří nedílnou součást prezentace firmy na veřejnosti. 

Zaměstnanci se každoročně účastní „Dračích lodí“ které jsou pořádány v Přerově 

s celorepublikovou účastí. Týmy se každoročně obměňují, aby šance podílet se na 

vítězství byla umožněna každému zájemci, bez ohledu na výsledek. Jde o podporu 

sportovního ducha, prestiž firmy, účasti ve společenském životě a podporu aktivity  

v místě sídla společnosti.  

Za účelem zlepšení tělesné i psychické kondice jsou celoročně již po řadu let 

pronajímány prostory sportovní haly v Přerově, které jsou využívány zaměstnanci na 

volejbal či halový badminton.  
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Zaměstnanecké slevy na nákupy vlastního zboží - jsou realizovány procentní slevou 

podle různé produktové skupiny zboží, maximálně do výše 30 % z nákupní ceny zboží. 

Další možností nákupu se slevou je nákup z tzv. vratek – výrobky vrácené na základě 

smlouvy s obchodními řetězci.  

 

Odměny při významných životních jubileích – jsou vypláceny vždy na konci roku při 

celkovém ročním setkání a hodnocení výsledků celé společnosti. Hodnocená kritéria 

jsou různá a jsou: 

 zakotvena v kolektivní smlouvě společnosti (jako např. počet odpracovaných let  

v podniku, významná životní jubilea podle data narození, svatba, narození dítěte, 

odchod do důchodu) 

 jsou každým rokem obměňována a vyhlašována formou soutěže pro jednotlivé 

sekce. Vypsaná odměna je silným stimulem k pracovnímu nasazení. 

 

Životní pojištění – zaměstnavatel může poskytovat zaměstnancům, kteří jsou 

v pracovním poměru alespoň jeden rok a kteří mají úvazek minimálně 30 hodin týdně, 

příspěvek na životní pojištění ve výši 660,- měsíčně.
94

 

 

Kulturní akce – hromadné akce či akce pro jednotlivce včetně rodinných příslušníků 

zahrnují sjednané slevové kupony na různá představení, převážně divadelní. 

 

Služební automobil, notebook, mobilní telefon – na tyto benefity mají nárok 

zaměstnanci podle charakteru pracovní pozice viz. tabulka č. 2. Pro užívání těchto 

benefitů jsou přesně stanovené podmínky. U přenosného počítače je například omezena 

možnost instalace nepovolených programů. U telefonu je využití zvýhodněného tarifu  

i pro soukromé účely určeno dle výše postavení zaměstnance ve firmě. Auto 

 i k soukromým účelům je jedním ze stimulačních prostředků. Podle pracovního výkonu 
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může zaměstnanec na určitých pozicích získat bonus ve formě soukromých km najetých 

za rok zdarma. Vše je ošetřeno systémem GPS a programem u nadřízených pracovníků, 

kteří pravdivost údajů i výkon jednotlivce kontrolují a vyhodnocují.  

 

Home office – velmi oblíbený benefit u zaměstnanců, kteří většinu svého času stráví na 

služebních cestách a jednáních.  Mohou si tak zvolit libovolný den v týdnu, při 

respektování časového harmonogramu všech porad a školení, a své administrativní 

úkoly mohou plnit v domácím prostředí. Je jim tak umožněna svoboda v rozhodnutí  

a předán pocit zodpovědnosti, jak naloží s volným pracovním časem pro splnění 

stanovených úkolů. 

 

Sociální fond – Za účelem stabilizace a účinné motivace zřizuje zaměstnavatel sociální 

fond zaměstnanců společnosti. 

Sociální fond se tvoří ve výši 5% z disponibilního čistého zisku společnosti  

po schválení roční účetní uzávěrky.  

Sociální fond slouží k těmto účelům: 

- Půjčky na bytové potřeby. 

- Příspěvek na rekreace včetně zájezdů. 

 

 

Níže jsou popsány formy nehmotné motivace, které společnost svým zaměstnancům 

nabízí.  

 

Technické vybavení společnosti – pro řádné plnění stanovených úkolů je společnost 

plně vybavena moderní výpočetní technikou a to jak z hlediska osobního vybavení 

administrativního pracovníka či manažera, tak i prostor určených jako společné 

pracovní zázemí. Učebny a zasedací místnosti disponují wi-fi technologií a projektory. 

Všechny administrativní prostory jsou vybaveny klimatizací. Ke zlepšení komunikace 

ve firmě se využívá intranet. Pro zpracování výsledků hospodaření firmy byla 
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zakoupena nadstavba systému Attain – Cognos. Systém velmi rychle a detailně 

vyhodnocuje kritéria včetně meziročního srovnání. Obchodníci v terénu jsou vybaveni 

služebními auty, navigacemi, telefony, notebooky, tiskárnami a psiony pro řešení 

objednávek v on-line systému s řízeným skladem v přímém prodeji. Logistické centrum 

disponuje vlastním vozovým parkem, vysílačkami, automatickým systémem odbavení 

balíků, recyklací kartonáže a počítačem řízenými regálovými pozicemi. 

 

Kariérní postup – možnost kariérního růstu mají všichni zaměstnanci od okamžiku, 

kdy nastoupí do firmy. Zaměstnanci mají přehled o všech změnách a volných 

pracovních pozicích díky intranetu a Informačním novinám, které se pravidelně 

vydávají.  

Ve společnosti jsou umístěny „Schránky nápadů“ které slouží na různé připomínky  

a nápady. Každý má možnost zúčastnit se inovačního procesu a přispět novým 

nápadem. Nejlepší z nich jsou pak čtvrtletně veřejně vyhodnocovány a aplikovány do 

života společnosti. K vyhodnocení této aktivity a návrhů na finanční odměny je 

stanovena komise, která se řídí při svém rozhodování vnitřním mzdovým předpisem 

firmy.  

 

Každoročně probíhá ve firmě formalizované hodnocení zaměstnanců. Výstupy 

z hodnocení poskytují požadavky na školení, vzdělávání a výcvik zaměstnanců, 

zařazení zaměstnanců do karierových rezerv, dále požadavky na úpravy mezd, na vznik 

nových pracovních míst nebo i na ukončení pracovního poměru. K realizaci hodnocení 

je vydána ve firmě EMOS spol. s r.o. zvláštní směrnice.  

Školení vždy probíhají na vysoké úrovni a jsou zakončena certifikáty. Na výběr 

zaměstnanců pro konkrétní pracovní místa klade společnost velký důraz.
95
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3. 2.3 Shrnutí analytické části 

V této kapitole jsou zrekapitulovány poznatky z analytické části této práce, tedy 

z charakteristiky motivačního systému. Informace byly získány pomocí metody 

deskripce na základě rozboru vnitřních směrnic společnosti a prostřednictvím veřejně 

dostupných zdrojů informací, poskytnutých společností EMOS spol. s r.o. 

 

Dále bylo zjištěno jaké prostředky společnost EMOS spol. s r.o. používá k motivaci 

svých zaměstnanců. V analytické části byla popsána finanční motivace  - formy mzdy. 

Společnost EMOS spol. s r.o. využívá různé druhy mezd, které rozděluje podle 

pracovních profesí. 

 

Hodinová mzda se využívá převážně u dělnických profesí, měsíční smluvní mzda se 

používá u ostatních zaměstnanců a také pro některé vedoucí pracovní pozice. 

Manažerské smlouvy se využívají pro ředitele sekcí a ředitele dceřiných společností.  

 V závěru analytické části byly popsány formy hmotné a nehmotné motivace. Zde bylo 

popsáno velké množství zaměstnaneckých benefitů, a také formy nehmotné odměny, 

které společnost poskytuje svým zaměstnancům. 
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4. EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ 

Empirické šetření bylo provedeno metodou dotazníkového šetření. Dotazník byl 

proveden v elektronické podobě. Odkaz na elektronický dotazník byl odeslán 

prostřednictvím emailu všem zaměstnancům společnosti EMOS spol. s r.o. Vzor 

dotazníku je uveden v příloze č. 4.  

 

4.1 Cíl dotazníkového šetření 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak jsou zaměstnanci spokojeni s motivačním 

systémem a jak jsou spokojeni s benefity, které jim společnost nabízí. Na základě 

získaných informací byl vypracován návrh souboru doporučení, který povede ke 

zlepšení motivačního systému. 

 

4.2  Dotazníkové šetření  

Dotazníkové šetření bylo provedeno ve společnosti EMOS spol. s r.o. Byli osloveni 

zaměstnanci z technických, obchodních, administrativních i manažerských pozic. 

Dotazníkem bylo v součinnosti s personálním oddělením společnosti EMOS spol. s r. o. 

osloveno celkem 227 respondentů. Vyplněno bylo celkem 122 dotazníků a všechny 

byly použitelné. Celková návratnost dotazníků je 53%. Dotazník má celkem 16 otázek, 

z toho je 15 uzavřených a pouze jedna je otevřená. Dotazník se skládá ze čtyř částí, 

první část obsahuje pět otázek, které identifikují respondenty z hlediska věku, 

dosaženého vzdělání, doby působení ve společnosti, rozdělení podle jednotlivých sekcí 

a podle zaměstnanecké pozice. Druhá část obsahuje tabulku, ve které je popsáno 

osmnáct benefitů. Respondenti u jednotlivých benefitů označují, zda jsou pro ně 

motivující či nemotivující a dále do jaké míry společnost tento benefit poskytuje. Ve 

třetí části respondenti stejným způsobem hodnotí pracovní motivy. Čtvrtá část je 

zaměřena na spokojenost respondentů se mzdou. Ve čtvrté části je použita pro 

konstrukci možných odpovědí a stupně souhlasu s daným výrokem čtyř bodová škála 

(ano, spíše ano, spíše ne, ne). Otázky byly konzultovány s personálním a mzdovým 

oddělením firmy EMOS spo. s r.o. Poslední otázky v dotazníku, které se zaměřují 

především na zaměstnance, kteří řídí své podřízené, byly navrženy přímo personálním 

oddělením. Jsou to otázky: Jaké procento ze mzdy by bylo optimální pro hodnocení 
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pracovního chování Vašich podřízených? A otázka: Jakou formu navýšení mezd preferujete pro 

své zaměstnance?   

 

4.3  Metody vyhodnocení výsledků 

Pro vyhodnocení dotazníků bylo využito deskriptivní statistiky. Zpracování výzkumných 

výsledků bylo provedeno v programu Microsoft Office Excel. K zaznamenávání 

četnosti byly použity tabulky. V tabulkách jsou uvedeny absolutní četnosti  

a procentuální vyjádření. Výsledky z tabulek jsou zobrazeny formou grafů, které jsou 

okomentovány slovním hodnocením.  

