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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce na téma „ Formy a metody motivace ve stavebnictví“, je 

zaměřena na spokojenost a motivovanost zaměstnanců firmy UNISTAV a.s. 

V teoretické části se zabývám nejvýznamnějšími a všeobecně uznávanými teoriemi 

motivace. Dále se pak dotknu forem motivace a také metod, jak mohou vedoucí 

pracovníci ve stavebnictví své zaměstnance stimulovat a motivovat k lepším výkonům a 

ztotožněním se cílů jednotlivců s cíly firmy. V poslední části stručně představuji 

podstatné informace o sledované firmě. Jako podklad pro empirickou část práce, jsem 

na základě pracovních hypotéz vypracoval dva dotazníky. Jeden pro řadové 

zaměstnance a druhý pro vedoucí pracovníky, kteří mají pod sebou více zaměstnanců. 

Zaměřil jsem se na motivátory, které nejvíce ovlivňují motivaci zaměstnanců. Sledoval 

jsem také názory na komunikaci ve firmě a firemní kulturu obecně. Přínosem práce je 

jasné definování slabých, ale i silných stránek sledované firmy vztažené na zvolené 

téma. Dále také porovnání pohledu zaměstnanců a jejich přímých nadřízených. Z těchto 

zjištění poté plynou mé návrhy řešení a doporučení. Pro přehlednost jsem výsledky 

zpracoval do jednoduchých grafů.     

Klí čová slova: Stavebnictví, vedoucí pracovník, zaměstnanec, motivace, pracovní 

výkon, potřeby, motivátor, hygienické faktory. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          

ABSTRACT 

This thesis on „Form and methods in construction“ is focused on satisfaction and 

motivation of employees from UNISTAV a.s. company. In theoretical part I focus on 

the most important and generally accepted theory of motivation. I also mention forms of 

motivation and also methods which can be used by managers in construction to 

challenge and stimulate their employees to perform better and to identify goals of 

individuals with goals of company. In the last part I introduce relevant information 

about studied company. As an example for empirical part of work, based on working 

hypothesis I created two questionnaires. On for ordinary customer and second one for 

managers. I also studied opinions on company communications and corporate culture in 

general. One of the main benefits of this thesis is, that it clearly defines weak and strong 

spots relative to the chosen topic. It also compares views of employees and their 

managers. From these findings I constructed series of solutions and recommendations. 

For convenience I show my findings in form of simple graphs. 

Keywords: Construction, manager, employee, motivation, job performance, needs, 

motivator and hygiene factors. 
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1 ÚVOD: 

Téma Formy a metody motivace ve stavebnictví se může na první pohled zdát, jako 

okrajové a nepodstatné pro stavební praxi. Když se však na tuto problematiku podíváme 

blíže, zjistíme, že právě v tomto ohledu jsou ve stavební praxi v České republice 

obrovské rezervy. Vedoucí pracovníci jsou převážně ze starší generace a zastávají 

klasicky striktně technický pohled na věc. Jak mi jednou řekl vedoucí pracovník jedné 

stavební firmy: „Vést lidi umí každý, podstatné jsou praktické technické znalosti.“ Zde 

si dovolím nesouhlasit. Vedoucí pracovníci ve stavebních firmách musejí mít 

bezesporu velice obsáhlé a komplexní znalosti z praxe, ale ani nejlepší stavební 

inženýr, bez osvojených potřebných vůdcovských vlastností, nemůže být dobrým 

vedoucím, který by motivoval své podřízené k lepším a kvalitnějším výkonům. I přes 

to, že mnohé stavební firmy se navenek prezentují jako moderní podniky 

s inovátorským přístupem, realita je jiná. Samozřejmě, že stavebnictví je v mnoha 

ohledech velice specifický obor s velkou konkurencí a finanční náročností, ale to jsou i 

mnohé jiné obory (IT, farmaceutický průmysl), ve kterých však již manažeři pochopili, 

že mají k ruce nástroje, které je nic nestojí a přitom mohou nepoměrně zlepšit 

výkon svých pracovníků.  

Chtěl bych svojí prací poukázat na fakt, že právě stavebnictví má velké rezervy 

v přístupu vedoucích pracovníků k jejich zaměstnancům. Dle mého názoru je 

důležité, aby si vrcholoví manažeři ve stavebnictví uvědomovali, že je nezbytně nutné 

mít na pozicích vyššího a středního managementu především lidi, kteří si uvědomují 

potřeby svých podřízených, jsou si jisti sami sebou a umějí zaměstnance povzbudit 

k lepším pracovním výkonům. Správně motivovaný zaměstnanec je loajálnější 

k firm ě, je si vědom cílů celého podniku a umí s nimi lépe ztotožnit i své cíle. 

V tomto ohledu hraje roli nepřeberné množství faktorů, z nichž alespoň ty podle mého 

názoru nejdůležitější se budu snažit obsáhnout ve své práci.  

Empirickou část své práce založím na kvantitativním průzkumu (formou 

dotazníků), provedeném mezi zaměstnanci jedné z nejvýznamnějších stavebních firem 

v České republice - UNISTAV a.s.  
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Na základě svých pracovních hypotéz jsem vytvořil dva dotazníky. Jeden určený 

pro řadové zaměstnance výše zmíněné firmy a druhý určený pro jejich vedoucí 

pracovníky. Krom ě toho, že mi poskytnou informace o pohledu zaměstnanců na 

jejich vedení, firemní kulturu, pracovní podmínky a komunikaci ve firmě, zároveň 

mi poodhalí pohled na tyto problémy ze strany vedoucích pracovníků. Velice 

zajímavé by mohlo potom být porovnání těchto dvou pohledů na věc a zjištění, do jaké 

míry se tyto pohledy překrývají.  

Svůj průzkum se poté pokusím doplnit řízenými rozhovory s alespoň dvěma vedoucími 

pracovníky ze sledované firmy.  

Vyhodnocení průzkumu zpracuji do jednoduchých přehledných grafů, které mi 

poskytnou přehled o tom, co je ve sledované firmě vnímáno jako slabší stránky a 

kde naopak problém není. Na základě pracovních hypotéz a výsledků dotazníkového 

průzkumu poté navrhnu možná řešení problémových témat. Na druhou stranu budu chtít 

i poukázat na oblasti, kde bude vše vnímáno v pořádku, jak zaměstnanci, tak vedoucími 

pracovníky. S cílem ukázat vedení firmy, kde se vydává správným a kde špatným 

směrem.   

Cílem mé práce je tedy poskytnout komplexní pohled na fungování podniku a to 

především z pohledu zaměstnanců, který však má sloužit především vrcholnému 

managementu. Chci vypíchnout nejslabší i nejsilnější stránky fungování firmy, aby 

mělo její vedení určitý náhled na to, jakým směrem se v oblasti personalistiky a 

především motivace zaměstnanců může vydat.   

    

     

 

 

 

 



 

                                                                                                                                          

14 

2 ZÁKLADNÍ POJMY: 

Motivace: Z velkého množství definic co je to motivace, jsem se rozhodl zvolit 

následující: Motivace je „struktura pohnutek vytvářená vzájemnými vztahy mezi 

vnitřními potřebami a vnějšími podněty, je to souhrn dynamických faktorů, které určují 

chování člověka.“1)   

Pracovní motivace: „výsledek schopnosti vedoucího vyvolat u podřízených smysl pro 

osobní prospěch v souladu se záměry vedení firmy, a v souvislosti s tím i pocit 

uspokojení. Jde o vyvolání takového vnitřního pocitu, kdy dotyčný chce určitou činnost 

dělat.“2) 

Stavebnictví: „ je hospodářský obor, pomocí kterého je zajišťována výstavba, údržba, 

modernizace, rekonstrukce a demolice stavebních objektů.“3)  

Motiv: „ každá vnitřní pohnutka jednání člověka“.4) 

Stimulace: Je souhrn podnětů ovlivňujících vnitřní motivaci působících na jedince 

z vnějšku. 

 

 

 

                                                 

1 ) OTTOVA  ENCYKLOPEDIE VE DVOU SVAZCÍCH, kolektiv autorů, Ottovo nakladatelství,  Praha 2003, 1144 S. ISBN 80-7181-947-6, S. 92. 

2 ) MANAGEMENT-ZÁKLADY, MODERNÍ MANAŽERSKÉ  PŘÍSTUPY,VÝKONNOST A PROSPERITA Jaromír Veber a kol., Management press,  Praha 

2009, 734 S. ISBN 978-80-7261-200-0, S. 112. 

3 ) WIKIPEDIA [online]. 2011, poslední aktualizace 10.11.2011 v 10:21 [cit. 2011-11-12]. Dostupné z : http://cs.wikipedia.org/wiki/stavebnictví 

4 ) MANAGEMENT-ZÁKLADY, MODERNÍ MANAŽERSKÉ  PŘÍSTUPY,VÝKONNOST A PROSPERITA Jaromír Veber a kol., Management press,  Praha 

2009, 734 S. ISBN 978-80-7261-200-0, S. 111. 



