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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou motivace a spokojenosti zaměstnanců. 

Teoretická část se zaměřuje na definování základních pojmů motivace, spokojenosti a 

vzdělávání. Popisuji teorii motivace, nebo faktory pracovní spokojenosti.   

Jak se plánuje vzdělávání a jaká je jeho realizace, definování pojmu učení a celkové 

charakteristiky motivace zaměstnanců. 

V praktické části charakterizuji konkrétní společnost. Dále se zaměřuji na aktuální 

motivaci zaměstnanců. Na základě dotazníkového šetření analyzuji současný stav, 

vyvozuji z něj závěry a navrhuji potřebná opatření, která by mohla být prospěšná jak 

společnosti, tak zaměstnancům. V současné době je motivace jeden z nejdůležitějších 

stimulů, jak mít spokojené zaměstnance. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Motivace, spokojenost, vzdělávání, učení, rozvoj zaměstnanců, plánování, dotazníkový 

průzkum. 

 

ABSTRACT 

This master´s thesis is focused on motivation and satisfaction of employees. The 

theoretical part focuses on defining the basic concepts of motivation, satisfaction and 

education. 

I describe the theory of motivation or the factors of work satisfaction. 

As education is planned and what is its implementation, defining the concept of learning 

and total characteristics of employee motivation. 

In the practical part I characterize a particular company. I also focus on the current 

motivation of employees. Based on a questionnaire survey, I analyse the current situation, 

draw conclusions from it and suggest the necessary measures that could be beneficial to 

both the company and the employees. At present, motivation is one of the most important 

incentives to have satisfied employees. 

 

KEYWORDS 

Motivation, satisfaction, education, learning, employee development, planning, 

questionnaire research. 
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ÚVOD 

Stále více manažerů a vedoucích pracovníků si uvědomuje, že motivace je jedna 

z vlastností, která je klíčová pro úspěšnost celého podniku. Spokojený a motivovaný 

zaměstnanec dokáže značnou měrou přispět ke konkurenceschopnosti podniku. Bohužel 

není vůbec jednoduché uspokojit všechny zaměstnance, jelikož každý jedinec má své 

specifické vlastnosti a svůj vlastní stimul motivace.  

 

Vedoucí pracovník by měl poznat své podřízené, aby mohl lépe rozpoznat, která motivace 

je ta správná pro každého jedince. Většina lidí si myslí, že finanční ohodnocení je největší 

motivace. Avšak z vlastní zkušenosti mohu říci, že zaměstnanci jsou ve svém zaměstnání 

nejvíce spokojení, pokud mají dobrý kolektiv a jsou uspokojovány jejich základní 

potřeby. Většinou existuje i vnitřní motivace pracovníků na zvyšování kvalifikace. Je 

ovšem nezbytné, aby organizace tento proces řídila a usměrňovala tak, aby byl v souladu  

s podnikatelskou strategií a její vizí. Jestliže se má společnosti dařit, je nezbytné se 

zdokonalovat. Většina úspěšných podniků si je vědoma potřeby neustálého zlepšování  

a vyhledává možnosti co nejlepšího sebeprosazení. 

 

Diplomová práce se zabývá spokojeností a motivací zaměstnanců ve společnosti  

AC TECHNOLOGIES s.r.o., ve které pracuji již čtyři roky. Hlavní sídlo společnosti je 

ve Světlé nad Sázavou a další pobočky jsou v Milevsku, Ostravě, Chomutově a Praze.  

Já jsem se zaměřila na společnost, jako celek. Firma se zabývá snižování emisí tuhých 

znečišťujících látek do ovzduší v těžkém strojírenském průmyslu. Myslím si, že 

v současné době je téma filtrace vzduchu jednou z nejdůležitějších součástí života pro nás 

všechny.  

 

V teoretické části své diplomové práce definuji základní pojmy. Popíši, jak se teorie 

motivace vyvíjela a jaké jsou její zdroje. Dále se budu věnovat pojmu spokojenost  

a vzdělávání, které jsou součástí motivace. 
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V praktické části se budu zabývat analyzováním a problematikou spokojenosti 

zaměstnanců společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o. Současné zaměstnance poprosím 

o vyplnění dotazníků, které mi prozradí, s čím jsou zaměstnanci spokojeni a naopak.  

Díky dotazníkovému šetření získám zpětnou vazbu od většiny zaměstnanců napříč celou 

společností, především v oblasti motivace a spokojenosti.  Ve své diplomové práci využiji 

všechny zkušenosti a poznatky, které jsem získala během svého působení ve společnosti 

AC TECHNOLOGIES s.r.o.  

V návaznosti na všechna získaná data nejen z dotazníkového šetření, ale i z osobních 

setkání, vyhodnotím celou situaci ve společnosti a tím navrhnu opatření, která by zlepšila 

motivační systém. Výstupy práce včetně návrhů jsou určeny pro společnost, jako zpětná 

vazba. Snahou bylo, aby mé návrhy byly použitelné z praktického hlediska. 

 

Téma motivace a spokojenost zaměstnanců jsem si především vybrala proto, že mě velice 

zajímá oblast motivování zaměstnanců a lidských zdrojů. Motivací je pro mě návrh 

zlepšení pro vedení společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o. tak, aby se snížila fluktuace 

zaměstnanců. V naší společnosti by se vedoucí pracovníci měli touto problematikou více 

zaobírat, jelikož podnik má v tomto ohledu velké mezery.  
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Vymezení cíle a metodika práce 

Cílem mé diplomové práce je zpracovat problematiku motivace a spokojenosti 

zaměstnanců ve vybrané společnosti. Především se budu zaměřovat na oblast 

personálního managementu a systém benefitů. Pro dosažení hlavního cíle jsem si 

stanovila následující postup: 

- sběr dat pomocí elektronického dotazníku 

- analýza a popis současného systému motivace 

- návrh změn, který by zamezil fluktuaci, demotivaci zaměstnanců a který by vedl 

ke zlepšení stávajícího motivačního systému 

 

Konečným výstupem diplomové práce bude zpracování získaných dat a jejich celkové 

zhodnocení. Na základě těchto dat navrhnu případná doporučení a opatření pro 

management a vedení společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o. 

Hlavní data obdržím z dotazníkového šetření, které vyplní většina zaměstnanců ve 

společnosti. Dotazníkové šetření bude dostupné online na webových stránkách pro 

všechny pracovníky. Z něj zjistím současný stav motivačního systému – jeho přednosti i 

nedostatky. Otázky dotazníku jsou formulovány tak, aby byly srozumitelné a jednoznačné 

pro všechny. V dotazníkovém šetření jsou i otevřené otázky, aby se respondenti mohly 

k danému tématu lépe vyjádřit.   

Ostatní data potřebná k dostatečnému posouzení získám přímou komunikací 

s managementem společnosti. 

 

Použité metody: 

1) Analýza – jedná se především o proces reálného rozkladu zkoumaného subjektu 

na jednotlivé části, které se posléze stávají nějakým předmětem dalšího zkoumání. 

(Metodika závěrečné práce, 2007)  

Analýzu jsem využila při zjištění vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. 

2) Dotazníkové šetření – v obecné části se jedná o dotazníky ústní, písemné, 

elektronické a případně telefonické. 

(Metodika závěrečné práce, 2007) 

Dotazníkové šetření jsem provedla ústní a elektronické. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Motivace 

Pro řízení odměňování je jednou z nejdůležitějších záležitostí, jakou úroveň výkonu 

mohou dosahovat motivovaní lidé. Proto je charakteristickým cílem strategie formování 

kultury výkonu a tudíž je nezbytné rozumět faktorům, které motivují lidi. Teorie motivace 

popisuje návod pro jednotlivé praktické kroky, které jsou potřebné k vytvoření 

nejefektivnějších systémů odměňovaní. Tato teorie se především zabývá tím, aby 

zaměstnanci byly dostatečně motivováni k tomu, aby pracovali. 

 

Úkolem vedoucích pracovníků je především povzbuzovat motivaci spolupracovníků 

k plnění jejich úkolů či výkonových cílů popřípadě dalších požadavků, které společnost 

vyžaduje. Jestliže se vedoucím daří své zaměstnance správně motivovat,  

je pravděpodobné, že jejich produktivita často vzroste a to většinou podstatně. Pracovní 

nasazení, odpovědnost, zvýšená iniciativa a další motivaci posiluje. Pro manažera  

je důležité si položit dvě základní otázky: čím může zaměstnance motivovat a jak s těmito 

motivačními nástroji zacházet. 

 

V této době existují i zaměstnance, které motivovat bohužel nelze, a to žádnými 

motivačními nástroji. Je jich velice málo, ale jestliže na nějakého takového narazíme  

(s ověřením, že tomu tak opravdu je), není vhodné jej zaměstnávat ve společnosti. 

(Urban, 2013; Armstrong, 2009) 

 

1.1.1 Motivační nástroje 

Řada faktorů působí na každodenní pracovní nasazení. K jejich motivaci mají vedoucí 

pracovníci řadu motivačních nástrojů. Rozlišují se na vnější a vnitřní faktory motivace, 

neboli se jedná o hmotné či nehmotné faktory. Do určité míry bývá motivace individuální: 

jednoho zaměstnance motivuje něco jiného než dalšího zaměstnance. Tudíž neexistuje 

jednoduchý návod na motivaci všech ve společnosti. Nejjednodušší způsob jak zjistit co 

jednotlivé zaměstnance skutečně motivuje je buď přímý rozhovor s nimi, či jejich 

pozorování při práci. 
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 Vnější motivace: tento nástroj motivace spočívá především v zájmu o finanční  

a další materiální statky a to: plat, odměny, zaměstnanecké výhody a jiné.  

U většiny zaměstnanců patří k silné finanční motivaci nejen zvýšený zájem o to, 

jakou hmotnou odměnu mu určitá práce, či úkon přinesou, ale i sklon očekávat 

odměnu za jakoukoli práci, kterou vykoná navíc. Správně nastavené výkonové 

odměňování může především značně zvýšit produktivitu. Avšak mnohdy lidé 

pracují se značným nasazením, i když za ně žádnou zvláštní finanční odměnu 

nemohou dostat. 

 Vnitřní motivace: Výsledkem vnitřních motivace je, že zaměstnanci podávají 

výkony, za které nijak finančně odměňování nejsou. Jedná se pouze o vnitřní silný 

profesní zájem s potřebou pozitivního sebehodnocení, tj. že na základě svých 

pracovních výsledků si vytvářím obraz o sobě samém. Pro většinu zaměstnanců 

jsou důležité vnitřní, nebo nehmotné motivační nástroje. Tyto nástroje mohou 

jejich motivaci podstatně zvýšit při plnění každodenních úkolů. Finanční 

odměňování však nemohou nahradit, což je platné i naopak – vyšší finanční 

odměna jej nemůže plně kompenzovat. 

(Urban, 2013) 

 

1.1.2 Typy motivací 

Zaměstnanci si nedokáží představit pracovat bez motivace. Vždy musí být důvod, proč 

danou profesi vykonávají, jinak by práce byla bezdůvodná a zbytečná.  

Existují dvě varianty, jak zaměstnance motivovat. V první variantě se počítá s motivací 

sebe samého a to tím, že zaměstnanci hledají a vykonávají práci, jež uspokojuje jejich 

potřeby, nebo jejím plněním očekávají dosažení svých cílů. Ve vzdělání je to úplně stejné 

- pokud dojde k uspokojení potřeb, nebo očekávající důsledek vzdělávání, zaměstnanci 

nemají problém se vzdělávat. U druhé varianty se předpokládá motivace zaměstnanců 

vedením společností za použití rozličných metod. Mohou jim být možnosti dalšího 

možného postupu, zvýšení mzdy apod.  

(Armstrong, 2007) 

 

Další dělení motivace, které uvádím je motivace vnitřní a vnější, o kterých jsem  

se zmínila výše. Vnitřní motivace vychází z vnitřních pohnutek člověka. Především se 
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jedná o zájmy zaměstnance a uspokojení jeho vlastních potřeb. Na vnější motivaci doléhá 

především okolní prostředí, které usměrňuje člověka a klade na něj nároky, které se snaží 

splnit.  

 

Existuje mnoho aspektů, podle kterých může být motivace členěna. Níže popíši model, 

který je navržený A. H. Maslowem. Jedná se o model, který je uspořádaný hierarchicky, 

tzn. - postupuje od základních fyziologických potřeb k potřebám vyšším až po potřebu 

seberealizace. Model je znázorňován jako pyramida, přičemž jedinec nejdříve uspokojuje 

potřeby základní a až poté potřeby vyšších úrovní.  

(Zdroj: http://dielektrika.kvalitne.cz/motivace.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: http://dielektrika.kvalitne.cz/motivace.html, upraveno: autor) 

 

1.1.3 Zdroje motivace 

Potřeby – jedná se o pocity nedostatku, který si člověk uvědomuje a snaží se je odstranit.  

Motivem se stává potřeba tehdy, nastane-li hladina intenzity. Všichni mají neustále 

nejrůznější druhy potřeb, které se dělí na: Biogenní, které jsou vyvolány psychickým 

napětím jako např. hladem, žízní atd.  Psychogenní – tyto potřeby jsou vnímány jako 

touha po uznání, sounáležitosti a jiné.   

Zájmy: Během života člověka se většinou mění a zaměřují se na soubor věcí. Jsou 

charakteristické šíří, hloubkou a stálostí. Mohou být i skupinové a to např. sběratelské, 

Potřeba 

seberealizace 

Potřeba úcty a sebeúcty 

Společenské potřeby 

Potřeba jistoty a bezpečí 

Fyziologické potřeby 

Obrázek 1: Hierarchie potřeb podle Maslowa 

 

http://dielektrika.kvalitne.cz/motivace.html
http://dielektrika.kvalitne.cz/motivace.html


16 

 

umělecké, sociální a další. Rozlišují se aktivitou, nebo pasivitou, sílou a slabostí, stálostí 

nebo přelétavostí. 

Hodnoty: Jedná se o důležitost, které si všichni vážíme a co ovlivňuje chování každého 

člověka. 

Ideály: Jde o určitý model, nebo vzor, dle kterého člověk jedná. 

Návyky: Návyky jsou opakované ustálené jednání v dané situaci.  

(Zdroj: http://zrcadlo.blogspot.cz/2008/06/zdroje-motivace.html) 

 

1.1.4 Motivování 

Většinou slovu motivování rozumíme následovně: podnítit jiné lidi k něčemu, přesvědčit 

je, že je něco udělat (vykonat určitou činnost) pro ně velice důležité. V obecných 

informacích se nerozlišuje, mezi pojmeme motivace či motivováním. Avšak 

v psychologii pojem „být motivován“ většinou znamená, že určité chování se řídí procesy 

a to buď zvláštně radostnými či neradostnými očekáváními.  

Nejlepší rozlišení mezi oběma těmito pojmy provádí WISWEDE, když říká: O motivaci 

bychom měli mluvit vždy tehdy, když… Především se jedná o otázky typu: Proč vůbec 

zaměstnanci pracují, proč pracují dle stanovených podmínek a ne jinak. Naopak proti 

tomu bychom měli mluvit o motivování tak, aby to zaměstnance donutilo podnítit k tomu, 

aby více pracoval. Otázky typu jak a proč jsou však spolu svázány.   

Cílená opatření jdou uskutečnit teprve, když zjistíme, v jakých situacích dobře či špatně 

lidé pracují a za jakých podmínek.  

 

Nyní se zaměříme na otázky, proč vůbec pracujeme a jak člověk motivuje sám sebe. 

 Proč vůbec pracujeme? 

V ekonomickém slova smyslu je práce činnost, která uspokojuje potřeby člověka. Avšak 

v profesionální práci si musíme položit otázku: Proč pracujeme? Tato otázka se v naší 

společnosti vůbec nevyskytuje, jelikož profesionální práce se stala téměř všemi lidmi 

společensky akceptovatelnou. Všichni, kteří se společensky nechtějí stát těmi, co 

nepracují, si musí samy zvolit, jaké povolání chtějí vykonávat. Jedná se o to kolik  

je člověk ochoten investovat do pracovní činnosti. Ekonomicky se musíme ptát na dvě 

základní otázky: K jakým obětem jsem ochoten pro nabytí statků a k čemu použiji 

s obětmi nabyté statky. Z psychologického hlediska je důležité mít z práce i radost. 

http://zrcadlo.blogspot.cz/2008/06/zdroje-motivace.html
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Všeobecně je známo, že práce těší jen tehdy, když je člověk motivovaný. Buď ostatními 

pracovníky, nebo jen sám sebou. 

 Jak člověk motivuje sám sebe? 

Tato otázka se netýká řídicího systému, ale každého osobně. Mnohem snadnější  

je rozvíjení motivace sebe sama, když člověk dosahuje vyššího úrovně zaměstnání.  

CARNEGIE reprezentuje recept na zajímavější práci a to je: 

- Pracovník musí dělat jako by práce zajímavá byla – zaměstnanec musí dělat tak, 

aby ho práce jako by zajímala a pokud trochu využije herectví, tak přispěje 

k tomu, že v něm práce skutečně vzbudí zájem.  

- Myslet na to, že jenom znalost nepomůže. 

- Pokud zaměstnanec dělá nezajímavou práci, musí přemýšlet o tom, jak by tato 

práce mohla rozvinout vlastní iniciativu a touhu po činnostech tak, aby se stala 

zajímavou. 