 

4.4  Zkoumaný soubor 

Výzkumná část se zabývá hledáním odpovědi na otázku: Jsou zaměstnanci spokojeni 

s motivačním systémem společnosti a s benefity, které společnost EMOS s.r.o. nabízí? 

 

Otázka č. 1 věková kategorie 

Tab. 3: Věková kategorie  

 Hodnoty 

Počet  % 

do 25 let 8 6,56 

26 - 35 let 41 33,61 

36 - 50 let 60 49,18 

50 a více let 13 10,66 

Celkem 122 100 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 1: Věková kategorie (Zdroj:vlastní zpracování) 

Věková kategorie 



55 

 

Výsledky analýzy: Z uvedených odpovědí vyplývá, že téměř 50% respondentů spadá 

do kategorie 36 – 50 let. 34% respondentů spadá do kategorie 26 – 35 let, 11% 

respondentů spadá do kategorie 50 a více let a kategorie do 25 let zaujímá pouze 6,6% 

respondentů. Dle věku se mění priority, zájmy i potřeby zaměstnanců, a ale také i 

motivace. Z analýzy vyplývá, že ve společnosti pracují zaměstnanci vyššího 

průměrného věku, tedy zaměstnanci s dostatkem zkušeností a praxe.  

 

Otázka č. 2 Nejvyšší ukončené vzdělání  

Tab. 4: Nejvyšší ukončené vzdělání  

 Hodnoty 

Počet  % 

Základní  0 0 

SŠ bez maturity 18 14,8 

SŠ s maturitou  55 45,1 

Vyšší odborné  2 1,64 

Bakalářské  10 8,2 

Vysokoškolské 37 30,3 

Jiné 0 0 

Celkem 122 100 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 2: Nejvyšší ukončené vzdělání (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výsledky analýzy: Z uvedených odpovědí vyplývá, že necelá polovina zaměstnanců 

má středoškolské vzdělání s maturitou. Středoškolské vzdělání bez maturity, má 15% 

sem spadají zaměstnanci spíše z technické sekce a ze sekce logistiky. Vysokoškolské 

vzdělání má 30% zaměstnanců, sem spadají převážně zaměstnanci vyššího a středního 

managementu.  

 

Nejvyšší ukončené vzdělání 
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Otázka č. 3 Jak dlouho pracujete ve společnosti EMOS spol. s r.o.   

Tab. 5: Jak dlouho pracujete ve společnosti EMOS spol. s r.o.  

 Hodnoty 

Počet  % 

méně než 1 rok 14 11,5 

1- 5 let 44 36,1 

6 - 10 let 28 23 

11 - 15 let 20 16,4 

16 a více let 16 13,1 

Celkem  122 100 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 3: Jak dlouho pracujete ve společnosti EMOS spol. s r.o. (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

Výsledky analýzy: Z uvedených odpovědí vyplývá, že největší počet respondentů 

pracuje ve společnosti 1 – 5 let což je 36%. Druhá největší skupina respondentů, jsou 

zaměstnanci pracující ve společnosti 6 – 10 let 23%, dále je skupina zaměstnanců 

pracující 11 – 15 let 16% a dále skupiny nad 16 let a méně než 1 rok jsou nad 10%. 

Překvapující bylo zjištění, že nejvíce početnou skupinou byli zaměstnanci pracující ve 

společnosti 1 – 5 let. Nejdříve to bylo přičítáno vyššímu procentu fluktuace ve 

společnosti, ale po konzultaci s personálním oddělením, bylo sděleno, že se společnost 

rozrostla a tím pádem došlo k vytvoření nových pracovních míst. Proto vysoké procento 

respondentů pracuje ve společnosti 1 – 5 let.  V roce 2009 měla společnost celkem 205 

zaměstnanců, v období krize snižovala stavy lidí na 187 zaměstnanců a v současné době 

má společnost EMOS 227 zaměstnanců.  

 

 

Počet odpracovaných let 
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Otázka č. 4 Ve firmě pracuji na pozici/řídící úroveň.   

Tab. 6: Ve firmě pracuji na pozici/řídící úroveň  

 Hodnoty 

Počet  % 

Střední a Top management 42 34,4 

Ostatní zaměstnanecké pozice 80 65,6 

Celkem  122 100 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 4: Ve firmě pracuji na pozici/řídící úroveň (Zdroj:vlastní zpracování) 

 

Výsledky analýzy: Z uvedených odpovědí vyplývá, že při rozdělení zaměstnanců podle 

pracovní pozice zaujímají vyšší procento pozice ostatních zaměstnaneckých pozic 66% 

a střední a Top management – řídící pozice zaujímají ve společnosti 34%, tento 

výsledek byl očekáván.  

 

Otázka č. 5 Sekce    

Tab. 7: Sekce - počet zaměstnanců, kteří vyplnili dotazník  

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 Hodnoty 

Počet  % 

technická sekce 12 9,8% 

sekce logistiky 15 12,3% 

sekce nákupu a produktů 25 20,5% 

obchodní sekce 42 34,4% 

Marketing 8 6,6% 

útvar ředitele a ekonomická sekce 20 16,4% 

Celkem 122 100 

Pracovní pozice 
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Graf. 5: Sekce (Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 8: Sekce – celkový počet zaměstnanců v sekci a počet vyplněných dotazníků na 

sekci  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Graf 6: Sekce – celkový počet zaměstnanců v sekci a počet vyplněných dotazníků na 

sekci (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Hodnoty  

Zaměstnanci 

v sekci  

Zaměstnanci, 

kteří vyplnili 

dotazník 

% 

technická sekce 31 12 38,7% 

sekce logistiky 85 15 17,6% 

sekce nákupu a produktů 24 25 100% 

obchodní sekce 52 42 80,8% 

Marketing 8 8 100% 

útvar ředitele a ekonomická sekce 27 20 74,1% 

Celkem 227 122  

 

Počet zaměstnanců, kteří vyplnili dotazník 

Počet zaměstnanců, kteří vyplnili dotazník 

Sekce 
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Výsledky analýzy: Z uvedených odpovědí vyplývá, podle tabulky číslo 5, že nejvíce 

respondentů bylo z obchodní sekce 42 odpovědí  - 35% a ze sekce nákupu a produktů 

25 odpovědí – 21%. Při podrobnější analýze otázky číslo 5, kdy byly personálním 

oddělením poskytnuty aktuální počty zaměstnanců v jednotlivých sekcích, bylo zjištěno, 

jaký počet zaměstnanců vyplnil dotazník z celého počtu zaměstnanců v dané sekci.  

Podle přehledu v tabulce číslo 7 můžeme vidět, kolik zaměstnanců má daná sekce a 

kolik zaměstnanců z dané sekce vyplnilo dotazník. U sekcí nákupu a produktů, 

marketingu, obchodní sekce a útvar ředitele a ekonomická sekce je vysoké procento 

vyplnění dotazníku nad 70% u sekce nákupu a sekce marketingu dokonce vyplnilo 

dotazník 100% zaměstnanců. U sekce logistiky z celkového počtu 85 zaměstnanců 

vyplnilo dotazník pouze 17% tedy 15 zaměstnanců.  
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Otázka č. 6 Hodnocení zaměstnaneckých benefitů společnosti EMOS spol. s r.o. 

Tab. 9: Hodnocení zaměstnaneckých benefitů společnosti EMOS spol. s r.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky analýzy: 

 

 

 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Výsledky analýzy: Hodnocení zaměstnaneckých benefitů, které společnost EMOS 

poskytuje svým zaměstnancům. V tabulce je zobrazen přehled jednotlivých 

zaměstnaneckých benefitů s hodnocením zda je poskytovaný benefit pro zaměstnance 

motivující a dále také, zda je tento benefit společností poskytován.  

Benefity:  

1. Pružná pracovní doba – tento benefit je motivující – spíše motivující pro 79% 

respondentů. Dále z dotazníkového šetření vyplynulo, že společnost částečně 

naplňuje uspokojení z daného benefitů.  

2. Firemní vzdělávání – tento benefit je motivující pro 77% respondentů. 22% 

respondentů vnímá poskytování tohoto benefitu společností jako uspokojující, 

23% jako částečně uspokojující a 25% jako neuspokojující. 

3. Výuka cizích jazyků - tento benefit je motivující pro 71% respondentů. 43% 

respondentů uvedlo, že na jejich pracovní pozici není tento benefit poskytován. 

Z respondentů, kterým je tento benefit poskytován, vnímá poskytování tohoto 

benefitů společností jako uspokojující. 

4. Sick Days – vzhledem k tomu, že ve firmě EMOS spol. s r.o. tento benefit není 

dosud poskytován, je tato otázka myšlena hypoteticky, tedy pokud by byl tento 

benefit poskytován, do jaké míry by byl pro zaměstnance motivační. Pro 44% 

respondentů je tento benefit jednoznačně motivující. Pro 23% respondentů je 

tento benefit nemotivující.  

5. Dotované stravování – tento benefit je motivující pro 66% respondentů a spíše 

motivující pro 28% respondentů. 51% respondentů vnímá poskytování tohoto 

benefitu společností jako velmi uspokojující. 

6. Životní pojištění hrazené firmou – tento benefit je motivující pro 44% 

respondentů pro 39% respondentů je spíše motivující. 60% respondentů vnímá 

poskytování tohoto benefitů společností jako uspokojující. 

7. Služební telefon i k soukromým účelům – tento benefit je poskytován jen 

zaměstnancům středního a Top managementu. Respondenti, kteří využívají tento 

benefit, ohodnotili jeho poskytování společností jako velmi uspokojující. 

8. Možnost bezúročné půjčky – tento benefit je motivující – spíše motivující pro  

84% respondentů a poskytování tohoto benefitu společností je pro respondenty 

jako uspokojující. 



62 

 

9. Poradenské služby pracovně právní, finanční gramotnost – tento benefit je spíše 

motivující pro 43% respondentů. 34% respondentů uvedlo, že tento benefit není 

na jejich pracovní pozici poskytován. Respondenti, kteří tento benefit využívají, 

ohodnotili jeho poskytování společností uspokojující – částečně uspokojující. 

10. Služební vůz i k soukromým účelům – tento benefit je poskytován 

zaměstnancům středního a Top managementu. Respondenti, kteří využívají tento 

benefit, ohodnotili jeho poskytování společností jako uspokojující.  

