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ÚVOD 

 

Firmou, která mi poskytla potřebné informace pro zpracování této bakalářské práce je 

firma Mateja plasty, s.r.o., která sídlí ve Velkém Meziříčí.  

 

Tato společnost byla založena roku 1992 panem Ing. Ludvíkem Matejou, který je 

jediným společníkem. Začátky nebyly jednoduché, neboť firma neměla své vlastní 

prostory pro výrobu, a tak si musela pronajímat výrobní halu od jiné firmy. Co se týče 

výrobních strojů, tak se začínalo pouze s jedním starším lisem. Postupem času byly 

pořízeny další zánovní stroje na lisování plastů. Když už pronajaté výrobní a skladovací 

kapacity nestačily, rozhodl se majitel postavit novou vlastní výrobní halu. V současné 

době tedy firma disponuje vlastní výrobní plochou (asi 1200 m2) a obdobně velkou 

skladovací plochou (asi 1100 m2). Dále vlastní asi deset zcela nových i starších 

výrobních strojů na vstřikování i vyfukování termoplastů a na přímé lisování termosetů.  

 

Firma je poměrně malá – v současné době má 16 zaměstnanců – na pozicích vedoucí 

provozu, administrativní pracovnice, 2 dispečeři, 12 pracovníků obsluhy strojů. 

 

 

 

Obr. č. 1: Organizační schéma firmy 

Majitel firmy 

Vedoucí provozu Administrativní pracovnice 

Dispečeři Vedoucí směny III Vedoucí směny I Vedoucí směny II 

Obsluha strojů 
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Majitel firmy 

Řídí činnost firmy a zodpovídá zejména za BOZP a PO, personální stav, odměňování 

pracovníků, zajištění strojního vybavení a náhradních dílů, zajištění jakosti výrobků a 

spokojenosti zákazníka. Dále vybírá nejvýhodnější dodavatele a odběratele. Sám si vede 

účetnictví. 

 

Administrativní pracovnice 

Pomáhá majiteli firmy s administrativními pracemi (např. korespondence, fakturace, 

skenování). 

 

Vedoucí provozovny 

Zajišťuje a zodpovídá za bezzávadný chod a ostrahu provozovny, dodržování předpisů 

BOZP, PO, hygieny a životního prostředí, personální obsazení jednotlivých směn.  

Zpracovává návodky k výrobním procesům. Dohlíží na spotřebu paliv, energie, vody, 

materiálu a režijního materiálu. Kontroluje píchací karty a sešity pracovníků. Dále 

plánuje výrobu po každou směnu – vyhotovuje výrobní příkazy. 

 

Vedoucí směny 

Pozici vedoucího směny vykonává vždy některý pracovník obsluhy lisů. Pracovníci se 

ve vedení směny každý týden střídají. Vedoucí směny zodpovídá zejména za 

dodržování provozního řádu, BOZP, PO a bezzávadný chod. 

 

Dispečeři 

Zajišťují materiál, obaly, přípravky, měřidla ad. pro jednotlivé směny, dbají na pořádek 

a odpadové hospodářství. Po skončení směny přebírají zhotovené výrobky a zmetky – 

přepočítávají je a zapisují, zpracovávají formulář výrobní dokumentace (kolik se čeho 

vyrobilo, počty zmetků,…). Kontrolují kvalitu výrobků, expediční lístky, označení ad. 

Dále provádí namátkové kontroly jakosti výrobků u všech přítomných pracovníků 

během směny a pořizují o nich záznam. Vedou sklad – skladové karty, evidence 

rozpracované výroby. Přijímají dodávky materiálu a zboží, vydávají výrobky, vypisují 

dodací listy. Dle potřeby mohou obsluhovat i lisy. 
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Obsluha strojů 

Tito pracovníci obsluhují vstřikovací lisy, soustavně musí dohlížet na kvalitu výrobků, 

musí dodržovat pravidla a předpisy BOZP a PO. 

 

Výrobním programem této společnosti je již 15 let zpracování termoplastů i termosetů. 

Produkce firmy je v současné době zaměřena na technické díly většinou pro 

automobilový průmysl a dále i na spotřební zboží z plastů (jako např. kbelíky, koše, 

mísy). 

 

Mezi vnitřní problémy, se kterými se podnik potýká, patří v současné době především 

nedostatek výrobních dělníků a nízké pracovní nasazení stávajících zaměstnanců. 

Důsledkem těchto problémů je nízká produktivita a efektivita práce. Firma mnohdy 

nestíhá plnit požadavky odběratelů a termíny expedice se musí prodlužovat. Další 

problém představují některé starší stroje, na kterých už je znát opotřebení, jsou 

poruchové a bude třeba je vyměnit.  

 

K vnějším problémům patří někdy opožděné dodávky výrobního materiálu od 

dodavatelů a občas i přehnané nároky odběratelů na brzkou expedici výrobků. 

 

V nejbližším období bude třeba vyřešit právě problém, který se týká nízkého pracovního 

nasazení stávajících zaměstnanců a celkového nedostatku potencionálních schopných 

pracovníků. V současné době je těžké najít perspektivní dělníky do výroby, neboť trend 

dnešní doby upřednostňuje studium a dělnické a řemeslné profese jsou považovány za 

jaksi podřadné. Když už se ale zájemce o práci najde, tak jeho pracovní nasazení a 

výkony nejsou mnohdy optimální. Dále je často nespokojen s ohodnocením své práce a 

raději z firmy odchází. Důvodem, proč stále klesá produktivita práce a je málo 

kvalitních pracovních sil na tyto pozice, je dle mého názoru především nízká motivace a 

neefektivní ohodnocení zaměstnanců.  

 

Odměňování zaměstnanců je jednou z nejdůležitějších personálních činností. Přitahuje 

mimořádnou pozornost, jak managementu podniku, tak především samotných 

pracovníků. Řízení lidských zdrojů se zabývá tím, aby lidé pracovali pro podnik co 
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nejefektivněji a nejkvalitněji. Jedním ze způsobů, jak tohoto lze dosáhnout, je používání 

vhodného systému odměňování, který by zaměstnance dostatečně motivoval a 

spravedlivě ohodnotil.  

 

Cílem mé bakalářské práce bude tedy navrhnout zlepšení ve způsobu odměňování 

zaměstnanců konkrétní firmy. Nejprve provedu analýzu současného způsobu 

odměňování, tento způsob dále zhodnotím a navrhnu možná zlepšení, která budou klást 

důraz především na motivaci a spravedlnost. Navrhnutá zlepšení ve způsobu 

odměňování by měla stávající zaměstnance více motivovat k efektivnější a 

produktivnější práci a dále přilákat do firmy nové a perspektivní uchazeče o zaměstnání. 

Při návrzích na řešení budu brát v úvahu výsledky šetření, které provedu dotazníkovou 

formou u skupiny výrobních pracovníků. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Odměňování pracovníků 

Jednou z hlavních výzev pro podniky je vyvinout systém odměňování, který motivuje 

lidi. Čím méně někdo vydělává, tím důležitější se stává velikost jeho platu. Čím více 

lidé vydělávají a čím více se ztotožňují s tím, co dělají, tím nižší je relativní důležitost 

peněž. Na jejich místo nastupuje uznání za výsledky a volnost jednání, tzn. možnost 

ovlivnit, co se stane. [3, s. 43] 

1.1.1 Pojetí a úkoly odměňování 

Odměňování představuje jeden z nejefektivnějších nástrojů motivování pracovníků, 

který má organizace k dispozici. Odměňování je chápáno jako systém odměňování 

v organizaci, který je tvořen především mzdovou strukturou. [5, s. 214] V našich 

podmínkách se odměňování pracovníků stále převážně orientuje na otázky peněžního 

odměňování. [7, s. 267] 

 

Moderní pojetí odměňování je však mnohem širší. Neznamená pouze mzdu nebo plat, 

případně jiné formy peněžní odměny, které poskytuje organizace pracovníkovi jako 

kompenzaci za vykonanou práci. Zahrnuje také povýšení, formální uznání a 

zaměstnanecké výhody poskytované pracovníkovi. 

 

Organizace má širokou škálu možností, jak odměňovat své pracovníky za jejich práci. 

Odměny mohou zahrnovat věci či okolnosti, které nejsou zcela samozřejmé. Stále více 

je mezi odměny zařazováno vzdělávání poskytované organizací. Vedle peněžních forem 

odměňování se užívají i nepeněžní formy. Ty nemají hmotnou povahu a souvisejí se 

spokojeností pracovníka s vykonanou prací. [7, s. 265-266] 

 

Systém odměňování je součástí personálního řízení v organizaci. Milkovich, Boudreau 

[9, s. 54-56] uvádějí, že odměňování společně s formováním pracovní síly, rozvojem 

zaměstnanců a vztahy se zaměstnanci a odbory představuje základní kategorie činností, 

které rozhodují o splnění strategických cílů organizace. 
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Úkolem systému odměňování je [7, s. 267]: 

 

� přilákání potřebného počtu kvalitních uchazečů o práci, 

� stabilizování žádoucích pracovníků, 

� odměňování pracovníků za jejich úsilí, dosažené výsledky, loajalitu, zkušenost a 

schopnosti, 

� pomoc k udržení konkurenceschopného postavení na trhu v případě organizací 

založených za účelem tvorby zisku, 

� být racionální z hlediska nákladové i časové náročnosti, 

� být akceptován zaměstnanci, 

� hrát pozitivní roli v motivaci pracovníků, 

� být v souladu s právním systémem, 

� dávat pracovníkům prostor pro realizaci, 

� stimulace pracovníků ke zvyšování kvalifikace, 

� zajišťování vhodné kontroly nákladů práce. 