Teorie motivace znázorňuje člověka tak, že posiluje sebe sama tím, že provede hodnocení 

dle vlastního uvážení po každém jednání. Vůbec není špatné si sám sobě říci, že se mi 

tato práce povedla. Pozitivní atribuce znamená, že by si člověk sám sobě měl říci, že měl 

se svojí práci úspěch, protože mám schopnosti a snažil jsem se. Jedná se o pozitivní 

sebehodnocení a tím naší motivaci, abychom se i v budoucnu snažili a stejně úspěšně 

vykonali práci.  

S další sebe motivací, s kterou se můžeme potkat je motivace vnitřní. Tato motivace 

osvobozuje od veškerých vnějších podmínek. Zde je takzvaným „motorem“ vlastní 

osobnost.  

Řídící pracovníci dle mnohých výzkumů se znázorňují nejen vysokým výkonovým 

úsilím, ale také vysokou mírou sebe motivace. 

(Deiblová, 2005) 

 

1.1.5 Motivování jako úkol řízení 

Jestliže má zaměstnanec podávat výkony, které požadují cíle společnosti, musí být 

motivován odpovídajícím způsobem a jejich chování musí být řízeno v tomto duchu. 

Jednou z důležitých funkcí řízení je motivovat. Stále zesilujícím trendem je, že na řízení 

se musí nahlížet jako na motivování spolupracovníků. V tomto pojetí se řízení chápe jako 

forma přemlouvání příp. přesvědčování. Motivování jako úkol řízení se zaobírá otázkami:  
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Jak přesvědčit pracovníky, aby říkali, co si myslí? Jaké specifické informace mohou 

pozitivně přispět k motivaci spolupracovníků? A jiné. 

K zásadě řídícímu chování orientovanému na spolupracovníky patří: motivovat místo 

dirigovat! Manažeři nemusí vyloženě mít vynikající odborné kvality, ale také musí umět 

dobře vést lidi, k čemuž především patří schopnost motivovat. Schopnost přesvědčení by 

měli mít všichni manažeři. 

Všeobecně platí: Dle toho jak se staví zaměstnanec k práci, může očekávat úspěch. Jedná 

se o důvody, proč vůbec tuto práci vykonávat, proč se řídí těmito pokyny a ne jinými, 

proč pracuje pro tuto společnost a ne jinou, které musí být uzpůsobeny tak, že dotyčného 

zaměstnance se zmocní elán. Poté se to, co se mu zdálo jako povinnost, stane se následně 

tím, co odpovídá jeho sklonům.  

Správná motivace je důležitá pro každého zaměstnance. Jestliže motivace v zaměstnání 

chybí, je úkolem nadřízeného poskytovat motivy, díky kterým podřízený získá pozitivní 

vztah ke své práci, spolupracovníkům či podniku. Motivační činnost je jednou 

z nejdůležitějších úloh řízení. 

(Deiblová, 2005) 

 

1.1.6 Motivy zaměstnanců 

Většina vedoucích pracovníků má za hlavní motiv zaměstnanců peníze. Mzda či plat má 

svůj značný význam, avšak se nejedná o jediný prostředek motivace. Existují 

zaměstnanci, kterým na penězích až tak nezáleží a hlavní motivací pro ně jsou jiné věcí 

– příkladem uvedu osobní pohodlí, nebo potěšení ze svých zálib. Jestliže vedoucí 

pracovník zná motivy jednotlivých pracovníků, přispívá to k jeho úspěšné práci. Různé 

typy lidí dávají přednost následujícím motivům: 

- Peníze: jedná se o významný motiv pro většinu zaměstnanců. Určitý typ lidí, 

u kterých je nejdůležitější tento motiv, jsou pro něj schopni udělat téměř 

cokoliv. Pro vedoucí pracovníky znamenají tito lidé značný přínos – pokud 

má společnost finance k dispozici, dostane z nich maximum přínosu. 

- Osobní postavení: u každého vedoucího pracovníka by se měla v jisté míře 

objevit schopnost vést lidi, rozhodovat a řídit chod svého oddělení. 

- Pracovní výsledky, výkon: jedná se o důležitou motivaci z hlediska každé 

společnosti. Hlavním motorem každé společnosti jsou zaměstnanci, kteří mají 
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svou práci rádi a snaží se v ní vyniknout. Jedná se o zaměstnance, kteří jsou 

soutěživí, srovnávají se s ostatními kolegy a jsou uspokojováni tím, že jsou 

lepší. Jestliže se jim nedaří, snaží se dělat vše proto, aby ostatní 

spolupracovníky překonali. 

- Přátelství: nejdůležitějším motivem je dobrý kolektiv na pracovišti. Daleko 

více jim záleží na spolupracovnících, než na výsledcích či penězích. Nemají 

rádi hádky. 

- Jistota: tento typ lidí nepreferují na mimořádných příjmech, či vysokém 

postavení, ale jistotu. Řídí se především předpisy a nemají rádi riskování. 

- Odbornost: jedná se o rozhodující motiv u těch, kteří preferují svůj 

profesionální rozvoj. Snaží se především vyniknout ve své profesi a neumí si 

představit jiný druh práce. 

- Samostatnost: jedná se o zaměstnance, kteří nemají rádi nad sebou vedoucího 

pracovníka. Preferují samostatné rozhodování a nemají rádi, když jim někdo 

zasahuje do rozhodování. 

- Tvořivost neboli kreativita: zde se jedná o potřebu vytváření něčeho nového. 

Zaměstnanec má rád takový druh práce, při které může vymýšlet nové věci. 

(Bělohlávek, 2000) 

 

1.1.7 Selhání motivace 

Jestliže vedoucí pravidla motivace nerespektují, jejich podřízení nepodávají plné výkon. 

Existují většinou čtyři situace, které nejčastěji jsou: 

 Pokud splní své úkoly, nedostanou žádnou odměnu – jestliže zaměstnanec obdrží 

odměnu za správně splněný úkol, tak to potom zvyšuje pravděpodobnost,  

že zaměstnanec svou práci odvede správně i v budoucnu. Za správně odvedenou 

práci nemusí být vždy odměna finanční, ale může být i „hmatatelná“ – jedná se  

o pochvalu vedoucím pracovníkem. 

 Naopak zda své úkoly neplní, dostanou odměnu – manažeři se této motivace často 

dopouštějí, ačkoliv se zdá, že je nesmyslná. Obvykle se v praxi stává,  

že zaměstnanci si na svou práci či vytížení opakovaně stěžují. Následně  

je manažer pověří úkoly, které jsou lehčí. Zvláštní odměna, kterou někteří 

pracovní dostanou, je možnost svému vedoucímu škodit. V ten moment by měl 
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vedoucí pracovník: nedávat najevo, že ho jeho chování obtěžuje, dbát, aby 

zaměstnance slovně ocenil, snažit se o jiné formy odměny, než je poškozovat 

vedoucího. 

 Zaměstnanci jsou trestáni za to, že své úkoly vykonávají správně – nejčastějším 

důvodem je jednání nadřízeného, či nejbližších spolupracovníků. Typickým 

příkladem je situace, kdy pracovník svého nadřízeného požádá o pomoc s řešením 

určitého úkolu, s jehož postupem si není jistý. Pokud nadřízený pracovníka dá 

najevo, že není vítán, nebo že s jeho problémem mu v tento čas nepomůže, pak  

je výsledek ten, že za snahu o správné plnění úkolů svého podřízeného trestá.  

Zaměstnanec příště již raději nepřijde, a tudíž může bez pomoci ve svém úkolu 

udělat chybu. Jedinou cestou, jak problém řešit, je zdůraznit, že s projevy 

nevzniknou žádné negativní důsledky, či dokonce sankce. 

 Jestliže své úkoly neplní, nejsou nijak potrestáni – mohou nastat situace, kdy 

jediným možným důvodem, proč zaměstnanci vykonávají s horšími výsledky 

svou práci, než jejich vedoucí očekává je, že jejich práci nepostihují žádné sankce. 

Nejčastější příčinou je nedostatečná pozornost či kontrola, kterou vedoucí 

pracovník věnuje svým zaměstnancům. Jedná se i o zdánlivě dobré úmysly 

vedoucího, například snaha nepoškodit pracovníka v nelehké osobní situaci, nebo 

myšlenka, že by se jeho pracovní náplň mohla časem zlepšit. Důsledkem  

je bohužel ale, že někteří zaměstnanci svou práci dlouhodobě, či dokonce trvale 

neprovádějí, jak je od nich očekáváno. Jestliže jsou u pracovníka dlouhodobě 

pozorovány nižší výkony, musí zasáhnout vedoucí pracovník a provést určité 

sankce. Jestliže dojde po zásahu vedoucího pracovníka ke zlepšení výkonu 

zaměstnance, mělo by se mu za něj dostat nějaké odměny.  

(Urban, 2013) 

 

1.1.8 Herzbergova teorie dvou faktorů 

V některých případech se také nazývá Herzbergova dvoufaktorová teorie. Jedná se  

o jednu teorii motivace. Dvoufaktorou motivaci teorie zhotovil Frederick Herzberg již 

v roce 1959 a pojmenoval v ní dva základní faktory, které jsou pro zaměstnance zdrojem 

motivace a spokojenosti. Spokojeností se budeme zabývat níže.  
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- Hygienické faktory: patří mezi ně takové, které vyvolávají pracovní 

nespokojenost – jedná se především o pracovní podmínky, mezilidské vztahy, 

platové podmínky, jistota a další. 

- Motivátory – patřím sem především takové, které pomohou nabudit motivaci  

a spokojenost – zde se jedná o úspěch, uznání, pracovní růst a jiné 

Herzbergovy dvoufaktorové teorie se používají při sestavování či pochopení motivačních 

faktorů pracovníků v organizaci. 

Pokud společnost nenaplní hygienické faktory, vyvolá tato skutečnost nespokojenost, ale 

jejich naplnění nevyvolá pocit spokojenosti, či dokonce zlobu zaměstnance. Pracovník 

tuto skutečnost bere jako samozřejmost a účinnost jejich splnění často vyprchá. Příkladem 

z praxe může být mzda, která nebyla vyplacena, ale časem se jí společností podaří 

vyplatit. Nejedná se tudíž o přímý motivační stimul. 

Naplnění motivačních faktorů je naproti tomu nezbytnou podmínkou pro motivaci 

k vyšším pracovním výkonům a účinek je na motivaci dlouhodobý. Tudíž jejich naplnění 

neznamená nespokojenost. V praxi se jedná například o pochvalu. 

Ve finále by snahou všech manažerů mělo být naplnění hygienických faktorů, a doplnit 

je o motivační faktory, které mohou hnát pracovníky směrem dopředu. V každé profesi 

jsou hygienické a především motivační faktory velice rozdílné. 

(Webnode, 2012) 

  



22 

 

1.2 Pracovní spokojenost 

Velkým významem pro všechny v životě je práce. Práce neznamená to, abychom si díky 

ní zajistili živobytí, ale také to, že život naplněný prací je vždy životem smysluplnějším.  

 

Význam práce 

Práce má v životě velmi významné postavení a to: jedná se o jeden z nejdůležitějších 

osobních životních úkolů. Bohužel v naší technizované době nemají všichni lidé to štěstí, 

aby dostali práci, která by vycházela z jejich potřeby smysluplné činnosti.  

Ze základních faktorů, které přispívají k odlišnostem jejich potřeb, jsou: 

- zvyšující se fragmentizace práce 

- neustále se zvyšující specializace jako důsledek moderních výrobních podmínek 

a to například ztráta smyslu obsahu práce 

Marxův pojem odcizení obsahuje sociální proces, avšak sociální psychologové v něm 

v dnešní době spatřují psychický stav a to: Odcizení lidé nemohou nebo nemohou být více 

motivování práci. Důsledkem této činnosti je, že lidé mohou zažít frustraci, apatii nebo 

dokonce rezignaci.  

V obecném slova smyslu se má za to, že existuje pět zkušeností z odcizení: 

- bezmoc 

- neexistence smyslu 

- prožitek neexistence norem 

- pocit izolace 

- nebo zkušenost sebeodcizení 

Syndrom odcizení většinou v západních průmyslových zemích znamená, že stále více lidí 

nevidí žádný smysl v práci. Způsobuje to bohužel všeobecnou nespokojenost.  

Většina lidí tento stav považuje za neštěstí, jelikož tím se také ztrácí možnost mít 

uspokojivý život.  

Jestliže člověk vidí v práci jen činnost tzv. „dobývání chleba“, jen tak nebude mít 

možnost mít ze své práce ještě radost.  

Pro většinu lidí zaujímá práce v jejich životě velice významné postavení. Slovo práce 

může znamenat převzetí zodpovědnosti, nebo zapojení do vhodné sociální skupiny, či 

rozvoj osobnosti a v neposlední řadě příležitost více se o sobě dozvědět a samozřejmě 
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možnost sebe rozvoje. Z ekonomického hlediska slovo práce znamená zhotovování 

materiálních a nemateriálních statků.  

Významnou záležitostí pro každého člověka je vstup do profesionální aktivity, resp. 

plánování profesního vývoje.  

Dle výše zmíněných poznatků by bylo patrné, že většina lidí je se svou prací 

nespokojených, avšak dle výsledků výzkumů, které se zabývají problematikou 

spokojenosti lidí, jsou dvě třetiny pracujícího obyvatelstva se svou prací „vcelku 

spokojena“. 

 

Čím je pracovní spokojenost vyvolána? 

Obecně spokojenost lze chápat jako stav „nasycení“ – spokojený člověk je jen ten, 

kterému se jeho potřeby a přání splnily. Spokojenost úzce souvisí také s pracovní 

motivací.  

Neexistuje přesná definice pracovní spokojenosti. Existují, ale různá pojetí pracovní 

spokojenosti: 

- z hlediska orientace na potřeby 

- z hlediska teorie pobídek a  

- z hlediska kognitivního 

Celkovou spokojenost může zaměstnanec také lze chápat jako příjemný, či pozitivní 

emocionální stav, který vychází z hodnocení vlastní práce. 

Daleko užitečnější je sledovat rozdílné částečné aspekty pracovní spokojenosti. Jedná se 

především o následující součásti pracovní spokojenosti. Spokojenost: s obsahem práce, 

podnikovým klimatem, řídícím stylem, režimem dovolených, možnosti rozvoje  

a vzestupu, se vztahy spravedlnosti a jiné.  

Poznatky z téměř všech výzkumů ukazují, že pracovní spokojenost u jednotlivých 

pracovníků závisí především na: 

- obsahu práce 

- pocitu uznání 

- pocitu, že člověk něco vykonal 

- možnostech vzestupu 

- na dobrých mezilidských vztazích 
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Dle jedné z nejnovější empirické studie, která se odkazuje na devět aspektů spokojenosti 

pracovníků, obecně rozlišuje spokojenost s: obsahem práce, úrovní nároků, 

odměňováním, pracovního prostředí, respektování osobnosti, chování vedení, firemní 

styl, se sociálním začleněním a se zajištěním budoucnosti. Ostatní pojetí specializující se 

na pracovní spokojenost vyplývá z forem, v nichž mohou vystupovat.  

Pokud se budeme zaobírat hlediskem z pohledu podniku, lze rozlišovat následující formy 

pracovní spokojenosti: 

- progresivní pracovní spokojenost – základem této formy je, že prožité očekávání 

a uspokojování potřeb, mohou být v budoucnu uspokojeny i vyšší požadavky 

- stabilizovaná pracovní spokojenost -  ačkoliv také patří do uspokojování potřeb, 

ale nikterak není spojena se zvýšením požadavků 

- rezignovaná pracovní spokojenost – pokud existují nerealizované nároky, tak  

to vede k poklesu nároků  

- pseudo-pracovní spokojenost – na konci je spokojenosti dosaženo potlačením 

nebo zkreslením reality 

- fixovaná pracovní spokojenost – možná očekávání mohou následně zůstat 

nenaplněna, a tudíž neexistuje žádná naděje tento stav urovnat vlastním 

přičiněním 

- konstruktivní pracovní spokojenost – možné nároky zůstávají nenaplněna, avšak 

existuje naděje tento stav změnit, pokud máme k tomu vlastní přičinění 

V praxi každého podniku je stěží možné uspokojit všechny konkrétní potřeby 

zaměstnanců a tím vytvořit pobídky, které jsou optimální všem motivům. Avšak zda  

se přikládá velká váha pracovní spokojenosti pracovníků a optimální personální politice, 

všem těmto cílům by měla být od společnosti věnována pozornost. 

(Deiblová, 2005) 
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1.3 Impaktovaný článek - Spokojenost práce, jako regulátor 

pracovního chování 

Úroveň pracovní spokojenosti zaměstnanců se odráží v pracovním chování člověka. 

Jestliže existuje nízká úroveň spokojenosti s prací, může to znamenat nižší stabilitu, 

disciplínu, nedostatek zaměstnanců a jiné. Cílem práce je především určit úroveň 

spokojenosti s vybranými faktory a to prostřednictvím výzkumu spokojenosti s prací 

zaměstnanců. Faktory spokojenosti rozdělujeme do tří dimenzí a to: požadavků a přínos 

práce, stavu a vztahů na pracovišti a organizačních podmínkách. Teorie spokojenosti 

s prací ukazuje velmi silný vztah mezi věkem zaměstnanců a jejich vztahem k práci. Pro 

mladé zaměstnance je hlavním faktorem spokojenosti s prací profesní vyhlídky.  