11. Služební notebook - tento benefit je poskytován jen zaměstnancům středního a 

Top managementu. Respondenti, kteří využívají tento benefit, ohodnotili jeho 

poskytování společností jako velmi uspokojující – uspokojující. 

12. Odměny pro životní jubilea – tento benefit je motivující – spíše motivující pro 

84 % respondentů. Respondenti ohodnotili jeho poskytování společností jako 

uspokojující.  

13. Slevy na zboží – tento benefit je motivující – spíše motivující pro 84% 

respondentů. Respondenti ohodnotili jeho poskytování společností jako 

uspokojující.  

14. Firemní platební karta – tento benefit je poskytován jen zaměstnancům Top 

managementu. Respondenti, kteří tento benefit využívají, ohodnotili jeho 

poskytování společností jako uspokojující.  

15. Společenské firemní aktivity (EMOSMAN, Vánoční večírek) – tento benefit je 

motivující – spíše motivující pro 75% respondentů. Respondenti ohodnotili jeho 

poskytování společností jak velmi uspokojující.  

16. Dotované kulturní akce a dotované sportovní akce – tyto benefity ohodnotili 

respondenti jako spíše motivující. Poskytování těchto benefitů společností, 

ohodnotili respondenti jako částečně uspokojující. 

Nejvíce mne zaujal benefit Sick Days, který je pro velké množství zaměstnanců 

motivující. Většinu zaměstnaneckých benefitů které společnost svým zaměstnancům 

poskytuje, je pro většinu motivující nebo spíše motivující a poskytování těchto benefitů 

vnímají většinou jako uspokojující. Některé zmiňované benefity nejsou na některých 

pracovních pozicích svým zaměstnancům poskytované, je to z toho důvodu, že 

společnost některé benefitů rozděluje podle zaměstnanecké pozice. Rozdělení některých 

benefitů podle zaměstnanecké pozice najdeme v tabulce č. 2.  
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Otázka č. 7 Další z benefitů, které navrhujete. 

Výsledky analýzy: Jednalo se o otevřenou otázku, kterou vyplnilo 51 respondentů. 

Překvapivý výsledek byl, že z 51 respondentů 33 odpovědělo na otevřenou otázku, že 

by chtěli dovolenou navíc. Z původních 4 týdnů dovolené, které společnost EMOS s.r.o. 

nabízí, požadují zaměstnanci zvýšení na 5 týdnů dovolené. Dalších 10 respondentů 

uvedlo v otevřené otázce zavedení Sick Days.  

 

Otázka č. 8 Pracovní motivy 

Tab. 10: Pracovní motivy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky analýzy: 

 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výsledky analýzy: V tabulce je přehled pracovních motivů a jeho důležitost pro 

zaměstnance, je zde i patrné jak společnost naplňuje uspokojení z jednotlivých kritérií. 

Většina pracovních motivů je pro zaměstnance společnosti důležitá, jen pracovní motiv: 

moc, pravomoc a neformální vztahy na pracovišti jsou pro většinu respondentů spíše 

důležité. Nejdůležitější pracovní motiv, který má nejvíce procent je dobrý pracovní tým, 

dále pak jistota pracovního místa a prosperita podniku a jeho dobrá image jsou na stejné 
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úrovni. Uspokojování jednotlivých pracovních motivů společností EMOS je podle 

respondentů uspokojující. Jen u pracovního motivu možnost profesního růstu 35% 

respondentů zvolilo poskytování pracovního motivu společností jako uspokojující  

a 32% respondentů zvolilo uspokojování pracovního motivu společnosti jako 

neuspokojující, i když je tento pracovní motiv pro většinu respondentů důležitý. U 

pracovního motivu pochvala a uznání 39% respondentů volilo uspokojování pracovního 

motivu společností jako uspokojující, 26% respondentů volilo uspokojování pracovního 

motivu společností jako částečně uspokojující a 24% respondentů volilo uspokojení 

pracovního motivu společností jako neuspokojující ale přitom je pro většinu 

respondentů důležité.   

 

Otázka č. 9 Jak jste spokojen (-a) s výší vaší mzdy? 

Tab. 11: Jak jste spokojen (-a) s výší vaší mzdy 

 Hodnoty 

Počet  % 

ano 10 8,2% 

spíše ano 60 49,2% 

spíše ne 33 27,1% 

ne 19 15,6% 

Celkem 122 100 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Graf 7: Jak jste spokojen (-a) s výší vaší mzdy (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výsledky analýzy: Z uvedených výsledků vyplývá, že velké procento respondentů 49% 

je spíše spokojeno s výší mzdy. Jen 8% z respondentů je zcela spokojeno s výší mzdy. 

27% respondentů je méně spokojeno s výší mzdy a 16% je zcela nespokojeno s výší své 

mzdy.  

Spokojenost s výší mzdy 



65 

 

Podrobnější analýza výsledků otázky týkající se spokojenosti s výší mzdy.  

Tab. 12: Rozdělení spokojenosti s výší mzdy podle jednotlivých sekcí  

Sekce Spokojenost s výší mzdy Celkem  

Ano  Spíše ano Spíše ne  Ne  

technická sekce 2 5 1 4 12 

sekce logistiky 0 6 5 4 15 

sekce nákupu a produktů 1 12 8 4 25 

obchodní sekce 5 23 11 3 42 

marketing 1 2 4 1 8 

útvar ředitele a ekonomická sekce 1 13 3 3 20 

 10 60 33 19  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Graf 8: Rozdělení spokojenosti s výší mzdy podle jednotlivých sekcí (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Výsledky analýzy: Při podrobnější analýze otázky číslo 9 - spokojenost s výší mzdy 

podle sekcí, nám jasně vyplývá, jak jsou spokojeni jednotliví pracovníci s výší mzdy 

podle jednotlivých sekcí. Z předchozího grafu je patrné, že nejvíce respondentů 

odpovědělo na otázku spokojenosti se mzdou spíše ano, tedy 50% respondentů je s výší 

mzdy spíše spokojeno. Na grafu číslo 10 můžeme vidět, že v pěti sekcích nám převládá 

odpověď spíše ano, pouze v sekci marketingu převládá odpověď spíše ne.  

 

 

 

Spokojenost s výší mzdy podle jednotlivých sekcí 
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Tab. 13: Rozdělení spokojenosti s výší mzdy podle délky zaměstnání  

Délka zaměstnání  Spokojenost s výší mzdy Celkem  

 Ano  Spíše ano Spíše ne  Ne  

méně než 1 rok 2 9 3 0 14 

1- 5 let 2 20 11 11 44 

6 - 10 let 2 13 11 2 28 

11 - 15 let 2 9 6 3 20 

16 a více let 2 9 2 3 16 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Graf 9: Rozdělení spokojenosti s výší mzdy podle délky zaměstnání (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Výsledky analýzy: V tabulce číslo 11 můžeme přehledně vidět, jak jsou se mzdou 

spokojeni zaměstnanci rozděleni podle délky zaměstnání. Převládá spíše ano ve všech 

kategorií odpracovaných let. V kategorii méně než rok převládá spíše ano. V kategorii 

1-5 let je 45% respondentů spíše spokojeno s výší mzdy. 25% respondentů je spíše 

nespokojeno s výší mzdy a 25% respondentů je nespokojeno s výší mzdy. Jen 5% je na 

úrovni odpracovaných let 1 – 5 let zcela spokojeno s výší mzdy. V kategorii 6 – 10 

odpracovaných let 46% respondentů je spíše spokojeno s výší mzdy a 39% respondentů 

je s výší mzdy spíše nespokojeno. V kategorii 11 – 15 odpracovaných let je 45% 

respondentů spíše spokojeno s výší mzdy a 30% je spíše nespokojeno s výší mzdy. 

V kategorii 16 a více odpracovaných let je 56% respondentů spokojeno výší mzdy.  

U respondentů pracujících ve společnosti 1 – 5 let je celkem vysoké procento 

nespokojenosti s výší mzdy.  

 

 

Spokojenost s výší mzdy podle délky zaměstnání 
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Otázka č. 10 Je pro Vás stanovený způsob odměňování srozumitelný?  

Tab. 14: Je pro Vás stanovený způsob odměňování srozumitelný?  

 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Graf 10: Je pro Vás stanovený způsob odměňování srozumitelný? (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výsledky analýzy: Z uvedených výsledků vyplývá, že pro 50% respondentů je 

stanovený způsob odměňování zcela srozumitelný a pro 33% respondentů je tento 

způsob odměňování ve společnosti spíše srozumitelný. Pouze 3% respondentů nerozumí 

systému odměňování. 

 

Podrobnější analýza otázky číslo 10, kdy jsou respondenti rozděleni dle sekcí. 

Tab. 15: Srozumitelnost způsobu odměňování podle jednotlivých sekcí  

Sekce Srozumitelnost způsobu odměňování Celkem  

Ano  Spíše ano Spíše ne  Ne  

technická sekce 5 2 4 1 12 

sekce logistiky 4 5 5 1 15 

sekce nákupu a produktů 14 9 2 0 25 

obchodní sekce 22 16 3 1 42 

Marketing 3 2 3 0 8 

útvar ředitele a ekonomická sekce 13 6 0 1 20 

 61 40 17 4  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 Hodnoty 

Počet  % 

ano 61 50,0% 

spíše ano 40 32,8% 

spíše ne 17 13,9% 

ne 4 3,3% 

Celkem 122 100 

Srozumitelnost systému odměňování 
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Graf 11: Srozumitelnost způsobu odměňování podle jednotlivých sekcí (Zdroj: vlastní 

zpracování)  

 

Výsledky analýzy: Z uvedených výsledků vyplývá, že většině respondentů 

z uvedených sekcí, jako je technická sekce, sekce nákupu a produktů, obchodní sekce  

a útvar ředitele a ekonomická sekce, je způsob odměňování srozumitelný. V sekci 

logistiky je respondentům současný způsob odměňování spíše srozumitelný nebo spíše 

nesrozumitelný. V sekci marketingu, byli odpovědi na otázku srozumitelnosti se 

systémem odměňování, rozděleny stejným dílem. 37,5% respondentů shledává tento 

systém odměňování zcela srozumitelný, 25% respondentů shledává tento systém 

odměňování spíše srozumitelný a 37,5% respondentů shledává tento systém 

odměňování spíše nesrozumitelný.  

 

Otázka č. 11 Je pro Vás současný model odměňování dostatečně motivující? 

Tab. 16: Je pro Vás současný model odměňování dostatečně motivující?  