 

Odměňování pracovního výkonu má dvojí úlohu [8]: 

o Orientace na budoucnost formou pobídek 

Odměňování má zaměstnance pobízet k vyššímu výkonu, motivovat je k plnění 

jejich cílů a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. 

o Orientace na minulost formou odměn a bonusů 

Pracovník je oceněn za vykonanou práci a za překročení svých pracovních cílů. 

 

Klíčovou otázkou odměňování je otázka přiměřeného, spravedlivého a motivujícího 

systému odměňování v organizaci. [7, s. 266] 

a) Cíle odměňování z hlediska zaměstnance 

Pracovník přispívá k plnění cílů organizace nejen svými výsledky, ale i tím, co 

do organizace přináší a co vkládá do své práce. [8, s. 159] 
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Systém odměňování by z hlediska zaměstnance měl splňovat tyto cíle [1, s. 559]: 

 

- jednat s lidmi jako se zainteresovanou stranou a partnery, kteří mají právo být 

při vytváření politiky odměňování, která se jich týká, 

- naplňovat jejich očekávání, že s nimi bude jednáno spravedlivě, slušně a 

s přihlédnutím k práci, kterou dělají, a k jejich přínosu, 

- být transparentní – měli by vědět, jaká je politika odměňování v organizaci a jaký 

má na ně dopad. 

 

b) Složky systému odměňování 

Základní složkou systému odměňování je mzdová struktura. Je tvořena materiálními i 

nemateriálními nástroji, jenž podnik využívá v různém poměru k řízení a motivování 

pracovníků. Optimálně nastavený systém odměňování má přilákat nové kvalifikované 

pracovníky a stabilizovat stálé zaměstnance. Měl by odměňovat pracovníky za jejich 

práci, úsilí, loajalitu a schopnosti.  

 

„Systém odměňování se skládá z peněžních odměn (pevné a pohyblivé mzdy a platy) a 

zaměstnaneckých výhod, které v úhrnu tvoří celkovou odměnu. Systém také zahrnuje 

nepeněžní odměny (uznání, ocenění, úspěch, odpovědnost a osobní růst) a v mnoha 

případech procesy řízení pracovního výkonu.“ [1, s. 553] 

 

Celková odměna je hodnota všech odměn vyplacených v penězích (celkové výdělky) a 

zaměstnaneckých výhod poskytnutých pracovníkům. [1, s. 555] 
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Obr. č. 2: Složky celkové odměny [1, s. 564] 

 

Peněžní odměny 

Základní peněžní odměna je pevná mzda a plat, kterou tvoří sazba (tarif) za určitou 

práci nebo pracovní místo. K základní peněžní odměně mohou být poskytovány další 

peněžní odměny vztahující se k výkonu, dovednostem, schopnostem nebo zkušenostem 

(délce praxe). Mohou být také vypláceny zvláštní příplatky nebo příspěvky. Pokud 

takové platby nejsou zahrnuty do základní odměny, označují se jako pohyblivé složky 

mzdy a platu. Celkové výdělky jsou obvykle vypočítávány jako úhrn základní peněžní 

odměny a všech dodatečných odměn. [1, s. 553-555] 

 

Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody představují takové prvky odměn, které jsou poskytovány navíc 

k různým formám vyplácených odměn. Organizace je poskytuje pracovníkům pouze za 

to, že pro ni pracují. Nebývají obvykle vázány na výkon pracovníka. 

 

Zaměstnanecké výhody se v Evropě člení do tří skupin [7, s. 297-300]: 

- výhody sociální povahy (důchody poskytované organizací, životní pojištění hrazené 

zcela nebo z části organizací, půjčky a ručení za půjčky, jesle a mateřské školky), 
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- výhody mající vztah k práci (stravování, výhodnější prodej produktů organizace 

pracovníkům, vzdělávání hrazené organizací), 

- výhody spojené s postavením v organizaci (prestižní podnikové automobily 

pro vedoucí pracovníky, bezplatné bydlení, nárok na oděv a jiné náklady 

reprezentace organizace). 

 

Odbory vytvářejí zpravidla při kolektivním vyjednávání tlak na poskytování 

zaměstnaneckých výhod, ty jsou pak často předmětem kolektivních smluv. Většinou 

mají pracovníci velmi malou představu o tom, co mohou dostat. Organizace by se měla 

zajímat o to, které zaměstnanecké výhody pracovníci preferují, jestliže chce, aby měly 

zaměstnanecké výhody příznivý účinek na motivaci pracovníků. [7, s. 297-300] 

 

Nepeněžní odměny 

Jako nepeněžní odměny jsou označovány jakékoliv odměny, které se zaměřují na 

potřeby lidí a týkají se dosažení určitého stupně výsledků, uznání, odpovědnosti, vlivu a 

osobního růstu. [1, s. 555] 

 

1.1.2 Mzdové formy 

Úkolem mzdových forem je mzdově ocenit výsledky práce pracovníka, jeho výkon 

v nejširším slova smyslu, včetně jeho pracovního chování a schopností. [7, s. 286] 

V literatuře se často setkáváme s různými druhy členění mzdových forem. Např. 

Koubek [7] dělí mzdové formy na: mzdu časovou, úkolovou, provizní, za očekávané 

výsledky práce, za znalosti, dovednosti a dodatkové formy. 

 

Jak již bylo řečeno mzdových forem a jejich variant je poměrně hodně a je možné je 

třídit podle různých hledisek. Některé mzdové formy mají ale nedostatečný pobídkový 

účinek (časová mzda nebo plat) a proto jsou zaváděny i pobídkové formy. Pobídkové 

formy jsou odměny nabízené jako dodatek k časové mzdě nebo platu nebo existují 

samostatně a jsou obvykle přímo  úměrné pracovnímu výkonu. Pobídkové formy se 

pokouší posílit vazbu odměny na výkon, zviditelnit ji a tím motivovat pracovníky. [7] 
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Většina autorů považuje mzdu časovou a úkolovou za základní formy mzdy. Ty 

obvykle tvoří základní mzdu, zatímco prémie a odměny slouží jako formy doplňkové, 

mají menší podíl na celkovém platu zaměstnance a jsou obvykle přímo úměrné 

pracovnímu výkonu. 

 

a) Časová mzda 

 

Časová mzda je hodinová, týdenní či měsíční částka, kterou pracovník dostává za svou 

práci. [7, s. 288] Tento typ mzdy je nejčastěji využívaný, někdy bývá spojen i s jinou 

formou mzdy. U práce dělníků jde většinou o hodinovou mzdu a u technicko-

hospodářských pracovníků o měsíční plat. Někdy bývá pro vrcholové řídící funkce 

dohodnut plat roční. Časová mzda nesmí klesnout pod státem stanovenou minimální 

mzdu, či mzdu zakotvenou v kolektivní smlouvě. 

 

Časová mzda se používá především u práce, kde je důležitá pečlivost, svědomitost a 

kvalita. Jde o činnosti, kde je velmi obtížné měřit výkon, vykonávaná práce se mění, 

kde by při zvyšování výkonu mohlo dojít k poranění či zničení zařízení a také tam, kde 

zaměstnanci nemohou ovlivnit intenzitu práce. Mzda je dána součinem  odpracovaných 

hodin a příslušné mzdové sazby. 

U časové mzdy se používají dva vztahy [14]: 

o Mzda za časovou jednotku je konstantní. Celková mzda roste s počtem 

odpracovaných hodin, ať byl pracovní výkon nadprůměrem či podprůměrem  

o Mzdové náklady na kus se  mění  podle výkonnosti a spotřeby času. Jsou 

klesající s nadprůměrným výkonem a klesající spotřebě času. Náklady na kus se 

vyvíjejí nepřímo úměrně k výkonnosti. 

 

Výhodou časové mzdy z pohledu podniku je její jednoduchost a snadná administrativa. 

Pro pracovníka představuje jistotu stabilní mzdy. 

 

Nevýhodou  bývá její nízká motivace k výkonu a nutné další náklady na dohled nad 

pracovníky. Aby působila tato forma více motivačně je někdy uplatňována její 
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modifikovaná verze časová mzda s příplatkem za hodnocení výsledků práce a 

pracovního chování. O příplatku rozhoduje nadřízený pracovníka, který ho stanoví na 

základě nadprůměrného výkonu či nadprůměrného chování. 

 

 

b) Úkolová mzda 

 

Úkolová mzda je nejjednodušším a nejpoužívanějším typem pobídkové formy. 