U starších pracovníků je povaha vztahu mezi zaměstnanci a managementem méně 

důležitá. 

 

Definice spokojenosti s prací a její interpretace 

Již ve 30. letech 20. století se objevila první studie o spokojenosti člověka v práci. Studie 

se zabývaly problémy lidské práce, začleňování lidí do pracovního procesu a jeho vztah 

k jeho práci. V dnešní době se setkáváme s několika rozdíly ve vnímání termínu 

spokojenosti s prací. Příkladem uvedu paní Pauknerovou a kol. (2006), která 

předpokládá, že správná spokojenost s právem povzbuzuje a motivuje člověka k lepšímu 

výkonu a je předpokladem pro efektivní využití práce. 

 

Faktory spokojenosti s prací - paní Kolesárová pojmenovala rozměry spokojenosti 

následovně: 

- organizační nastavení  

o Práce je tam, kam člověk chodí. Cítit se dobře v pracovním prostředí 

určují prvky – např. vybavení, osvětlení, hluk a jiné. 

o Organizace práce je dalším prvkem, který ovlivňuje spokojenost. 

Příkladem uvádím pracovní postoje, zda je jeho práce dobře 

organizovaná či plánovaná. 

- požadavky a výhody práce 

o Práce přináší člověku určité výhody, ale člověk musí práci věnovat úsilí. 
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o V práci využívá člověk získané znalosti, zkušenosti či dovednosti 

(odborné dovednosti zaměstnance). 

o Zaměstnanec očekává odměnu za své úsilí (mzdu, plat či celkovou 

spokojenost). 

o Do práce člověk přináší své dovednosti, nebo znalosti, které získal  

ve škole či jiném zaměstnání a očekává pokračování v rozvoji těchto 

znalostí. 

o Dosažení kariérního postupu. 

- status a vztahy na pracovišti 

o Práce je místo, kde jsou formální a neformální vztahy mezi kolegy. 

o Koncept práce také zahrnuje organizační strukturu, což znamená, že 

zaměstnanec je nejen kolega, ale může být také nadřízený či podřízený. 

(Hajduková, 2015) 
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1.4 Pracovní nespokojenost 

Jestliže budeme vycházet z Herzergovy teorie, poté nespokojenost neznamená méně 

spokojenosti, ale je způsobena odlišnými podmínky, které budeme nazývat faktory 

frustrace a to jsou: 

- nedostatečné odměňování 

- špatné mezilidské vztahy 

- špatná reputace 

- nedemokratický styl řízení 

- špatné fyzické pracovní podmínky 

- nízká bezpečnost práce a jiné 

Je velice důležité odstraňovat výše zmíněné faktory frustrace. V důsledku se může stát, 

že jestli se tak nestane, pracovníci mohou být frustrování a důsledkem toho se může  

u nich vyskytnout nespokojenost s prací, kterou vykonávají. Jestliže budou chybět jisté 

předpoklady, a konkrétně se jedná o pozitivně formulované hygienické faktory 

důsledkem toho, vznikne mrzutost. V dnešní době jsou na tyto předpoklady nahlíženy 

jako na samozřejmost a tudíž jsou očekávány. Avšak se o nich mluví jen tehdy, když 

nejsou předpoklady naplněny. 

Pomocí atribuční teorie se výše zmíněná skutečnost dá snadno vysvětlit: spokojenost se 

soustřeďuje především na vlastní výkon a vlastní úspěch. Naopak nespokojenost se svádí 

spíše na vnější okolnosti, jako jsou například špatné řízení či špatné pracovní podmínky. 

Nespokojenost můžeme považovat za velice nestabilní faktor, jelikož je výsledkem 

hodnocení a očekávání – jestliže je odpovídajícími korekturami dovršeno konkrétního 

stupně spravedlnosti, potom nespokojenost může vymizet, nebo se oslabit. 

Další teorií, kterou lze vysvětlit pracovní nespokojenost je teorie disonance, což znamená: 

Je velice nepravděpodobné, že individua stálou pracovní nespokojenost prožívají jako 

kognitivní disonanci… která usiluje o redukci… 

Příkladem možností disonanční redukce u pracovní nespokojenosti je snížení vlastních 

nároků či přehodnocení některých okolností. 

Pracovní nespokojenost můžeme zaznamenat v případě, že si u pracovníků všimneme 

následujících indikátorů: 

- pokles výkonnosti 

- absentismus 
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- přetahování přestávek 

- častější výskyt krátkých nemocností 

- časté stížnosti či silnější fluktuace 

 

Pracovní nespokojenost ve vztahu ke stylu řízení 

Dle zjištěných poznatků, bylo prokázáno, že nejdůležitější příčinou absentismu jest 

nespokojenost s přímým nadřízeným. To samé platí i u fluktuace. Řídící styl, který se 

zaměřuje na spolupracovníky, snižuje změnu zaměstnání. 

Vcelku jsou fluktuace, absentismus a velký výskyt stížností nejdůležitějšími měřítky  

ke zjištění pracovní nespokojenosti; jsou také základem pro příslušné hodnotící metody. 

 

Role konfliktů na pracovišti 

Jestliže lidé jsou nuceni spolupracovat na malém prostoru, existují zde nevyhnutelné 

konflikty. Způsobené konflikty jsou způsobeny nejen věcnými rozpory, ale jsou 

především způsobeny faktory, jako jsou například: rivalita, nepochopením problému, 

přemírou soutěžení a jiné. Obvykle je také příčinou nedostatečné komunikace mezi 

sociálními partnery. 

Zaměstnanci většinou čekají, že nadřízení budou k nim nahlížet jako „spravedlivý 

soudce“. Při emocích na pracovištích není tato role vůbec lehkou záležitostí. Předpokládá 

se, že k dosažení zvěcnění a produktivity zvládnutí konfliktů dát dohromady pracovníky, 

kteří mají konflikt a otevřeně objasnit jejich motiv.  

V dnešní době se tyto problémy řeší pomocí nenulového součtu. Konflikt tohoto typu 

vzniká například při rozdělování vzácných prostředků – např. služeb či financí. Rivalové 

zažínají ze stanoviska, které maximalizuje vlastní výhodu. Jestliže chceme dojít 

k přijatelnému řešení, ústupky se dělají do té doby, dokud se zájmy neprotnou. 

Důsledkem toho je kompromis, který je závislý na relativní síle účastníků daného 

konfliktu. Konečným výsledkem jednání pro obě strany je, že obě strany spolupracují na 

dosažení nadřazeného cíle – zde se jedná například o podnikovou politiku jako celku. 

 

Pracovní nespokojenost manažerů 

Existují velké rozdíly v pracovní spokojenosti nebo nespokojenosti u různých skupin.  

U pracovního uspokojení různých skupin nalezneme velmi velké rozdíly.  
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Za nejspokojenější se považují manažeři, odborníci či učitelé. Dále jsou duchovní  

a kvalifikovaní dělníci, naopak za méně spokojené se považují méně kvalifikovaní 

zaměstnanci.  

I když více kvalifikovaní a manažeři mají větší možnosti k uspokojování svých potřeb, 

což má za důsledek vykazování větší pracovní spokojenosti než například nevyučení, 

záležitost je ještě mnohem komplikovanější. 

Ve struktuře je každý nadřízený zároveň jako podřízený (každý manažer má svého 

nadřízeného, např. představenstvo společnosti) a tím pádem i manažeři budou 

nespokojeni, jestliže jejich potřeby nebudou společností dostatečně uspokojovány. 

Jestliže je pracovní nespokojenost velká, budou manažeři do budoucna uvažovat o změně 

pracovního místa. Dle stanoviska personálních a podnikových poradců se ve společnosti 

negativně projevuje každá vyšší míra fluktuace, i když velkou finanční zátěž s sebou nese 

především obchod řídících pracovníků. 

Pracovní frustrace způsobuje společnosti velké finanční náklady – jestliže odejde jeden 

manažer, stojí to společnost přinejmenším jeden milion, jelikož hledáním nového 

manažera a období jeho zapracování je velice drahé pro každou společnost. 

Nejčastější příčiny odchodu manažera ze společnosti jsou: 

- nedostatek možností vzestupu  

- malé možnosti spolurozhodování 

- neinformovanost o podnikových cílech 

- velice malá odpovědnost a jiné 

Lidé z teorie vnímají situaci velice obdobně, přičemž se ještě rozlišuje rozdíl mezi 

vyššími a nižšími řídícími pracovníky. Na vyšších úrovních dominují vnitřní motivy a na 

nižších stupních struktury hraje vysokou roli dále jistota a sociální kontakty. U nižších 

vznikají negativní pocity spíše z pracovního okolí, což je například podniková politika, 

chybějící pobídky atd. Projevování finančního příjmu se předpokládá ze shora 

společnosti.  

Manažeři, kteří spadají do nižších stupňů společnosti, projevují větší nespokojenost, než 

vyšší řídící pracovníci. Oproti tomu pracovníci, kteří jsou ve střední podnikové úrovni, 

projevují spokojenost hlavně tehdy, když mají naplněny své potřeby jistoty, sociální 

kontakty a autonomii.  

(Deiblová, 2005)  
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1.5 Odměňování pracovníků 

1.5.1 Řízení odměňování 

Řízení odměňování se zaměřuje na strategii, politiku a procesy, které jsou potřebné 

k zabezpečení toho, aby bylo to, čím zaměstnanci přispívají organizaci uznáváno  

a odměňováno jak peněžní formou, tak nepeněžní. Zaměřuje se na uspokojování potřeb 

jak organizace, tak i zaměstnanců a všech, kteří jsou s firmou spjati.  

Řízení odměňování je nejen formou peněžních odměn a zaměstnaneckých výhod, ale týká 

se také nepeněžního a nehmotného odměňování. Přiklad může být uznání a pochvala, 

vzdělávání a rozvoj, růst pravomocí a další. 

 

Cíle řízení odměňování: 

- odměňování zaměstnanců podle hodnoty, kterou vytvářejí 

-  propojení postupů v odměňování společně s cíli podniku a podnikání  

i s hodnotami  

- odměňovat správné věci 

- udržovat si a získávat kvalitní pracovníky 

- vytvářet kulturu 

Cílů se dosahuje pomocí vytváření a realizace strategií, politiky, postupů a procesů., které 

vycházejí z filozofie odměňování. 

 

Systém odměňování 

Všechny přístupy k plnění cílů řízení odměňování jsou zahrnuty do systému odměňování 

organizace. Ten je tvořen: 

- strategií odměňování – ta stanovuje, co společnost do budoucna zamýšlí dělat 

v oblasti vytváření a realizace politiky, praxe, procesů a postupů odměňování, 

které podporuje dosahování stanovených cílů 

- politika odměňování – poskytuje návod pro rozhodování a potřebné kroky 

- praxe odměňování – ta tvoří struktura tříd a mzdové struktury, metody, jako je 

hodnocení práce, a programy – což je zásluhové odměňování používané 

k realizaci strategie a politiky odměňování 

- procesy odměňování – ty tvoří způsoby realizace politiky a provádění praktické 

stránky odměňování 



31 

 

- postupy odměňování – jsou používány v zájmu udržení systému a k zabezpečení 

toho, že bude fungovat účinně a pružně 

 

 Obrázek 2: Prvky systému odměňování a jejich vzájemné vztahy 

(Armstrong, 2009) 

 

1.5.2 Faktory ovlivňující politiku a praxi řízení odměňování 

Na řízení odměňování působí řada vlivů a to: faktory, které odrážejí souvislosti 

vyplývající z vnitřního a vnějšího prostředí, faktory, které souvisejí s teoriemi, názory  

a přesvědčeními o strategickém řízení, kompletní odměně a faktorech, které ovlivňují 

úroveň peněžních odměn, motivace, oddanosti a jiné. 

- vnitřní prostředí: zahrnuje kulturu společnosti a její typ podnikání, technologií  

a zaměstnanců 

- vnější prostředí: zde patří konkurence, změny zaměstnanosti a další 
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- strategické řízení – účelem je vyvolat v současnosti akce pro budoucnost a stát  

se nástrojem akce. Jedná se o řadu rozhodnutí a kroků, které mají za následek 

formulování a realizaci strategií, které jsou určené k dosažení cílů společnosti 

- celková odměna – tato odměna nabízí celostní přístup, který má řízení 

odměňování uplatňovat a který zajišťuje, že ze všemi druhy odměny se zachází 

jako s předem promyšleným a logickým portfoliem politik a postupů 

- řízení lidského kapitálu – tento faktor se především zaměřuje na získávání, 

analyzování a předkládání údajů, které dávají informace pro zaměření  

na strategické, investiční či operativní rozhodnutí v rámci řízení hodnoty 

přidávajících lidí, a to nejen na celopodnikové úrovni, ale i na úrovni liniového 

řízení. Uplatňování přístupu v tomto řízení odměňování znamená shromáždění 

údajů o efektivnosti politiky řízení odměňování. V pokročilé formě se bude  

ale snažit vyhodnocovat dopad politiky v penězích vyjádřitelného, hmotného 

odměňování na zaměstnance a podnik, tudíž bude poskytovat informace potřebné 

pro strategické plánování a strategické plány 

- faktory ovlivňující úroveň peněžní odměny – tyto faktory ovlivňují rozhodnutí  

o odměně a to dle tarifů za práci, tržních sazeb a revizí mezd a platů 

- motivace – jedná se o důležitou část při používání zásluhové odměny  

a nepeněžních složek celkové odměny 

- angažovanost a oddanost – poskytují vodítko pro politiku celkové odměny a pro 

zásluhové odměňování 

- psychologická smlouva – je nezbytné chápat to, co je psychologická smlouva  

a je nutné i chápat její význam jako klíčové stránky vztahů s pracovníky 

(Armstrong, 2009) 

 

1.5.3 Odměňování a zkoumání přínosu a výkonu 

Individuální zásluhová odměna 

Jedná se o termín, který se používá k označení systémů, které poskytují peněžní odměny. 

Ty se vztahují k jednotlivému pracovnímu výkonu, schopnosti či dovednosti. Zásluhová 

odměna se vyskytuje v podobě peněžních bonusů, nebo je zahrnuta v základní sazbě.  

Zde si musíme položit dvě otázky a to: co oceňujeme? A za co jsme ochotni platit?  
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Po vyhodnocení těchto dvou otázek teprve přemýšlíme, jak budou odměny zahrnuty  

do výplaty.  

Většina zaměstnanců považuje zásluhovou odměnu za ten nejlepší způsob motivování.  

Jestliže budeme uvažovat o zásluhovém odměňování jako o motivátoru, musíme také 

uvažovat nad peněžními pobídkami (určují přímé motivování – říkají lidem, kolik 

dostanou v budoucnosti peněz, když budou dobře pracovat) a nad peněžními odměnami 

(patří do nepřímých motivátorů – jedná se o hmatatelné nástroje, které uznávají a oceňují 

úspěch v případech, kdy pracovníci očekávají, že to, co udělají, jim může někdy 

v budoucnu přinést něco, o co stojí, což zmiňuje i motivační teorie očekávání). 

Existují argumenty, které jsou pro zásluhové odměňování. Příkladem uvádím: 

motivování lidí, uznávání a odměňování lepšího výkonu, získávání a udržování vysoce 

kvalitních lidí a jiné.  

Naopak existují argumenty, které jsou proti zásluhovému odměňování a to: kritéria 

úspěšnosti jsou náročná a těžko dosažitelná, peníze nepřinesou trvalou motivaci, peníze 

mohou působit v neprospěch kvality a týmové práce a další. 

 

Systémy bonifikace 

V dnešní době jsou peněžní bonusy stále důležitější součástí celkového souboru odměn. 

Systémy bonifikace poskytují či nabízení pracovníkům peněžní výplaty, které se vztahují 

k výkonu jejich organizace, jejich týmu či jich samých, nebo nějakou kombinaci dvou 

nebo více těchto možností. 

Pokud budeme bonus definovat jako charakteristiku, musí být opakovaně získáván dle 

výkonu, či přínosu nebo délky zaměstnání. Peněžní bonusy se vyplácejí díky individuální 

zásluze, nebo při dosažení určitého vrcholu. 

 

Týmové odměňování 

Týmové odměňování spojuje vyplácení členů formálně vytvořeného týmu s výkonem 

celého týmu. Ve společnostech se odměny rozdělují mezi členy týmu na základě veřejně 

známého vzorce, či v případech výjimečného úspěchu na ad hoc základě. Týmové 

odměňování ovlivňují dva faktory a to: dobrá týmová práce a přesvědčení, že dojde ke 

zlepšení práce v týmu a druhým je pak nespokojenost s individuální povahou odměňování 
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podle výkonu práce. Počet společností, které používají týmové odměňování, je malý,  

i když by ho uvítalo mnoho zaměstnanců.  

Aby společnost mohla ocenit, jak týmové odměňování, musí pochopit povahu týmu  

a různých typů týmů, u kterých chce odměňování využít. 