 

                                                                                                                                          

15 

Potřeba: „ je subjektivně pociťovaný nedostatek a nebo nadbytek něčeho. Platí zde 

zásada, že motivuje neuspokojená potřeba, jakmile ji naplníme, motivátorem se stává 

potřeba vyšší.“1) 

Motivátory: dle Herzbergovy dvoufaktorové teorie motivace jsou to: „ charakteristiky 

související s prací, které lze považovat za faktory spokojenosti pracovníků. „2) 

Hygienické faktory: „ charakteristiky související s prací, které lze považovat za faktory 

nespokojenosti“3)  

Vedoucí pracovník-manažer: „ samostatná profese, kde pracovník na základě zvolení, 

jmenování, pověření, ustavení, zmocnění aktivně realizuje řídící činnosti, pro které je 

vybaven odpovídajícími způsobilostmi, pravomocemi a odpovědnostmi.“4)  V mojí 

práci budu tyto pojmy spojovat především s manažery střední úrovně řízení a s tzv. 

manažery první linie. Jde o vedoucí pracovníky, kteří přímo vedou výkonné pracovníky. 

I když jsem si vědom, že ve stavebnictví jsou těmito manažery první linie hlavní 

stavbyvedoucí a stavbyvedoucí, vzhledem k tomu, že sledovaná firma je inženýrskou 

organizací a stavbyvedoucí jsou tedy především koordinátory subdodavatelů, budu jako 

manažery uvažovat jen vedoucí středisek a jednotlivých divizí.  

Zaměstnanec: jsou v této práci míněni řadoví pracovníci, kteří jsou řízeni 

manažery.(vedoucími pracovníky) 

                                                 

1) K OTÁZKÁM MANAGEMENTU VE STAVEBNICTVÍ, PhDr. Dana  Linkeschová, CSc., Akademické nakladatelství CERM,s.r.o., Brno 2005, 149 S. ISBN 

80-7204-396-X, S. 69.  

2) ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, ZÁKLADY MODERNÍ PERSONALISTIKY, Josef Koubek, Management press, Praha 2009, 399 S. ISBN 978-80-7261-168-

3, S. 59.   

3) ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, ZÁKLADY MODERNÍ PERSONALISTIKY, Josef Koubek, Management press, Praha 2009, 399 S. ISBN 978-80-7261-168-

3, S. 59.   

4) MANAGEMENT-ZÁKLADY, MODERNÍ MANAŽERSKÉ  PŘÍSTUPY,VÝKONNOST A PROSPERITA Jaromír Veber a kol., Management press,  Praha 

2009, 734 S. ISBN 978-80-7261-200-0, S. 20. 
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3 KLASICKÉ TEORIE MOTIVACE: 

Vzhledem k opravdu velkému množství, více či méně uznávaných a prosazených teorií 

motivace, se budu snažit v této kapitole obsáhnout především ty, které mohou mít 

přínos při řešení empirické části mé práce a zároveň se staly klasickými teoriemi 

ve svém oboru. Nejobšírněji rozeberu především tři základní teorie, a to sice 

Maslowowu teorii pyramidy potřeb, Herzbergovu teorii dvou faktorů a 

McGregorovu teorii X a Y. Z dalších teorií se budu zabývat McClellandovou teorií 

získaných potřeb, dále Alderferovou toerií ERG, Vroomovou teorií očekávání, 

Skinnerovou teorií pozitivního posílení, Adamsovou teorií spravedlnosti a některými 

dalšími teoriemi, které mne zaujmou či zaujaly z pohledu na problematiku motivace. 

Ačkoliv v odborné literatuře o personalistice existuje velká řada dělení 

motivačních teorií, dle mého názoru stačí poznamenat, že základní dělení je na 

teorie nahlížející na motivaci jako na hledání motivačních příčin a na teorie 

nahlížející na motivaci jako na motivační proces. Ve třetí kapitole mé práce, budou 

tvořit stěžejní část teorie založené na hledání příčin motivace. Především Maslowova a 

Herbertova teorie. Podrobněji se chci zastavit také u McGregorovy teorie X a Y, která 

hovoří o náhledu vedení firem na přístup pracovníků k výkonu jejich povolání. Ostatní 

uvedené teorie zmíním, ale obšírněji se jimi zabývat nebudu, a to především proto, že 

můj výzkum pro empirickou část byl založen právě na Maslowově teorii pyramidy 

potřeb, Herzbergově dvoufaktorové teorie a McGregorově Teorie X a Y.  
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3.1 MASLOWOVA TEORIE HIERARCHICKÉHO USPO ŘÁDÁNÍ 

POTŘEB: 

Jak název napovídá, tuto teorii zpracoval americký psycholog Abraham Maslow. 

Poprvé ji publikoval v roce 1954 ve své práci „Motivace a osobnost“.  Sestavil 

takzvanou Pyramidu potřeb. V té uspořádal potřeby hierarchicky od těch základních 

lidských potřeb (fyziologických) až po ty nejvyšší potřeby (seberealizace).  

          Schéma-3.1.: Maslowova teorie potřeb  

             

Maslow jako první definoval, že hnací silou u lidí, při naplňování cílů, jsou právě 

nenaplněné potřeby. Pokud jedinec naplní potřebu nižší, stává se motorem jeho konání 

potřeba vyšší. Pro vedoucího pracovníka ve stavebním podniku by potom mělo být 

cílem, aby byli jeho zaměstnanci uspokojeni ve všech patrech této pomyslné 

pyramidy . Zajistit to může za pomocí poskytnutí odpovídajících pracovních podmínek 

na pracovišti a odpovídajícího finančního ohodnocení, aby byl nejlépe každý jeho 

pracovník schopen dosáhnout uspokojení, co se týče prvních dvou pater pyramidy 

potřeb. Dobrý vedoucí by se měl zajímat i o spokojenost svých pracovníků vzhledem 

k jejich osobnímu životu. Měl by vědět, zda jsou jeho podřízení spokojeni se svým 
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životem, zda mají pocit dostatečného uznání a možnost se dostatečně seberealizovat 

prostřednictvím uložených pracovních úkolů. Uplatňování správného stylu vedení lidí je 

zde nezbytné. Vedoucí musí mít cit, jak jednat s různými členy svého týmu. Musí 

být všímavý ke změnám v chování a výkonnosti jednotlivých pracovníků a umět je 

usměrnit správným, pro firmu a daný úkol žádoucím směrem. Proto je jeho 

výhodou, uvědomuje-li si posloupnost potřeb dle Maslowa a snaží-li se mít přehled, zda 

a do jaké míry, jsou tyto potřeby naplněny u jeho zaměstnanců.  

Ve vazbě na pracovní motivaci můžeme jednotlivé patra pyramidy charakterizovat 

následovně: 

První dvě úrovně Maslowovy pyramidy potřeb může firma uspokojit především 

finančními prostředky. Vynaložené náklady společně se schopným středním 

managementem, který umí zajistit uspokojení vyšších potřeb pracovníků, se ale firmě 

bohatě vyplatí ve výkonnosti pracovníků. Zde je nutno podotknout, že jak se uvádí 

v mnohé odborné literatuře, nemusí být vázána vyšší motivovanost jedince na jeho vyšší 

pracovní výkon. Tedy ani dobře motivovaný pracovník za určitých podmínek nemusí 

podávat optimální pracovní výkon. Pokud ale schopný vedoucí umí vyvolat správné 

motivy, aby sjednotil cíle svých podřízených s cílem celé skupiny a zároveň zajistit 

spokojenost všech členů své skupiny, bude výsledkem vynaloženého úsilí bezesporu 

zvýšená produktivita jeho pracovníků.  

1. Fyziologické potřeby: jedná se o potřeby zachování existence jedince, ale i 

celého druhu (lidstva). Tyto potřeby zajistí firma pro své pracovníky především 

odpovídajícím finančním ohodnocením, aby mohl člověk uspokojit základní potřeby 

své a svojí rodiny.  

2. Potřeby bezpečí a jistoty: zde je potřeba pracovníkovi dát jistotu, že pokud bude 

odvádět požadované výkony, je pro firmu potřebný a tudíž má jistotu pracovního 

místa. Tuto jistotu může firma poskytnout pracovníkovi uzavřením odpovídající 

pracovní smlouvy. V dalším průběhu jeho práce již do tohoto procesu vstupuje 

svým působením vedoucí pracovník, který dává podřízeným najevo, že pokud 

budou odvádět kvalitní práci, firma a on samotný s nimi do budoucna počítá. 

Potřebu fyzického bezpečí uspokojí podnik finančním ohodnocením, aby měl každý 
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jedinec prostředky na budování domova pro sebe a svoji rodinu. Firma musí svým 

pracovníkům také zajistit ochranné pracovní pomůcky odpovídající druhu jeho 

práce. Pracovník by si měl být také vědom, že jej firma zabezpečí v případě 

pracovní neschopnosti.  