Pracovník je placen určitou částkou za každou jednotku práce, kterou odvede. Mzda 

jedince je tedy tvořena násobkem počtu odvedených jednotek práce a odměny (sazby) 

za jednotku práce. [7] 

 

Úkolová mzda se nejčastěji používá tam, kde je možné snadno sledovat a kvantifikovat 

odvedený výkon a zároveň určit přesná pravidla postupu i výsledné kvality. Je to 

zejména u výrobních dělníků, kteří mají stanoveny výkonové normy. Jako nutné 

předpoklady pro zavedení úkolové mzdy Kleibl, Dvořáková a Hüttlová [4, s. 97] 

uvádějí: 

� zavedený přesný technologický i pracovní postup, 

� pracovní úkoly mohou být plněny plynule, nehrozí neplánované odstávky z důvodu 

nedostatku materiálu a dělníci tedy mohou přímo ovlivnit plnění výkonových 

norem, 

� kontrola nejen že není příliš nákladná, ale navíc musí být i spolehlivá, 

� zavedení úkolové mzdy neohrožuje bezpečnost a zdraví pracovníků při práci (např. 

kvůli přepínání se). 

 

Úkolová mzda je pokládána za jednu z nejpobídkovějších mzdových forem. Vyplývá to 

zejména z přímého vztahu mezi výkonem a odměnou, do kterého příliš nezasahují 

ostatní faktory. Nezáleží však jen na nastavení výkonových norem, ale i na tom, jak jsou 

tyto normy přijímány společenstvím pracovníků.  
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Podnik může využívat dva typy úkolové mzdy [7]: 

o s rovnoměrným průběhem závislosti mzdy na výkonu 

o s diferencovaným průběhem závislosti mzdy na výkonu 

 

V prvním případě dostane dělník za každý výrobek, který vyrobí konstantní částku. 

V případě druhém jsou výrobky do určitého množství oceněny sazbou, která se po jeho 

překročení zvedá na vyšší. Stejně tak může být nastaveno neplnění výkonové normy 

(nižší sazbou za kus). 

 

Výhodou úkolové mzdy je stimulace pracovníků k vyššímu výkonu, společnost platí 

pouze za výkon. Pracovník sám svojí aktivitou může zvýšit svoji mzdu. Používání této 

formy mzdy velmi usnadňuje nákladové rozpočetnictví, kde jsou přesně dány náklady 

na jeden výrobek a mzdové náklady se vyvíjí s vyprodukovaným množstvím. 

 

Nevýhodou může být přeceňování fyzických sil, snahou o vyšší výkon může docházet 

k rychlému vyčerpání a opotřebovávání strojů a zařízení. Se zvyšováním pracovního 

tempa může dojít k zhoršování kvality a zmetkovitosti a jsou tedy nutné dodatečné 

kontroly jakosti. Hrozí tu také riziko, že při krátkodobé indispozici si zaměstnanec 

může vydělat jen velmi málo a tak se odchýlit od jeho běžného platu 

 

c) Podílová (provizní) mzda 

 

Provizní mzda je velmi jednoduchá a zároveň pobídková forma mzdy. Je efektivní 

zejména při odměňování obchodníků a pracovníků v servisních útvarech. Může být 

poskytována k základní mzdě nebo je použita jako jediná složka odměny za práci. Jedná 

se o odměnu pracovníka, která je zcela nebo alespoň z části závislá na prodaném 

množství. Pokud je zcela závislá na prodaném množství, jedná se o přímou podílovou 

mzdu. Ve druhém případě má pracovník garantovaný základní plat a k němu dostává 

provizi za prodané množství. 
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Výhodou podílové mzdy je přímý vztah odměny k výkonu. Nevýhodou je naopak to, že 

ji mohou ovlivnit faktory, které nemá pracovník pod kontrolou (hospodářská situace, 

preference zákazníků, apod.). 

 

d) Mzda za očekávané výsledky práce 

 

Mzdy za očekávané výsledky práce bývají označovány jako penzumové mzdy (od slova 

penzum, tj. uložení práce). Jde o odměny za dohodnutý soubor prací, za dohodnutý 

výkon, který se pracovník organizaci zaváže odvést nebo odvádět  během určitého 

období v odpovídajícím množství a kvalitě. Pracovník má jistotu příjmu během 

dohodnutého období a má možnost během tohoto období vyrovnat možné výkyvy ve 

svém výkonu. Po uplynutí dohodnutého období se provádí vyhodnocování dosažených 

výsledků. Toto vyhodnocování může mít vliv na stanovení mzdy za očekávané 

výsledky práce pro další období. [7] 

 

Používání penzumových mezd není považováno za náhradu neúčinného úkolového 

odměňování, ale vyjadřuje nový přístup k vedení pracovníků, aby se stimulovalo 

příznivé klima mezi pracovníky a rozvíjela spolupráce mezi zaměstnanci a 

managementem. Předpokládá se, že záruka mzdy na delší období vyvolá u pracovníků 

pocity větší svobody, zvýší jejich sebevědomí a podnítí je k dosažení očekávaného 

výsledku. 

 

e) Mzdy a platy za znalosti a dovednosti 

 

Odměňování podle znalostí a dovedností je relativně nový způsob odměňování.  Jedná 

se o metodu odměňování, ve které je zvýšení mzdy nebo plat vázáno na rozsah, druh a 

hloubku znalostí a dovedností, které pracovník získal a je schopen používat. Orientuje 

se spíše na lidi než na práci. Pracovníci jsou tedy odměňováni za znalosti a dovednosti, 

které jsou schopni používat, nikoliv za práci, kterou dělají. Princip odměňování podle 

znalostí a dovedností spočívá v tom, že se vytvoří jakási inventura žádoucích znalostí a 

dovedností v určitém dosti široce pojatém, a ty se pak uspořádají do jakési matice řad 

znalostí a dovedností odlišujících se různou úrovní. Pro každou podskupinu zaměstnání 
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se stanoví základní požadavek na znalosti a dovednosti a těm odpovídá výchozí mzda 

nebo plat (sazba). Znalosti a dovednosti je pak možné si rozšiřovat na stejné úrovni 

nebo prohlubovat na úrovni vyšší. Každá další znalost a dovednost je pak odměňována 

zvlášť. Tento způsob odměňování však může vést k tomu, že pracovník umí kdeco, ale 

nic neovládá pořádně. Proto řada organizací omezuje osvojování si znalostí a 

dovedností do šířky a preferuje osvojování si znalostí a dovedností na vyšší úrovni 

(prohlubování znalostí a dovedností). [8] 

 

Odměňování za znalosti a dovednosti je možné kombinovat s odměňováním za výkon či 

s jednorázovou odměnou za získání znalostí a dovedností. Výhodou je, že tato mzdová 

forma podporuje zvyšování flexibility pracovníků a jejich připravenost na změny, a tím 

zvyšuje i flexibilitu organizace. Mezi nevýhody patří, že je to nákladnější způsob 

odměňování a vyvolává tlak i na náklady vzdělávání a rozvoje pracovníků. Jde o 

možnost odměňování pracovníků v rámci koncepce řízení pracovního výkonu, protože 

jeho principem je soustavné zlepšování pracovního výkonu prostřednictvím rozvoje 

pracovníků. [7] 

 

f) Dodatkové mzdové formy 

 

Často se jich používá ke zvýšení nedostatečné pobídkovosti časové mzdy, popřípadě i 

úkolové nebo jiné mzdy. Dodatkové mzdové formy bývají vázány na individuální, 

skupinový či celopodnikový výkon, jsou jednorázové nebo se periodicky opakují. [6, 

s.181-183] 

 

Prémie – jsou typickou a široce používanou dodatkovou mzdovou formou, nejčastěji 

bývají poskytovány k časové nebo úkolové mzdě, vyskytují se ve dvou podobách: 

- periodicky se opakující prémie za uplynulé období - zpravidla se vážou na splnění 

určitého ukazatele, mají předem danou sazbu, mohou být individuální i skupinové 

- jednorázová prémie (bonus, mimořádná odměna) - je odměna poskytovaná za 

mimořádný výkon, za vynikající plnění pracovních úkolů, za iniciativu, za pracovní 

chování. Bonus může mít i nepeněžní formu (kulturní akce, pobyt o dovolené aj.) 
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Odměny za úsporu času – lze použít u dělníků v případě, že jsou odměňováni časovou 

mzdou, pracovník je bonifikován za odvedení žádoucího množství práce během kratší 

doby, než stanovuje norma. 

 

Osobní ohodnocení (osobní příplatek) – je vhodné k ocenění náročnosti práce a 

dlouhodobě dosahovaných výsledků jednotlivých pracovníků. Mívá podobu určitého 

procenta základní mzdy nebo platu. 

 

Podíly na výsledcích hospodaření podniku – nejčastěji se používá podíl na zisku, kdy 

se mezi pracovníky rozděluje určité procento zisku, používá se za účelem zlepšování 

vazby pracovníků na podnik a zvyšování jejich zájmu na kolektivním výkonu podniku. 

 

Příplatky ke mzdám či platům – bývají povinné (např. příplatek za práci přesčas, za 

práci ve svátek, za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí, za práci v noci 

apod.) nebo dobrovolné (např. příplatky na dopravu do zaměstnání, příplatky na oděv, 

příplatky na ubytování a ostatní příplatky související s vykonáváním práce v konkrétním 

podniku). 

 

Zvláštní zvýhodnění pracovníka podniku – např. třináctý plat, vánoční příspěvek, 

příspěvek na dovolenou, příspěvek k životnímu nebo pracovnímu výročí, náborový 

příspěvek, lokální příspěvky apod. 

 

1.2     Motivace 

a) Motivace a stimulace 
 
Ke každé činnosti, kterou člověk vykonává má vytvořený nějaký vztah, je motivován. 