- povaha týmu – definice říká, že se jedná o malou skupinu lidí, kteří se navzájem 

doplňují dovednostmi a kteří jsou oddáni společnému účelu, cílům jím určeným  

a přístupům k práci, za něž jsou společně odpovědni 

- typy týmů – existují čtyři následující: 

o Organizační týmy – ty tvoří jedinci, kteří jsou spolu spojeni (např. členové 

vrcholového týmu). 

o Pracovní týmy – jedná se o samostatné a stálé týmy, jejichž členové úzce 

spolupracují na plnění cílů. Orientují se na společný účel a členové jsou 

na sobě zcela závislí. 

o Projektové týmy – ty se skládají ze zaměstnanců, kteří jsou shromážděny 

z odlišných funkčních útvarů ke splnění daného úkolu, který trvá určitou 

dobu. Po dokončení projektu se opět rozchází. (např. vývoj nového 

produktu). 

o Ad hoc týmy (příležitostné týmy) – jedná se o funkční nebo průřezové 

týmy, které jsou vytvořeny k řešení nějakého bezprostředního problému. 

Jejich životnost je krátká a působí jako jednotka pro zvláštní účely či jako 

diskusní skupina. 

 

Odměňování za výkon organizace 

Většina společností si myslí, že jejich systém peněžního odměňování by měl překročit 

individuální zásluhové odměny, které neoceňují kolektivní úsilí. Tyto typy společností  

si myslí, že systém pomůže zvýšit oddanost společnosti a přesvědčí zaměstnance, že jsou 

zainteresováni na podnikání, a také jim poskytne další a to dodatečnou odměnu. 

Jednotlivé typy systémů jsou následující: 

- podíly na zisku – zde se vyplácí částka v penězích či v akciích v závislosti  

na zisku podniku 

- podíly na vlastnictví – zaměstnanci mají možnost pořídit si akcii podniku 
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- podíly na výnosu – vyplácení peněžní částky zaměstnancům podle závislosti  

na finančních výnosech dosažených podnikem v důsledku zlepšení produktivity 

práce 

 

Systém uznávání a pochval 

Jedná se o oficiální proces uznávání a pochval. Základem je přesvědčení, že podnikat 

kroky k zajištění, aby úspěchy a přispění zaměstnanců byly uznávány, je efektivním 

způsobem motivace zaměstnanců. 

Tento systém umožňuje ocenění jednotlivých pracovníků za jejich úspěšnost. Vedoucí 

pracovníci udělí pochvalu jen mezi sebou, anebo viditelně v celém kolektivu. Existují 

zásady uznávání a pochval, které jsou:  

- udělit pochvalu za chování, jehož si společnost cení 

- oceňování, vážení si lidí 

- mají být osobní a tváří v tvář 

- uplatňování má probíhat spravedlivě 

- důležité je časté oceňování 

- musejí být opravdové – ne jako mechanistický nástroj motivování a jiné. 

 

Řízení pracovního výkonu a odměňování 

Jedná se o strategický a integrovaný proces, jenž do společnosti přináší pravidelný úspěch 

tím, že se projevuje zlepšení pracovní výkonnosti zaměstnanců, kteří v organizaci pracují, 

a tím, že pomáhají k rozvoji schopností jednotlivých zaměstnanců v týmů. 

Tento proces je strategický v tom smyslu, že se začleňuje do širších záležitostech  

a souvislostí, jimž podnik čelí, jestliže má ve svém prostředí fungovat efektivně,  

a celkových směrů, jimiž se společnost snaží ubírat ve prospěch splnění svých 

dlouhodobých cílů. 

Tento systém je integrovaný ve dvou směrech a to:  

1) Ve smyslu vertikální integrace – jedná se o spojení firemních, týmových  

a individuálních cílů.  

2) Ve smyslu horizontální integrace – zde je provázání z různých stránek řízení 

lidských zdrojů a to především rozvoje společnosti, lidských zdrojů, odměňování, 
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a to v zájmu dosažení logického přístupu k řízení, rozvoji a motivování 

zaměstnanců. 

(Armstrong, 2009) 

 

1.5.4 Zaměstnanecké výhody a penzijní systémy 

Výhody určené pro zaměstnance tvoří opatření společnosti, která svým způsobem 

zlepšuje blahobyt pracovníků dané společnosti. Tyto výhody se zaměstnancům poskytují 

nad rámec peněžních odměn a tvoří významnou část souboru odměn. Výhody mohou být 

odloženy na později nebo jsou součástí tzv. zásluhové povahy, jako např. penzijní 

systémy, pojištění nebo nemocenské dávky. Dále se jedná o formu bezprostřední a to je 

např. půjčka či služební automobil. Další zaměstnanecké výhody jsou dovolené a způsoby 

poskytování volna. 

Soubor zaměstnaneckých výhod jsou nákladnou částí celkového souboru hmotných 

odměn. Musejí být velice pečlivě plánovány a řízeny, jelikož spadají až do jedné třetiny 

nákladů na základní mzdy či platy. 

Typy zaměstnaneckých výhod 

- osobní bezpečnosti – tyto výhody zahrnují: zdravotní péči, pojištění, nemocenské 

dávky, dodatečné odstupné a poradenství týkající se kariéry 

- peněžní pomoc – do této výhody patří: podnikové půjčky, půjčky na permanentky, 

pomoc při splácení hypoték, příspěvky na přemístění a členské příspěvky 

v profesních organizacích 

- osobní potřeby – zde jsou zaměstnanecké výhody, které uspokojují osobní potřebu 

a to: mateřská a otcovská dovolená, volno z osobních důvodů, poradenské služby 

před odchodem do důchodu, sportovní a společenská zařízení, podnikové slevy  

a maloobchodní poukázky 

- dovolená – povinná dovolená je v dnešní době 20 pracovních dnů za rok  

a to včetně státem uznaných svátků. Avšak základní nárok na dovolenou obvykle 

u zaměstnanců činí pět týdnů za rok bez státem uznaných svátků 

- podnikové automobily – jedná se pro zaměstnance o důležitou formu výhod, 

jelikož nemusí vynakládat finanční prostředky na amortizaci, pojištění a opravy 

vlastního automobilu 
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- jiné zaměstnanecké výhody – např. bezplatné parkování, vánoční večírky  

a bezplatné poskytování kávy, čaje a jiných nápojů v zaměstnání 

- dobrovolné zaměstnanecké výhody – zdraví (pojištění soukromé léčebné péče), 

ochrana (životní a důchodové pojištění), volný čas (dovolená, volné dny, 

zapůjčení počítače), domácnost (zboží pro domácnost) 

- obstarávací služby – mohou zahrnovat: obstarávání jednání s údržbáři, opraváři, 

kupování dárků, vstupenek do divadla a jiné 

(Armstrong, 2009) 

 

1.6 Příklad nepeněžní odměny - firemní vzdělávání 

Hlavním zaměřením podnikového vzdělávání je formování pracovních schopností 

v širším slova smyslu a to včetně formování sociálních vlastností, které jsou potřeba  

při vytváření mezilidských vztahů osob, které jsou ve společnosti v pracovním poměru. 

Jelikož společnost podporuje vzdělávání svých zaměstnanců, stává se podnikové 

vzdělávání součástí personální činnosti a tím dává najevo, že si svých zaměstnanců velmi 

váží. V neposlední řadě společnost podporuje jejich perspektiv a na své náklady jim 

umožňuje zvyšovat jejich vzdělání, které velice přispívá ke konkurenceschopnosti na trhu 

práce. 

(Vodák, Kucharčíková, 2011) 

 

Vzdělávání můžeme definovat jako jeden ze způsobů učení se. Jedná se o aktivity, které 

jsou ohraničeny začátkem a koncem. Ve společnosti při koncepci vzdělávání musíme 

postupovat systematicky. Větší přehlednost a pořádek se do různých systémů snaží vnést 

systematický přístup. Pro tento přístup je jednoznačně nezbytná organizační struktura, 

avšak nositeli jsou jednoznačně personalisté. Velké společnosti se snaží, aby se na 

speciální struktury podílelo oddělení rozvoje lidských zdrojů, které se dále vnitřně člení. 

(Hroník, 2007) 

 

Firemní vzdělávání slouží především k přípravě zaměstnanců ke zvýšení jejich 

schopnosti efektivního dosahování požadovaných cílů. V návaznosti na efektivitu  

se zvýší konkurenceschopnost, míra naplňování cílů a prosperita společnosti. Vzdělávání 
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Vyhodnocení 

výsledků vzdělávání 
Plánování vzdělávání 

v podniku má mnoho výhod jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.  

(Vodák, Kucharčíková, 2011) 

V organizaci existují dva cíle, respektive základní funkce vzdělávání: 

- způsobilost rozvoje všeho druhu 

- krátkodobé a dlouhodobé zvýšení výkonnosti 

(Hroník, 2007) 

 

1.6.1 Cyklus podnikového vzdělávání 

Vzdělávání pracovníků, kteří prošli adaptačním procesem a nejsou na odchodu, je těsně 

spjato s hodnocením pracovníků, respektive výkonností. Na základě vzniklé dohody  

o rozvoji a cílech rozvoje, koncipujeme vzdělávací aktivity, které jsou jednotlivé podle 

níže uvedeného schématu, který se nazývá cyklus vzdělávání.  

Tento cyklus vzdělávání ve společnostech má čtyři fáze: první fáze identifikuje mezery, 

potřeby a možnosti, druhý se zaměřuje na design vzdělávací aktivity, třetí specifikuje 

realizace vzdělávací aktivity a čtvrtý zaznamenává zpětnou vazbu. Ve výsledku se dá říci, 

že rozdělení cyklu vzdělávání do výše uvedených čtyř fází je všeobecně přijímáno, jelikož 

toto rozfázování nalezneme v řadě společností i u mnoha autorů. 

(Hroník, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(zdroj: Vodák, Kucharčíková 2011, upraveno: autor) 

 

Identifikace potřeb, 

definice cílů vzdělávání 

Realizace vzdělávacího 

procesu 

Obrázek 3: Cyklus systematického podnikového vzdělávání zaměstnanců 
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Cíle vzdělávání 

Cíle vzdělávání rozdělíme na programové cíle a na cíle jednotlivé vzdělávací akce: 

a) programové cíle, které zahrnují cíle kompletního vzdělávacího programu jako 

výstupu procesu stanovení potřeb vzdělávání 

b) cíle kurzu, které obsahují cíle určitých vzdělávacích aktivit a ty mohou ještě 

obsahovat dílčí cíle 

Cíle by měly být konkrétní v podmínkách výkonu určitého chování, nebo definování 

normy pro posouzení, zda skutečně bylo dosáhnuto požadovaného chování.  

Velice podstatný při stanovení cílů je reálný počet cílů. Pro splnění požadovaných cílů 

vzdělávacích činností a záměrů pro podnik a zaměstnance je třeba:   

- možnost účastníků předem seznámení se záměry a cíli  

- cíle a záměry kurzu musí být v souladu se strategií a cílí celé společnosti 

- cíle musí mít základní atributy, tedy měřitelnost, dosažitelnost a relevantnost  

 (Vodák, Kucharčíková, 2011) 

Plánování vzdělávání 

Vzdělávací plán obsahuje přehled všech vzdělávacích aktivit společnosti, které jsou 

určené k realizaci v konkrétním období. 

Určitý plán se sestavuje především na základě rozdílů mezi skutečnou 

a žádanou výkonností pracovníka. Plánované vzdělávání vyjadřuje kroky, které jsou 

soustředěné na dosahování vzdělávání, a je nezbytnou součástí pro výkon pracovníků. 

Tudíž můžeme tak mluvit o systémovém přístupu k plánování vzdělávání.  

(Bartoňková, 2010) 

 

V souvislosti s plánem vzdělávání můžeme hovořit o tzv. designování vzdělávací 

aktivity. Tato tvorba a příprava aktivity je spjata s identifikací potřeb vzdělávání.  

Ve vzdělávání designových aktivit musíme, ale zohledňovat pět základních elementů a to 

jsou: studujícího, kontext, obsah, lektora a prostředí. 

(Horník, 2007) 
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Identifikace potřeb vzdělávání 

Definování požadovaného vzdělávání 

Plánování vzdělávacích programů 

Vzdělavatelé 

Realizace vzdělávání 

Vyhodnocení vzdělávání 

Obrázek 4: Kroky plánovaného vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: Vodák, Kucharčíková 2011, upraveno: autor) 

 

Realizace vzdělávacího procesu 

Druhým krokem v plánování vzdělávání navazuje realizace vzdělávání. Zde je možné 

začít s určitým krokem v souladu plánování. Jednotlivé kroky v realizaci jsou následující: 

cíle, které se určují na základě předem stanovených potřeb vzdělávání. Dalším krokem  

je program, který se přizpůsobuje určitému vzdělávání. Motivace je další část realizace, 

která je nezbytnou součástí pro vzdělávání. Nezbytné jsou i metody, kterými se určuje 

správnost ke stanoveným cílům. Posledním krokem jsou samotní účastníci a vyučující 

lektoři.   

(Vodák, Kucharčíková, 2011) 

 

Vyhodnocení vzdělávání 

Jedná se o poslední a jeden z nejdůležitějších aspektů vzdělávání. Dle Armstronga (1999) 

se jedná o zpětnou vazbu – pokus získávání informací a zároveň ocenit hodnotu tohoto 

vzdělávání. Kladné a záporné vyhodnocení je otázka, kterou si musí položit vedoucí 

Metody Zařízení Místo 
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pracovníci v každé organizaci. Vedoucí pracovníci si musí odpovědět na otázky co, kde 

jak, proč, což poskytuje charakteristiku vyhodnocování vzdělávání zaměstnanců.  

Vyhodnocování rozvojového vzdělávacího programu je komplexní proces pokoušející  

se měřit celkové přínosy a náklady tohoto programu. Velice vhodné si je ověřit návratnost 

investice. Po vzdělávacích programech v dnešní době vysoce roste poptávka. Společnosti 

se snaží hledat možnosti vyhodnocování programů pro rozvoj, ale bohužel to není 

jednoduché. Ze strany podniků se často objevují vůči vyhodnocování námitky.  

(Vodák, Kucharčíková, 2011) 

  

 

 

 

 

 

(Zdroj: Vodák, Kucharčíková, 2011, upraveno: autor) 

 

1.6.2 Metody firemního vzdělávání a jejich efektivita 

V dnešní době se žádná společnost, která chce být na trhu úspěšná a chce zvyšovat svou 

výkonnost, bez efektivního vzdělávání zaměstnanců neobejde. 

 (Vodák, Kucharčíková, 2011) 

Metody vzdělávání zaměstnanců ve společnosti vedou k naplňování vzdělávacích cílů 

podniku. V současné době jich je nespočetná řada. Níže uvedu některé z nich. Metody  

se člení podle existujících kritérií dle místa vzdělávání a to na metody na pracovišti  

a mimo pracoviště. Nejefektivnější je však použít kombinace obou metod.  

V současné době musí manažeři hledat neustále nová zlepšování a možnosti prosazení  

na trhu. Většina společností hledá pro vzdělávání stále nové finanční prostředky. Každá 

společnost má svojí vlastní strategii a věří, že se prosadí na trhu.  

(Bartoňková, 2010) 

 

  

1. Identifikace potřeb 

2. Plánování vzdělávacího 

projektu 

3. Realizace vzdělávacího 

projektu 

4. Vyhodnocení přínosu 

 

1 

2 

3

  2 

4

  2 

Obrázek 5: Klasický přístup k vyhodnocování 
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Jednotlivé metody vzdělávání na pracovišti:  

- Pracovní porady – probíhají většinou pravidelně a jsou rozděleny dle jednotlivých 

úseků dané společnosti. Každý úsek zde prezentuje poznatky a seznamuje jej 

s ostatními účastníky porady. 

- Asistování – jedná se o funkci, kde nezkušený pracovník asistuje zkušenému 

pracovníkovi a postupně se od něj učí dovednostem. Postupem času se stává 

samostatným a zkušenějším pracovníkem. 

- Instruktáž při výkonu práce - zkušený pracovník předvede správný pracovní postup 

a vzdělávaný pracovník si pozorováním a napodobováním tento postup osvojí. 

- Koučink - cílem koučinku je podpořit pracovníka v jeho samostatnosti  

a kompetentnosti k výkonu práce. 

- Mentoring - mentoring představuje metodu, jak vést zaměstnance, profesně  

a sociálně je rozvíjet.  Zpravidla probíhá mezi dvěma osobami za účelem 

předáváním svých zkušeností. 

- Counsellin – nejnovější metoda. Tato metoda je založena na vzájemném 

konzultování a ovlivňování, čímž dochází k překonání jednosměrného vztahu 

vzdělávaný. Dochází k formování obou účastníků procesu. 

 

Vzdělávání mimo pracoviště: 

- Přednáška – jedná se o metodu, kde přednášející prezentuje ve stanoveném čase 

posluchačům určité téma. Jde o rychlý přenos informací většinou početnějším 

skupinám. 

- Případové studie a workshopy – je jednou z metod kvalitativního výzkumu. Jedná se 

o detailní studium jednoho, či malého počtu případů za účelem aplikace získaných 

poznatků při porozumění případům obdobným. Oproti tomu workshop se liší tím, 

že praktické problémy řeší vždy týmově a z komplexnějšího hlediska. 

- Simulace – Jedná se o metodu, která se zaměřuje na praxi a aktivní účast školených. 

Účastníci školení dostanou podrobný scénář, který obvykle řeší běžné životní situace 

vyskytující se v práci vedoucích pracovníků a jsou požádáni, aby během určité doby 

učinili řadu rozhodnutí.  