 Hodnoty 

Počet  % 

ano 15 12,3% 

spíše ano 44 36,1% 

spíše ne 38 31,2% 

ne 25 20,5% 

Celkem 122 100 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Srozumitelnost systému odměňování podle jednotlivých sekcí 
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Graf 12: Je pro Vás současný model odměňování dostatečně motivující? (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

Výsledky analýzy: Z uvedených výsledků vyplývá, že pro 36% respondentů je 

současný model odměňování spíše motivující a pro 31% respondentů je současný 

způsob odměňování spíše nemotivující. Pro 20% respondentů, je model odměňování 

zcela motivující a pouze pro 12% respondentů je systém odměňování zcela motivující.  

 

Podrobnější analýza otázky číslo 11, kdy jsou respondenti rozděleni dle sekcí. 

 

Tab. 17: Motivace současného systému odměňování podle sekcí  

Sekce Motivace současného modelu odměňování Celkem  

Ano  Spíše ano Spíše ne  Ne  

technická sekce 4 2 3 3 12 

sekce logistiky 0 4 7 4 15 

sekce nákupu a produktů 3 10 6 6 25 

obchodní sekce 6 15 14 7 42 

Marketing 1 4 2 1 8 

útvar ředitele a ekonomická sekce 1 9 6 4 20 

 15 44 38 25  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

Motivace současného modelu odměňování  
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Graf 13: Motivace dle současného systému odměňování podle sekcí (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

Výsledky analýzy: Z uvedených výsledků vyplývá, že při podrobnějším rozdělení 

respondentů podle jednotlivých sekcí, je různé vnímání motivace současného modelu 

odměňování. Můžeme říci, že pro většinu respondentů je model odměňování spíše 

motivující, ale je i vysoký počet respondentů, kteří označili model odměňování jako 

spíše nemotivující a nemotivující. Toto rozdělení je ve všech sekcí téměř stejné. Při 

podrobnějším procentuálním rozdělení můžeme vidět, v grafu č. 13 že pro 20% 

respondentů je model odměňování nemotivující, to je patrné i při rozdělení na sekce. 

Nemůžeme říci, že by pro některou ze sekcí byl model odměňování spíše čí méně 

motivující. Výsledky jsou i při podrobnějším rozdělení podobné.  

 

Otázka č. 12 Uvítali byste, kdyby část Vaší stávající mzdy byla závislá na 

hospodaření firmy (měsíčně, čtvrtletně, ročně). 

Tab. 18: Uvítali byste, kdyby část Vaší stávající mzdy byla závislá na hospodaření 

firmy (měsíčně, čtvrtletně, ročně).  

 Hodnoty 

Počet  % 

ano 29 23,8% 

spíše ano 52 42,6% 

spíše ne 31 25,4% 

ne 10 8,2% 

Celkem 122 100 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Motivace současného modelu odměňování při rozdělení podle sekcí 
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Graf 14: Uvítali byste, kdyby část Vaší stávající mzdy byla závislá na hospodaření 

firmy (měsíčně, čtvrtletně, ročně). (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výsledky analýzy: Z uvedených výsledků vyplývá, že 42% respondentů by spíše 

uvítalo, kdyby část stávající mzdy by byla závislá na hospodaření společnosti. 23% 

respondentů by zcela tento způsob uvítalo a 25% respondentů by tento způsob spíše 

neuvítalo.  

 

Podrobnější analýza otázky číslo 12, kdy jsou respondenti rozděleni dle sekcí. 

 

Tab. 19: Závislost stávající mzdy na hospodaření firmy při rozdělení podle sekcí  

Sekce  Celkem  

Ano  Spíše ano Spíše ne  Ne  

technická sekce 4 5 2 1 12 

sekce logistiky 4 4 3 4 15 

sekce nákupu a produktů 4 13 6 2 25 

obchodní sekce 11 23 7 1 42 

marketing 1 0 6 1 8 

útvar ředitele a ekonomická sekce 5 7 7 1 20 

 29 52 31 10  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

Část mzdy závislá na hospodaření formy 
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Graf 15: Závislost stávající mzdy na hospodaření firmy při rozdělení podle sekcí (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

 

Výsledky analýzy: Z uvedených výsledků vyplývá, že nejvíce by uvítali tento systém 

mzdy respondenti ze sekce nákupu a produktů 52% respondentů a z obchodní sekce 

55% respondentů.  Sekce technická, logistiky a útvar ředitele a ekonomická sekce tam 

jsou odpovědi respondentů vyrovnané, část by uvítala tento systém mzdy a část spíše 

ne. Respondenti v sekci marketingu by tento systém mzdy spíše neuvítali. To že nejvíce 

by uvítali tento systém mzdy respondenti ze sekce nákupu a produktů a respondenti 

z obchodní sekce může závislý na formě mzdy, která je zaměstnancům nyní poskytnuta.  

 

Otázka č. 13 Domníváte se, že je Vaše práce vzhledem K Vaší kvalifikaci a přínosu 

pro společnost EMOS spol. s.r.o. finančně ohodnocena. 

Tab. 20: Domníváte se, že je Vaše práce vzhledem K Vaší kvalifikaci a přínosu pro 

společnost EMOS spol. s.r.o. finančně ohodnocena  

 Hodnoty 

Počet  % 

naprosto spravedlivě 9 7,4% 

celkem spravedlivě 62 50,8% 

spíše nespravedlivě 44 36,1% 

naprosto nespravedlivě 7 5,7% 

Celkem 122 100 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Část mzdy závislá na hospodaření formy 
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Graf 16: Domníváte se, že je Vaše práce vzhledem K Vaší kvalifikaci a přínosu pro 

společnost EMOS spol. s.r.o. finančně ohodnocena (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výsledky analýzy: Z výsledků analýzy vyplývá, že vysoké procento respondentů 50% 

se domnívá, že je jejich práce vzhledem ke kvalifikaci a přínosu pro společnost 

ohodnocena spravedlivě. Je to celkem vysoké procento respondentů. 36 % respondentů, 

se domnívá, že je jejich hodnocení práce vzhledem ke kvalifikaci a přínosu hodnoceno 

spíše nespravedlivě.  Při porovnání této otázky s otázkou číslo 9. Spokojenost s výší 

mzdy, jsou výsledky téměř stejné. V otázce číslo 9 je přibližně stejné procento 

respondentů spíše spokojeno s výší mzdy jako v této otázce, kdy se ptáme na 

ohodnocení práce respondentů společností. Tyto dvě otázky budou spolu souviset, 

jestliže jsou spíše spokojeni s výší mzdy, tak je i vnímání ohodnocení pracovního 

výkonu na stejné úrovni tedy jsou finančně hodnoceni spíše spravedlivě. 

 

Otázky 14 – 16. 

Otázka č. 14 vedete a hodnotíte své podřízené?  

Tab. 21: Přehled řídících pracovníků na pracovních pozicích  

Ve společnosti pracuji na 

pozici: 

Vedete a hodnotíte své podřízené?  

Ne ano 

hodnota / % hodnota / % 

Střední a Top management 15/ 36% 27 /64% 42 odpovědí (34%) 

Ostatní zaměstnanecké pozice 76/95% 4/5% 80 odpovědí (66%) 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Finanční ohodnocení práce vzhledem ke kvalifikaci a přínosu 
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Výsledky analýzy: Z analýzy otázky číslo 14 a otázky číslo 4, jsme zjistili kolik 

respondentů na pozici Střední a Top management řídí a hodnotí své zaměstnance,  

a kolik respondentů na pozici ostatní zaměstnanecké pozice řídí a hodnotí podřízené. Ze 

122 odpovědí bylo zjištěno, že 34% (42) respondentů pracuje na pozici Střední a Top 

management a z toho 64% řídí a hodnotí své podřízené. Dále bylo zjištěno, že z 80 

respondentů pracujících na ostatních pracovních pozicích 5% řídí a hodnotí své 

zaměstnance. Celkový počet zaměstnanců, kteří řídí a hodnotí své podřízené je 31.  

 

V následující tabulce, bude podrobnější rozbor přehledu řídících a hodnotících pozic 

rozdělených do sekcí.  

Tab. 22: Přehled řídících pracovníků podle sekcí  

Sekce Vedete a hodnotíte své podřízené? Celkem  

Ne  Ano 

Hodnota Hodnota 

Technická sekce 9 3 12 

Sekce logistiky 9 6 15 

Sekce nákupu a produktů 18 7 25 

Obchodní sekce 34 8 42 

Marketing  7 1 8 

Útvar ředitele a 

ekonomická sekce 

14 6 20 

 91 31 122 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z dat uvedených v tabulce č. 15 můžeme říci, že ze 122 respondentů je 34% (42) 

z obchodní sekce, 20% (25) je ze sekce nákupu a produktů a poté následuje sekce útvar 

ředitele a ekonomická sekce, což je 16% (20). Dále z uvedených dat může vyčíst, že 

nejvíce zaměstnanců, kteří řídí a hodnotí své podřízené je v obchodní sekci.  

 

K otázce číslo 14 se vztahuje otázka 15 a 16.  

Analýza výsledků otázky číslo 15. Jaké procento ze mzdy by bylo optimální pro 

hodnocení pracovního chování Vašich podřízených. Na tuto otázku odpovídali pouze 

zaměstnanci, kteří řídí a hodnotí své podřízené.  
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Tab. 23: Jaké procento ze mzdy by bylo optimální pro hodnocení pracovního chování 

Vašich podřízených  

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Graf 17: Jaké procento ze mzdy by bylo optimální pro hodnocení pracovního chování 

Vašich podřízených (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výsledky analýzy: Z předchozí otázky jsme zjistili, že 31 respondentů vede a hodnotí 

své podřízené, tato otázka měla 33 odpovědí tím, že v této otázce byla možnost označit 

dvě odpovědi. Z výsledků je patrné, že 39% respondentů z vedoucích pracovních pozic, 

by si jako optimální procento ze mzdy pro hodnocení pracovního chování podřízených 

zvolilo 25 – 30%, následně pak méně než 25% a to si zvolilo 27% vedoucích 

zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

 Hodnoty 

Počet  % 

méně než 25% 
9 

27% 

25 - 30% 13 39% 

30 - 35% 5 16% 

35 - 40% 6 18% 

více než 40% 0 0% 

Celkem 33 100 

Optimální procento ze mzdy pro hodnocení podřízených 
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Tab. 24: Jaké procento ze mzdy při hodnocení podřízených zaměstnanců, by si zvolili 

vedoucí pracovníci z různých sekcí.  