3. Společenské potřeby: zde se již dostáváme do oblasti potřeb, které přímo ovlivní 

vedoucí pracovník svými dovednostmi a znalostmi z problematiky vedení lidských 

zdrojů. Jedná se zde především o vytvoření odpovídajícího klimatu v pracovním 

kolektivu. Poskytnout jedincům možnost se ztotožnit s týmem, sladit své hodnoty 

a zájmy. Vedoucí musí svým pracovníkům umět ukázat, že má vůli a snahu 

porozumět jejich chování. Pro každého zaměstnance je potom lehčí přijmout 

společné cíle skupiny a udělat maximum pro jejich dosažení. 

4. Potřeba uznání a ocenění: každý pracovník, má potřebu uznání od okolí. Mnoho 

šéfů si neuvědomuje, že především pro mladší pracovníky ve svém týmu mohou být 

jistým vzorem pro jejich další pracovní kariéru. Takovýmto pracovníkům poté stačí 

ve správnou chvíli dát odpovídající pochvalu a dosáhne, bez jakýchkoliv 

vynaložených nákladů, násobení jejich motivace do dalších úkolů. Jinému 

pracovníkovi zase poskytne uspokojení uznání jeho nepostradatelnosti, na jím 

zastávané pracovní pozici. Do otázky uspokojení potřeb uznání vstupuje i vnímání 

firmy, ve které zaměstnanec pracuje, od jeho okolí mimo firmu. Například jakási 

prestiž jeho pozice ve významném podniku na stavebním trhu. V otázce uznání a 

ocenění pracovníka má jeho vedoucí velkou škálu nástrojů, které firmu nic nestojí a 

správným použitím může významně zvýšit produktivitu a loajálnost svého 

kolektivu. 

5. Potřeba seberealizace: byla pociťována napříč generacemi celá staletí. V dnešní 

přelidněné době globalizace, je však tato potřeba ještě naléhavější nežli dříve. Lidé 

cítí obrovskou potřebu dělat zábavnou, zodpovědnou a tvůrčí práci. A to nejlépe 

v teple kanceláře. Vytrácí se, což je především pro stavebnictví alarmující, vůle 

mladých lidí zabývat se manuální řemeslnou prací. Firma, chce-li naplňovat 

očekávání svých zaměstnanců ohledně potřeby seberealizace, musí zajistit 

dostatečné ztotožnění smyslu a cílů jedince se smyslem a cíly jeho práce. Ideální 

stav je, pokud se pro naše zaměstnance jejich práce stává přímo posláním. 
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Vedení moderní firmy se stará o vzdělávání a rozšiřování znalostí svých 

zaměstnanců. Je však častým problémem, stejně jako u motivace, určitá 

paušalizace školení a seminářů, ale k tomuto problému se vrátím později 

v empirické části mé práce. Firma musí svým zaměstnancům také poskytnout 

možnost dostatečně tvůrčí práce, namísto přemíry byrokracie. Tento aspekt 

mi, stejně jako umožnění zaměstnancům podílení se na rozhodování a řízení, 

přijde ve stavební praxi jakožto velký problém. Zejména obrovský byrokratický 

mechanizmus, který významně zužuje koncovým pracovníkům mantinely v oblasti 

tvůrčí stránky jejich práce a jejich flexibility vzhledem k řešení aktuálních 

problémů. Ve stavebnictví je specifické, že řadoví zaměstnanci musejí mít možnost 

disponovat s významnými finančními prostředky (stavbyvedoucí). Těmito 

prostředky nedisponují přímo, ale mají právo například potvrzovat faktury 

subdodavatelů. Zde vzniká jistý prostor pro korupční jednání a je zde tedy zřejmé, 

jak velkou roli hraje důvěra ve vztahu mezi vedením společnosti a jejími 

zaměstnanci. A zde se vracíme zpět k velké potřebě, aby firma prostřednictvím 

svých vedoucích pracovníků, dbala na velkou míru ztotožňování se zaměstnanců 

s podnikem. Potom je i prostor pro důvěru větší a práce se snadněji stává pro 

vedoucí i jejich podřízené výše zmíněným posláním. Nehledě na značné náklady 

ušetřené oproti organizaci, ve které panuje nedůvěra a je tedy potřeba nespočet 

kontrolních mechanizmů. K potřebě seberealizace je nezbytné ještě zmínit, že na 

rozdíl od ostatních „nižších“ potřeb Maslowovy pyramidy, nemůže dojít 

k jejímu úplnému naplnění.        

3.2 HERZBERGOVA TEORIE DVOU FAKTOR Ů: 

Americký psycholog Frederick Herzberg sestavil svoji teorii o dvou faktorech 

působících na spokojenost a nespokojenost lidí při jejich práci.  Jedny faktory 

označil za příčiny lidské spokojenosti, jsou-li přítomny, jejich nepřítomnost však 

nemusí nutně vyvolat nespokojenost zaměstnanců. Tyto faktory bývají často nazývané 

jako motivátory.  Druhé tzv. hygienické faktory svým naplněním nezpůsobují 

spokojenost pracovníka v zaměstnání, ale jejich nepřítomnost znamená jeho 

nespokojenost.    
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Schéma-3.2.: Faktory Herzbergovy dvoufaktorové teorie motivace    

 

Jak znázorňuje výše uvedené schéma, jako motivátory Herzberg označil úspěch, uznání, 

samotnou práci, odpovědnost, možnost povýšení a osobního růstu. V následujících 

řádcích se pokusím konkretizovat tyto Herzbergovy motivátory na stavební praxi.  

3.2.1 Motivátory dle Herzberga ve stavební praxi: 

 

� Úspěch: Jde především o to zjistit, co který zaměstnanec za úspěch považuje. Jaké 

cíle si stanovuje. Bude-li předmětem výzkumu v empirické části práce velká a 

významná česká stavební společnost, která realizuje projekty po celé republice i 

v zahraničí, musí logicky stát o to, aby její zaměstnanci měli za cíl se svoji kvalitní 

prací podílet na jejich výstavbě a uvedení v činnost. A výsledek jejich pracovního úsilí a 

nasazení, aby byl pro ně samotný odměnou a prostředkem k uspokojení a postupnému 

naplňování jejich cílů. Jedná se zde hlavně o „klíčové“ pozice, jako jsou hlavní 

stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, THP pracovníci na přípravě výroby, technické divizi, 

obchodní divizi a samozřejmě v neposlední řadě také vedoucí pracovníci jednotlivých 

pracovišť. Jde tedy o to, aby firma znala cíle svých zaměstnanců a uměla jim 

poskytnout prostor pro jejich realizaci. Na vedoucí pracovníky v tomto ohledu 

připadá nelehký úkol znát cíle svých pracovníků a nebát se jim dát možnost jejich 

realizace. Samozřejmě s odpovídající mírou pravomocí a odpovědnosti. Proto se musí 

vedoucí také dobře orientovat v míře znalostí a dovedností svých pracovníků, v míře 



 

                                                                                                                                          

22 

jejich psychické odolnosti a vůle po osobním rozvoji. Protože nedostatek těchto 

vlastností může, při realizaci cílů, které jsou „nad síly“ daného pracovníka, působit 

jakožto tzv. tlumící faktory, které popisují a dále rozvádí Hackman a Oldham ve svém 

modelu charakteristik práce.   

� Uznání: Z pohledu vedoucího pracovníka motivační nástroj, který je krátkodobě 

jeden z nejúčinnějších, a přitom firmu nic nestojí. Dovolím si tvrdit, že vhodně 

zvolená pochvala či ocenění od vedoucího je pro převážnou většinu motivátorem 

velice významným. A opět platí, že vedoucí pracovník musí vědět kdy a jak, toho 

kterého pracovníka pochválit. Nejde o to při dokončení úspěšné stavby konstatovat, 

že tým odvedl kvalitní výkon, i když i na tuto formu motivování týmu by vedoucí neměl 

zapomínat, ale jde především o to, aby pracovníci byli uznáni za dílčí úspěchy 

v průběhu výstavby. Je ale potřeba chválit pracovníky především při zvládnutí 

významných dílčích úkolů, které potřebovaly maximální výkon od daného 

pracovníka, protože kdyby vedoucí chválil své pracovníky za každý splněný triviální 

úkol, minul by se tento motivátor zcela účinkem. 

� Samotná práce: Chceme-li realizovat kvalitní stavební díla, potřebujeme, aby naši 

pracovníci dosahovali naplnění samotným obsahem své práce. Pro inženýrskou 

organizaci je velice důležité, aby její pracovníci byli schopní technici, kteří se za 

použití svých znalostí a dovedností svojí prací seberealizují a jejich každodenní 

pracovní náplň je pro ně dostatečně přitažlivá a rozmanitá. Proto je potřeba 

dlouhodobě rozpoznávat u svých pracovníků, zda jsou dostatečně spokojeni 

s náplní své práce, popřípadě zda se jejich spokojenost nevytrácí. A pokud ano, je 

potřeba ihned hledat možné příčiny.  