Jednání člověka je motivovanou činností, vychází z jistých vnitřních pohnutek a je 

zaměřeno k určitému cíli. Celkový souhrn potřeb pak tvoří motivační strukturu – soubor 

cílů, na které je individuální motivace zaměřena. Motivací rozumíme soubor činitelů, 

představujících vnitřní hnací síly člověka, které usměrňují jeho jednání a prožívání. 

Pojem motivace pochází z latinského slova movere (hýbat, pohybovat) a představuje 
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jednu ze základních osobnostních struktur člověka. Motivace integruje a organizuje 

celou fyzickou a psychickou aktivitu jedince směrem k vytčenému cíli. 

 

Motivace působí současně ve třech rovinách – v dimenzi směru, intenzity a stálosti. 

Dimenze směru zaměřuje motivaci člověka určitým směrem, od jiných směrů jej 

naopak odvrací. Dimenze intenzity představuje závislost činnosti člověka na síle jeho 

motivace. Dimenze stálosti se projevuje mírou schopnosti jedince překonávat 

nejrůznější překážky, které se mohou objevit. [2, s. 220-222] 

 

V praxi často dochází k zaměňování mezi pojmy motiv (motivace) a stimul (stimulace). 

Motiv je možné chápat jako vnitřní pohnutku, psychickou sílu – popud. Motivace 

vychází z vnitřních psychologických sil člověka, z jeho přání a tužeb. Stimulace 

představuje soubor vnějších podnětů, pobídek či incentivů, které působí na psychiku 

jedince a tím ovlivňují jeho chování. Stimulem je jakýkoliv podnět, který vyvolá určité 

změny v motivaci člověka. Člověk jedná především na základě motivů, které si 

uvědomuje. Znalost motivů umožňuje pochopit jednání člověka, poznat jeho přístup 

k situaci. [2, s. 211-212] 

 

Obr. č. 3: Schematické znázornění vztahu stimulace – osobnost člověka – motivace [2, 

s. 289] 
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b) Motivace pracovního jednání 
 

Motivace pracovního jednání vyjadřuje celkový přístup pracovníka k pracovním 

úkolům, pracovní ochotu jedince. V psychologii bývají rozlišovány dvě skupiny motivů 

k práci, dva typy pracovní motivace [10, s. 122-126]: 

- motivy, které souvisí s prací samou, tzv. motivace intrinsická, 

- motivy, které se naopak nacházejí mimo vlastní práci, tzv. motivace extrinsická. 

Vztah jedince k práci má tři základní dimenze – dimenzi postojovou (práce jako 

hodnota), motivační (psychologický důvod pracovní činnosti) a výkonovou (faktický 

pracovní výkon). [10, s. 37] 

 

Motivy, které působí na pracovní jednání člověka se mohou projevovat rozdílným 

způsobem. Z tohoto hlediska můžeme motivy rozdělit na aktivní, které přímo podněcují 

pracovní výkon (např. motiv být úspěšný), podporující motivy, které utvářejí prostředí 

pro projevení se aktivních motivů (např. motiv vytvářet přátelskou atmosféru na 

pracovišti) a nakonec potlačující (zájem bavit se s kolegy místo plnění pracovních 

povinností). [2, s. 243] 

 

Výklad motivace pracovního jednání vychází z těchto obecných předpokladů [2, s. 

201]: 

- práce je součástí lidské podstaty, 

- práce vytváří možnost rozvoje tělesných a duševních sil člověka, 

- pro současnou společnost je charakteristický kooperativní ráz pracovní činnosti, 

- práce je prostředkem k zajištění materiální existence a společenského postavení 

člověka a jeho rodiny. 

 

Rozbor motivace pracovního jednání se opírá o poznání pracovních postojů a pracovní 

morálky. Pracovní postoje (pracovní vlastnosti) představují soustavu relativně stálých 

kladných nebo záporných hodnotících soudů a přístupů, citových vztahů a tendencí 

jednat nebo reagovat individuálně specifickým způsobem na vše, co se vztahuje k práci 

a k pracovnímu zařazení. Pracovní morálka je zaměření člena skupiny projevující se 

v jeho pracovní ochotě. Jde o souhrn pravidel a norem jednání členů pracovní skupiny, 
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které se vztahují k plnění pracovních úkolů a které odrážejí společenské názory na 

jednání člověka. [2, s. 201-203] 

 

c) Vztah motivace a pracovního výkonu 

 

Každá organizace potřebuje takové zaměstnance, kteří podávají co nejlepší výkony. Jak 

stojí výše, je k tomu zapotřebí, aby zaměstnanci byli k takovýmto výkonům motivováni. 

 

Jedním z významných aspektů každé pracovní činnosti a současně jedním z kritérií 

hodnocení každého pracovníka je jeho pracovní výkon. Pracovní výkon se vymezuje 

jako množství práce vykonané za určité časové období. Jeho úroveň závisí na třech 

proměnných – motivaci, schopnostech pracovníka a podmínkách k jeho práci. Výkon je 

funkcí všech těchto jmenovaných proměnných, a můžeme ho vyjádřit následujícím 

vztahem: 

V = f (M . S . P), 

 

kde M je míra motivace, S schopnosti a P podmínky k práci. [10, s. 109-112] 

 

Vztah motivace k výkonu je také znázorněn na následujícím obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4: Vztah motivace k výkonu  [10, s. 110] 

 

Individuální výkon  

Schopnosti Možnosti 

Motivace 
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Je-li vysoká motivace a nízká úroveň schopností, může být zvýšení výkonu dosaženo 

např. školením či dodatečným vzděláváním. Při vysoké úrovni schopností, ale nízké 

motivaci, je nutné posílení motivace. A je-li dobrá motivace i schopnosti, ale výkon je 

nízký, můžeme jeho zvýšení docílit např. zlepšením pracovních podmínek. 

 

Motivovanost pracovní síly k výkonu závisí na čtyřech faktorech [14]: 

o Personálním výběru 

o Pracovních podmínkách 

o Výše odměny za práci 

o Dobrovolných sociálních požitcích 

 

Personální výběr zajišťuje výběr vhodných pracovníků na správné místo, a tím zajišťuje 

spokojenost pracovníků s vykonávanou prací.  

 

Do pracovních podmínek patří vztah zaměstnance k pracovišti a k práci samotné, 

souvisí to s kulturou prostředí a spokojeností s pracovní činností. A vztah pracovníka ke 

svému okolí, k nadřízeným i spolupracovníkům. Spory na pracovišti jsou příčinou 

stresů a snižování výkonu.  Pokud je člověk k výkonu nedostatečně motivován, je 

výsledek neuspokojivý. Nadměrná motivace ústí často v destrukci činnosti, takže 

výsledek je opět neuspokojivý. Naproti tomu přiměřená motivace směřuje k žádoucí 

úrovni výkonu. [2, s. 184] 

 

Obr. č. 5: Závislost mezi silou motivace a úrovní výkonu [2, s. 184] 
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Spojení mezi stimulací a motivací není bezprostřední, je podmíněno celou řadou 

osobnostních vlastností a probíhajících psychických procesů. Stimulace působí na 

motivaci pracovního jednání člověka nepřímo. Bedrnová, Nový [2, s. 214-217] uvádějí 

tyto základní prostředky stimulace: 

- hmotný činitel, který se projevuje v hmotné zainteresovanosti pracovníků, 

- neformálně prováděné hodnocení osobnosti a činnosti člověka v pracovním procesu 

(hodnocení práce a pracovníka), 

- společenské hodnocení práce a profese, 

- fyzické pracovní podmínky a pracovní režim, 

- hodnocení jednotlivce v pracovní skupině, 

- porovnávání výsledků vlastní činnosti s průběhem a výsledky činnosti druhých 

pracovníků, 

- postup bezprostředně nadřízeného pracovníka, 

- charakteristika prováděné pracovní činnosti, 

- osobnost a jednání řídícího pracovníka. 

 

d) Pracovní motivace a pracovní spokojenost 
 

S otázkou pracovní motivace je významně spojena i otázka pracovní spokojenosti. 

Vztah člověka k práci bývá často vyjadřován úrovní pracovní spokojenosti zaměstnance 

(spokojenosti člověka v práci). Pracovní spokojenost je ovlivňována řadou vnitřních 

i vnějších faktorů a úzce souvisí s motivací, adaptací a identifikací člověka s prací 

a organizací. Pracovní spokojenost můžeme definovat jako postoj člověka k práci jako 

celku a k jejím jednotlivým komponentám, kterým jedinec přisuzuje určitou váhu nebo 

význam. 

 

Ke sledovaným faktorům pracovní spokojenosti patří i mzda a plat. Pokud je finanční 

ohodnocení vnímáno jako nepříznivé, působí jako silný faktor nespokojenosti. Pro 

některé pracovníky je dominantní veličinou a může být součástí jejich prestiže a vysoce 

postavenou hodnotou. Výše platu nebo mzdy vždy vystupuje v určitých relacích 

společenské prestiže profese, prestiže v rámci organizace a v relaci s oceněním jiných 
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spolupracovníků ve skupině. K dalším sledovaným faktorům pracovní spokojenosti 

patří vykonávaná práce, pracovní postup, pracovní podmínky, nadřízený a 

spolupracovníci. 