- Brainstorming – Brainstorming je skupinová kreativní technika. Cílem je generování 

co nejvíce nápadů na dané téma.  
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- Outdoor training – tzv. učení se hrou - Jedná se o vzdělávací metodu využívajících 

pohybových aktivit v přírodě založená na smyslových zkušenostech, prožitku 

situací  a poznání, tedy na zážitkové pedagogice.  Cílem outdoor tréninku  

je pozvednout fyzickou, emocionální, kognitivní, sociální a duchovní úroveň všech 

účastníků. 

 

Existují i další metody. Vybrala jsem ty, které jsou dle mého názoru nejužitečnější. 

Z efektivního hlediska nelze určit, které metody jsou nejefektivnější. Každá společnost má 

svá specifika na určitou vybranou metodu. Všeobecně jsou nejúčinnější ty metody, kde  

se předpokládá vyšší míra aktivity účastníků. 

Závěrem bych chtěla říct, že zpětná vazba garantuje efektivní vzdělávání.  

(Bartoňková, 2010) 

 

1.6.3 Vzdělávání jako součást motivace 

Motivace ve společnosti patří k důležitým úkolům každého odpovědného pracovníka  

a není automatická. Do jisté míry se jedná o individuální proces. Jestliže nějaký druh 

motivuje jednoho zaměstnance, nemusí vždy motivovat i druhého zaměstnance. Tím  

se motivace stává do určité míry individuální a jednoduchý návod na motivaci pro 

všechny zaměstnance neexistuje. Každý vedoucí pracovník by měl se svými zaměstnanci 

komunikovat a zjistit, co jednotlivé pracovníky motivuje. 

(Zdroj:http://byznys.ihned.cz/podnikani/lide-a-personalni-rizeni-zamestnanci/c1-

62279590-jak-zvysit-motivaci-zamestnancu-odmena-neni-univerzalnim-prostredkem) 

 

Efektivitu vzdělávání ovlivňuje motivace k učení.  Na motivaci působí: 

- Zda program kurzu vychází z konkrétních potřeb vzdělávání, nebo se jedná pouze 

o jednorázovou akci bez potřeb, které chtějí účastníci kurzu. 

- Hodnota, kterou účastníci kurzu přikládají učebním aktivitám ve vztahu 

k pracovnímu zařazení, které aktuálně mají a budoucí možné kariéře. 

V neposlední řadě přikládají i hodnotu náročnosti úkolů v rámci vzdělávací 

aktivity. 

Jestliže podnik usiluje o úspěšné vzdělávání, je velice důležité mít vhodný systém 

motivace zaměstnanců. Manažer při vypracování motivačního programu musí správně  

http://byznys.ihned.cz/podnikani/lide-a-personalni-rizeni-zamestnanci/c1-62279590-jak-zvysit-motivaci-zamestnancu-odmena-neni-univerzalnim-prostredkem
http://byznys.ihned.cz/podnikani/lide-a-personalni-rizeni-zamestnanci/c1-62279590-jak-zvysit-motivaci-zamestnancu-odmena-neni-univerzalnim-prostredkem
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zvolit soustavu stimulačních faktorů v oblasti vzdělávání. Dále musí mít přehled  

o konkrétních motivačních faktorech pro jeho kolektiv. 

(Vodák, Kucharčíková, 2011) 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

Tato část diplomové práce se zabývá základními informacemi o společnosti  

AC TECHNOLOGIES s.r.o. a systémem vzdělávání a rozvoje zaměstnanců uvnitř 

společnosti. Je zde znázorněna kvalita a nedostatky, které vnímají všichni zaměstnanci 

podniku.  

 

2.1 Představení společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o. 

Základní údaje o firmě 

Název: AC TECHNOLOGIES s.r.o. 

Vznik společnosti. 7. 12. 2007 

Právní forma podnikání: společnost s ručením omezením 

Základní kapitál: 200.000,- 

Jednatelé: Ing. Aleš Palma, Ing. Jaroslav Veverka ml., Ing. Aleš Kolman 

Aktuální počet zaměstnanců: 42 

 

Společnost AC TECHNOLOGIES s.r.o. vznikla zápisem pod spisovou značkou  

C 24253 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. 

Hlavní sídlo je na adrese: Zámecká 730 ve Světlé nad Sázavou v pronajatých prostorách 

společnosti Crystalite Bohemia s.r.o. Pobočky jsou v Ostravě, Milevsku, Chomutově a 

v Praze. 

 

Hlavní obchodní činnosti a oblasti  

Jedná o inženýrsko – dodavatelskou společnost, která nabízí za využití vlastního know-

how návrh, projekci, dodávku a realizace technologických celků, které souvisejí se 

snižováním emisí v ovzduší a s průmyslovou filtrací.  

Aktuálně je společnost dynamicky se rozvíjející firmou, která se především orientuje  

na komplexní dodávky. Poskytované služby zahrnují všechny činnosti, od přípravy 

návrhu a zhotovení projektové dokumentace přes kompletní dodávku a realizaci celého 

díla až po zajištění dodávky náhradních dílů a poskytování odborného servisu. Hlavní 

prioritou firmy je snižování znečišťování ovzduší a nízké provozní náklady dodaného 

zařízení. 
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Obchodní a realizační oddělení díky dlouholetým zkušenostem s poskytováním služeb 

zákazníkům připravuje zajištění návrhů nových zařízení, jejich instalaci, bezproblémový 

servis a údržbu. Firma se snaží o nalezení dlouhodobého řešení, neboť krátkodobé úspory 

velice často odráží krátkozraké myšlení. 

 

Tab. č. 1: Počet zaměstnanců k 31. 12. 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Pracoviště Počet zaměstnanců 

Světlá nad 

Sázavou 20 (48%) 

Ostrava 10 (24%) 

Praha 6 (14%) 

Milevsko 3 (7%) 

Chomutov 3 (7%) 

Celkový počet 42 

 

Tab. č. 2: Počet zaměstnanců dle pohlaví k 31. 12. 2017 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Pohlaví Počet zaměstnanců 

Ženy 10 (24%) 

Muži 32 (76%) 

Celkový počet 42 

Všichni zaměstnanci společnosti pracují na HPP. Na mateřské dovolené je momentálně 

1 žena. 

 

Cíle společnosti 

Hlavním cílem společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o. je ekologie, snaha o ochranu 

životního prostředí, snižování znečišťujících látek v ovzduší prostřednictvím účinných 

technologií. Dalšími cíli jsou: vlastní výzkum a vývoj, inovace stávajících technologií, 

uplatnění nových filtračních materiálů. V neposlední řadě se společnost snaží  

o upevnění pozice na trhu a rozvoji společnosti aplikováním procesního řízení 

perspektivního týmu. Z obchodního hlediska je cílem rozšíření působnosti firmy a 

uplatnění dosažných zkušeností při vstupu na zahraniční trhy. 
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Ovzduší je v dnešní době pro člověka jednou z nejdůležitějších složek životního 

prostředí, bez které se nemůže obejít. Každý z nás vdechuje vzduch a vše, co obsahuje, 

se dostává do našeho těla a přímo tak působí na zdraví člověka. Tudíž je kvalitě ovzduší 

věnována velká pozornost jak u nás, tak v zahraničí. Společnost  

AC TECHNOLOGIES s.r.o. vnímá ochranu ovzduší jako součást principu trvale 

udržitelného rozvoje společnosti, proto zlepšuje, rozvíjí svou činnost a investuje 

prostředky do inovací a vývoje moderních technologií. 

 

Historie společnosti 

Společnost byla založena v roce 2007 v Havlíčkově Brodě panem Jiřím Šlosrem pod 

názvem BART VENT CR. Hlavním záměrem bylo především využít svých dosavadních 

odborných znalostí a zkušeností v oboru průmyslové filtrace. Většina zákazníků byly 

společnosti z lehkého průmyslu. Firma BART VEN CR nabízela hlavně inovativní 

individuální přístup.  

V roce 2010 došlo k velkým majetkovým změnám a také ke změně názvu společnosti na 

AC TECHNOLOGIES s.r.o. Firma se začala orientovat na dodávky technologií odprášení 

do těžkého průmyslu a energetiky. Jelikož se podařilo získat velkou zakázku v České 

republice, růst se promítl i z hlediska personálního, což bylo základem pro získání  

a zdařilého realizování projektů financovaných z různých dotačních programů EU. Díky 

úspěšnému období růst i nadále stoupal a promítl se do všech útvarů společnost. Zaměřila 

se na spolupráci s významnými společnostmi českého průmyslu a následně se upevnila 

na trhu jak v České republice, tak i v zahraničí.  

Společnost získala zakázky i v jiných zemích než v ČR. Příkladem mohu uvézt: 

Slovensko, Turecko, Chorvatsko a také Rusko.  

Mezi hlavní zákazníky v ČR patří společnost ČEZ, a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., 

Severočeské doly a.s. a další. 

Roku 2012 získala společnost poprvé certifikáty ISO podle normy ČSN ESN ISO 

14001:2005, 9001:2009 a 18001:2008, které se udržují dodnes. 

V roce 2016 byla společnost na pokraji insolvence, jelikož bývalý jednatel nezvládl své 

manažerské schopnosti a v důsledku toho firma balancovala na pokraji úplného zavření. 

Majitel společnosti celou situaci zachránil a AC TECHNOLOGIES se od roku 2016 

postupně dostává zpět na úroveň, do které patří. 
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2.2 Typologie Podniku 

Společnost AC TECHNOLOGIES s.r.o. patří z hlediska počtů zaměstnanců mezi malé 

podniky, avšak je spojována se středními podniky, jelikož je provázána s další 

společností, která má stejného vlastníka a to s firmou NOEN, a.s., která má aktuálně okolo 

150 zaměstnanců. 

 

Tab. č. 3: Hlavní ukazatele společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o. 

(Zdroj: interní ukazatel společnosti) 

Hlavní ukazatele  

v tis. Kč 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 

Obrat 29 579 94 852 61 026 76 656 255 467 459 232 127 757 80 500 63% 

Přidaná hodnota 4 655 10 892 13 484 17 971 37 229 60 446 21 876 22 300 102% 

Počet 

zaměstnanců 
8 11 16 28 43 54 44 42 95% 

produktivita 

práce z přidané 

hodnoty 

582 990 843 642 866 1 119 497 531 107% 

zisk po zdanění 1 260 1 806 1 114 1 141 6 477 12 798 -11 691 -1 500 x 

 

Jelikož společnost je pouze inženýrsko – dodavatelská, nemůže uvažovat o sektoru 

průmyslu, který je specifický pro výrobní společnost. 

 

2.3 Organizační struktura 

Společnost je vedena třemi jednateli, kteří mají na starost celkové fungování firmy, 

organizační strukturu, vize, cíle a organizaci. Ing. Aleš Palma je jednatelem a zároveň 

ředitelem celé společnosti a vedoucím obchodního úseku AC TECHNOLOGIES s.r.o. 

Řízení firmy je rozděleno do několika oddělení, které jsou řízeny vlastními vedoucími. 

Jedná se o technický, ekonomický, nákupní, servisní, výrobní a obchodní úsek. 

Ekonomický, výrobní, obchodní a technický úsek je dále členěn na jednotlivá oddělení. 
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Zaměstnanci, kteří pracují na částečný úvazek a ostatní zaměstnanci nejsou v organizační 

struktuře uvedeni. 

 

                              

        

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Statutární orgán  

Společnost má celkem 3 jednatele. Společnost zastupují vždy nejméně dva jednatelé 

(členové kolektivního orgánu) svým společným jednáním. 

 

Dozorčí rada:  

V dozorčí radě je pouze člen dozorčí rady a to je pan Ing. Jaroslav Veverka st., který je 

zároveň 100% vlastníkem celé společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o. 

Obrázek 6: Organizační struktura 
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2.4 Motivační systém ve společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o. 

Motivačním systémem rozumíme nástroj, kterým personální oddělení řídí prostředky, 

kterými uspokojuje zaměstnance ve společnosti (podporují jej v jeho činnosti a rozvíjejí 

jeho chuť do práce). Níže popíši, jaké motivační složky má vybraná firma. 

Navzdory špatnému hospodářskému výsledku se snaží manažeři uspokojit potřeby svých 

zaměstnanců tak, aby vykonávali svou práci zodpovědně a s „chutí“. K tomu napomáhá 

motivační systém, který podnik uplatňuje.  

 

Společnost svým zaměstnancům nabízí následující motivační složky: 

 

a) Výuka anglického jazyka – zaměstnanci mají možnost docházet na výuku  

ve společnosti v zasedací místnosti. Kurz je buď individuální, či skupinový  

a vyučuje se každý týden. Anglický jazyk vyučuje lektor, který je z jazykové školy 

a z 60% jej hradí zaměstnavatel.  

b) Služební vozidlo – Firma má celkem 27 automobilů na operativní leasing a jsou 

dostupné všem zaměstnancům. Dle zákona se odvádí daň a pojistné 1%  

z pořizovací ceny vozidla a benzín, který byl za každý měsíc vyčerpán. Automobil 

je možné využívat nejen ke služebním účelům, ale i k soukromým, jako například 

na dovolenou v zahraničí či k jiným soukromým cestám. 

c) Mobilní telefon – Všichni zaměstnanci mají v užívání mobilní telefon a mohou 

jej bezplatně užívat i k soukromým účelům (benefit se vztahuje nejen na volání, 

SMS, MMS, ale také na mobilní data). Každé dva roky zaměstnanec obdrží nový 

mobilní telefon a starý si může ponechat.  

d) Team buildingový florbal – Každý rok v květnu pořádá společnost florbalový 

turnaj a posléze pohoštění v restauraci pro všechny zaměstnance. Florbalový 

turnaj se koná ve Světlé nad Sázavou (v hlavním sídle společnosti) a vše na něm 

hradí firma (oběd, turnaj, ceny a občerstvení včetně nápojů v restauraci). 

e) Nápoje na pracovišti – Po celý pracovní den mají zaměstnanci možnost 

v kanceláři bezplatně pít espresso a ostatní kávy, čaje a barelovou vodu. 

f) Možnost účasti na školení – Elektrikáři mají možnost využít placené elektrikářské 

zkoušky dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., servisní technici školení k jednotlivým 

zařízením, vazačské zkoušky, ekonomické oddělení školení na novelizace zákonů 
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vztahující se k problematice účetnictví a odpisů, obchodní oddělení školení 

k zákonu o veřejných zakázkách. Dále společnost vyhrála dotaci na školení 

zaměstnanců na ČVUT, kterého se účastní celkem 8 zaměstnanců z technického 

oddělení. Školení je z větší části dotováno Evropskou unií a zbylou část platí 

společnost AC TECHNOLOGIES s.r.o. 

g) 5 dní dovolené navíc – Každý má nárok na využití 5 dní dovolené navíc oproti 

stanoveným 20 ti dnům dle zákona. 

h) Home office – Zaměstnanci mají možnost ve výjimečných případech využít tzv. 

home office (práce z domova). 

 

2.5 Manažerský problém 

Od poloviny roku 2016 se díky změně v manažerských pozicích společnost potýká 

s poměrně velikou fluktuací svých zaměstnanců. Tato skutečnost má velice neblahý vliv 

na stávající zaměstnance, což má za následek práci ve stresu a tím i špatné pracovní 

výkony. Jednatel společnosti Ing. Aleš Palma by proto rád zjistil, jak by mohl danou 

situaci vylepšit a proto velice uvítal mé dotazníkové šetření. Mým úkolem  

je zjistit, co je hlavní příčinou fluktuace zaměstnanců a poté navrhnout doporučení, na 

základě kterých by se situace výrazně zlepšila. 

 

V souvislosti s tímto byl vytvořen hlavní ukazatel společnosti, který uvádím v diplomové 

práci výše (tab. č. 3). Je zde popsán ekonomický výsledek od roku 2010. Velmi kritický 

byl rok 2016, kde byl zaznamenán veliký propad díky dané situaci. Celková ztráta činila  

11.691 tis. Kč a v loňském roce 1.500 tis. Kč, což se negativně projevilo nejen v cash 

flow, ale také zejména ve finančním hodnocení zaměstnanců. Majitel společnosti nadále 

věří, že se ekonomická situace v tomto a především v příštím roce zlepší a firma bude  

na úrovni alespoň roku 2014, kdy činil zisk 6.477 tis. Kč. 

 

Bohužel se daná situace v roce 2016 výrazně dotkla i personálního obsazení. Část 

zaměstnanců byla propuštěna a část odešla sama. V polovině roku 2017 měla společnost 

pouze 35 zaměstnanců z celkových 54. Aktuálně se za nového působení jednatele vrátili 

někteří zaměstnanci, kteří byli předchozím vedení propuštěni, a několik nových 

zaměstnanců bylo přijato. Nyní je již situace ustálena a je potřeba, aby se pracovníci 
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snažili dostat společnost zpět na vrchol. Z výše uvedeného důvodu je řešení systému 

motivace v popředí všech ve vedení společnosti včetně majitele.  

 

2.6 Cíl práce a výzkumné otázky  

Cílem diplomové práce je zjistit úzká místa, která ma současný motivační program firmy, 

a doporučit změny, se kterými by byly spokojeni a motivováni všichni zaměstnanci 

společnosti. 