� Odpovědnost/pravomoci: Tento motivátor přímo souvisí s organizační strukturou 

firmy a především s tím, jak jí vnímají samotní zaměstnanci. Je proto nutné, aby se 

firma zajímala o zpětnou vazbu od svých zaměstnanců. Nejvyšší vedení by se poté 

názory a návrhy zaměstnanců mělo zabývat, a pokud dospěje k jejich přínosnosti pro 

chod podniku a spokojenost zaměstnanců, mělo by je implementovat do řídících 

procesů podniku. Druhý pohled, jak na odpovědnost a s ní související pravomoci 

nahlížet, je z pozice samotného zaměstnance. Tedy jestli je zaměstnanec schopen 

unést dané pravomoci a odpovědnost. A jestli je v nové „významnější pozici“ schopen 
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zlepšit své pracovní výkony. Například odvede-li stavbyvedoucí na úspěšné stavbě 

dobře svoji činnost, musí jeho vedoucí pracovník vědět, zda je „připraven“ na příští 

stavbě zaujmout roli hlavního stavbyvedoucího a zda je jí schopen vykonávat se stejnou 

úspěšností. Může totiž snadno nastat situace, kdy na nové pozici nebude zdaleka tak 

výkonný, jako na pozici původní a to například právě z toho důvodu, že větší pravomoci 

a odpovědnost nebude schopen unést.  

� Povýšení: Zde jde především o to, aby zaměstnanci věděli, že pokud tomu jejich 

pracovní výkony budou odpovídat, mají v organizaci možnost profesního růstu, 

tedy povýšení. Vedoucí by měl rozpoznat, kteří zaměstnanci jsou schopní a zároveň 

ambiciozní a z nich si vychovávat nové vedoucí pracovníky pro budoucnost firmy.  

Popřípadě podněcovat u schopných, ale nedostatečně ambiciozních jedinců ve svém 

týmu, jejich vůli dosáhnout vyššího postavení ve firemní hierarchii.  

� Možnost osobního růstu: U tohoto motivátoru jde vlastně o seberealizaci pracovníka 

za pomoci všech předchozích uvedených motivátorů. Ke zvyšování naplňování 

potřeby osobního růstu u zaměstnanců může podnik mimo jiné přispívat také 

pomocí různých team buildingových akcí, odborných školení, možnosti podílet se 

na významnějších stavbách. Důležitou roli zde hraje také umožnění jedinci, aby 

dosáhl uznání od svého okolí, které může působit jako jistá forma potvrzení správnosti 

jeho snahy v zaměstnání. Bude-li například povýšen, či přeložen na významnou stavbu, 

bude jej jeho okolí vnímat jako „lepšího“ stavbaře a dá se očekávat, že to v zaměstnání 

daný jedinec promítne a bude se snažit odvádět lepší pracovní výkony. Podmínkou je 

tady ale vůle pracovníka dosáhnout jak profesního, tak osobního růstu. Tyto úvahy 

tedy nelze paušalizovat. Každý pracovník je jiný, každá situace je jiná a je právě na 

vedoucím pracovníkovi, aby posoudil, kteří pracovníci mají šanci se v dané organizaci 

cítit spokojeni, tím se s ní ztotožnit a být její budoucností.   

3.2.2 Hygienické faktory dle Herzberga ve stavební praxi: 

Jak bylo uvedeno výše, tyto faktory nezlepšují motivaci, ale zajišťují, že zaměstnanci 

nepociťují nespokojenost. Jejich výčet je uveden na straně 19 této práce. 

V následujícím textu stručně přiblížím alespoň ty nejdůležitější. 



 

                                                                                                                                          

24 

� Podniková politika a správa: Zaměstnanci musí být srozuměni a ztotožněni 

s firemní politikou a filozofií. Má-li zaměstnanec osobní problémy s firemní 

politikou, nemůže logicky v dané organizaci dosáhnout na onen kýžený „neutrální 

stav“, od kterého jej vhodnou stimulací a motivací můžeme a chceme dostat do 

stavu „spokojenosti“. Co se týče správy podniku a s ní související kontrolou 

zaměstnanců, je ideální, pokud si tyto činnosti zaměstnanec při běžném výkonu svého 

zaměstnání ani neuvědomuje. Toto platí napříč obory.  

� Vztahy na pracovišti: Zde se jedná jak o vztahy mezi kolegy, tak o vztahy 

nadřízený/podřízený a naopak. Je především na vedoucím pracovníkovi, aby v první 

řadě on byl tím, který převyšuje ostatní v umění komunikace a empatie. Musí znát svůj 

tým, umět komunikovat s jednotlivými členy týmu, rozpoznat hrozící potíže 

v komunikaci, a tím předcházet možným komplikacím ve vztazích na pracovišti. 

Harmonické vztahy na pracovišti do velké míry závisejí právě na úrovni 

komunikace ve firmě. Pro stavební firmu je nezbytně nutné, aby komunikace mezi 

jednotlivými pracovníky probíhala bez komplikací, a to především vzhledem 

k množství procesů doprovázejících celý proces výstavby. Kvůli obrovskému počtu 

pracovníků různých oborů a organizací, kteří se musejí na procesu výstavby podílet, je 

nezbytně nutné, aby minimálně manažer projektu, ideálně pak i všichni stavbyvedoucí, 

byli školeni v komunikačních dovednostech a ve schopnosti organizace zdrojů.  

� Mzda: Ve stavební praxi je dle mého názoru považována za jediný faktor ovlivňující 

motivaci a výkonnost pracovníků. To je ale zásadní chyba a je jedním z cílů mé práce, 

tuto domněnku za pomocí průzkumu mezi zaměstnanci vyvrátit. Samozřejmě je nutné 

v každém oboru, aby zaměstnanci minimálně nebyli s výší svého ohodnocení 

nespokojeni. Stavební firmy by měly věnovat prostor osvětě v řadách 

vysokoškolských studentů, aby ti potom při nástupu do praxe nebyli ihned nespokojeni, 

jelikož jejich představy o nástupním platu absolventa se výrazně lišily od reality na 

stavebním trhu.  

� Pracovní podmínky: Aby mohl zaměstnanec bez komplikací vykonávat své 

pracovní povinnosti, musí mu firma umožnit pracovat s moderními a výkonnými 

pracovními prostředky (například rychlé počítače, dostatečná softwarová vybavenost, 

přístup na internet). Mimo to hraje roli také samotné pracovní prostředí. Osvětlení, 
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dispoziční uspořádání pracoviště, hygienické zázemí, ale třeba i pohodlná židle. Kromě 

THP pracovníků trávících většinu svého pracovního času v kancelářích, je ve 

stavebnictví také potřeba zajistit odpovídající zázemí pracovníkům na stavbě. A to jak 

stavbyvedoucím, mistrům, TDI, tak i výrobním dělníkům podílejícím se na stavbě. 

Samozřejmostí by dnes již měl být umožněný přístup na internet v místě stavby pro 

vedení výstavby, tiskárna, skener, ale i například oddělené toalety pro výrobní dělníky 

a pro vedení stavby. 

� Jistota práce: Tento faktor může firma řešit u pracovníků, kteří prokážou své 

kvality, například po odpracovaném roku u firmy tím, že nabídne pracovníkovi 

smlouvu na dobu neurčitou. Pokud si zaměstnanec může být jistý, že pokud bude 

odvádět dobré pracovní výsledky v souladu s firemní politikou a filozofií, firma s ním 

počítá i do budoucnosti a zároveň mu umožní lepší možnost ztotožnit se s firmou a 

stane se loajálním zaměstnancem. 

� Osobní život: Jednotliví vedoucí menších funkčních celků v organizaci se musí 

zajímat o spokojenost svých zaměstnanců s jejich osobním životem. Je jasné, že 

pokud bude mít zaměstnanec nějaký závažný problém v osobním životě (zdravotní, 

rodinný, partnerský, finanční atd.), nebude moci v práci odvádět maximální výkon. Lze 

však předpokládat, že tento problém bude ve většině případů spíše krátkodobý, 

vzhledem k profesnímu životu pracovníka, a pokud jej vedoucí v těchto momentech 

podrží i za cenu například dočasné úlevy od pracovních povinností, může poté počítat 

s určitou vděčností zaměstnance vůči jemu osobně, nebo ještě lépe vůči celé firmě. Je 

v zájmu organizace, aby si její zaměstnanci byli jisti tím, že v nejhorších chvílích 

je firma podrží.     

Tyto dvě výše popsané teorie motivace (Maslowova a Herzbergova) jsou 

nejvýznamnějšími zástupci teorií motivace zabývajícími se motivací z hlediska 

hledání příčin motivace, jde vlastně o hledání jakéhosi obsahu motivace 

pracovníků. Do této skupiny patří ještě především teorie ERG či McClellandova 

teorie manažerských potřeb, těchto teorií se ve své práci také dotknu, bude to ale až 

na závěr třetí kapitoly. Na následujících stránkách jsem se rozhodl dát přednost 

McGregorově teorii, vzhledem k jejímu vlivu na empirickou část práce.     
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3.3  McGregorova teorie X a Y:  

 „V roce 1960 publikoval Douglas McGregor své názory, které vycházely z pozorování, 

jež uskutečnil v amerických průmyslových firmách.“1) Dle výsledků těchto pozorování 

zformuloval dvě teorie o pohledu a stylu vedoucích pracovníků na přístup 

zaměstnanců k výkonu jejich povolání a zároveň o přístupu pracovníků k jejich 

práci.  