 

K hodnocení pracovní spokojenosti se nejčastěji užívají dotazníkové metody, metoda 

kritických událostí, rozhovor a zjišťování tendence k činům. [13, s. 46-51] 

 

 

1.3     Vztah odměňování a motivace 

Správně motivovat se daří, pokud zaměstnance stimulujeme vhodnými motivačními 

nástroji. Zásadním motivačním nástrojem, který podnik využívá, je odměňování. 

Za předpokladu, že je systém odměňování nasměrován správným směrem, vysílá 

správné stimuly k zaměstnancům a ty zapadají do vnitřních motivačních sítí člověka, je 

daný člověk (zaměstnanec) motivován.  

 

Vztah výkon – motivace – budoucí výkon je zejména důležitý pro výkonové 

odměňování, tedy pro úkolovou nebo provizní mzdu. Minulý výkon totiž ovlivní výši 

mzdy a spokojenost či nespokojenost se mzdou ovlivňuje motivaci a ta zas budoucí 

výkon.  

 

Ocenění dobře vykonané práce je pro výkon zaměstnance největším hnacím motorem.  

Spravedlivá výše odměny za vykonanou práci nenutí zaměstnance k opuštění podniku, 

naopak pobízí ho k stejnému či vyššímu výkonu. Teorie spravedlnosti, kterou 

reprezentuje J.S. Adams, je založena na fenoménu sociálního srovnávání, jenž směřuje 

k rovnováze. „Jedinec srovnává s jinými jedinci své pracovní investice (námahu, 

schopnosti) a své pracovní zisky (plat, uznání). Objeví-li se v tomto srovnání nerovnost, 

vzniká motiv k jejímu odstranění.“ [10, s. 89] Pracovník přizpůsobuje svůj pracovní 

výkon zisku, který od zaměstnavatele dostává. 

 

 

 



 - 28 - 

Nejvýznamnější motivy k práci jsou [2]: 

 

Související s prací 

o potřeba činnosti vůbec 

o potřeba kontaktu s druhými lidmi (obchodní činnost) 

o potřeba výkonu (radost z dobře vykonané práce) 

o touha po moci (vyšší funkce) 

o potřeba smyslu života a seberealizace 

 

Motivy mimo vlastní práci 

o potřeba peněz 

o potřeba jistoty (souvisí s potřebou peněz) 

o potřeba potvrzení vlastní důležitosti 

o potřeba sociálních kontaktů 

o potřeba sounáležitosti 

 

I z tohoto výčtu motivů k práci je zřejmé, že odměňování má významné postavení 

v motivaci pracovníků. Nejde jen o finanční odměnu, ale o jistotu v budoucnosti, 

zabezpečení na stáří, postarání se o rodinu. Potřebu sounáležitosti můžeme částečně 

uspokojit dobrovolnými sociálními požitky. 

 

Motivační program 

Podnik by měl mít vybudovaný ucelený motivační program, aby jednotlivé motivační 

nástroje nepůsobily kontrastním dojmem, či aby dva nástroje nestimulovaly stejnou 

činnost, kde by se již motivace nezvyšovala a společnost by plýtvala finančními 

prostředky.  

 

Motivační program v podniku tvoří předcházejícím rozborem podložený a k naplňování 

podnikových potřeb a cílů zaměřený soubor pravidel, opatření a postupů, jejichž 

primárním posláním je dosažení žádoucí pracovní motivace a z ní plynoucího 

optimálního přístupu pracovníků podniku k práci, a to ve všech těch aspektech, které 

jsou z hlediska podniku aktuálně či trvale významné. [2, s. 260] 
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Pracovníci by měli vykonávat práci, která je smysluplná a jsou s ní identifikování. Práce 

by pro ně měla být zajímavá, přiměřeně náročná, s možným osobním rozvojem a 

kariérním růstem. Hodnocení práce by mělo odpovídat vykonané činnosti zaměstnanců. 

Pracovníci by měli být přiměřeně informováni o dění ve společnosti a měli by pobývat 

v prostředí tolerance a respektování. 

 

1.4     Hodnocení pracovníků 

Odměňování pracovníků má významné vazby s ostatními personálními činnostmi. 

Jedná se především o oblast plánování pracovníků, vytváření a analýzy pracovních míst, 

získávání a výběr pracovníků, vzdělávání pracovníků a hodnocení pracovníků. Bez 

některých oblastí je odměňování zcela nemyslitelné. Hodnocení pracovníků je zřejmě 

nejdůležitějším podkladem pro odměňování. Kritéria hodnocení jsou zároveň kritérii 

odměňování pracovního výkonu. Zahraniční prameny uvádějí, že výsledků hodnocení 

pracovníků se v praxi zřejmě nejčastěji využívá pro účely odměňování, rozmísťování 

pracovníků, vzdělávání a rozvoj pracovníků, stimulace k lepšímu pracovnímu výkonu a 

motivování pracovníků. [7, s. 194-205] 

 

Hodnocení pracovníků se zabývá [7, s. 194]: 

 

- zjišťováním toho, jak pracovník vykonává svou práci, jak plní úkoly a požadavky 

svého pracovního místa, jaké je jeho pracovní chování, 

- sdělováním výsledků jednotlivým pracovníkům a projednáváním těchto výsledků 

s pracovníky, 

- hledáním cest ke zlepšení pracovního výkonu a realizaci opatření, která tomu mají 

napomoci. 

 

Panuje všeobecné přesvědčení, že odměna by měla být závislá na pracovním výkonu. 

Pracovní výkon však bývá často obtížně měřitelný. I u měřitelného výkonu nelze 

mnohdy měřit všechny složky. Hodnocení práce by mělo být nástrojem, který zajistí, 

aby se požadavky, náročnost, složitost práce na pracovním místě odrazily v diferenciaci 

odměny pracovníka. [7, s. 269-272] 
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Klíčovou roli při hodnocení pracovníků hraje bezprostřední nadřízený hodnoceného. 

Hodnocení může probíhat jako neformální, průběžné hodnocení přímým nadřízeným 

během vykonávané práce, nebo jako formální, většinou standardizované, periodické. O 

hodnocení zaměstnance se provádí záznam, který se zařazuje do osobního listu 

pracovníka. Formální hodnocení se může zaměřit na výsledky práce, nebo na pracovní a 

sociální chování pracovníka. [7, s. 194-199] 

 

Souhrnně lze konstatovat, že kvalitní systém hodnocení je nástrojem zkvalitňování 

personálu organizace, dosahování vyšších výkonů, vyšší kvality všech činností a 

rozvoje schopností pracovníků, a to vše v zájmu rozvoje a prosperity organizace, 

protože nelze zapomínat na primární cíl podnikání a s tím spojené řízení pracovního 

výkonu v rámci řízení lidských zdrojů, při naplňování cílů organizace. [12, s. 183] 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

2.1     Odměňování pracovníků 

Pracovní doba 

- ve firmě je zaveden třísměnný provoz od pondělí do pátku, o sobotách a 

nedělích se nepracuje 

- každý pracovník denně odpracuje 8 hodin, fond týdenní pracovní doby tedy činí 

40 hodin na každého pracovníka 

- pracovní týden začíná noční směnou v neděli ve 21:15 hod. 

- noční směna:   práce u stroje od 21:15 do 5:30 

úklid od 5:30 do 5:45 

- ranní směna:   práce u stroje od 5:15 do 13:30 

úklid od 13:30 do 13:45 

- odpolední směna: práce u stroje od 13:15 do 21:30 

úklid od 21:30 do 21:45 

 

Pracovníci Vedoucí směny Směna 

od do od do 

Ranní 10:00 10:30 10:30 11:00 

Odpolední 18:00 18:30 18:30 19:00 

Noční 2:00 2:30 2:30 3:00 

 

Tab. č. 1: Přestávky v práci 

 

- během střídání směn dochází k úpravě forem, doplnění materiálu, součtu a kontrole 

výrobků, rozdělení výrobních příkazů atd.  

 

Evidence docházky a práce 

Evidence docházky je zajišťována pomocí klasických píchacích karet. Každý 

zaměstnanec je povinen při příchodu a odchodu tuto kartu orazit časem. Každý 
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zaměstnanec má dále zaveden vlastní sešit kam přímý nadřízený (dispečer) zapisuje 

údaje o výkonech a hodnocení za každou směnu – počet vyrobených kusů a počet 

zmetků, aby se mohlo vyjádřit měsíční procento zmetkovitosti každého zaměstnance, na 

základě kterého je vyplácen příplatek za dodržení zmetkovitosti. Dále jsou do sešitu 

zapisovány návrhy na odměny příp. kárná opatření. 

 

Vzdělávání a školení pracovníků 

Pravidelné každoroční školení BOZP a PO, dále pak školení jakosti, které probíhá také 

jednou ročně. Mimořádná školení všech pracovníků při zavádění nových postupů, při 

změnách v systému jakosti. Seznámení pracovníků s nápravným opatřením při vzniklé 

reklamaci. Další vhodná školení zejména pro vedoucího provozu. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana 

Každý pracovník je povinen řídit se předpisy BOZP a PO. Před nástupem do 

zaměstnání se každý pracovník musí podrobit lékařské prohlídce. Při nástupu do 

zaměstnání je každý pracovník proškolen z platných předpisů a norem o BOZP a PO, a 

také z návodů k obsluze strojů. Toto školení se dále provádí opakovaně vždy 1x ročně. 