Rozdělení řídících 

pracovníků podle sekcí 

Jaké procento ze mzdy je optimální pro 

hodnocení pracovního chování podřízených 

Celkem  

Méně než 

25% 

25 – 

30% 

30 – 35% 35 – 

40% 

Technická sekce 0 2 1 0 3 

Sekce logistiky 0 3 3 0 6 

Sekce nákupu a produktů 4 1 1 1 7 

Obchodní sekce 2 3 0 3 8 

Marketing  0 0 0 1 1 

Útvar ředitele a ekonomická 

sekce 

3 3 0 0 6 

 9 13 5 6  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V tabulce můžeme vidět, rozdělení vedoucích zaměstnanců podle sekcí a také, jaké 

procentuální hodnocení volili jednotliví vedoucí zaměstnanci pro své podřízené. Je 

patrné i z předchozího grafu že 39% volilo ohodnocení 25 – 30%, v tabulce ale můžeme 

vidět, jaké procentuální hodnocení volili jednotliví vedoucí zaměstnanci podle sekcí.  

 

Analýza výsledků otázky číslo 16. Preferujete v případě navýšení mezd pro vám 

podřízené zaměstnance. Na tuto otázku odpovídali pouze zaměstnanci, kteří řídí  

a hodnotí své podřízené. V této otázce mohli respondenti zvolit i dvě odpovědi.  

Tab. 25: Preferujete v případě navýšení mezd pro vám podřízené zaměstnance.  

 Hodnoty 

Počet  % 

1 Plošné zvýšení tarifních mezd (základní pohyblivé části mzdy).  12 29% 

2 Poskytnutí mzdových prostředků ve stanoveném objemu pro sekci 

s možností rozhodovat o jejich přidělení formou odměny. 

25 

59% 

3 Poskytnutí FLEXIPAS (daňově zvýhodněné peněžní poukázky na služby) 

plošně všem zaměstnancům. 

1 

2,5% 

4 Poskytnutí FLEXIPAS (daňově zvýhodněné peněžní poukázky na služby) 

s možností rozhodovat o jeho přidělení podle stanoveného kritéria (např. forma 

odměny za mimořádné práce 

4 

9,5% 

Celkem 42 100 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 18. Preferujete v případě navýšení mezd pro vám podřízené zaměstnance. (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

 

Výsledky analýzy: Z analýzy výsledků můžeme vidět, že z 31 respondentů, při výběru 

metody navýšení mezd 59% zvolilo Poskytnutí mzdových prostředků ve stanoveném 

objemu pro sekci s možností rozhodovat o jejich přidělení formou odměny. Dále pak 29% měla 

metoda při navýšení mezd - plošné zvýšení tarifních mezd (základní pohyblivé části mzdy). 

 

Tab. 26: Jakou metodu v případě navýšení mezd pro podřízené zaměstnance preferují 

řídící zaměstnanci jednotlivých sekcí.  

Rozdělení řídících 

pracovníků podle sekcí 

Metoda v případě navýšení mezd Celkem  

1 2 3 4 

Technická sekce 2 3 1 0 6 

Sekce logistiky 1 5 0 0 6 

Sekce nákupu a produktů 2 6 0 1 9 

Obchodní sekce 4 5 0 2 11 

Marketing  1 1 0 0 2 

Útvar ředitele a ekonomická 

sekce 

2 5 0 1 8 

 12 25 1 4  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z následujícího přehledu v tabulce můžeme vidět, že nejvíce byla respondenty volena 

metoda dvě tedy - Poskytnutí mzdových prostředků ve stanoveném objemu pro sekci 

s možností rozhodovat o jejich přidělení formou odměny. I při rozdělení na sekce, můžeme 

vidět, že tato varianta byla nejčastěji volena. Druhá nejčastější byla varianta 1 tedy - Plošné 

zvýšení tarifních mezd (základní pohyblivé části mzdy). 

 

Metody pro navýšení mezd podřízených zaměstnanců 
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4.5 Shrnutí dotazníkového šetření 

 Z dotazníkového šetření vyplývá, že respondenti jsou se systémem společnosti 

spíše spokojeni. Respondenti jsou spíše spokojeni s výší mzdy a model odměňování je 

pro ně spíše motivující. Z analýzy vyplývá, že na celkovou spokojenost respondentů 

s motivačním systémem má největší vliv výše mzdy, poskytování benefitů a také ve 

velké míře pracovní motivy.  

 

 Z benefitů je pro většinu respondentů nejvíce motivující dotované stravování, 

které společnost EMOS spol. s r.o. poskytuje na vysoké úrovni. Většinu benefitů, které 

společnost nabízí, respondenti označili jako motivující nebo spíše motivující a jejich 

poskytování společností se jeví jako uspokojující. Pouze benefit Sick Days je pro 

většinu respondentů motivující, ale není zaměstnancům poskytován. Benefit poradenské 

služby pracovně právní a finanční gramotnost, je pro větší část respondentů spíše 

motivující a je poskytován společností pouze částečně uspokojivě.  

 

 Z nefinanční motivace – pracovních motivů, které jsou ve společnosti EMOS 

spol. s r.o. nabízeny zaměstnancům, byla většina pracovních motivů pro zaměstnance 

ohodnocena jako důležitá, a je společností poskytována na úrovni uspokojující. Pouze 

pracovní motivy, jako je pochvala a uznání a možnost profesního růstu, které jsou pro 

respondenty důležité, společnost poskytuje v porovnání s ostatními motivy spíše 

neuspokojivě.  

 

 Otázky číslo 15 – 16 byly vytvořeny pro praktické využití personálním  

a mzdovým oddělením. Měly ukázat, kolik vedoucích zaměstnanců z každé sekce se 

zúčastnilo výzkumu a jak velkou pohyblivou složku mzdy by přivítali pro hodnocení 

svých podřízených zaměstnanců a jakým způsobem by je motivovali. Vzhledem k tomu, 

že vyhodnocení dotazníku bylo provedeno před obdobím úprav mezd, byla na základě 

výsledků dotazníkového šetření vedením firmy přehodnocena výše pohyblivé složky 

mzdy, vzhledem k celkové výši mzdy. Dosud sjednaná výše 40% byla snížena u 

obchodní sekce na 20 %, a tato složka byla ponechána celá v kompetenci přidělování 

manažerem. Tím dojde ke snížení rizika odchylek v plánech a k posílení pozice 

manažera. 
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5. NÁVRHY ZLEPŠENÍ 

 V této části diplomové práce byly řešeny návrhy na zlepšení motivace 

zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. Tyto návrhy byly provedeny na základě 

výsledků dotazníkového šetření. Návrhy změn povedou ke zlepšení motivačního 

systému a zvýšení spokojenosti zaměstnanců.  

 

5.1  Návrhy zlepšení motivačního systému 

  Dotazníkové šetření poskytlo dostatek informací, k provedení změn 

v motivačním systému společnosti. Pro lepší přehlednost jsou v tabulce znázorněny 

přednosti a nedostatky motivačního systému. 

 

Tab. 27: Přednosti a nedostatky motivačního systému 

Přednosti Nedostatky 

 Benefit dotované stravování. 

 Možnost vzdělávacích programů. 

 Rozmanitost benefitů. 

 Uspokojující poskytování pracovních  

 motivů. 

 Benefit Sick Days. 

 Benefit poradenské služby  

pracovně právní a finanční  

gramotnost. 

 Pracovní motivy pochvala a uznání. 

 Pracovní motiv profesní růst.  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V tabulce můžeme vidět jaké má společnost EMOS spol. s r.o. přednosti a nedostatky 

v motivačním systému. Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že zaměstnanci mají 

největší zájem o Sick Days (rekondiční volno), jedná se o benefit, který není společností 

poskytován. Dalším benefitem jsou poradenské služby v oblasti pracovně právní a 

finanční gramotnosti, které jsou společností poskytovány jen částečně. Dále bylo 

zjištěno, že je pro zaměstnance důležitá pochvala a uznání. Ani jeden z těchto 

motivátorů není podle zaměstnanců dostatečně poskytován. Mezi navrhované změny je 

zařazen: 

 nefinanční benefit Sick Days (rekondiční volno) 

 nefinanční benefit poradenských služeb 

 pochvala 
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5.2  Sick days (rekondiční volno) 

 Jedná se vytvoření benefitu, který společnost EMOS spol. s r.o. neposkytuje 

svým zaměstnancům.  Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zaměstnanci mají velký 

zájem o tento benefit a je pro ně motivující.  

 

 Podmínky pro využití tohoto benefitu jsou následující. Benefit Sick Days bude 

podle návrhu vedení poskytován po dobu tří dnů. Tato doba odpovídá počtu dnů, které 

nejsou placeny v rámci nemocenských dávek.  Zaměstnanci mohou tento benefit využít 

různým způsobem. Mohou ho využít v celku, tedy využijí celé tři dny, nebo si jej 

mohou libovolně rozdělit v průběhu roku. Pokud tento benefit nebude vyčerpán během 

roku, nelze jej převést do dalšího roku, tedy možnost využití propadá a následující rok 

je možnost čerpat opět jen tři dny Sick Days. Pro výpočet zvýšených nákladů při 

poskytnutí Sick Days lze zaměstnance rozdělit do dvou kategorií, a to na zaměstnance, 

kteří mohou svou práci přeložit, provést dříve nebo později, a zaměstnance, kteří 

nemohou svou práci přeložit, tedy je nutná jejich fyzická přítomnost na pracovišti a 

pokud nejsou přítomni, musí být nahrazeni jiným zaměstnancem. Pro čerpání tohoto 

benefitu budou platit stejná pravidla, jako pro čerpání řádné dovolené (dle Zákoníku 

práce zák. 262/2006 Sb. a Pracovního řádu). 

 

 Personální oddělení nemusí vytvořit úplně nový program pro čerpání tohoto 

benefitu, může pro čerpání tohoto benefitu upravit program, který personální oddělení 

využívá u čerpání řádné dovolené.   

 

Výpočet nákladů na Sick Days  

Z celkového počtu 227 zaměstnanců ve společnosti pracuje 104 zaměstnanců, jejichž 

práce musí být nahrazena přítomností jiného zaměstnance na pracovišti. Jedná se o 

skladníky, recepční, elektromechaniky ev. řidiče. Průměrná mzda u těchto zaměstnanců 

je 119 Kč/hod.  Náklady na náhradu mezd těchto zaměstnanců po dobu čerpání Sick 

Days tvoří skutečné náklady pro firmu navíc.  