3.3.1 McGregorova teorie X:  

První z teorií pracuje s předpoklady, že pracovníci nepracují s radostí, pracují jen 

kvůli odměně, nebo aby se vyhnuli trestu. V práci budou chybět kdykoliv dostanou 

příležitost, protože je nebaví, a že „ dávají přednost tomu, aby byli v práci řízeni a 

kontrolováni, vyhýbají se odpovědnosti, mají nízké ambice a nejvíce žádají jistoty 

(pocit bezpečí).“ 2) Z těchto předpokladů vychází styl tzv. vedení pomocí „cukru a 

biče“, tedy vedení formou odměn a trestů.  Pokud aplikuje vedení firmy přístup 

motivace X, nemůže očekávat zlepšení svých výsledků. Zejména proto, že se nesnaží 

stimulovat své pracovníky k lepšímu ztotožnění se se svou prací, vyvolat u nich pocit 

radosti z práce samotné, dát jim určitý prostor pro seberealizaci, ale snaží se je 

kontrolovat pomocí nařízení a zákazů, které mohou, společně s přemírou kontroly, 

být u pracovníků kontraproduktivní a namísto motivace jsou poté zaměstnanci 

spíše demotivováni. Teorii motivace X je potřeba znát, ale v žádném případě se jí 

nemůže moderní manažer řídit. Překvapivé je potom zjištění, když se člověk dostane do 

stavební praxe a vidí, že jsou stále vedoucí pracovníci, kteří mají na své zaměstnance 

právě náhled plynoucí z McGregorovy teorie X. Tento stav je samozřejmě nežádoucí a 

                                                 

1) MANAGEMENT-ZÁKLADY, MODERNÍ MANAŽERSKÉ  PŘÍSTUPY,VÝKONNOST A PROSPERITA Jaromír Veber a kol., Management press,  Praha 

2009, 734 S. ISBN 978-80-7261-200-0, S. 115. 

2) MANAGEMENT-ZÁKLADY, MODERNÍ MANAŽERSKÉ  PŘÍSTUPY,VÝKONNOST A PROSPERITA Jaromír Veber a kol., Management press,  Praha 

2009, 734 S. ISBN 978-80-7261-200-0, S. 115. 
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pro lepší budoucnost stavebnictví je nutnost přimět vedoucí struktury podniků, 

aby přijaly nové a moderní náhledy na motivy a motivaci vedoucí pracovníky 

k realizaci jejich výkonů.     

3.3.2 McGregorova teorie Y: 

Zde McGregor vyjadřuje přesvědčení, že druhá skupina pracovníků, na rozdíl od 

skupiny pracovníků teorie X, pracuje pro potěšení z dobře odvedené práce, pokud 

má odpovídající pracovní podmínky. Nachází uspokojení ve své práci, ztotožňují se 

s cíly týmu a firmy, jsou schopni se při práci kontrolovat sami, nebojí se přijmout 

odpovědnost ve své práci a jsou schopni rozvíjet svoji tvořivost, schopnosti, 

znalosti a talent.  

Tento přístup k vedení a pochopení vnitřní motivace lidí, je známý již od 60. let 

minulého století a v nových teoriích motivace se více či méně odráží dodnes. Zdá se mi 

zajímavé zde znovu připomenout fakt, že i po více jak padesáti letech od chvíle, kdy 

McGregor svoji teorii publikoval, jsou vedení firem ve stavebnictví (a zdaleka nejen 

v tomto oboru) stále svazovány náhledem teorie X a potřebu vedení a řízení pracovní 

síly za pomoci teorie Y implementují do svého přístupu k motivaci pracovníků jen 

velmi zřídka nebo jen takzvaně „na oko“. 

Je zde potřeba vycházet z teorie, že člověk se má k lidem chovat takovým 

způsobem, jako by byli už tím, co z nich chceme mít a oni se takovými nakonec 

stanou.       

3.3.3 Výběr způsobu působení stavebního podniku na své pracovníky 

Je jasné, že každý vedoucí by chtěl mít na rozhodujících pozicích právě takové 

pracovníky, jaké popisuje motivace Y. Zdaleka tak jasné již není chování vedoucího 

v tomto smyslu. 

 Mělo by být cílem organizace, se již během příjmacích řízeních zaměřit mimo jiné 

na identifikaci motivátorů nového uchazeče. Jeho vůli přijmout odpovědnost a 

pravomoci, schopnost samostatné kvalitně odvedené práce. Ve stavebním podniku 

jsou obzvláště důležité tyto vlastnosti zejména u stavbyvedoucích. Tím spíše, je-li 
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sledovaným objektem inženýrská organizace. Stavbyvedoucí jsou poté velice 

významným faktorem ovlivňujícím jak kvalitu odvedené práce, tak synchronizaci 

prací subdodavatelů na stavbě a v neposlední řadě hospodářský výsledek dané 

stavby. U inženýrské organizace, ještě více než u klasické realizační stavební firmy, je 

nutnost vzdělávat své hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí v manažerských otázkách 

vedení a řízení lidí. A to především vzhledem k tomu, že musí po celou dobu stavby 

koordinovat velké množství subdodavatelů, jejichž pracovníci jsou z „cizích“ firem. Dá 

se tedy předpokládat, že jejich pracovníci nejsou ztotožněni s cíly generálního 

dodavatele stavby, ale chtějí jen odvést práci vyplývající ze smlouvy o dílo a dostat za 

ní zaplaceno. Hlavní stavbyvedoucí tedy musí být schopen motivovat mistry daných 

subdodavatelů, aby ti zajistili prostřednictvím svých pracovníků dosažení požadované 

kvality ve sjednaném termínu. Stavbyvedoucí sledované firmy zase musejí umět 

vycházet s „řadovými“ výkonovými pracovníky subdodavatelů, aby je uměli motivovat 

a dostatečně kontrolovat v době nepřítomnosti jejich mistra. Vzhledem k tomu, že 

inženýrská organizace je do velké míry závislá na kvalitní struktu ře 

subdodavatelských firem, je nezbytně nutné, aby především hlavní stavbyvedoucí, 

jenž má na stavbě největší pravomoci za generálního dodavatele, uměl rozpoznat 

kvalitní subdodavatele jednotlivých prací a profesí a s těmito budoval kvalitní 

důvěryhodné vztahy, vzhledem ke společné spolupráci v budoucích realizovaných 

projektech. 

Shrnutím této teorie pro stavební praxi by mohlo být takové, že pracovníkům s 

„p říznakem“  terorie X, se ve stavebnictví nevyhneme především mezi výkonovými 

pracovníky. Je potřeba jim poskytnout dobré pracovní podmínky a důležitou roli může 

sehrát také dobré jméno firmy a její významnost na trhu. Protože tito pracovníci, i když 

si to mnohdy ani neuvědomují, jsou s firmou pevně spjati. Jako příklad může posloužit 

poměrně častý výjev z restauračních zařízení nižších kategorií, kde se po práci setkají 

(stavební) dělníci z více firem, bydlící například ve stejné vesnici. Zde si pozorný 

člověk může povšimnout, jak jsou schopni tito zaměstnanci, v diskuzi zaměřené na 

pracovní otázky, hájit „svůj“ podnik a jeho postupy. Přitom v práci si poté budou 

především stěžovat na nedostatky, ale v jejich osobním životě jim jejich práce pro 

významný podnik poskytuje pocit určité důležitosti. Bez toho, abych chtěl tyto 

pracovníky plošně kádrovat, jelikož jsem si vědom, že i výrobní dělníci mohou vědomě 
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vidět ve svém povolání své poslání, možnost seberealizace a jejich ztotožnění se 

s firmou a jejími cíly může být na vysoké úrovni. Je potřeba, aby vedoucí pracovník 

(stavbyvedoucí) znal svůj tým a uměl u svých pracovníků posilovat pocit sounáležitosti 

s firmou. Musí výrobním dělníkům umět dát pozitivní příklad a zdůraznit 

důležitost jejich práce pro splnění cílů podniku.  

V inženýrské organizaci, která nedisponuje velkým počtem výrobních dělníků, 

můžeme pracovníky teorie X, při správném usměrnění tolerovat na pozicích 

nevyžadujících od pracovníků tvůrčí práci. Například u asistentů, pracovníků 

sekretariátu, vrátných a ostatních pracovníků zajišťujících provozní funkce. Ponecháme-

li ale pracovníky teorie X na pozicích významných pro chod firmy, jako je příprava 

výroby, stavbyvedoucí, obchodní oddělení, technická divize, nebo dokonce na pozicích 

vedoucích pracovníků, je to zákonitě pro firmu omezující faktor s ohledem na její další 

rozvoj.  

Co se týče pracovníků teorie Y, musí být cílem personálního vedení firmy, 

vyhledávat, získávat a také dlouhodobě udržet ve svých řadách právě takovéto 

pracovníky. Jako nezbytná nutnost v dnešní době, kdy vysoké školství chrlí přehršel 

nekvalitních absolventů, se jeví úzká spolupráce s ústavy, které zajišťují vzdělávání 

studentů oborů, o které má firma zájem. I pro firmu je potom výhodné nejen 

ekonomicky, pokud si absolventy může zaučit a vychovat již během jejich studia. 