 

Pracovní smlouva 

S každým novým zaměstnancem je uzavírána pracovní smlouva jejíž součástí je 

mzdový výměr, kde je uvedena smluvní mzda. Při uzavření pracovního poměru 

seznamuje majitel zaměstnance se způsobem odměňování a jednotlivými složkami 

mzdy. Mzda je splatná ve výplatním terminu stanoveném zaměstnavatelem, a to vždy 

k 15. dni měsíce následujícího po měsíci v němž na mzdu nebo na některou její složku 

vznikl nárok. Pracovní smlouva je uzavírána zpravidla na půl roku s tříměsíční zkušební 

dobou, a pokud je zaměstnavatel s pracovníkem spokojen, je mu nabídnuta smlouva na 

dobu neurčitou.  

 

Odměňování 

Zaměstnanci jsou v současné době odměňováni pouze časovou mzdou ve svých dvou 

modifikacích, a to hodinovou a měsíční v závislosti na typu jednotlivé pracovní pozice. 

Časová mzda představuje pro pracovníka sice jistotu stabilního příjmu, ale nemotivuje 
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ho k vyššímu výkonu. Nezáleží však pouze na druhu základní mzdy, ale také na dalších 

složkách celkové odměny. Spravedlivé a kvalitní odměňování patří mezi příčiny, které 

významně ovlivňují spokojenost pracovníků v daném podniku a ochotu v něm nadále 

pracovat. Jako doplňkovou mzdovou formu používá daná firma prémie, které 

představují určitou částku v Kč za měsíc. Jejich výši určuje sám majitel na základě 

několika kritérií a vlastního uvážení. Dále zaměstnavatel vyplácí příplatky dané 

zákonem, některé i nad rámec zákona. Přesto všechno zaměstnanci nesplňují technicko-

hospodářské výrobní normy a jejich výkony zaostávají za plánem. 

 

Protože firma nemá vypracovanou kolektivní smlouvu, odměňování v organizaci se řídí 

Zákoníkem práce v platném znění. Organizace při odměňování respektuje státem 

určenou minimální mzdu, veškeré příplatky ke mzdě a další zákonem stanovené 

ochranné prostředky. Stanovení výše příplatků ke mzdě blíže určuje podniková 

směrnice vypracovaná majitelem firmy. 

 

Mzdové formy 

Ve firmě je používána mzda časová ve svých dvou variantách, a to časová mzda 

hodinová a časová mzda měsíční. Jelikož je společnost malá, nemá mzdové tarify. 

Každý zaměstnanec má v pracovní smlouvě mzdový výměr, kde je uvedena smluvní 

mzda za hodinu, resp. za měsíc.  

 

Časová mzda měsíční 

Touto mzdou bývají obvykle odměňování THP pracovníci. Ve zkoumané společnosti je 

jí odměňován vedoucí provozu, dispečeři a také administrativní pracovnice. Ve 

mzdovém výměru mají přímo stanovenou částku základní měsíční mzdy.  

U administrativní pracovnice je mzda stanovena na základě dosaženého vzdělání a 

délky praxe na obdobné pozici (viz. Tab. č. 2). Nástupní mzda se poprvé zvyšuje po 

tříměsíční zkušební době, a to o 15 %. Dále se mzda každoročně zvyšuje o určité 

procento, které je závislé na výši dosaženého hospodářského výsledku. Obdobným 

způsobem je hodnocen i vedoucí provozu. Také u něj je zohledněno dosažené vzdělání 

a délka praxe, přičemž na délku praxe je kladen větší důraz než u administrativní 

pracovnice. Dispečeři mají nástupní mzdu stanovenu bez rozdílu, a to 14 000 Kč. Po 
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zkušební době se jim mzda zvyšuje o 10 % a každoročně opět podle dosažené výše 

hospodářského výsledku. 

 

 

Tab. č. 2: Mzda administrativní pracovnice 

 

Vzdělání Praxe Nástupní mzda 

méně než 1 rok 13 500 

1 - 4 14 500 

SŠ 

4 + 16 000 

méně než 1 rok 14 000 

1 - 4 15 500 

VOŠ 

4 + 17 500 

méně než 1 rok 15 000 

1 - 4 18 000 

VŠ 

4 + 21 500 

 

Tab. č. 3: Mzda vedoucího provozu 

 

Časová mzda hodinová 

Ve firmě je používána pro odměňování pracovníků obsluhy strojů. Pracovník je placen 

za každou odpracovanou hodinu bez ohledu na počet vyrobených kusů. Jeho mzda je 

Vzdělání Praxe Nástupní mzda 

méně než 1 rok 9 000 

1 - 3 9 500 

SŠ 

3 + 10 000 

méně než 1 rok 10 000 

1 - 3 10 500 

VOŠ 

3 + 11 000 

méně než 1 rok 11 000 

1 - 3 11 500 

VŠ 

3 + 12 000 
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tedy vypočtena násobkem skutečně odpracovaných hodin v daném měsíci a příslušnou 

hodinovou sazbou, kterou má každý pracovník obsluhy lisů uvedenu ve mzdovém 

výměru. Nástupní mzda je jednotná pro všechny pracovníky, činí 50 Kč na hodinu. Po 

tříměsíční zkušební době se hodinová mzda zvyšuje o 10 %, tj. na 55 Kč. K dalšímu 

zvýšení mzdy dochází po každém odpracovaném roce. O kolik se mzda zvýší rozhoduje 

majitel na základě aktuální finanční situace a také podle celoročního hodnocení 

zaměstnance. Mzda se každoročně opět zvyšuje o určité procento, které je závislé na 

výši dosaženého hospodářského výsledku. 

 

Hospodářský výsledek v Kč % zvýšení mezd 

200 000 – 500 000 2 % 

500 000 – 800 000 4 % 

800 000 – 1 000 000 5 % 

1 000 000 + 7 % 

 

Tab. č. 4: Zvyšování mezd 

 

 

2.2     Příplatky a odměny 

Majitel firmy poskytuje svým zaměstnancům celou řadu příplatků a odměn. Některé 

jsou dané zákonem, některé jsou vypláceny z důvodu motivace, zodpovědnosti a 

vysokých požadavků na kvalitu práce. 

 

Příplatek za odpolední směnu 

Zaměstnanec pracující při odpolední směně má podle interní směrnice nárok na 

příplatek 5,-- Kč na hodinu. 

 

Příplatek za noční směnu 

Zaměstnavatel poskytuje dle interní směrnice příplatek 10,-- Kč na hodinu za práci 

v noci. Splňuje tak požadavek daný Zákoníkem práce (§116), který nařizuje povinný 

příplatek za noční práci ve výši nejméně 10% průměrného výdělku.  
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Příplatek za soboty a neděle 

O sobotách a nedělích se ve firmě běžně nepracuje, ale pokud nastane mimořádná 

situace a je třeba dokončit zakázku včas, jsou zaměstnanci požádáni o práci i v tyto dny. 

Příplatek, který zaměstnavatel poskytuje činí 50 % průměrného výdělku.  

 

Příplatek za přesčas 

Zaměstnavatel plně respektuje Zákoník práce a práci přesčas tedy odměňuje příplatkem 

25% průměrného výdělku, pokud se se zaměstnancem nedohodl na poskytnutí 

náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. 

 

Příplatek za vedení směny 

Tento příplatek je určen jako pevná částka, která se násobí počtem dnů, kdy 

zaměstnanec vedl směnu. V současné době činí 80 Kč za jednu vedenou směnu. 

 

Příplatek za dodržení zmetkovitosti 

Jelikož zaměstnavatel požaduje co nejlepší kvalitu svých výrobků, klade důraz na to, 

aby se vyrobilo co nejméně zmetků. Po skončení směny jsou spočítány vyrobené kusy  

a počty zmetků – vše je zaznamenáno do sešitu daného pracovníka a na konci měsíce je 

poměrem vypočítáno procento zmetkovitosti každého zaměstnance za daný měsíc. 

Pracovníky s nejnižším procentem zmetkovitosti zaměstnavatel náležitě odměňuje (víz. 

následující tabulka). 

 

Měsíční procento zmetkovitosti Měsíční příplatek v Kč 

méně než 1% 2 500 

1 - 3 % 1 500 

3 - 5 % 1 000 

více než 5 % 0 

 

Tab. č. 5: Příplatky za dodržení zmetkovitosti 
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Mimořádné odměny 

Tyto odměny navrhuje majitel nebo vedoucí provozu, např. za výbornou jakost, za 

zastupování, za zlepšovací návrh, který bude schválen a uveden do provozu… 

 

Prémie  

Prémie jsou zcela na uvážení majitele, který své zaměstnance sám odměňuje. Zpravidla 

si zkontroluje sešity jednotlivých zaměstnanců a zohlední více kritérií. Záleží také na 

aktuální finanční situaci. Vedoucí provozu dostává prémie za dosažené plnění 

provozovny (viz. tabulka).  

 

Dosažené plnění za měsíc (v %) Částka prémií (v Kč) 

méně než 80 % 0 

80 – 90 % 2 000 

90 – 100 % 3 500 

více než 100 % 6 000 

 

Tab. č. 6: Prémie pro vedoucího provozu 

 

 

2.3     Zaměstnanecké výhody 

Materiální výhody 

Vedoucí provozovny a dispečeři mají k dispozici služební telefony. Vedoucí 

provozovny dále i osobní automobil. 