Náklady na náhradu mzdy pro zaměstnavatele pro 104 zaměstnanců jsou ve výši 

297 024 Kč bez odvodů, včetně odvodů náklady činí 398 012 Kč. 
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Tab. 28: Výpočet nákladů na Sick Days 

Počet zaměstnanců, jejichž práce musí 

být nahrazena 

104 

Průměrná mzda těchto zaměstnanců 119,- 

Počet odpracovaných hodin za jeden 

den 

8 

Počet dní čerpání Sick Days 3 

Celkový náklad bez odvodů za 

zaměstnance 

297 024,- 

Celkový náklad i s odvody za 

zaměstnance 

398 012,- 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výpočet: 

104*119*8*3 = 297 024Kč bez odvodů 

297 024*1,34= 398 012Kč s odvody za zaměstnance 

 

Zbývajících 123 zaměstnanců si musí svoji práci vykonat zvýšeným úsilím, jinou 

organizací práce ev. prací přesčas, která je však již zahrnuta v jejich běžné mzdě. 

Vícenáklady u této skupiny tedy nevzniknou.  

 

Přínosy nového benefitu Sick Days pro zaměstnance: 

- Zvýšení spokojenosti. 

- Efektivnější plánování pracovního a osobního života. 

- Možnost využití tohoto benefitu podle potřeby. 

- Nedojde k poklesu mzdy u zaměstnance z důvodu krátkodobé nemoci.  

 

Přínosy nového benefitu Sick Days pro firmu: 

- Zvýšení pracovní motivace zaměstnanců a spokojenosti zaměstnanců.  

- Optimalizace čerpání řádné dovolené bez převodu do dalšího kalendářního roku. 

- Snížení nemocnosti. 

- Zabránění šíření nemoci mezi zaměstnanci. 

 

Doporučuji propagaci tohoto benefitu v rámci personálního marketingu (ten zahrnuje  

i formu sdělování informací přes e-mail, firemní skype, intranet, telefon, telekonference, 

pravidelné porady a jiná setkání vedení firmy se zaměstnanci). Důležitým informačním 
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kanálem jsou interní noviny – Infonoviny. V těchto novinách bude zveřejněn článek  

o možnosti čerpání tohoto benefitu a pravidla jeho čerpání  

(vč. rozšíření pracovních náplní odpovědných osob na pozicích mzdové účetní  

a metodika OLZK). Tato pravidla musí být uvedena i v pracovním řádu společnosti 

EMOS spol. s r.o. 

 

5.3 Poradenské služby 

 Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že benefit poradenské služby je 

pro zaměstnance motivující, ale velké procento zaměstnanců odpovědělo, že na jejich 

pracovních pozicích není tento benefit poskytován. Tento benefit není konkrétně popsán 

v pracovním řádu společnosti.  

 

 Společnost poradenské služby poskytuje, a jsou poskytovány nejen 

zaměstnancům, ale i jejich rodinným příslušníkům. Jedná se o poradenské služby 

v oblasti pracovního, rodinného a obchodního práva, daňové poradenství a rovněž 

poradenství v oblastech činnosti firmy, jako např. monitorovací technika a zabezpečení 

objektů, osvětlení a podobně.  

 

 Tuto poradenskou činnosti poskytují odborní zaměstnanci firmy v rámci svých 

pracovních povinností a je poskytována formou individuálních konzultací podle 

konkrétních životních situací, které zaměstnanci aktuálně řeší. Je možné poskytovat tyto 

konzultace v rámci pracovní doby nebo po pracovní době. Zaměstnanci, kteří poskytují 

tyto poradenské služby, jsou manažeři, odměňovaní smluvní měsíční mzdou a sami jsou 

povinni si organizovat svůj čas tak, aby vznikl prostor pro tuto službu zaměstnancům. 

Tento benefit je společností EMOS spol. s r.o. poskytován všem zaměstnancům, ale 

využívá ho jen malá část. Je to způsobeno tím, že zaměstnanci nejsou dostatečně 

informování o možnosti využití tohoto benefitu.  

 

 Doporučuji propagaci tohoto benefitu v rámci personálního marketingu (ten 

zahrnuje i formu sdělování informací přes e-mail, firemní skype , intranet, telefon, 

telekonference, pravidelné porady a jiná setkání vedení firmy se zaměstnanci, 

Infonoviny).  
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Přínosy poradenských služeb pro zaměstnance: 

- Možnost využití v rámci pracovní doby. 

- Možnost využití i pro rodinné příslušníky zaměstnanců. 

 

5.4 Pochvala 

 Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že pracovní motiv pochvala  

a uznání není považována na všech pracovních pozicích jako uspokojující. Někteří 

zaměstnanci poskytování tohoto benefitů označili jako neuspokojující. To může 

vypovídat o tom, že ne všem zaměstnancům se dostává přiměřené pochvaly za pracovní 

výkon, kterou zaměstnanci od vedení firmy očekávají. 

 

Doporučení pro společnost 

 Pochvala je typem nefinanční morální motivace, pro některé zaměstnance, může 

být velice důležitá, v některých případech může být důležitější než finanční motivace. 

S pochvalou je úzce spojeno i uznání. V Maslowově hierarchii potřeb je uznání těsně 

pod vrcholem pyramidy. Tento typ motivace je velmi důležitý, vytváří zaměstnancům 

sebedůvěru, když jsou podřízeným chváleni, také podněcuje jejich vnitřní motivaci.  

 

 Je důležité, aby pochvala probíhala na všech pracovních pozicích. I pozice, které 

se mohou zdát méně důležité, jsou pro společnost významné například uklízečky, 

recepční, skladníci i na těchto pozicích je důležité zaměstnance chválit a tak podnítit 

jejich vnitřní motivaci k pracovnímu výkonu. Společnost by měla klást důraz na to, aby 

všichni vedoucí zaměstnanci chválili své podřízené a vyhledávali důvody, proč je 

chválit. Mohou tak učinit minimálně během formalizovaných hodnotících pohovorů, 

které ve společnosti probíhají jednou za rok. To ale nevylučuje kritiku či postih za 

špatně odvedenou práci. Technika hodnocení zaměstnanců, motivace zaměstnanců  

a vedení lidí jsou témata, která absolvují manažeři v rámci plánovaných manažerských 

seminářů a školení.  
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Náklady na školení vedoucích zaměstnanců 

Školení se zúčastňuje 10 manažerů z TOP managementu + 1 personalista tedy skupina 

11 lidí. Jedná se většinou o dvoudenní seminář., který je objednán přímo na míru podle 

aktuálních požadavků firmy. Cena tohoto semináře je 70 000 Kč bez DPH (zahrnuje  

i studijní materiály), v ceně není zahrnut pronájem sálu a techniky, jelikož školení se 

koná v prostorách společnosti EMOS spol. s r.o., kdy společnost využívá vlastní 

techniku (dataprojektor, flipcharty, apod.) 

Další náklady jsou náklady na cestovné a ubytování lektora, ty činí 3 000 Kč bez DPH. 

 

Tab. 29: Výpočet nákladů na školení vedoucích zaměstnanců 

Cena za školení 11 zaměstnanců 70 000,- 

Náklady na pronájem a technika  0 

Náklady na ubytování a cestovné lektora  3 000,- 

Celkem náklady  73 000,-  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Další náklady na mzdy nevzniknou, protože školení je v rámci pracovní doby těchto 

TOP manažerů. Po dobu nepřítomnosti těchto zaměstnanců, zastupují tyto zaměstnance 

pověření zaměstnanci firmy. 

 

Přínosy pochvaly:  

 Podporuje zaměstnance k vyšším výkonům. 

 Posiluje sebedůvěru zaměstnanců a zvyšuje spokojenost s vykonávanou prací. 

 Podněcuje vnitřní motivaci zaměstnanců. 

 Zaměstnanci mají dobrý pocit z ocenění jejich pracovního výkonu. 
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5.5 Shrnutí návrhové části 

Navrhovanými změnami jsou: 

 zavedení nefinančního benefitu Sick Days (rekondiční volno) 

 návrhy v oblasti nefinančního benefitu poradenských služeb 

 návrh v oblasti pracovního motivu pochvala 

 

Celkové náklady, které společnosti vzniknou zavedením nového benefitu Sick Days  

a doporučeními v oblasti již zavedených benefitů a pracovních motivů jsou: 

 

Náklady Sick Days – 398 012Kč 

Školení hodnotících zaměstnanců jsou 73 000Kč  

Celkem tedy 471 012Kč  

 

V případě že společnost EMOS spol. s r.o. přijme mnou navržená opatření a doporučení 

celková výše nákladů bude 471 012 Kč za rok. 
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ZÁVĚR 
   

 V diplomové práci jsem se zabývala problematikou motivačního systému 

v souvislosti se zvýšením pracovní spokojenosti zaměstnanců dané společnosti. 

Motivace, je jednou z klíčových otázek, kterou by měl řešit každý úspěšný manažer. 

Pokud chce být podnik na trhu úspěšný a dosahovat vytyčených cílů, potřebuje nejen 

dostatek materiálu, finančních a informačních zdrojů, ale také kvalifikované a loajální 

zaměstnance.  

 

 Cílem diplomové práce bylo zmapovat současný motivační systém EMOS spol. 

s r.o. Na základě analýzy společnosti a dotazníkového šetření došlo ke zjištění 

nedostatků motivačního sytému a současně byla navržena opatření, která by měla vést 

ke zvýšení pracovní motivace zaměstnanců. 

 

 V praktické části jsem charakterizovala společnost EMOS spol. s r.o. její 

historii, strategie, cíle a další informace. Poté jsem provedla analýzu a popis 

motivačního systému včetně dotazníkového šetření. Společnost EMOS spol. s r.o. má 

motivační systém na velmi vysoké úrovni a snaží se o pravidelnou aktualizaci tohoto 

systému. Společnost je schopna velice pružně reagovat na případné podněty 

zaměstnanců, a je také schopna tyto změny rychle implementovat do reálných procesů. 

Na základě výsledků dotazníkového šetření jsem nenalezla žádné vážné nedostatky, 

které by zásadním způsobem ovlivňovaly chod společnosti a motivaci zaměstnanců. I 

přesto navrhuji doporučení v oblasti rozšíření nabídky benefitů o Sick Days, lepší 

informovanosti zaměstnanců v rámci poradenských služeb a častější využívání 

nefinančních pracovních motivů (pochvala). Výše uvedené návrhy zlepšení byly 

konzultované s oddělením lidských zdrojů a v současné době se pracuje na samotném 

zavedení do praxe.  