Například za pomoci tzv. „stínování.“ 

Je také potřeba vytvořit fungující strukturu náboru kvalitních pracovníků, kteří jsou 

schopní a loajální k podniku a jsou ztotožněni s jeho filozofii. Velkou pozornost je 

přitom potřeba věnovat výběru vedoucích pracovníků organizace. Především u 

těchto pracovníků je potřeba vytvářet a udržovat přístup ke svým podřízeným z hlediska 

teorie Y. Tedy aby se nebáli dát svým podřízeným volnost, pravomoci a z toho plynoucí 

odpovědnost. Kvalitním řadovým zaměstnancům je také potřeba vytvořit 

odpovídající pracovní prostředí, abychom tyto pracovníky nejen přilákali do naší 

firmy, ale také je zde udrželi a snížili tak míru fluktuace.  
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3.4 Další významné teorie motivace zaměstnanců ve 20. století:       

Na začátku této podkapitoly rozeberu teorii ERG, McClellandovu teorii manžerských 

potřeb, jakožto další významné zastupitele teorii zabývajících se obsahem motivace. 

Dále pak uvedu teorie zaměřené na motivaci jakožto na proces.  

3.4.1 Teorie ERG:  

Tuto teorii sestavil Clayton P. Alderfer v roce 1972. Svoji teorii založil podobně jako 

Malslow na lidských potřebách. Název teorie je zkratkou počátečních písmen 

anglických slov pro označení základních potřeb jedince dle Alderfera.  

3.4.1.1 Existency (Existenční potřeby): 

Tyto základní potřeby jsou Alderferem definovány jako potřeby potřebné pro 

dosažení a udržení „rovnováhy organismu prostřednictvím materiálních 

přemětů.“ 1)  

 Mezi tyto základní potřeby patří například mzda, benefity, pracovní prostředí, 

odpovídající pracovní pomůcky. 

3.4.1.2 Relatendness (Potřeby vztahové):          

Zde se jedná vlastně o potřeby sociální interakce v pracovním prostředí. Jde o to, že 

pracovníci nejsou samostatné soběstačné jednotky, ale musejí se angažovat 

v interakcích s lidmi ve svém pracovním okolí. Pracovníci musejí cítit, že jsou 

pochopeni (ať už vedením či kolektivem spolupracovníků), že vzájemně sdílejí své 

cíle a také, že je jejich jednání schváleno (potvrzeno). 

                                                 

1) PERSONÁLNÍ ČINNOSTI A METODY PERSONÁLNÍ PRÁCE, PhDr. Renata Kociánová, Ph.D., Grada publishnig,a.s.,  Havlíčkuv Brod 2010, 224 S. ISBN 

978-80-247-2497-3, S.28.  
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3.4.1.3 Growth (Potřeby růstové): 

Jak již název napovídá, jde o uspokojení potřeby zaměstnance růstu. Je tedy nutné, 

aby firma poskytla svým špičkovým zaměstnancům prostor a příležitosti pro jejich růst. 

Jde vlastně o to, umožnit zaměstnancům, aby se stali tím, čím chtějí být nebo čím 

mohou být. Jde nám o to, aby zaměstnanci měli možnost, za vytváření produktivní a 

tvůrčí práce, dosahovat posunování svých hranic.  

3.4.2 McClellandova teorie manažerských potřeb:  

Tato teorie je zaměřena na identifikaci potřeb vedoucích pracovníků. Vychází 

z třech nejvyšších pater pyramidy potřeb dle Maslowa. Poprvé svoji teorii David 

McClelland publikoval v roce 1961.  

� Potřeba sounáležitosti: Jde o potřebu pracovat v kolektivu, v němž panují 

přátelské vztahy, synergická komunikace, členové týmu se navzájem podporují a jsou 

ztotožněni s cíly týmu, firmy.  

� Potřeba prosazení se a moci: Tato potřeba je typická pro pracovníky, kteří chtějí 

mít v týmu dominantní roli a většinou je jejich cílem stát se vedoucím pracovníkem. 

Je to potřeba prosadit se, získat v rámci týmu významné postavení.  

� Potřeba uplatnění se: Projevuje se například tak, že pracovník si sám stanovuje 

reálné, ale náročné cíle, kterých chce v rámci organizace nebo daného úkolu 

dosáhnout. Pracovník cítí potřebu rozhodovat o věcech a procesech ve firmě a snaží se 

o zavádění inovací do pracovní praxe. Obvykle se projevuje u pracovníků, kteří 

zastávají post vyžadující tvůrčí práci. Tato potřeba souvisí s nejvyšším patrem potřeb 

dle Maslowa-seberealizací.  

Teorie ERG i McClellandova teorie, jsou doplněním k Herzbergově 

dvoufaktorové teorii a Maslovově teorii pyramidy potřeb. Následující teorie již 

budou na motivaci nahlížet jako na proces.  
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3.4.3 Vroomova teorie očekávání: 

Victor H. Vroom, profesor na universitě Yale, který v roce 1964 publikoval svoji verzi 

teorie očekávání. Byl konzultantem velkých amerických korporací, jako General 

Electric Company či American Express. Svoji teorii, rozdělil do tří faktorů, které si 

v následujících řádcích představíme.  

� Valence (V): Je to vlastně hodnota daného cíle, ke kterému chceme pracovníka 

motivovat, subjektivně vnímaná daným pracovníkem.  

� Instrumentalita: Ta vyjadřuje vlastní činnost, která je potřeba k dosažení daného 

cílu. 

� Expektance (E): Znamená očekávání jedince, jakousi pravděpodobnost, s níž 

očekává, že činnost, kterou bude vyvíjet, povede k danému cíli. 

Pro určení úrovně motivace sestavil Vroom následující vzorec:  

M = f (V*E)   M…..úroveň motivace jedince pro splnění úkolu. 

Vroom ve své teorii říká, že aby byl člověk dostatečně motivován, musí mít pro 

něho stanovený cíl dostatečnou přitažlivost a zároveň musí vidět reálnou 

pravděpodobnost možnosti dosažení tohoto cíle. Manažeři si často stanovují nelehké 

cíle, které jsou ale reálně dosažitelné. Tento předpoklad je potom motivuje k odvedení 

maximálního úsilí při snaze cíle dosáhnout. Stanovíme-li pracovníkovi lehký úkol, 

jehož dosažení je vysoce pravděpodobné, stane se jeho práce rutinou a bude mít 

na jeho jednání spíše demotivační účinek. Stejně tak bude dosaženo nulové 

motivace, pokud stanovený cíl nebude mít pro pracovníka subjektivní hodnotu, nebo 

bude nepravděpodobné jeho dosažení.  

„Podle Vrooma (1967): 

� Existuje souvislost faktoru pracovní spokojenosti s úrovní aspirace, takže osoby 

s nízkou úrovní aspirace mají nižší nároky na dosažení pocitu pracovní 

spokojenosti, zatímco osoby s vysokou úrovní aspirace mají v tomto smyslu nároky 

vysoké. 
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� Určitá situace zvyšující pracovní spokojenost může navodit další zdroje pracovní 

spokojenosti, např. s povýšením souvisí vyšší finanční odměna a vyšší společenský 

status, více vlivu a kontaktů, osobní svobody, což jsou další zdroje pracovní 

spokojenosti.“1)  

3.4.3.1   Porterova a Lawlerova teorie očekávání:  

Tito dva položili základ své teorie právě na Vroomově teorii a rozšířili jí o své 

teorie. Vycházejí tedy z Vroomových předpokladů, které jsem rozebral na předchozí 

straně a doplňují je především o následující poznatky. Dle jejich mínění je pro 

pracovníka vhledem k jeho motivaci důležité stanovit mu jasný cíl, kterého má 

dosáhnout. Pro dosažení přijetí cíle pracovníkem je ideální zapojit jej do procesu 

tvorby cíle, je potom jednoduší pro daného pracovníka se s cílem ztotožnit a 

odvést maximální výkon pro jeho splnění. Po dosažení požadovaného cíle je 

důležité poskytnout pracovníkovi zpětnou vazbu. Srozumitelně a jasně jej 

informovat, kde byly v jeho výkonu rezervy a co udělal dobře.  

Dalším důležitý aspekt pro motivaci pracovníka spočívá v jeho snaze porovnávat 

se s jinými členy týmu. Pracovníci porovnávají svůj přístup, své výkony, výsledky a 

v neposlední řadě ohodnocení, které za odvedenou práci získají. Pokud pracovník 

například zjistí, že jeho kolegovi, který má stejnou mzdu, ale zdaleka neodvádí 

pracovní výkon srovnatelný s jeho a toto mu prochází, může to mít na jeho motivaci 

velice negativní vliv. Na druhou stranu může pracovníka pozitivně motivovat, pokud 

vidí, že jeho kolega či kolegové podávají lepší pracovní výkony a on ve snaze 

dosáhnout minimálně stejných výsledků své práce, zvyšuje své úsilí pro dosažení 

stanoveného cíle.  