 

Výzkumné otázky, které níže stanovím, navazují na manažerský problém fluktuace, který 

jsem již uvedla v předchozí kapitole. Fluktuace může být důsledkem nedostatečné 

motivace a spokojenosti každého, který ve společnosti pracuje. Proto navrhuji následné 

otázky, které jsou prováděny dotazníkovým šetřením, jemuž se budu věnovat 

v diplomové práci níže. 

 

Výzkumná otázka č. 1: „Jsou zaměstnanci ve společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o. 

motivováni vhodnými stimulačními prostředky?“ 

Výzkumná otázka č. 2: „Jsou zaměstnanci spokojeni s prací, kterou ve firmě 

vykonávají?“ 

Výzkumná otázka č. 3: „Uvítali by zaměstnanci i jiné benefity, než které společnost 

nabízí? 
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2.7 Empirický výzkum 

Pro zhodnocení motivace a spokojenosti pracovníků ve společnosti AC 

TECHNOLOGIES s.r.o. jsem si zvolila dotazníkové šetření, které mi velice pomůže 

v hodnocení této problematiky. 

Na začátku analytické části se zaměřím na metodu desk research, která zkoumá  

a zpracovává data o historii společnosti. Jelikož ve firmě pracuji čtyři roky a mám  

na starosti marketing a částečně i personalistiku, mohu tuto problematiku dostatečně 

prezentovat. O firmě jsem za tu dobu obdržela důležité informace, které jsem využila 

k popsání celé situace společnosti, jak z hlediska historie, tak současnosti. Jako techniku 

výzkumu jsem si zvolila dotazníkové šetření, které zaměstnanci vyplnili na webových 

stránkách survio. Tuto techniku jsem konzultovala s jednatelem společnosti panem  

Ing. Alešem Palmou, který zároveň působí i jako obchodní ředitel. Zaměstnanci 

dotazníkové šetření velice uvítali a i proto jej mám vyplněné téměř od všech pracovníků. 

Další z výhod je i to, že každý dotazník je možné vyplnit pouze z jednoho počítače a tím 

jej mohu objektivně posoudit. 

 

Cílem výzkumu je zjištění, jak jsou zaměstnanci dostatečně motivováni ke své 

vykonávané práci a celkově spokojeni se společností AC TECHNOLOGIES s.r.o.  

Pomocí dat, která jsem získala, navrhnu možné změny pro zlepšení spokojenosti 

zaměstnanců a tím i snížení celkové fluktuace ve společnosti.   

 

2.8 Dotazníkové šetření 

Dotazník jsem zhotovila tak, aby byl posléze aplikovatelný pro společnost a pomohl mi 

k návrhu opatření. Každého zaměstnance jsem požádala o vyplnění formou firemního 

emailu. V úvodu se všichni seznámili s účelem dotazníku a způsobu jeho správného 

vyplnění. Celkový počet otázek jsem stanovila na 31, což je dle mého názoru dostačující. 

Většina otázek byla uzavřených s možností výběru čtyř odpovědí, z nichž zaškrtávali 

pouze jednu. Některé byly otevřené, kde zaměstnanci mohli vyjádřit svůj názor. 

 

Dotazník je rozdělen tak, aby v něm byla zaznamenána nejen spokojenost a motivace 

zaměstnanců, ale i stimulace všech pracovníků. Otázky se týkají nejen odměn, které 
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výrazně stimulují pracovníka k lepším výkonům, ale i ostatním benefitům. Dále se snažím 

vyzjistit spokojenost se společností a vedením, pracovním prostředím, komunikací vně 

firmy, informovaností, nebo také hodnocením a rozvojem. Celé dotazníkové šetření 

poskytuje komplexní obraz o celkové situaci o motivaci a spokojenosti všech pracovníků 

ve společnosti. 

 

Všechna data jsem níže zprůměrovala, graficky a tabulkově vyjádřila, tudíž se 

respondenti nemusí obávat zaznamenání jejich jména. Společnost bude obeznámena až 

s celkovými výsledky a kompletní diplomovou prací.  

 

Sběr dat 

Po dohodě s jednatelem společnosti, jsem dotazníkové šetření provedla prostřednictvím 

on-line platformy pro tvorbu dotazníků, která je dostupná na webových stránkách survio. 

Odkaz pro dotazník jsem zaměstnancům odeslala formou firemního emailu, dne  

7. 2. 2018. I přestože, že je více jak polovina zaměstnanců na služebních cestách, tak 

kompletní data potřebná pro výzkum jsem obdržela do 22. 2. 2018. 

Webová stránka pro vyplnění dotazníků: 

https://www.survio.com/survey/d/R4Q9P7R7O9A2U4D3A 

 

2.8.1 Identifikace respondentů  

Jelikož bylo dotazníkové šetření anonymní, provedu identifikaci respondentů na základě 

věkového složení. 

 

Na dotazník, který jsem vystavila na webových stránkách, odpovědělo celkem  

40 zaměstnanců společnosti z celkového počtu 42. Většina a to 85% je ve věkové hranici 

nad 30 let a pouze 15% je do 30 let. Nejpočetnější skupinu tvoří zaměstnanci, kteří  

ve firmě pracují 2-5 let, což je 55%, dále ti kteří jsou ve společnosti méně než 1 rok (25%). 

Nejméně respondentů je v rozmezí 1-2 roky (7,5%) a více jak 5 let (12,5%).  

Vše je uvedeno v tabulce níže. 

  

https://www.survio.com/survey/d/R4Q9P7R7O9A2U4D3A
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 Tab. č. 4: Rozdělení respondentů dle věku 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Méně než 30 let 6 (15%) 

Více jak 30 let 34 (85%) 

 

 Tab. č. 5: Jak dlouho pracujete ve společnosti? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Délka pracovního 

poměru 

Počet 

respondentů 

Méně než rok 10 (25%) 

1 - 2 roky 3 (7,5%) 

2 - 5 let 22 (55%) 

Více jak 5 let 5 (12,5%) 

 

2.8.2 Výsledky dotazníkového šetření 

Všichni zaměstnanci mohli vyplnit dotazník, který, jak jsem již zmínila, byl vyvěšen  

na webových stránkách a informace o něm zaslány firemním emailem. Byla jsem velice 

potěšena, že mi jej vyplnili téměř všichni zaměstnanci. Kompletní dotazník je přiložen 

v příloze diplomové práce. 

Níže jsou zhotoveny grafy, které byly sestaveny dle sesbíraných dat. Pod každým grafem 

je zaznamenán krátký popisek vysvětlující uvedená data. 

Všechny údaje v grafech jsou vyjádřeny v procentech. 
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Graf č. 1: Jaké je Vaše celkové dosažené vzdělání? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Vysokoškolské vzdělání má celkem 19 respondentů a stejně tak i středoškolské 

s maturitou. Pouze 2 respondenti mají středoškolské bez maturity. Z grafu je patrné,  

že většina z nich má alespoň středoškolské vzdělání, což je pro firmu velice přínosné. 

 

 

Graf č. 2: Jak jste celkově spokojen/a se svým zaměstnáním? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Spíše spokojeno je 26 respondentů a velmi spokojeno je 12. Nespokojenost vyjádřili 

pouze 2 respondenti a velkou nespokojenost se svým zaměstnáním nikdo. Tyto výsledky 

jsou velice pozitivní. 

základní středoškolské

bez maturity

středoškolské s

maturitou

vysokoškolské

0%
5%

47,5% 47,5%

velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše

nespokojen/a

velmi

nespokojen/a

30%

65%

5,0% 0,0%
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Graf č. 3: Doporučila byste zaměstnání ve společnosti známé/mu? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Svým známým by zaměstnání spíše doporučilo 21 respondentů a určitě ano  

4 zaměstnanci společnosti. 13 respondentů by spíše svým známým zaměstnání 

nedoporučilo a rozhodně ne pouze 2 respondenti. Doporučení je pro manažery důležité 

z hlediska přijímání nových zaměstnanců.  

 

 

Graf č. 4: Rozhodl/a byste se opět pracovat v této společnosti? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Stejně by se spíše rozhodlo pracovat ve společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o.  

25 respondentů a 10 určitě ano. Negativně se vyjádřilo pouze 5 respondentů a z toho spíše 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne

10,0%

52,5%

32,5%

5,0%

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne

25,0%

62,5%

7,5% 5,0%
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ne jen 3 a rozhodně ne pouze 2. Zde je patrné, že většina je spíše spokojena  

ve společnosti. 

 

 

Graf č. 5: Víte přesně, jakou práci máte vykonávat? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Zde bylo zjištěno, že všichni respondenti vědí, jakou práci mají vykonávat. Z celkových 

40 odpovědělo určitě ano 30 a spíše ano 10. Negativní odpověď nebyla zaznamenána, což 

je pro společnost velice pozitivní. 

 

 

Graf č. 6: Vykonáváte práci dle Vašeho dosaženého vzdělání? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne

75,0%

25,0%

0,0% 0,0%

ano ne ano, ale částečně i jinou

57,5%

10,0%

32,5%



59 

 

Celkem 36 respondentů vykonává práci dle jejich dosaženého vzdělání, ale 13 z nich 

vykonává zároveň i jinou práci. Pouze 4 respondenti vykonávají jinou práci, která 

nekoresponduje s jejich dosaženým vzděláním. 

 

 

Graf č. 7: Jste spokojen/a s vybavením na svém pracovišti? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Většina respondentů je spokojena s vybavením na svém pracovišti a to 31 – z toho 11 je 

spíše spokojeno. Negativní reakci projevilo 9 respondentů, z čehož 3 jsou absolutně 

nespokojeni. Zde by stálo za zvážení, v čem by se mohlo pracoviště vylepšit. 

 

 

Graf č. 8: Vyhovuje Vám umístění pracoviště z hlediska dopravy? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne

50,0%
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15,0%
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Do zaměstnání se snadno dopravuje 25 respondentů. Snadnější cestu má 12 respondentů 

a pouze 3 umístění společnosti nevyhovuje. Pracoviště je dobře umístěno, jak vyplývá 

z dotazníkového šetření. 

 

 

Graf č. 9: Jste spokojen/a s kolektivem na Vašem pracovišti? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

S kolektivem je velmi spokojeno 26 respondentů, 13 je spíše spokojeno a pouze 1 

respondent odpověděl negativně. Dobrý kolektiv je pro hodně zaměstnanců velmi 

důležitý aspekt. 

 

 

Graf č. 10: Jak jste spokojen/a s tím, kolik hodin týdně pracujete? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a velmi nespokojen/a

65,0%

32,5%

2,5% 0,0%

spokojen/a nespokojen/a

95,0%

5,0%
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Téměř všichni respondenti jsou s pracovní dobou spokojeni. Pouze 2 odpověděli,  

že jsou nespokojeni. Tito dva uvedli v následující otázce, jaká doba je podle nich ideální. 

 „8 hodin“ 

 „podle potřeby“ 

 

Z mé zkušenosti s pracovní dobou mohu říci, že vedení je v tomto ohledu velice 

benevolentní. Jestliže zaměstnanec potřebuje z práce odejít na určitou chvíli,  

tak to není nikdy žádný problém. Může si zajistit během pracovní doby například: krátkou 

vyzvednutí dítěte ze školy či školky, odjet soukromě  

do banky atd. 

 

 

Graf č. 11: Jste dostatečně informování o směřování společnosti v budoucnu? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Dostatečně informováno je 11 respondentů a spíše ano je 17 respondentů. Celkem  

10 přesně neví, kam společnost bude směřovat a 2 nevědí o informacích směřování vůbec 

nic. Vedení by mělo své zaměstnance lépe informovat o tom, jakým směrem  

se bude společnost ubírat. 

 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne

27,5%

42,5%

25,0%

5,0%
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Graf č. 12: Jaký vztah máte k cílům a poslání této společnosti? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Pro 10 respondentů jsou cíle společnosti i jejich cíle. Polovina respondentů je považuje  

za dobré, 2 si myslí, že jsou špatné a 8 respondentů ani neví, že nějaké jsou. Zde  

by společnost měla také více zapracovat na informovanost svých zaměstnanců. 

 

 

Graf č. 13: Dochází na pracovišti ke konfliktům mezi zaměstnanci? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkem 25 respondentů uvedlo, že na pracovišti nedochází ke konfliktům, 13 jich 

odpovědělo, že neví a jen 2 respondenti pociťují konflikty mezi zaměstnanci a jejich 

odpovědi byly: 

 „Vyostřená diskuze nad pracovním problémem není konflikt. Konflikt je osobní 

nevraživost a to se zde neděje. 

jsou to i mé

vlastní cíle

považuji je

za dobré

myslím, že

jsou špatné

nevím, jaké
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 „Běžné pracovní neshody. Nejedná se o nic závažného. 

 

 

Graf č. 14: Obdržel/a jste někdy pochvalu za dobře vykonanou práci? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z grafu je patrné, že vice jak polovina respondentů obdržela pochvalu za dobře 

vykonanou práci – celkem se jedná o 22 osob. 8 respondentů nezaznamenalo žádnou 

pochvalu a 8 si už nepamatuje. Pochvala v zaměstnání je důležitá pro uspokojování 

vnitřní potřeby každého jedince. 

 

 

Graf č. 15: Cítíte se být ve stresu při vykonávání své práce? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

ano ne už si nepamatuji

55,0%

25,0%

20,0%
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25,0%
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Celkem 15 zaměstnanců se spíše, nebo určitě cítí být ve stresu. Respondentů, kteří spíše 

nepociťují stres, je 19 respondentů a určitě ne 6. 

 

 

Graf č. 16: Jaká je komunikace mezi zaměstnanci? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Pro 27 respondentů je komunikace mezi zaměstnanci spíše vyhovující a pro 10 dalších je 

vyhovující. Pouze 3 respondenti odpověděli, že komunikace není moc vyhovující. Tato 

situace je pro společnost velice pozitivní. 

 

 

Graf č. 17: Jak hodnotíte spolupráci mezi jednotlivými odděleními ve společnosti? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

vyhovující spíše vyhovující spíše nevyhovující nevyhovující

25,0%

67,5%

7,5%
0,0%

velmi dobrá dobrá spíše špatná špatná

12,5%

75,0%

12,5%
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Stejně tak, jako komunikace mezi zaměstnanci je dobrá i komunikace mezi jednotlivými 

odděleními. Celkem 30 respondentů odpovědělo, že je dobrá, 5 jich má názor, že je velmi 

dobrá a 5 respondentů odpovědělo, že je spíše špatná. 

 

 

Graf č. 18: Podporuje společnost Váš osobní rozvoj, nebo se o svůj profesní růst staráte jen vy 

sám/sama? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

29 respondentů odpovědělo, že společnost podporuje osobní rozvoj zaměstnanců a  

11 odpovědělo, že nepodporuje osobní rozvoj. 

 

Další otázka pro respondenty byla: Uveďte, prosím, jakými způsoby se staráte o svůj 

rozvoj, nebo jak využíváte nabídku vzdělávání od společnosti. Zde se mohli respondenti 

více vyjádřit. Níže uvádím jejich odpovědi: 

 

 „Studuji.“ 

 „Podporuje, ale nevyužívám toho z časových důvodů.“ 

 „Výuka AJ ve firmě.“ 

 „Když společnost nabídne školení, ráda se ho zúčastním.“ 

 „Samostudium veškeré problematiky týkající se práce.“ 

 „Dostatek času na sebevzdělání, občasná účast na odborném školení.“ 

 „Kurz AJ, školení ČVUT, samostudium…“ 

podporuje nepodporuje

72,5%

27,5%



66 

 

 „Dle možností.“ 

 „Nabídky vzdělávání od společnosti: účast na školeních, účast na veletrzích, účast 

vzdělávání v oboru na ČVUT, účast na výuce anglického jazyka.“ 

 „Výuka AJ.“ 

 „Vzdělávání na ČVUT, cizí jazyk, možnost se zúčastnit veletrhů.“ 

 „Vyhledané nabídky vzdělávání zasílané vedení společnosti jsou bez odezvy. 

Firma ve velmi rezervované formě akceptuje proplácení profesních školení.“ 

 „Anglický jazyk; vzdělávání v oboru na Vysoké škole.“ 

 „Samostudium.“ 

 „Studium odborné literatury.“ 

 „Kurz na ČVUT, podrobnější seznamování s problematikou filtrace – prohlídky 

našich stávajících aplikací (teď na to není moc čas).“ 

 „Vlastní školení, vzdělávání, kurzy – soukromé.“ 

 „Školení na ČVUT, angličtina – jiné vzdělávání firma neposkytuje.“ 

 „Čtení norem, školení, studium.“ 

 „Samostudium, školení a zvýšení kvalifikace (elektro).“ 

 „Samostudium, docházím na kurz angličtiny.“ 

 „Školení.“ 

 „Různými kurzy.“ 

 „Zatím jsem nabídky nevyužil.“ 

 

 

Graf č. 19: Vyslechnou Vás Vaši nadřízení, když potřebujete? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne
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2,5% 0,0%
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Většina respondentů na tuto otázku odpovědělo kladně: 16 z nich uvedlo, že je určitě 

nadřízení vyslechnou, 23 spíše, že je vyslechnou a pouze 1 odpověděl, že jej nikdo 

nevyslechne. 

 

 

Graf č. 20: Myslíte si, že nejvyšší vedení udává společnosti správný směr? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Celkem 34 zaměstnanců si myslí, že nejvyšší vedení udává společnosti správný směr. 