 

Výročí a jubilea 

Firma obdarovává své zaměstnance, slaví-li životní jubileum 50 let částkou 5000 Kč. 

Dále firma také obdarovává věrné zaměstnance, kteří ve firmě pracují 10 let – v den 

výročí dostanou odměnu ve výši 1000 Kč. Firma nezapomíná ani na ty zaměstnance, 

kteří odchází do důchodu – dostávají hmotný dar. 
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Dovolená 

Podnik neurčuje celozávodní dovolenou. Zaměstnanci si tedy mohou vybrat, kdy budou 

svoji dovolenou čerpat. Navíc mají nárok čerpat o týden delší dovolenou, než je 

zákonem stanovený limit, tj. mají k dispozici 5 týdnů dovolené. 

 

Pracovní prostředí 

V rozpočtu podniku je vždy vyhrazena část finančních prostředků na opravu, zlepšení a 

zpříjemnění pracovního prostředí. Zaměstnavatel se snaží vytvořit svým zaměstnancům 

vhodné a příjemné pracovní prostředí, neboť ví, že je důležité, aby se zaměstnanci 

v práci cítili dobře. Jelikož je výrobní hala poměrně nová, nejsou tyto investice pro 

zaměstnavatele zatím příliš nákladné. V posledních dvou letech se jednalo pouze o 

rekonstrukci sociálního zařízení, vymalování šaten a nové osvětlení. 

 

Informovanost 

Pro zaměstnance je velmi důležité vědět, co plánuje podnik do budoucna, jaká je jeho 

finanční situace, zda se mají nebo nemusí obávat o své pracovní místo. Majitel firmy 

sděluje svá rozhodnutí, plány a cíle vždy jednou za čtvrt roku na poradě všech 

zaměstnanců firmy. Pro důležitá sdělení využívá nástěnku u šaten a s celkovými 

rekapitulacemi a bilancemi seznamuje zaměstnance na výroční schůzi podniku. 

 

2.4     Motivace 

Společnost se snaží motivovat své zaměstnance, ale nemá žádný ucelený motivační 

program. Mezi hlavní motivační nástroje patří mzda, příplatky a odměny, 

zaměstnanecké výhody, o kterých bylo pojednáno v předchozích kapitolách. 

 

Jelikož je motivace individuální, rozhodla jsem se provést výzkum pracovní motivace 

mezi výrobními pracovníky. Výzkum byl proveden dotazníkovou metodou. Otázky 

jsem se snažila vytvořit tak, aby vypovídaly o tom, jak zaměstnanec vnímá odměňování, 

zda zná všechny složky své mzdy, jakým způsobem cítí, že je motivován a zda vůbec 

pociťuje motivaci ze strany zaměstnavatele event. vedoucího. Poslední otázkou 

v dotazníku jsem zjišťovala jaké formě odměny by zaměstnanec dal přednost. 
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První část dotazníku je zaměřena na identifikaci zaměstnance – pohlaví. Další část 

dotazníku je tvořena otázkami, na které dotazovaný odpovídá ano, spíše ano, spíše ne, 

ne. Otázky jsou tedy koncipovány tak, aby se respondent musel přiklonit buď 

k odpovědi ano nebo ne. Tímto jsem se vyvarovala únikovým odpovědím typu nevím. 

Dotazník viz. příloha č.1. 

 

Výsledky dotazníku 

Dotazník byl rozdán 12 výrobním pracovníkům, přičemž všichni jej vyplnili a 

odevzdali. Dotazníku se zúčastnilo 9 mužů a 3 ženy. 

 

Otázka Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

1. Jste spokojeni s výší odměny za Vámi 

vykonanou práci? 

0 2 6 4 

2. Považujete svoji mzdu za spravedlivou v 

porovnání s ostatními výrobními 

pracovníky ve Vaší firmě?  

3 7 2 0 

3. Myslíte si, že jste na tom při srovnání 

platů v odvětví lépe? 

0 1 8 3 

4. Znáte jednotlivé složky Vaší mzdy? 1 3 8 1 

5. Máte pocit, že jste ze strany vedoucích 

pracovníků a zaměstnavatele dostatečně 

motivováni k lepším výkonům? 

0 4 6 2 

6. Působí na Vás úspěchy a neúspěchy 

společnosti?  

1 7 3 1 

7. Považujete pracovní prostředí a 

atmosféru ve společnosti za dobré? 

3 6 3 0 

 

Tab. č. 7: Výsledky dotazníku 
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1. Jste spokojeni s výší odměny za Vámi vykonanou práci? 

Zaměstnanci jsou převážně nespokojeni s výší odměny za jejich práci. Pouze 2 

zaměstnanci z dotázaných jsou spíše spokojeni. 

 

0% 17%

50%

33% Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Graf č. 1: Spokojenost s výší odměny 

 

2. Považujete svoji mzdu za spravedlivou v porovnání s ostatními výrobními 

pracovníky ve Vaší firmě? 

Převážná většina výrobních pracovníků považuje svoji mzdu v porovnání s ostatními 

kolegy za spravedlivou. 

 

25%

58%

17% 0%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Graf č. 2: Spokojenost při srovnání platů s kolegy 

 

3. Myslíte si, že jste na tom při srovnání platů v odvětví lépe? 

Kromě jednoho dotázaného jsou všichni pracovníci přesvědčeni, že jsou v oboru, ve 

kterém pracují, podhodnoceni. 
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67%

25%
Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Graf č. 3: Spokojenost při srovnání platů v odvětví 

 

4. Znáte jednotlivé složky Vaší mzdy? 

Více než polovina dotázaných pracovníků se v jednotlivých složkách své mzdy 

neorientuje. 

 

8%

23%

61%

8%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Graf č. 4: Znalost složek mzdy 

 

5. Máte pocit, že jste ze strany vedoucích pracovníků a zaměstnavatele dostatečně 

motivováni k lepším výkonům? 

Dvě třetiny zaměstnanců se necítí být dostatečně motivováni. 

 

0%

33%

50%

17%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Graf č. 5: Pocit motivace 
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6. Působí na Vás úspěchy a neúspěchy společnosti? 

Úspěchy a neúspěchy podniku na zaměstnance dle dotazníku poměrně působí. Je to 

dáno zřejmě i skutečnosti, že se lidé bojí o práci, a proto pozorně sledují, jak si podnik 

vede. 

 

8%

59%

25%

8%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Graf č. 6: Vliv úspěchů a neúspěchů společnosti na zaměstnance 

 

 

7. Považujete pracovní prostředí a atmosféru ve společnosti za dobré? 

Tři čtvrtiny dotázaných považují pracovní prostředí a atmosféru za dobrou, nebo spíše 

dobrou. Pouze 3 zaměstnanci pociťují pracovní atmosféru jako ne moc dobrou. 

 

25%

50%

25%
0%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Graf č. 7: Spokojenost s pracovním prostředím 
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8. Jakou odměnu preferujete? Motivovaly by Vás následující odměny? 

 

Odměna Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Příspěvek na životní pojištění 8 2 2 0 

Příspěvek na penzijní 

připojištění 

7 1 3 1 

Příspěvek na dovolenou 4 6 2 0 

Příspěvek na kulturní akce 0 3 4 5 

Nákupní poukázky 6 3 3 0 

Vánoční příspěvek 6 4 2 0 

Ústní pochvala 1 4 4 3 

 

Tab. č. 8: Preference odměn 

 

Z dotazníku vyplývá, že by zaměstnanci nejvíce preferovali příspěvek na životní 

pojištění, dále pak vánoční příspěvek a příspěvek na dovolenou. Jako nejméně 

motivační se zdá být příspěvek na kulturní akce, který by spíše preferovali ženy než 

muži. Co se týče ústní pochvaly, tak ta představuje druhou nejméně motivační odměnu, 

ovšem opět v případě žen je mnohem více motivační než u mužů. 

 

 

2.5     Souhrn nedostatků současného stavu 

Z provedené analýzy vyplynuly následující nedostatky: 

 

• zaměstnanci nejsou dostatečně motivováni 

• způsob odměňování není pro zaměstnance přehledný, neorientují se 

v jednotlivých složkách své mzdy 

• ve  firmě nejsou přesně stanovená pravidla pro přidělování prémií výrobním 

pracovníkům 

• zaměstnanci se cítí být finančně podhodnoceni 

• produktivita práce stále klesá 
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3 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

 

a)  přidat úkolovou složku k časové mzdě 

 

Z důvodu nízké motivace existující časové mzdy, kdy zaměstnanci nehledí na počet 

vyrobených kusů, ale na odpracované hodiny, bych zavedla úkolovou složku k časové 

mzdě. Snížila bych základní hodinovou mzdu o 50 % a zbylých 50 % by tvořila úkolová 

mzda. Úkolová mzda by byla přidělována procentuelně dle splnění plánu výroby, který 

je sestavován pro každou směnu na základě technicko-hospodářských norem. Pokud 

zaměstnanec splní normu na 100 %, dostane stejnou částku za hodinu jako nyní. Pokud 

plán překoná, dostane více o tolik procent o kolik jej překonal. Pokud plán nesplní 

dostane menší mzdu než nyní. Tímto by se měla zvýšit motivace a produktivita. 

Následující tabulka je názorným příkladem mého návrhu. 