Z hlediska týmové spolupráce, je potřeba sledovat jak spolu kolegové v týmu 

spolupracují. Je to podobné jako v například v hokejovém týmu. Manažer může 

                                                 

1) PERSONÁLNÍ ČINNOSTI A METODY PERSONÁLNÍ PRÁCE, PhDr. Renata Kociánová, Ph.D., Grada publishnig,a.s.,  Havlíčkuv Brod 2010, 224 S. ISBN 

978-80-247-2497-3, S.32.   
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sestavit tým plný hvězd, které ale poté při zápasech namísto spolupráce hrají na sebe, 

každý se chce prosadit na úkor toho druhého a tým nemá výsledky. Na rozdíl od výše 

zmíněného, druhý tým je složen z jedinců, kteří mají sice také potřebné schopnosti a 

dovednosti, ale zároveň spolupracují, navzájem si pomáhají a společnými silami chtějí 

dosáhnout svého cíle. Vyhrát zápas, play-off, mistrovství. Stejně jako je tomu ve 

sportu, fungují tyto principy i v praxi pracovních týmů. Samozřejmě i pracovní tým 

plný „hvězd“ může pracovat synergicky a dosahovat nadstandardních výkonů, ale toto 

je podmíněno velice kvalitním vedoucím tohoto týmu, který umí usměrňovat 

jednotlivé vlivy a tlaky v práci týmu požadovaným směrem.                

3.4.4 Skinnerova teorie zesílených vjemů:  

Burrhus Frederic Skenner byl americký behaviorista, psycholog, muž mnoha aktivit a 

zájmů. V roce 1969 publikoval, jakožto profesor Harvardské University, svoji teorii 

zesílených vjemů, někdy také označovanou jako teorii pozitivního posílení. Založil 

jí na domněnce, že „lidské chování představuje naučené tj. situačně podmíněné 

zvyky.“ 1 ) Vedoucí má poté tři základní metody, jak chování pracovníka posilovat 

či utlumovat. První metodou je pozitivní motivace, která pomáhá posilovat žádoucí 

chování. Pozitivní motivací může být správně udělená pochvala. Z pohledu vedoucího 

pracovníka je potřeba udělovat odměny s uvážením, aby se pro pracovníka nestaly 

samozřejmostí. V tom případě by totiž pravděpodobně nevedly k tíženému důsledku, 

tedy k větší motivaci do dalšího úkolu a zvýšení úsilí pro jeho dosažení. Vedoucí 

pracovník tedy musí dobře zvážit jak a kdy daného pracovníka pozitivně motivovat. 

Další z nástrojů vedoucího dle Skinnera k přimění pracovníka jednat dle 

požadovaných kritérií, je trestat nežádoucí chování. Při užívání tohoto nástroje je ale 

nezbytně nutné, aby byl pracovník předem dobře informován, jaké chování je po něm 

vyžadováno a je správné z pohledu firmy a dosažení cíle. Třetí možností vedoucího 

                                                 

1) MANAGEMENT-ORGANIOVÁNÍ,ROZHODOVÁNÍ,OVLIVŇOVÁNÍ, Prof.Ing.Ladislav Blažek,CSc, Grada publishnig,a.s., Příbram 2011, 200 S. ISBN 

978-80-247-3275-6, S.166.    
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pracovníka, jak usměrnit chování pracovníků ve svém týmu, je ignorování 

chování, u kterého chce, aby vymizelo.  

Skinner vychází z předpokladu, že lidé se poučí z odezvy, kterou za své chování obdrží. 

Je potom důležité, aby za stejné chování následovala vždy stejná reakce ze strany 

vedoucího. Lidé potom budou jednat tak, aby odezva na jejich konání byla pozitivní, a 

naopak se budou snažit eliminovat chování, u kterého z předchozí zkušenosti ví, že 

povede k trestu ze strany vedoucího.  

3.4.5 Adamsova teorie ekvity:              

Svoji teorii John Stacey Adams poprvé publikoval v roce 1963. Její základ položil na 

tvrzení, že lidé se srovnávají s typovými vzory, které dělají srovnatelnou práci 

(činnost). Srovnávají, jak podmínky při kterých pracují , tak přístup organizace, 

chování vedení, či odměnu za práci. Toto subjektivní srovnání poté vyvolává u 

pracovníka pocit motivace, pokud nabude dojmu, že je s ním zacházeno spravedlivě. Či 

naopak pocit demotivace, pokud si pracovník myslí, že je s ním zacházeno 

nespravedlivě. Adams ve své práci poukazuje na dvě formy spravedlnosti: 

� „distributivní spravedlnost týkající se toho, jak lidé cítí, že jsou odměňování podle 

svého přínosu a v porovnání s ostatními. 

� Procedurální spravedlnost týkající se toho, jak pracovníci vnímají spravedlnost 

postupů používaných v organizaci v takových oblastech, jako např. hodnocení 

pracovníků, povyšování či disciplinární záležitosti.“1)  

Touto teorií ukončím výčet, dle mého názoru nejdůležitějších teorií motivace 

dvacátého století. V následující podkapitole se pokusím ještě přiblížit počáteční 

teorie motivace v kontrastu s pohledem na motivaci zaměstnanců ve 21. století. 

                                                 

1) PERSONÁLNÍ ČINNOSTI A METODY PERSONÁLNÍ PRÁCE, PhDr. Renata Kociánová, Ph.D., Grada publishnig,a.s.,  Havlíčkuv Brod 2010, 224 S. ISBN 

978-80-247-2497-3, S.33.    
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3.5 První zdokumentované teorie motivace zaměstnanců: 

Nejeden čtenář této práce se může podivit, proč řadím první teorie motivace 

zaměstnanců až téměř na konec souhrnu motivačních teorií. Důvod je jednoduchý, tyto 

teorie nepovažuji za zcela přínosné pro dnešní praxi. Uvádím je zde spíše pro 

zajímavost a celistvost obrazu o teoriích motivace. Pro poskytnutí srovnání posunu 

pohledu na motivaci zaměstnanců za téměř dvě století uvedu na úplný závěr třetí 

kapitoly teorii motivace dle Daniela H. Pinka. Ten svojí práci prezentoval ve své knize 

Pohon-Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje, z roku 2009. 

Zde si myslím se hodí uvést, že „prapůvodní teorie motivace“ uvedené v této 

podkapitole, jejich autoři ani sami nenazývali motivačními teoriemi, byli to spíše 

reformátoři, lidé mnoha zájmů, kteří svými myšlenkami předběhli svou dobu. 

(Do tohoto výčtu si dovolím zahrnout i Daniela H. Pinka, jehož teorie o motivaci budou 

dle mého názoru v budoucnu základem nového přístupu managementu firem 

k motivování svých zaměstnanců. S jedním rozporem v mém uvažování, jelikož Pink 

své myšlenky již prezentuje jakožto teorii o motivaci-a to nejen zaměstnanců.) 

 

3.5.1 Reformátorské myšlenky Roberta Owena: 

Tento Velšský sociální reformátor žijící na přelomu 18. a 19. století zastával názor, že 

lidé se ve své podstatě podobají strojům. Své názory na motivaci založil na tom, že 

stejně jako stroje musejí být dobře udržovány, aby mohli podávat co nejdéle maximální 

možný výkon, tak i lidé pracují lépe, pokud je o ně dobře postaráno ze strany 

zaměstnavatele. Představil své myšlenky, o vhodnosti poskytnutí zaměstnancům 

zaměstnanecké ubytování, zázemí pro zaměstnance v podobě například 

podnikových kantýn, slev na nákupy zboží od jejich zaměstnavatele (v dnešní době 

by jsme řekli, že Owen vymyslel zaměstnanecké benefity). Bohužel ale svými 

myšlenkami v ohledu motivace značně předstihl dobu a nedočkal se jejich uznání. 
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3.5.2 Metoda „Cukru a biče“ dle Jeremyho Benthama:  

Jeremy Bentham byl anglický právník, filozof a sociální reformátor, který žil v letech 

1748-1832. Tento muž mnoha činností a zájmů vyjádřil přesvědčení, že lidé nejlépe 

pracují (jednají) při vidin ě dostatečné odměny za stanovaný úkol, či patřičného 

trestu. Bentham formuloval své myšleny na počátku průmyslové revoluce. Dlouhou 

dobu bylo vedení podniků všech odvětví orientované právě na využití metody „cukru a 

biče“. Trochu s podivem je, že i dnes se setkáme s mnohými manažery, kteří tuto 

metodu považují za základ stimulování pracovníků v pracovním procesu. Je to typický 

pohled, jak jej později představil McGregor ve své toerii X. Problém v této formě 

stimulování pracovníků je v tom, že na určitou „dávku cukru“ si pracovník zvykne za 

poměrně krátký čas (často se uvádí, že pracovník je spokojen se zvýšením svého platu 

půl roku, poté si na toto zvýšení zvykne a již jej nemotivuje). Firmy ale nemohou 

pracovníkům každého půl roku zvedat mzdy, nehledě na to, že je velká skupina 

pracovníků, pro které není mzda hlavním stimulem, ale pouze prostředkem, jak 

zabezpečit své základní potřeby. Tito pracovníci si mnohem více váží rozmanitosti 

práce, její důležitosti, kreativnosti atd. Proto je již na čase, aby manažeři nejen 

stavebních podniků pochopili, že již nežijeme v 19. století. Nároky a vnitřní cíle 

pracovníků se totiž od té doby značně vyvinuly a posunuly více k určitému osobnímu 

uspokojení z vykonané práce.       