Pouze 6 respondentů je toho názoru, že spíše neudává správný směr. 

 

 

Graf č. 21: Probíhá hodnocení zaměstnanců spravedlivě? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Dle uvedeného grafu je patrné, že více jak polovina zaměstnanců považuje hodnocení 

společnosti za spravedlivé a to celkem 27. I zde se ale objevují hlasy, které se přiklání 

spíše k negativnímu názoru – 13 respondentů. V diplomové práci níže navrhnu koncept, 

jak by mohlo být hodnocení více spravedlivé. 

 

 

Graf č. 22: Odpovídá Vaše platové ohodnocení práci, kterou vykonáváte? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

I přes veškerá úskalí společnosti je většina respondentů spokojena s platovým 

ohodnocením. Jisté si je tímto rozhodnutím 9 respondentů, 27 spíše ano a negativně 

odpověděli pouze 4 zaměstnanci. 

 

 

Graf č. 23: Jste spokojeni s benefity, které společnost nabízí? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Dle grafu je s benefity spokojeno 9 zaměstnanců a 19 spíše ano. Negativně se vyjádřilo 

12 respondentů. Všichni se mohli vyjádřit, jaké další benefity by ve společnosti uvítali. 

Níže jsou znázorněny jejich odpovědi: 

 

 „Stravenky.“ Čistě tuto stručnou odpověď uvedlo celkem 12 respondentů 

 „Stravenky, více školení a team buildingových akci.“ 

 „Stravenky, plnohodnotně placený jazykový kurz, příspěvek na dovolenou, 13. 

plat.“ 

 „Stravenky, penzijní připojištění.“ 

 „Stravenky, firemní vůz, 6 týdnů dovolené.“ 

 „Takové, které nabízejí jiné firmy.“ 

 „Jsou dostačující.“ 

 „Příspěvek na oběd, příspěvek na pohybové aktivity (plavání, posilování, halové 

sporty).“ 

 „Příspěvek na životní pojištění, výuku ruského jazyka.“ 

 „Flexibilní pracovní doba, podpora odborného vzdělávání (semináře, výstavy, 

atd.).“ 

 „Auto.“ 

 „Vzdělání.“ 

 „Stravenky, 13. plat.“ 

 „Vzdělávání.“ 

 „Příspěvek penzijního pojištění.“ Takto odpověděli 2 respondenti. 

 „Stravenky, automobil, poukazy/slevy na aktivity (např. bazén, sporty, kino,…).“ 

 „Stravenky, příspěvek na životní pojištění, příspěvek na dovolenou, další 

vzdělávání a kurzy, 13. a 14. plat, prémie založené na výsledku firmy.“ 
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2.8.3 Interpretace výsledků z dotazníkového šetření 

Dle mého názoru nejsou výsledky dotazníků nikterak negativní, avšak je zde několik 

aspektů, na které je potřeba se zaměřit a pomoci navrhnout taková opatření, která  

by stávající motivační systém ve společnosti zlepšil. Zaměstnanci společnosti  

AC TECHNOLOGIES s.r.o. jsou s prací spokojeni, ale už ne tolik s benefity, které firma 

nabízí.  

 

V návaznosti na interpretované výsledky dotazníkového šetření jsou níže popsány 

doporučení, která by měla být nápomocna společnosti v určení směru zlepšení dané 

problematiky. Jedná se o směr, kterým by se mohla firma vydat a jakým způsobem by 

mohla zlepšit pracovní podmínky svých zaměstnanců. 

 

Nyní se zaměřím na problémové okruhy, které se objevily ve výsledcích z dotazníků. 

Jedná se především o informovanosti směřování společnosti, pochvaly, hodnocení 

zaměstnanců, osobní rozvoj a zejména o další benefity. Nynější motivační program 

společnosti je aplikovatelný, avšak je potřeba jej rozšířit tak, aby zaměstnanci byly více 

spokojení a rozšířila se tak jejich loajalita vůči firmě. 
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3 NÁVRH MOŽNÉHO ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH 

OKRUHŮ VE SPOLEČNOSTI 

Informovanost o směřování společnosti 

Zaměstnanci mají znát všechny podstatné informace ohledně směřování společnosti.  

Je to velice důležité pro jistotu a pohodu každého pracujícího. Zde bych navrhovala team 

buildingovou aktivitu, která by zahrnovala velkou firemní poradu. Každý vedoucí 

pracovní by měl prostor informovat o všem podstatném z oddělení, které vede jak z 

pohledu současného, tak z vize stavu budoucího. Pro každého zaměstnance by všechny 

nové informace o tom, jaké má společnost plány v budoucnu, byly přínosné  

a to především z důvodu většího klidu na pracovišti.  

V současné době firma pořádá každý rok v květnu florbalový turnaj, ale bohužel bez 

firemní porady, která by měla být jeho součástí.  

Mým návrhem je zorganizování například dvoudenního cyklistického výletu pro všechny 

zaměstnance společnosti, který by se mohl konat v červnu, jelikož v tomto období nejsou 

prázdniny a tudíž lze předpokládat, že bude ve společnosti přítomno nejvíce pracovníků. 

Team buildingová akce by zahrnovala zmíněnou vyjížďku na kolech po okolí, oběd, 

velkou firemní poradu v místě ubytování, pro odlehčení večeři s muzikou a samozřejmě 

ubytování včetně snídaně.  

Níže uvádím celkové náklady za výlet ve Valticích pro všechny zaměstnance, i když  

je pravděpodobné, že by se plný počet zaměstnanců nemohl zúčastnit. Uvedené hodnoty 

v tabulce jsou skutečné dle platných ceníků v zařízeních ve Valticích. 

  



72 

 

Tab. č. 6: Kalkulace cyklistického výletu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Kalkulace cyklistického výletu - Valtice                  

(pro 42 osob) 

  
za 1 

osobu 

celkem pro všechny 

(bez DPH) 

Ubytování + snídaně 467,5 19 635 

Pohonné hmoty  

(do 10 automobilů) 
 6000 

Vinný sklep - večeře 

(střední varianta) 
550 23 100 

Cimbálová muzika   5 250 

Oběd v restauraci 

(polévka + hlavní jídlo) 
160 6 720 

Nápoje při obědě 50 2 100 

Půjčení kol na 1 den 100 4 200 

Cena celkem   67 005 

 

Dříve společnost pořádala podobné team buildingové akce, ale z důvodu nedostatku 

finančních zdrojů je již delší dobu neuskutečnila. Dle mého názoru není celková částka 

až tak vysoká a pomohla by nejen ke zvýšení informovanosti, ale i lepším vztahům 

vztahům ve společnosti. 

 

Pochvaly 

Žádný manažer nemůže své podřízené chválit úplně za všechno, ale jako dobrý motivační 

stimul je možné pochvaly využít za dobré zpracování úkolu. Jak je patrné 

z dotazníkového šetření, zaměstnanci jsou málo chváleni za dobře odvedenou práci, což 

má za následek pracovní nespokojenost. Jestliže vedení společnosti chce udržet pracovní 

nasazení a zájem svých zaměstnanců, musí apelovat na vedoucí pracovníky jednotlivých 

oddělení, aby vyhledávali příležitosti k chválení podřízených. Vhodnou částí pochval  

je také nějaká forma odměny – může se jednat o finanční, či nefinanční část. 
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Hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení pracovníků, které v současné době probíhá ve firmě, není dostatečně 

motivující k vyššímu pracovnímu výkonu. Navrhla jsem následující odměnový řád / 

systém pro obchodní, realizační, technické a nákupní oddělení, který popíši níže. Servisní 

oddělení jako jediné má spravedlivé hodnocení a to procenta z každého vykonaného 

servisního zásahu. Na podobné bázi jsem zhotovila odměnový řád pro ostatní oddělení. 

Myslím si, že by všichni zaměstnanci byly poté dostatečně motivováni. 

Obecný popis odměnového řádu / systému: 

Bonusový systém představuje souhrn pravidel, podle kterých se řídí poskytování odměn. 

Udělují se např. za mimořádné úkoly, převzetí dalších úkolů, splnění úkolů v termínu 

apod. A kde Bonus je odměna, která je udělena mimořádně, jednorázově. Uděluje se např. 

za vysoký výkon, procenta ze zisku společnosti aj. 

Základní pravidla: 

1) systém odměňování musí být jednoduchý na pochopení a především vysvětlitelný 

2) systém musí podporovat především i soutěživost 

3) musí být spravedlivý  

4) musí být dlouhodobě udržitelný 

 

Návrh systému odměn pro společnost AC TECHNOLOGIES s.r.o.: 

Společnost AC TECHNOLOGIES s.r.o. nastavením a zavedením tohoto odměnového 

řádu by sledovala zlepšení hospodářských výsledků jednotlivých projektů, což  

by v konečném důsledku vedlo ke zlepšení celkového hospodaření společnosti.  

Odměnový řád jsem nastavila na bázi projektového řízení a opírá se o jednotlivé finanční 

plány (kalkulace) těchto projektů. Za dodržení pravidla, že: 

1) každý projekt je podložen finančním plánem (kalkulací), 

2) každý projekt je uzavřen a kalkulován se ziskem a  

3) finanční plány jsou akceptovány před uzavřením jednotlivých projektů dle 

organizačních pravidel společnosti (podpisový řád), 

Pak lze nastavit postup rozdělení bonusů mezi realizační skupiny projektů (obchodních 

případů) následovně: 
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Realizační skupiny, které mají jednotlivé projekty na starosti, rozdělujeme v základním 

členění podle toho, jaký na projektu jednotlivá složka realizuje zájem.  

Ve společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o. je základní dělení na složky dvě:  

- obchodní složku  

- realizační složku 

Každá tato skupina realizuje různý zájem a má také různou úroveň přínosu pro 

hospodaření společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o.  Potřeba jsou ve společnosti obě  

a také obě budou bonusově zainteresované na jednotlivých projektech. Každá složka však 

jiným způsobem a z jiné částky. 

 

Obchodní složka   

Základní motivační kritérium – uzavření smluvních případů. 

Obchodní složce přináleží bonus (odměna) z každého uzavřeného obchodního případu. 

Za obchodní případ lze brát každý kontakt se zákazníkem, v různých marketingových 

úrovních, který vede k uzavření smluvního případu - smlouvy. 

Obchodní složka se řídí organizačním plánem společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o., 

především tou částí, která říká, že každý obchodní případ má přidělen  jednoho 

konkrétního člena obchodní složky (obchodníka), který je plně zodpovědný za celý 

průběh obchodního případu. Příjemcem motivační odměny, bonusu, za dosažení 

motivačního kritéria by právě byl tento člen obchodní složky a nikoli obchodní složka 

jako celek. V případě, že se jedná o složitý obchodní případ, by mohla být odměna 

rozdělena mezi více členů obchodní složky, ale za podmínky, že většinu bude mít vždy 

odpovědný člen a rozdělení bude schváleno vedením společnosti  

AC TECHNOLOGIES s.r.o. 

 

Výpočet samotného bonusu: Odpovědný člen obchodní složky by musel do finančního 

plánu vždy zanést procentní přirážku  - obchodní přirážka. Její výše závisí na dovednosti 

člena obchodní složky, složitosti obchodního případu či úrovni konkurence na trhu.  

Tato složka by však musela vždy v kalkulaci být. Procentní výše obchodní přirážky není 

limitována za předpokladu, že rezerva projektu by byla větší či rovna 3%. Po uzavření 

obchodního případu by se celá částka „obchodní přirážka“ přičetla na fiktivní účet 

odpovědného člena obchodní složky. Fiktivní účty členů obchodní složky by byly vedeny 
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a evidovány finančním oddělením společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o. Na konci 

každého čtvrtletí by obdrželi členové obchodní složky stav svého účtu. 30%, z výsledné 

částky by pak byla proplacena členům obchodní složky následující měsíc ve výplatním 

termínu. Fiktivní účet by se vždy 1. den následujícího čtvrtletí anuloval. 

 

Realizační složka 

Základní 3 motivační kritéria  

a) realizovat obchodní případ v předem stanovených finančních plánech – 

přímé náklady 

b) realizovat úsporu z  předem stanovených finančních plánů – z přímých 

nákladů. 

c) realizace víceprací nad rámec smluvního rozsahu  

Realizační složka se řídí organizačním plánem společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o., 

především tou částí, která říká, že každý projekt v realizaci je řízen realizačním týmem, 

který vede PM (projektový manažer). Projektový manažer je plně zodpovědný  

za realizaci projektu. Do týmu dle složitosti projektů patří dále HIP (hlavní inženýr 

projektu), MN (manažer nákupu) a také MO (manažer obchodu). 

Realizační složce by přináležel bonus (odměna) z každého realizovaného projektu.  

Příjemcem motivační odměny, bonusu, za dosažení motivačního kritéria je celý realizační 

tým. Kritériem pro rozdělení bonusové částky je poměr: 

PM  60% 

HIP  30% 

MN  10% 

V případě, že by se jednalo o složitý obchodní případ, může být odměna rozdělena mezi 

více členů realizačního týmu, ale za podmínky, že většinu bude mít vždy projektový 

manažer a rozdělení bude schváleno vedením společností AC TECHNOLOGIES s.r.o. 

Pokud by se jednalo o dlouhodobý projekt či cenově velmi významný projekt, 

vyhrazovala  

by si společnost AC TECHNOLOGIES s.r.o., výši a způsob proplacení nastavit 

s realizačním týmem individuálně. 

Výpočet samotného bonusu: 
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a) Základním podmínkou je, že realizační tým pod vedením projektového 

manažera by nepřekročil při realizaci projektu výši nákladů uvedených výše. 

Pak se určil rozdíl mezi prodejní cenou SP a přímými náklady. Tuto částku by 

vedlo a evidovalo finanční oddělení společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o. 

10% z výsledné částky by pak bylo proplaceno členům realizačního týmu 

následující měsíc ve výplatním termínu a ve výše uvedeném procentním 

rozdělení. 

b) Základní podmínkou by bylo, že realizační tým pod vedením projektového 

manažera by zrealizoval úsporu v nákladech uvedených výše. Pak by se určil 

rozdíl mezi přímými náklady a skutečností. Tuto částku by vedlo a evidovalo 

finanční oddělení společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o. 5% z výsledné částky 

by pak byla proplacena členům realizačního týmu následující měsíc ve 

výplatním termínu a ve výše uvedeném procentním rozdělení. 

c) Základní podmínkou by bylo, že realizační tým pod vedením projektového 

manažera by zrealizoval na projektu práci nad rámec základního smluvního 

rozsahu. Tato práce by zákazníkem byla potvrzena a zrealizována na základě 

samostatné finanční kalkulace. Realizační tým pod vedením projektového 

manažera by nepřekročil při realizaci vícepráce výši nákladů uvedených v řádku 

výše. Pak by se určil rozdíl mezi prodejní cenou SP a přímými náklady. Po 

uzavření každé vícepráce projektu by se vypočtená částka „Bonus z víceprací“ 

přičetla na fiktivní účet realizační složky. Fiktivní účet realizační složky by byl 

veden a evidován finančním oddělením společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o. 

Na konci každého čtvrtletí by obdržely členové realizační složky stav svého 

účtu. 10% z výsledné částky, by pak byla proplacena členům realizační složky 

následující měsíc ve výplatním termínu. Fiktivní účet se vždy 1. den 

následujícího čtvrtletí anuluje. 

 

Osobní rozvoj 

Tato oblast je pro zaměstnance jednou z klíčových záležitostí, která je pro každého velmi 

důležitá. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla, že se jí pokusím rozšířit. Dle odpovědí 

z dotazníků zaměstnanci nabízené kurzy buď využívají ve společnosti částečně, nebo 

vůbec. Mají možnost chodit na jazykový kurz, který je z větší části hrazen firmou, ale 
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rádi by, aby byl hrazen kompletně. Níže znázorňuji tabulku, kde popisuji, kolik stojí 

výuka anglického jazyka. 

Tab. č. 7: Cena výuky anglického jazyka 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Cena kurzu za 1 zaměstnance: 300 CZK / 1 hodinu (60 minut) 

Počet zaměstnanců 42 1 

Platba firmy za 1 hodinu (60% z celkové částky) 7 560 180 

Platba firmy za 4 hodiny 30 240 720 

Platba zaměstnance za 1 hodinu (40% z celkové částky) 5 040 120 

Platba zaměstnance za 4 hodiny 20 160 480 

  

 

Jak je z tabulky patrné, každý zaměstnanec zaplatí za každou hodinu výuky 120 Kč. 

Anglický jazyk se přímo ve společnosti vyučuje každý týden v úterý. Celkový počet 

vyučovacích hodin za měsíc je 4. Pokud by společnost hradila celý kurz a zúčastnili by 

se jej všichni zaměstnanci, zaplatila by celkem za měsíc o 20.160 Kč více. Dle mého 

názoru se nejedná o velkou částku. Nyní kurz využívá cca ¼ zaměstnanců. Po úhradě celé 

částky by jistě byla účast vyšší. V dnešní době jsou cizí jazyky pro osobní rozvoj velice 

prospěšné.  

Dalším jazykem, o který byl projeven zájem, je ruský jazyk. Lektor, který vyučuje 

anglický jazyk, vyučuje i ruský jazyk. Díky tomu by bylo možné kombinovat výuku  

a někteří zaměstnanci by mohli využít ruský jazyk a jiní anglický jazyk.  