 

Navrhovaná úkolová složka  (% plnění plánu) 

 

Aktuální 

hodinová 

mzda v Kč 

Navrhovaná 

časová složka 

v Kč 90 % 100 % 110% 

60 30 27 30 33 

 

Tab. č. 9: Návrh časové a úkolové složky 

 

b)  zavést nové zaměstnanecké výhody 

 

Z dotazníku vyplynulo, že se zaměstnanci necítí být příliš motivováni současnými 

odměnami a výhodami. Zavedla bych proto nové odměny. Místo 5 týdnů dovolené by 

byl pro zaměstnance zřejmě vhodnější příspěvek na dovolenou. Zaměstnanci si ve firmě 

nevydělávají velké peníze, a proto by jim mohl příspěvek pomoci, aby dovolenou 

důstojně strávili a lépe se zotavili. Tento příspěvek bych navrhovala ve výši nejméně 

2 000 Kč na zaměstnance. Jako další novou odměnu bych navrhovala příspěvek na 

životní pojištění event. penzijní připojištění. Dle výzkumu spíše na životní pojištění, 

jelikož je má ve firmě uzavřeno zřejmě více zaměstnanců. V mnoha firmách je tento 

příspěvek již dávno zaveden a dobře funguje, proto předpokládám, že i ve zkoumané 
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firmě by byl efektivní. Navíc by jej preferovali i samotní zaměstnanci, což je 

nejdůležitější. Tento příspěvek bych navrhovala ve výši 200 Kč na měsíc pro jednoho 

zaměstnance. 

 

c)  zpřehlednit systém odměňování 

 

Dle dotazníkového výzkumu jsem zjistila, že se zaměstnanci příliš neorientují ve 

složkách své mzdy. Proto zaměstnavateli doporučuji přehledně rozepsat jednotlivé 

složky základní mzdy a odměn, které svým zaměstnancům vyplácí. Bylo by vhodné 

tento přehled vystavit na nástěnce, nebo rozdat všem zaměstnancům. Pokud 

zaměstnanci budou přesně vědět, za co a jak jsou placeni, více se zaměří na dodržování 

kritérií pro dané odměny.  

 

d) vypracovat jednotná pravidla pro přidělování prémií výrobním 

pracovníkům 

 

V současné době jsou výrobním pracovníkům přidělovány prémie zcela podle uvážení 

majitele, který si zkontroluje sešity všech pracovníků a na základě vlastní vůle přidělí 

určitou částku prémií. Tento způsob přidělování prémií by se měl zprůhlednit a měly by 

se určit nějaká pravidla, tak aby to zaměstnance motivovalo, aby věděli, za co dostávají 

prémie, a že mohou dosáhnout ještě vyšších prémií. Navrhovala bych následující 

strukturu prémií s přihlédnutím k počtu odpracovaných let ve firmě, k procentu 

zmetkovitosti a k absencím, neboť ve třísměnném provozu je těžké zaměstnance 

nahrazovat. 
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Počet let odpracovaných ve firmě Procento zmetkovitosti Částka prémií v Kč 

méně než 1 rok méně než 2 % 600 

 2 – 4 % 300 

 více než 4 % 100 

1 – 3 roky méně než 2 % 800 

 2 – 4 % 500 

 více než 4 % 300 

3 – 8 let méně než 2 % 1 300 

 2 – 4 % 900 

 více než 4 % 500 

více než 8 let méně než 2 % 1 500 

 2 – 4 % 1 100 

 více než 4 % 800 

 

Tab. č. 10: Kritéria přidělování prémií 

 

Absence v daném měsíci (ve dnech) Procento z prémií navíc 

0 20 % 

1 – 2 10 % 

více než 2 0  

 

Tab. č. 11: Kritérium absence 

 

e) navýšení mezd 

 

Kromě každoročního navýšení mezd, které je odvozeno od hospodářského výsledku 

navrhuji také přihlédnout k aktuálnímu stavu inflace. Dále bych navrhovala celkové 

navýšení mezd, neboť jsou zaměstnanci ve srovnání s oborovým průměrem 

podhodnoceni. 
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4 ZÁVĚR 

 

V této předložené bakalářské práci jsem se zabývala odměňováním pracovníků, 

mzdovými formami a pracovní motivací. Analyzovala jsem konkrétní způsob 

odměňování zaměstnanců ve firmě Mateja plasty, s. r. o., zjistila jsem nedostatky a 

navrhla jsem řešení těchto nedostatků.  

 

Tímto tématem jsem se zabývala, neboť ve zkoumané společnosti byl aktuální právě 

problém s odměňováním a nízkou pracovní motivací zaměstnanců. Produktivita a 

efektivita práce v dané firmě měla stále více klesající tendenci. Zaměstnanci byli 

odměňováni pouze časovou mzdou, která sice představuje jistotu stabilního příjmu, ale 

dále zaměstnance nemotivuje k vyšším výkonům. Dalším důvodem proč jsem se 

zabývala právě tímto tématem je fakt, že mě daná problematika zajímá a myslím, že je 

velice důležitá. Vždyť spravedlivé a kvalitní odměňování patří mezi příčiny, které 

významně ovlivňují spokojenost pracovníků v konkrétním podniku, a pokud jsou 

zaměstnanci nespokojeni pracují neefektivně, či dokonce nejsou ochotni v podniku dále 

setrvávat. 

 

Mezi hlavní nedostatky, které jsem zjistila na základě pohovorů s majitelem firmy a 

z dotazníkového výzkumu uskutečněného mezi výrobními pracovníky, patří fakt, že 

jsou zaměstnanci málo motivováni, nevyznají se ve svých mzdách a připadají si 

podhodnoceni. Také je třeba zpracovat konkrétní směrnici pro přidělování prémií 

výrobním pracovníkům.  

 

Na základě zjištěných nedostatků navrhuji zavést úkolovou složku k časové mzdě. 

Stávající hodinovou sazbu bych zkrátila na polovinu a zbylou půlku by tvořila úkolová 

složka, která by byla závislá na procentuelním splnění plánu výroby. Mzda by v této 

společnosti měla být kombinovaná, neboť časová složka představuje pro zaměstnance 

jistotu stabilního příjmu a úkolová složka, která je pohyblivá, zaměstnance motivuje 

k vyšším výkonům. A právě zvýšení motivace je v dané firmě klíčovým bodem. Na 

základě tohoto opatření by se měla zvýšit produktivita práce. Dále doporučuji rozšířit 

nabídku zaměstnaneckých výhod a odměn. Místo stávajících 5 týdnů dovolené bych 
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byla pro zavedení příspěvku na dovolenou. Zaměstnanci by tak mohli svoji dovolenou 

lépe využít. Dalším benefitem, který doporučuji zavést, je příspěvek na životní 

pojištění. Tento příspěvek by dle dotazníkového výzkumu uvítala naprostá většina 

výrobních pracovníků. Vzhledem k tomu, že se zaměstnanci příliš neorientují ve složení 

svých mezd, mým dalším doporučením je zpřehlednění způsobu odměňování. 

Zaměstnavatel by měl názorně rozepsat složky mzdy a odměny, které mohou 

zaměstnanci dostat. S tímto soupisem by pak měl zaměstnance seznámit. Neméně 

důležitým návrhem na zlepšení je konkretizace v přidělování prémií. V mé práci je 

navržena možná struktura těchto prémií. Posledním doporučením je, aby zaměstnavatel 

každoročně také zohledňoval vliv inflace a mzdy náležitě zvyšoval. Celkově by bylo 

vhodné mzdy navýšit, neboť jsou pod oborovým průměrem. 

 

Výše navržená doporučení by bylo vhodné realizovat co nejdříve, neboť klesající 

produktivita práce podniku neprospívá a nespokojenost zaměstnanců by se výhledově 

mohla projevit fluktuací. Přestože by realizace navržených opatření přinesla možné 

zvýšení nákladů, byla by ve svém důsledku pro podnik určitě přínosem. 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 
 
Příloha č. 1: Dotazník 
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D O T A Z N Í K 
 
 
Výzkum pracovní motivace a spokojenosti zaměstnanců se způsobem odměňování 
 
 
Pohlaví 
 Muž 
 Žena 
 
1. Jste spokojeni s výší odměny za Vámi vykonanou práci? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 
 
2. Považujete svoji mzdu za spravedlivou v porovnání s ostatními výrobními 
pracovníky ve Vaší firmě?  
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 
 
3. Myslíte si, že jste na tom při srovnání platů v odvětví lépe? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 
 
4. Znáte jednotlivé složky Vaší mzdy? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 
 
5. Máte pocit, že jste ze strany vedoucích pracovníků a zaměstnavatele dostatečně 
motivováni k lepším výkonům? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 
 
 
6. Působí na Vás úspěchy a neúspěchy společnosti? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 
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7. Považujete pracovní prostředí a atmosféru ve společnosti za dobré? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 
 
8. Jakou odměnu preferujete? Motivovaly by Vás následující odměny? 
(vyznačte křížkem) 
 
Odměna Ano Spíše ano Spíše ne Ne 
Příspěvek na životní pojištění     
Příspěvek na penzijní 
připojištění 

    

Příspěvek na dovolenou     
Příspěvek na kulturní akce     
Nákupní poukázky     
Vánoční příspěvek     
Ústní pochvala     
 
 