 Dobře motivování zaměstnanci mohou přinést společnosti lepší výsledky. 

V dnešní době zaměstnanci patří k jedné z klíčových konkurenčních výhod, a proto je 

důležité věnovat problematice motivace zaměstnanců a péči o zaměstnance velkou 

pozornost. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Přehled teorií motivace (Zdroj: ARMSTRONG, M. Řízení lidských 

zdrojů, 2007. s. 221) 

 Kategorie  Typ  Teoretik  Shrnutí teorie  Důsledky  

Instrumentalita  Taylorismus  Taylor  Jestliže děláme jednu věc, 

vede to k jiné věci. Lidé 

budou motivovaní k práci, 

jestliže odměny a tresty 

budou přímo provázány 

s jejich výkonem. 

Základ primitivních 

pokusů motivovat lidi 

pomocí stimulů. Často se 

používá jako zdůvodnění 

pro odměňování založené 

na výkonu, ačkoliv to jen 

zřídka představuje 

efektivní motivátor. 

Teorie 

zaměřená na 

obsah 

Hierarchie 

potřeb 

Maslow Existuje hierarchie pěti 

potřeb: fyziologických, 

jistoty a bezpečí, 

sociálních, uznání, 

seberealizace. Potřeby 

vyšší úrovně se objeví 

teprve tehdy, jsou-li 

uspokojeny potřeby nižší 

úrovně. 

Orientuje pozornost na 

různé potřeby, které 

motivují lidi, a na to, že 

uspokojená potřeba již 

není motivátorem. Pojetí 

hierarchie má praktický 

význam.  

Dvoufaktorový 

model 

Satisfaktory/ 

dissatisfaktory 

Herzberg Uspokojení z práce 

ovlivňují dvě skupiny 

faktorů: 1. ty které vnitřně 

souvisejí s prací, jako je 

úspěch, uznání, 

odpovědnost a růst. 

2. ty které stojí mimo 

práci, jako je mzda/plat 

nebo pracovní podmínky. 

Identifikuje řadu 

základních potřeb, tj. 

úspěch, uznání, funkční 

postup, autonomii a práci 

samu. Silně ovlivňuje 

přístupy k vytváření 

pracovních úkolů a 

pracovních míst. Orientuje 

pozornost na pojetí vnitřní 

a vnější motivace a na 

skutečnost, že vnitřní 

motivace vyplývající 

hlavně z práce samé má 

dlouhodobější účinek. Je 

tedy argumentem pro to, 

aby systémy odměňování 

nabízeli peněžní i 

nepeněžní odměny. 

Teorie 

zaměřené na 

proces 

Expektační 

teorie 

Vroom, 

Porter a 

Lawler 

Motivace a výkon jsou 

ovlivněny: 1. vnímaným 

spojením mezi úsilím a 

výkonem, 2. vnímaným  

spojením mezi výkonem a 

výsledky a 3. významem 

výsledku pro danou osobu. 

Úsilí závisí na 

Rozhodující teorie pro 

přístupy k odměňování, tj. 

že musí existovat vazba 

mezi úsilím a odměnou, 

odměna by měla být 

dosažitelná a měla by stát 

za to. 
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pravděpodobnosti, že po 

tomto úsilí bude 

následovat odměna a že 

odměna stojí za to. 

Teorie cíle Latham a 

Locke  

Motivace výkon se zlepší, 

jestliže lidé mají náročné, 

ale přijatelné cíle a 

dostává se jim zpětné 

vazby. 

Poskytuje argumenty pro 

procesy řízení pracovního 

výkonu, stanovování cílů a 

zpětnou vazbu. 

Teorie 

spravedlnosti 

Adams Lidé jsou motivovanější, 

když se s nimi zachází 

slušně a spravedlivě. 

Potřeba vytvořit 

spravedlivé odměňování a 

spravedlivé postupy 

v oblasti zaměstnávání 

lidí. 
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Příloha č. 2: Přehled peněžních odměn a pobídek pro pracovníky prodeje.
96

 

Metoda  Rysy Výhody Nevýhody Vhodnost 

Pouze plat Pevný plat, 

žádné provize 

nebo bonusy 

Povzbuzuje spíše ke 

službám zákazníkovi, než 

aby vyvíjel tlak na prodeje; 

řeší problém pracovníků, 

kteří pracují v nových 

nebo pro prodej 

neproduktivních územích; 

zajišťuje příjem tehdy, 

když v prodeji nastávají 

výkyvy, které nemá 

pracovník pod kontrolou. 

Žádné přímé motivování 

pomocí peněz; může 

přitahovat méně úspěšné 

lidi, kteří jsou 

vydržování vysoce 

úspěšnými; zvyšuje fixní 

náklady prodeje, protože 

mzdové náklady se 

neodrážejí ve výsledcích 

prodeje.  

Když reprezentování 

podniku je důležitější než 

přímý prodej; pracovníci 

mají vliv na objem 

prodeje, to co je důležité 

jsou služby zákazníkovi. 

Plat plus 

provize 

Základní plat 

plus peněžní 

provize 

vypočítaná jako 

procento 

z objemu nebo 

hodnoty prodeje 

Přímé peněžní motivování 

vázané na to, co pracovníci 

mají skutečně dělat, tj. 

prodávat; ale pracovníci 

nejsou výhradně závislí na 

provizi – mají jakýsi 

„polštářek“ v podobě 

základního platu 

Vázat plat na objem nebo 

hodnotu prodeje je příliš 

primitivní a surový 

způsob a může vést 

k tomu, že se pracovníci 

v honbě za prodejem 

soustředí na produkty, 

které se snadněji 

prodávají, a nikoliv na 

produkty, které přinášejí 

větší zisk; může to vést 

k nátlakovému prodeji. 

Když se věří, že cestou 

k vyššímu prodeji je 

nabídnout určité 

dodatečné peníze za 

výsledky, ale přitom je 

pořád ještě potřeba mít 

základní plat, aby se 

přilákali lidé, kteří chtějí 

být zajištěni pevným 

základním platem, ale 

kteří zároveň aspirují na 

zvýšení svého platu 

pomocí vlastního úsilí. 

Plat plus 

bonus 

Základní plat 

plus peněžní 

bonus založený 

na dosažení a 

překročení cílů 

nebo 

stanoveného 

množství 

prodeje a 

splnění dalších 

cílů prodeje 

Poskytuje peněžní 

motivaci, ale úkoly mohou 

být pružné, aby se zajistilo, 

že bude dosaženo 

konkrétních cílů prodeje, 

například prodeje 

přinášejícího vysoký zisk 

či vysokou úroveň služeb 

zákazníkům. 

Nemusí být vidět jasná 

spojnice mezi úsilím a 

odměnou; 

administrativní 

záležitosti mohou být 

složité; prodejci to 

mohou považovat za 

obtížně srozumitelné a 

mohou odmítat jiná 

kritéria výkonu než 

prodeje jako subjektivní 

Když je důležitá 

flexibilita v poskytování 

odměn; když se cítí, že je 

třeba motivovat prodejce, 

aby se zaměřili na jiné 

stránky své práce, než je 

prostá maximalizace 

objemu prodeje. 

Pouze 

provize 

Pouze provize 

založené na 

procentu 

z objemu nebo 

hodnoty 

prodeje, 

neexistuje žádný 

základní plat 

Nabízí přímou peněžní 

pobídku; přitahuje vysoce 

výkonné prodejce; 

zajišťuje, že náklady 

prodeje se mění přímo 

úměrně prodeji;   

Vyžaduje málo 

bezprostředního dohledu.  

Vede k nátlakovému 

prodeji; může přitahovat 

špatné druhy lidí, kteří 

jsou zainteresováni jen 

na prodeji, nikoliv na 

službách zákazníkům; 

zaměřuje pozornost spíše 

na velká množství než na 

ziskovost. 

Když výkon prodejů 

závisí hlavně na 

schopnosti prodávat a lze 

jej měřit bezprostředními 

výsledky prodeje; když 

nejsou pracovníci 

zapojováni do 

neprodejních činností; 

když pokračování vztahů 

se zákazníky je poměrně 

nedůležité.  

Dodatečné 

nepeněžní 

odměny 

Pobídky, ceny, 

automobily, 

uznání, 

příležitosti 

k růstu 

Používání účinných 

peněžních motivátorů.  

Administrativa s nimi 

spojená může být 

obtížná; nejsou přímou 

pobídkou. 

Když se věří, že je třeba 

vylepšit jiné metody 

odměňování nabídkou 

dodatečných motivátorů.  
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Příloha č. 3: Porovnání systémů odměňování podle výsledků pro manuální 

pracovníky
97

 

Volba  Hlavní 

rysy  

Pro zaměstnavatele Pro pracovníky Vhodnost  

Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody 
Úkolová 

mzda 

Odměna 

přímo 

závislá na 

výstupu 

Přímé 

motivování; 

jednoduchost, 

snadno se 

provádí. 

Ztráta kontroly 

nad výstupem, 

problémy 

s kvalitou. 

Možnou 

krátkodobě 

předvídat 

výdělky a 

mít je pod 

kontrolou; 

samostatná 

regulace 

tempa práce 

Je obtížnější 

předvídat a 

mít pod 

kontrolou 

výdělky 

v dlouhodobé 

perspektivě; 

práce může 

být stresující a 

způsobovat 

onemocnění 

z neustále se 

opakující 

práce.  

Dosti omezené 

použití na práce, 

v nichž má 

pracovník pod 

kontrolou 

množství 

vyrobených 

jednotek, 

například 

v zemědělství, 

oděvnictví, ve 

zpracovatelskýc

h odvětvích. 

Systémy 

normování 

práce 

Normování 

práce 

používané 

ke stanovení 

standardních 

úrovní 

výstupu 

během 

určitého 

období nebo 

norem 

spotřeby 

času na práci 

či úkol; 

bonus je 

závislý na 

porovnání 

normy 

výkonu se 

skutečným 

výkonem 

nebo 

s úsporou 

času.  

Nabízí to, co 

se jeví jako 

„vědecká“met

oda spojování 

odměny 

s výkonem; 

může vést 

k významném

u růstu 

produktivity 

alespoň 

krátkodobě.   

Systémy jsou 

drahé, časově 

náročné a 

obtížně se 

provádějí, 

mohou příliš 

snadno 

degenerovat a 

způsobit 

neúměrný růst 

mezd 

v důsledku 

špatných norem. 

Zdají se být 

objektivněji 

metodou 

vazby mezd 

a výkon; 

pracovníci 

mohou být 

zapojeni do 

procesu 

vytváření 

norem, aby 

se zajistila 

spravedlivost 

a správnost.  