 

Jelikož mou pracovní náplní zajišťovat pro společnost školení a kurzy hrazené 

z dotačních titulů EU, snažím se pro zaměstnance zajistit i tuto formu vzdělávání. 

Společnosti se naposledy podařilo díky dotačnímu titulu získat i kurz pro technické 

oddělení. Kurz se vyučuje na škole ČVUT v Praze a trvá dva semestry. Kurzu se účastní 

všichni vybraní zaměstnanci a dle jejich názoru je velice prospěšný a rozvíjí jejich osobní 

rozvoj.  

V neposlední řadě jsem žádala o dotaci na vzdělávací aktivitu zaměstnanců s názvem: 

Školení ERP systému MS Dynamics NAV, kterou společnost také získala. Školení  

se zúčastní celkem 13 zaměstnanců a bude probíhat v sídle společnosti.  
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I nadále se budu snažit zajistit pro všechna oddělení ve společnosti další školení 

z dotačních titulů, která jim budou do budoucna prospěšná. Firmě budou uhrazeny 

všechny náklady za mzdy a 85% z celkové částky kurzu. 

 

Benefity 

Ze všech odpovědí je evidentní, že pro většinu zaměstnanců by největším benefitem byly 

stravenky, dále poukazy na sportovní aktivity a příspěvek na životní či penzijní pojištění. 

Všeobecně mají zaměstnanci stravenky rádi a řadí je mezi nejoblíbenější benefity. 

Zaměstnavatel uhradí až 55% hodnoty stravenky, avšak tuto částku si může odečíst 

z daní. Zbylých 45% obvykle doplácejí zaměstnanci. Níže popisuji tabulku nákladů 

stravenek pro společnost AC TECHNOLOGIES s.r.o. 

 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky je patrné, že zaměstnavateli by vznikly celkové měsíční náklady 41.580 Kč, 

které jak uvádím výše, si může odečíst z daní. Zaměstnanci by každý měsíc z výplaty byla 

stržena celková částka 810 Kč.  

Dalším možným benefitem by mohl být příspěvek na životní či důchodové pojištění. 

Jestliže by společnost přispívala například na životní pojištění každému zaměstnanci 

částku 500 Kč, tak poté by celkové náklady činily 21.000 Kč. 

 

Tab. č. 8: Náklady stravenek 

  

1 zaměstnanec 

za 1 pracovní 

den 

1 zaměstnanec 

za měsíc 

42 zaměstnanců 

za měsíc 

Počet 

stravenek 
1 20 840 

Částka (v Kč) 90 1 800 75 600 

Celkem 

náklady na 

firmu (v Kč) 

50 990 41 580 

Celkem 

náklady na 

zaměstnance 

(v Kč) 

41 810 34 020 



79 

 

V neposlední řadě bych navrhla možnosti nabídnout jim i benefity  v podobě volných 

lístků na kulturní akce (kino, koncerty, divadlo, muzikál atd.) či poukázky pro volný čas 

Flexi Pass od společnosti Sodexo. Poukázky mají variabilní využití a to: kulturu, sport, 

relaxaci, dovolenou či jiné. Společnost by tímto ušetřila náklady (max. 35%)  

a zaměstnanec dostává v poukázkách větší hodnotu, než kdyby mu byla vyplácena 

odměna, kterou by zaměstnavatel musel zdanit. Zaměstnanec ani zaměstnavatel 

z poukázek Flexi Pass neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, dále se nezahrnují ani do 

základu pro výpočet daně z příjmu u zaměstnanců. Společnost nemusí upravovat platové 

výměry ani dodatky pracovních smluv. Celková hodnota poukázek je 100, 200, 500  

a 1.000 Kč.  

Zaměstnanci budou mít tak pocit důležitosti, že to, co dělají, má smysl. Dále se tím 

podpoří stimulace pro práci navíc a může to vézt k dosažení lepších pracovních výsledků. 

Společnost může nejen díky tomu minimalizovat své náklady, ale vyřeší tím i motivaci 

zaměstnanců. 

 

3.1 Doporučení pro motivační systém společnosti 

Níže uvádím shrnutí již zmíněných doporučení, ale jsou v něm zahrnuty i další návrhy 

benefitů pro společnost. 

 

a) Zahrnutí team buildingových akcí, které pomáhají zlepšit komunikaci jak mezi 

zaměstnanci, tak mezi vedením a podřízenými – příklad jsem uvedla v návrhu 

cyklistického výletu. 

b) Pochvaly – jedná se o další stimul zaměstnanců – pochvalu může udělit manažer 

za dobře odvedenou práci. 

c) Změna systému hodnocení – zde jsem doporučila nový bonusový řád pro každé 

oddělení ve společnosti. 

d) Výuka anglického a ruského jazyka, která by byla hrazena v plné výši společností. 

e) Další školení zaměstnanců – tady je možnost využití dotací z Evropské unie.  

f) Rozšíření benefitů ve společnosti – zejména stravenky, poukázky Flexi Pass, 

permanentky do bazénu, sauny či posilovny, bezplatné očkování např. proti 

klíšťové encefalitidě, příspěvek na životní, nebo důchodové pojištění. 
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g) Zavedení tzv. sick days – zaměstnanec má možnost využití například 4 dnů 

placeného volna za rok bez udání důvodu (např. z rodinných důvodů, nevolnosti 

nebo jiných zdravotních potíží). Tento benefit napomáhá tomu, že pokud  

je zaměstnanec nemocný nedojde k výraznému snížení platu během prvních deseti 

dnů. 

h) Pravidelné porady jednotlivých oddělení za účasti i vedoucích z jiných oddělení. 

Porady napomáhají v komunikaci nejen mezi zaměstnanci, ale také mezi 

zaměstnanci a zákazníky, či dodavateli. 

 

Tabulka 8: Očekávané náklady spojené se zavedením návrhů motivačního systému společnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Návrh Očekávané náklady v Kč 

Cyklistický výlet 67 005 

Pochvaly 0 

Pravidelné porady  

(5 hodin za týden pro vedoucí 

pracovníky) 

26 400 (6 pracovníků, 4x za měsíc po 5 

hodinách, průměrná mzda na hodinu 220,-)  

Hodnocení pracovníků dle získané zakázky 

Výuka anglického či ruského 

jazyka za jeden měsíc pro 

všechny zaměstnance 

50 400 

Školení z dotací EU dle částky školení  

Stravenky 41 580 

Životní pojištění - 500 Kč 

měsíčně pro každého 

zaměstnance 

21 000 

Flexi Pass v hodnotě 200 Kč 

za měsíc pro každého 
8 400 

Očkování proti klíšťové 

encefalitidě v hodnotě 600 Kč 

jednorázově  

25 200 

Sick days 
4 dny placeného volna v podobě poměrné 

částky ze mzdy každého zaměstnance 

Náklady celkem 239 985 

Náklady celkem za 1 

zaměstnance 
5 714 
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ZÁVĚR 

Zaměstnanci jsou stěžejními zdroji pro každou společnost, což si musí uvědomit nejen 

vedení společnosti, ale i všichni vedoucí pracovníci. Z tohoto hlediska je velice důležité 

pro každý podnik zavedení správného motivačního systému tak, aby byl vhodný nejen  

pro stávající zaměstnance, ale i pro ty potencionálně příchozí. Vedoucí pracovník si musí 

ale uvědomit, že každý jedinec je jiný a tudíž se má snažit najít vhodné stimulační 

prostředky pro každého pracovníka. Toho nejlépe docílí individuální komunikací. 

 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit v jakém stavu je současný motivační systém 

společnosti, poodhalit úzká místa díky vyplněným dotazníkům zaměstnanců a navrhnout 

změny. Pro vedení společnosti jsem měla doporučit účinnější řešení, které by se mohlo 

aplikovat tak, aby bylo nápomocné v současné době. 

 

V návaznosti na dotazníkové šetření, které jsem ve společnosti  

AC TECHNOLOGIES s.r.o. provedla, jsem doporučila určité návrhy, které by mohly 

přispět k větší motivaci a spokojenosti zaměstnanců. Dle výsledků jsou zaměstnanci 

s prací spokojeni, avšak vyslovili nespokojenost v oblasti benefitů, což má za následek 

nedostatečné stimulování. Má doporučení se tudíž vztahují na kompletní motivační 

systém společnosti, který by mohl být prospěšný ke zlepšení výkonosti všech 

zaměstnanců.   

 

Z provedeného průzkumu je zřejmé, že zaměstnanci společnosti velmi dobře reagují  

na benefity, které jim vedení firmy nabízí a také je velice dobře umí vyhodnotit. Aktuální 

mezery motivačního systému jsou patrné, avšak dle doporučení jsou snadno doplnitelné. 

Zaměstnanci by měli poté pocit, že jejich práce je dostatečně a spravedlivě ohodnocena  

a vedení si jich váží. Jestliže je pracovník spokojený s tím co dělá, nemá tendenci 

vyhledávat jinou práci. 

 

V diplomové práci jsem si stanovila celkem 3 výzkumné otázky, z kterých je patrné,  

že zaměstnanci jsou ve své práci celkem spokojeni, jak jsem již uvedla výše. Stimulační 

prostředky stanovené firmou se zdají být dostačující, avšak pracovníci by uvítali další 
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benefity, než ty které jim jsou nabídnuty. Nejvíce projevili zájem o příspěvek  

na stravování, kompletně placenou výuku anglického jazyka, příspěvek na životní 

pojištění a další vzdělávací kurzy konané jak na pracovišti, tak i mimo něj. Jedná  

se především o benefity, které může společnost AC TECHNOLOGIES s.r.o. snadno 

doplnit. 

 

V neposlední řadě bych ráda uvedla, že zmíněné návrhy jsou pouze doporučením pro 

společnost, tudíž se jimi nemusí vedení firmy řídit. U některých stimulů jsou počáteční 

náklady celkem vysoké (team buildingová akce, očkování proti klíšťové encefalitidě, 

školení…), ale v budoucnu se jim mohou snadno vrátit v podobě dobře odvedené práce 

spokojených zaměstnanců, což by mělo být hlavním cílem každé společnosti    
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Příloha č. 1: Dotazník včetně instrukcí a představení 

Dobrý den, ahoj,  

momentálně dálkově studuji poslední ročník magisterského studia na vysoké škole  

v Brně. Součástí státní závěrečné zkoušky je i obhajoba diplomové práce. Práci píši  

na naší společnost AC TECHNOLOGIES s.r.o. a tímto bych Vás chtěla touto cestou 

poprosit o vyplnění následujícího dotazníku. Diplomovou práci na společnost mohu psát 

po odsouhlasení jednatele společnosti a to: Ing. Alešem Palmou. Dotazník Vám nezabere 

více jak 20 minut Vašeho času. Výsledky z dotazníku jsou souhrnné, tudíž individuální 

odpovědi jsou zcela anonymní. Diplomová práce může posloužit vedení společnosti k 

posouzení, jak Vás lépe motivovat k práci. Předem Vám velice děkuji  

za vyplnění dotazník, který obsahuje 31 otázek. Prosím o zaznamenané odpovědi, tak jak 

jsou ve skutečnosti a jak je vnímáte. Ve většině otázek máte na výběr ze čtyř možností, 

kdy můžete označit pouze jednu odpověď. Ostatní otázky jsou otevřené,  

kde prosím o bližší popis dané otázky. Prosím o využití této možnosti. Data z dotazníků 

budou zprůměrovaná a graficky vyjádřená jen v mé diplomové práci. Společnost bude 

obeznámena až v samotném závěru - uvidí tedy jen celkové výstupy.  

 

Instrukce k vyplnění: Každou otázku si prosím pečlivě přečtěte a vyberte pouze jednu 

odpověď. U otevřených otázek se můžete rozepsat a rozvést tak své myšlenky, které Vás 

vedou k tomuto názoru.  

 

1. Kolik Vám je let? 

o méně než 30 

o více jak 30 

 

2. Jak dlouho pracujete ve společnosti? 

o méně než 1 rok 

o 1 - 2 roky 

o 2 - 5 let 

o více jak 5 let 
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3. Jaké je Vaše celkové dosažené vzdělání? 

o základní 

o středoškolské bez maturity 

o středoškolské s maturitou 

o vysokoškolské 

 

4. Jak jste celkově spokojen/a se svým zaměstnáním? 

o velmi spokojen/a 

o spíše spokojen/a 

o spíše nespokojen/a 

o velmi nespokojen/a 

 

5. Doporučil/a byste zaměstnání ve společnosti známému? 

o určitě ano 

o spíše ano 

o spíše ne 

o určitě ne 

 

6. Rozhodl/a byste se opět pracovat v této společnosti? 

o určitě ano 

o spíše ano 

o spíše ne 

o určitě ne 

 

7. Víte přesně, jakou práci máte vykonávat? 

o určitě ano 

o spíše ano 

o spíše ne 

o určitě ne 
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8. Vykonáváte práci dle Vašeho dosaženého vzdělání? 

o ano 

o ne 

o ano, ale částečně i jinou 

 

9. Jste spokojen/a s vybavením na svém pracovišti?  

o určitě ano 

o spíše ano 

o spíše ne 

o určitě ne 

 

10. Vyhovuje Vám umístění pracoviště z hlediska dopravy? 

o vyhovuje 

o částečně vyhovuje 

o nevyhovuje 

 

11. Jste spokojen/a s kolektivem na Vašem pracovišti? 

o velmi spokojen/a 

o spíše spokojen/a 

o spíše nespokojen/a 

o velmi nespokojen/a 

 

12. Pokud jste uvedl/a v předchozí otázce, že jste nespokojen/a uveďte prosím 

příčiny Vašeho názoru. 

 

13. Jak jste spokojen/a s tím, kolik hodin týdně pracujete? 

o spokojen/a 

o nespokojen/a 

 

14. Pokud jste v předchozí otázce uvedl/a, že jste nespokojen/a, uveďte prosím, kolik 

je podle Vás, ideální čas strávený v práci. 
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15. Jste dostatečně informováni o směřování společnosti v budoucnu? 

o určitě ano 

o spíše ano 

o spíše ne 

o určitě ne 

 

16. Jaký vztah máte k cílům a poslání této společnosti? 

o jsou to i mé vlastní cíle 

o považuji je za dobré 

o myslím, že jsou špatné 

o nevím, jaké jsou 

o žádné nejsou 

 

17. Dochází na pracovišti ke konfliktům mezi zaměstnanci? 

o ano 

o ne 

o nevím 

 

18. Pokud dochází na pracovišti ke konfliktům, uveďte, jaké to jsou. 

 

19.Obdržel/a jste někdy pochvalu za dobře vykonanou práci? 

o ano 

o ne 

o už si nepamatuji 

 

20. Cítíte se být ve stresu při vykonávání své práce? 

o určitě ano 

o spíše ano 

o spíše ne 

o určitě ne 
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21. Jaká je komunikace mezi zaměstnanci? 

o vyhovující 

o spíše vyhovující 

o spíše nevyhovující 

o nevyhovující 

 

22. Pokud jste uvedl/a v předchozí otázce, že je nevyhovující, uveďte, v čem by 

mohla být lepší. 

 

23. Jak hodnotíte spolupráci mezi jednotlivými odděleními ve společnosti? 

o velmi dobrá 

o dobrá 

o spíše špatná 

o špatná 

 

24. Podporuje společnost Váš osobní rozvoj, nebo se o svůj profesní růst staráte jen 

Vy sám/sama? 

o podporuje 

o nepodporuje 

 

25. Uveďte, prosím, jakými způsoby se staráte o svůj rozvoj, nebo jak využíváte 

nabídku vzdělávání od společnosti. 

 

26. Vyslechnou Vás Vaši nadřízení, když potřebujete? 

o určitě ano 

o spíše ano 

o spíše ne 

o určitě ne 
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27. Myslíte si, že nejvyšší vedení udává společnosti správný směr? 

o určitě ano 

o spíše ano 

o spíše ne 

o určitě ne 

 

28. Probíhá hodnocení zaměstnanců spravedlivě? 

o určitě ano 

o spíše ano 

o spíše ne 

o určitě ne 

 

29. Odpovídá Vaše platové ohodnocení práci, kterou vykonáváte? 

o určitě ano 

o spíše ano 

o spíše ne 

o určitě ne 

 

30. Jste spokojeni s benefity, která společnost nabízí? 

o určitě ano 

o spíše ano 

o spíše ne 

o určitě ne 

 

31. Jaké další benefity byste ve společnosti uvítal/a 
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Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát roku 2016 
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Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztrát roku 2015 
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Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztrát roku 2014 
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Příloha č. 5: Vývoj společnosti 

 

 
(Zdroj: interní společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o.) 
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Příloha č. 6: Seznam navrhovaných benefitů pro společnost  

AC TECHNOLOGIES s.r.o.: 

a) Team buildingové aktivity 

b) Pochvaly  

c) Změna systému hodnocení  

d) Bonusový řád 

e) Výuka anglického a ruského jazyka, která by byla hrazena celkově společností. 

f) Stravenky, poukazy Flexi Pass např. v hodnotě 200 Kč / za měsíc 

g) Bezplatné očkování proti klíšťové encefalitidě 

h) Zavedení tzv. sick days  

i) Pravidelné porady  