Normování je 

vždy poněkud 

subjektivní 

záležitost a 

výsledky 

mohou kolísat 

v důsledku 

měnících se 

požadavků na 

práci, což 

nemusí mít 

pracovník pod 

kontrolou. 

Pro práce 

opakující se 

v krátkém 

cyklu, kde 

změny ve 

struktuře prací 

nebo v podobě 

práce jsou málo 

časté, prostoje 

jsou omezené a 

manažeři či 

mistři jsou 

schopni tento 

systém řídit a 

udržovat. 

Mzda 

s měřeným 

denním 

výkonem  

Odměna 

stanovená 

nejvyšší 

sazbou na 

základě 

srozumění, 

že se udrží 

vysoká 

úroveň 

výkonu 

měřená 

Pracovníci 

jsou povinni 

odvádět 

konkrétně 

stanovenou 

úroveň 

výkonu. 

Cíle výkonu se 

mohou stát 

snadno 

dosažitelnými 

normami a 

může být 

obtížné to 

změnit. 

Nabízí 

vysoce 

předpovědite

lné výsledky. 

Pracovníci 

nemají 

příležitost být 

odměňováni 

podle svého 

úsilí.  

Každý musí být 

naprosto oddán 

vykonávání své 

práce; podstatné 

jsou vysoké 

standardy 

měření práce; 

dobré systémy 

kontroly 

k rozpoznávání 

nedostatků 
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pomocí 

určitých 

standardů. 

v plnění úkolů. 

odměna 

podle 

výkonu 

Odměny 

k základním 

sazbám 

vztahující se 

k hodnocení 

individuální

ho výkonu. 

Odměňují 

individuální 

přispění, aniž 

by bylo nutné 

měřit nebo 

normovat 

práci; vhodné 

pro 

zpracovatelská 

odvětví 

s vyspělou 

technologií.  

Měření 

posuzování 

výkonu může 

být obtížné; 

nepřináší to 

žádnou přímou 

pobídku. 

Příležitost 

být 

odměňován 

za vlastní 

úsilí, aniž by 

byl 

pracovník 

vystaven 

systému 

odměňování 

podle 

výsledků.  

Posuzování, 

hodnocení 

pracovního 

výkonu pro 

účely 

rozhodování o 

odměnách 

může být 

zkreslené, 

nedůsledné, 

nebo 

nepodložené 

důkazy. 

Jako součástí 

programu 

harmonizace 

odměňování 

(manuálních a 

ostatních 

pracovníků); 

jako alternativa 

systémů 

normování 

práce nebo 

zlepšování 

systémů 

vysokých 

denních sazeb. 

Skupinové 

nebo 

týmové 

odměny 

Skupinám 

nebo týmům 

jsou 

vypláceny 

odměny na 

základě 

jejich 

výkonu 

v podobě 

plnění 

norem nebo 

dosahování 

cílů 

Povzbuzuje 

týmovou 

spolupráci a 

týmové úsilí; 

nejsou příliš 

individualizov

ané. 

Přímý 

pobídkový 

účinek může být 

omezený; závisí 

na dobrém 

normování a 

měření práce 

nebo na 

existenci 

jasného 

skupinového 

výstupu nebo na 

jasných cílech 

produktivity. 

Odměny 

(bonusy) 

mohou jasně 

záviset na 

společném 

úsilí 

skupiny; 

minimalizuje 

se kolísání 

výsledků.  

Závisejí na 

efektivním 

normování a 

měření práce, 

což vždy 

nebývá; 

nerespektuje 

se individuální 

úsilí a 

přispění. 

Když je důležitá 

týmová práce a 

úsilí týmu lze 

dobře měřit a 

posuzovat; jako 

alternativa 

k individuálním

u odměňování 

podle výsledků 

v případech, kdy 

je neefektivní. 
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Příloha č. 4: Vzor dotazníkové šetření 

Vážená paní / Vážený pane, 

ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku zabývajícího se motivací 

zaměstnanců ve společnosti EMOS spol. s r.o. 

Tento dotazník bude sloužit jako podklad pro vypracování mé diplomové práce. Dotazník je 

zcela anonymní, poskytnuté informace slouží pouze pro studijní účely a nebudou nijak zneužity. 

Odpovězte prosím, na každou otázku. Dotazník nezabere více než 10 minut. Děkuji za Vaši 

ochotu, věnovaný čas a pravdivost odpovědí při vyplňování. 

 

Bc. Jana Alexyová 

Fakulta podnikatelská, 

Vysoké učení technické v Brně. 

 

1 část - ÚVOD 

1. Věková kategorie 

 Do 25 let 

 26 - 35 let 

 36 - 50 let 

 50 a více let 

 

2. Nejvyšší ukončené vzdělání 

 základní 

 SŠ bez maturity 

 SŠ s maturitou 

 vyšší odborné 

 bakalářské 

 vysokoškolské 

 jiné 

 

3. Jak dlouho pracujete ve společnosti EMOS spol. s r.o.? 

 méně než 1 rok 

 1 - 5 let 

 6 - 10 let 

 11 - 15 let 

 16 let a více 

 

4. Ve firmě pracuji na pozici/ řídící úroveň 

 střední a Top management 

 ostatní zaměstnanecké pozice 

 

 

5. Sekce 

 technická sekce 

 sekce logistiky 

 sekce nákupu a produktů 

 obchodní sekce 

 marketing 

 útvar ředitele a ekonomická sekce 
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2. část – BENEFITY 

6. Hodnocení zaměstnaneckých benefitů společností EMOS. Vybranou odpověď 

označte křížkem.  

 

 

         

 

 

 

 Následující benefity jsou pro mne:  Jak společnost naplňuje 

uspokojení z jednotlivých benefitů. 

Ohodnoťte 1 - 5 

Pokud pro některý z benefitů vyberete 

hodnocení „nemotivující“, dále s ním již 

v následující části dotazníku nepracujte 

M
o

ti
v

u
jí

cí
 

S
p

íš
e
 

m
o

ti
v

u
jí

cí
 

S
p

íš
e
 

n
em

o
ti

v
u

jí
cí

 

N
em

o
ti

v
u

jí
cí

 1 2 3 4 5 

Pružná pracovní doba          

Firemní vzdělávání           

Výuka cizích jazyků          

Sick Days pro všechny zaměstnance 

stejná délka 

         

Sick Days podle odpracovaných let          

Dotované stravování          

Životní pojištění hrazené firmou          

Služební telefon i k soukromým účelům          

Možnost bezúročné půjčky          

Poradenské služby – pracovně právní, 

finanční gramotnost 

         

Služební vůz i k soukromým účelům          

Služební notebook          

Odměny pro životní jubilea          

Slevy na zboží          

Firemní platební karta          

Společné firemní aktivity (EMOSman, 

Vánoční večírek) 

         

Dotované kulturní akce          

Dotované sportovní akce          

 

1 velmi uspokojuje 

2 uspokojuje 

3 částečně uspokojuje 

4 neuspokojuje 

5 na mé pracovní pozici není poskytován 
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7. Další z benefitů, které navrhujete: 

 

………………………………………………………………… 

 

 

 

3. část – NEFINNAČNÍ MOTIVACE 

 

8. Pracovní motivy. Vybranou odpověď označte křížkem.  

 

 

 

 

 

 

 Následující kritéria jsou pro 

mne: 

Jak společnost naplňuje 

uspokojení z  

jednotlivých kritérií. 

Ohodnoťte 1 - 4 

Pokud pro některé z kritérií vyberete 

hodnocení „nemotivující“, dále s ním již 

v následující části dotazníku nepracujte 

D
ů

le
ži

té
  

S
p

íš
e
  

d
ů

le
ži

té
 

S
p

íš
e
 

n
ed

ů
le

ži
té

 

N
ed

ů
le

ži
té

 

1 2 3 4 

Moc, pravomoc (postavení ve firmě)         

Dobrý pracovní tým         

Osoba přímého nadřízeného         

Zodpovědná práce         

Tvůrčí, zajímavá a kreativní práce         

Možnost profesního růstu         

Uplatnění znalostí a dovedností         

Jistota pracovního místa         

Neformální vztahy na pracovišti         

Prosperita podniku a jeho dobrá image         

Pochvala uznání         

Příjemné pracovní prostředí         

 

 

 

 

 

 

1 velmi uspokojuje 

2 uspokojuje 

3 částečně uspokojuje 

4 neuspokojuje 
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4. část – FINANČNÍ MOTIVACE 

 
9. Jste spokojen (-a) s výší vaší mzdy? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 

10. Je pro Vás stanovený způsob odměňování srozumitelný? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 

11. Je pro vás současný model odměňování dostatečně motivující? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 

12. Uvítali byste, kdyby část Vaší stávající mzdy byla závislá na hospodaření firmy 

(měsíčně, čtvrtletně, ročně). 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 

 

13. Domníváte se, že je Vaše práce vzhledem k Vaší kvalifikaci a přínosu pro 

společnost EMOS spol. s r.o. finančně ohodnocena: 

 naprosto spravedlivě 

 celkem spravedlivě 

 spíše nespravedlivě 

 naprosto nespravedlivě 

 

 

14. Vedete a hodnotíte své podřízené: 

 ne 

 ano 

 

15. Pokud jste odpověděl/a v předchozí otázce č. 14 ano, jaké procento ze mzdy by 

bylo optimální pro hodnocení pracovního chování Vašich podřízených: 

 V předchozí otázce číslo 14. Jsem odpověděl/a NE. 

 Méně než 25 % 

 25 - 30% 

 30 – 35% 

 35 – 40% 

 Více než 40% 
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16. Pokud jste odpověděl/a v předchozí otázce č. 14 ano, preferujete v případě 

navýšení mezd pro Vám podřízené zaměstnance: 

 V předchozí otázce číslo 14. Jsem odpověděl/a NE. 

 Plošné zvýšení tarifních mezd (základní a pohyblivé části mzdy). 

 Poskytnutí mzdových prostředků ve stanoveném objemu pro sekci s možností 

rozhodovat o jejich přidělení formou odměny. 

 Poskytnutí FLEXIPAS (daňově zvýhodněné peněžní poukázky na služby) plošně všem 

zaměstnancům. 

 Poskytnutí FLEXPAS (daňově zvýhodněné peněžní poukázky na služby) s možností 

rozhodovat o jeho přidělení podle stanoveného kritéria např. (forma odměny za 

mimořádné práce).  

 

 

 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