3.5.3 Příspěvek Georgea Eltona Maya:     

Tento australský psycholog a sociolog, žijící od roku 1880 do roku 1949, došel 

k závěru, že pracovní výkon zaměstnanců je závislý jak na odměně za práci, pracovním 

prostředí a podmínkách, tak na náplni samotné práce. Uskutečnil takzvaný 

Hawthorneský výzkum, kde se snažil dokázat význam vlivu skupiny a pracovních 

podmínek na práci jednotlivce. Jeho výzkum spočíval mimo jiné i v experimentech se 

změnami osvětlení na pracovišti nebo zavedením občerstvení během pracovních 

přestávek.  

Svým výzkumem došel k závěrům, jako že neformální vzor a důležitý úkol, může být 

pro skupinu větší motivací, než finanční ohodnocení za práci. I přes to, že jeho 

výzkumy byly značně kritizovány, ať už pro některé použité postupy, či pro výběr 
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zkoumaného vzorku, došel Mayo k některým závěrům, které si zaslouží pozornost. A to 

mimo výše zmíněného závěru o motivačním účinku neformálního vzoru a důležitosti 

zadaného úkolu také závěry, že pro pracovníky je velice důležité uznání za dobře 

odvedenou práci a pocit sounáležitosti. Dále si také potvrdil domněnku, o významnosti 

ovlivnění jednice skupinou, ve které pracuje.  

U tohoto závěru bych se chtěl pozastavit, jelikož je to velice důležitý prvek v práci 

skupiny. Představme si, že do kanceláře stavební firmy byl přijat nový, mladý, 

ambiciozní  zaměstnanec, který v dobré víře od prvního dne plní úkoly maximální 

možnou rychlostí a zároveň kvalitněji, než jeho služebně starší spolupracovníci. Myslíte 

si, že bude stávajícími členy týmu přijat do kolektivu? Nebo, že je dokonce přiměje 

dělat jejich úkoly rychleji a lépe? Tato varianta je při nejmenším velice 

nepravděpodobná. Skutečnost bude spíše taková, že buďto se nový člen skupiny podvolí 

neformálním zvykům a pravidlům, které si daný kolektiv utvořil, nebo bude i přes své (s 

nejlepšími úmysly míněné) nadstandardní výkony donucen ze skupiny odejít a hledat si 

jiné zaměstnání. A opět, jako již tolikrát ve svých úvahách v této práci se musím vrátit 

k osobě vedoucího pracovníka, který v těchto situacích hraje velmi důležitou úlohu. Je 

na něm, aby znal svůj tým a všímal si neformálních tlaků a postojů uvnitř skupiny a 

snažil se je, co možná nejméně násilně usměrňovat pro podnik žádoucím směrem.  

3.5.4 Taylorova „teorie instrumentalisty“: 

Frederic Winslow Taylor byl americký inženýr, jenž v roce 1911 formuloval svoji 

teorii vědeckého řízení. V ní se snažil analyzovat pracovní postupy s cílem 

maximalizovat produktivitu práce a ekonomickou efektivitu.  Při své práci 

v ocelářské firmě si všiml rozdílné produktivity u pracovníků v závislosti na jejich 

inteligenci, motivovanosti atd. Na tento popud se začal zabývat myšlenkami, jak by 

mohl podnik harmonizovat svoje postupy řízení, aby mohl zvýšit produktivitu i u 

pracovníků, kteří dosud nedosahovali potřebné produktivity práce. Došel k závěrům, že 

lidé jsou nejvíce motivování, pokud jejich odměna nebo trest jsou přímo závislé na 

odvedeném pracovním výkonu. Uvádí také potřebu kontroly pracovníků, což 

zvyšovalo potřebu podniku na počet pracovníků středního a nižšího managementu. 

Ve své teorii Taylor uvažuje jen s vnějšími vlivy, nikoli s vnitřní motivaci člověka. 
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Také nahlíží na pracovníky tak, že pracují pro peníze. Z toho usoudil, že pokud bude 

svým pracovníkům platit více, než konkurence, budou lépe motivovaní a tím i 

produktivnější ve své práci. Kladl důraz také na pracovní pauzy, což značí, že chtěl 

pracovníkům poskytnout prostor pro obnovu sil. Ač tedy vnesl mnohé užitečné 

myšlenky vzhledem k péči o zaměstnance, ve vtahu k motivaci se dopustil zásadní 

chyby, a to sice že nepočítal s vnitřními motivy zaměstnanců, ale nahlížel na ně jen 

jako na „neživé“ součástky ve stroji.  

3.5.5   Pinkova teorie typu X a typu I: 

Již s prvními řádky k teorii motivace dle moderních přístupů bude jasné, že od orientace 

převážně na vnější vlivy, na počátku teorií o motivaci, se dnes ještě více, než-li 

v teoriích druhé poloviny dvacátého století, hledí na motivaci vnitřní. Daniel H. Pink 

v roce 2009 vydal svoji knihu: POHON-PŘEKVAPIVÁ PRAVDA O TOM, CO NÁS 

MOTIVUJE. V té označil metody motivace založené na metodě „cukru a biče“ neboli 

na typu odměn jestli-pak, za teorii motivace 2.0. V souladu s dnešní dobou IT 

technologií označuje svoji teorii jako upgrade na teorii motivace 3.0. A její základ 

položil na chování typu I.  

Než se ale dostanu ke konkretizování Pinkových myšlenek o chování typu X a typu 

I, chtěl bych se zastavit u smyšleného příběhu ze začátku jeho knihy. Píše se rok 

1995 a jistá profesorka ekonomie má zodpovědět reportérovi otázku. Má zkusit 

předpovědět, která ze dvou nově vznikajících encyklopedií, které mají být do několika 

let dostupné  na internetu bude v roce 2010 úspěšná a získá pozici lídra mezi 

internetovými encyklopediemi, zatímco druhá zanikne. První encyklopedii vyvíjí 

společnost Microsoft, s velkou finanční a lidskou základnou zdrojů. Druhou 

encyklopedii vyvíjí tisíce nadšenců na celém světě a to bez jakékoli očekávané finanční 

odměny za jejich úsilí. Logickou odpovědí profesorky by bylo, že s ohledem ke všem 

předpokladům ekonomiky bude úspěšná encyklopedie Microsoftu. Skutečný výsledek 

však všichni známe. Microsoft svůj projekt MSN Encarta ukončil v roce 2009 jako 

neúspěšný, zatímco Wikipedia se stala stále více se rozvíjející studnicí lidských 

vědomostí a informací snad ke všem tématům. Daniel H. Pink na tomto příkladu 

stručně a jasně ukazuje, že zde převálcovala pouze vnitřní motivace jednotlivců 
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systém významné společnosti založený na penězích. Jinými slovy lidé s motivem 

přispět dobré věci „porazili“ lidi motivované jejich odměnami. V dalších kapitolách 

ukazuje Pink na experimentech a příkladech z praxe, kdy se odměny stávají neúčinné a 

ve kterých případech pomocí nich můžeme dosáhnout očekávaných výsledků.  

3.5.5.1 Typ X:         

Toto chování je poháněno spíše vnějšími motivy, než vnitřními. „Zabývá se méně 

vlastní spokojeností z činnosti a soustředí se více na vnější odměny, ke kterým tato 

činnosti vede.“1) Hlavní motivací pro chování typu X potom mohou být například 

peníze, sláva, krása. Vnitřní uspokojení je u tohoto typu také žádané, ale je až 

druhotné. 

3.5.5.2 Typ I:  

Člověk chovající se dle typu I je více motivován vnitřními touhami, než-li vnějšími 

pobídkami. Motivátorem pro typ I je svoboda, účel úkolu, jeho náročnost. Zisky 

tento typ neodmítá, ale bere je spíše jako „bonus“ k vlastní činnosti. Chování typu I jsou 

„dispozice, které vzniknou v závislosti na okolnostech, zkušenostech a kontextu.“2)  

Pink tedy říká, že toto chování není vrozené, dané charakterem, ale že se jej každý může 

naučit a přejít tak od chování typu X k typu I. Pomocí chování typu I a zaměřením se 

tak na „smysl“ můžeme dosáhnout lepších dlouhodobých pracovních výsledků. 

V ohledu ohodnocení práce může být i typ I demotivován, ale jen pokud pracuje 

v organizaci, která mu nedává odpovídající plat, který je srovnatelný s jedinci 

vykonávajícími stejnou pozici v dané firmě, nebo na trhu práce (viz. Adams). 

V okamžiku, kdy je ale odměna odpovídající pozici a očekávání, stává se pro typ I zcela 

nepodstatným motivem, zatímco typ X stojí stále jen o ni. Z tohoto úhlu pohledu je tedy 

                                                 

1) POHON-PŘEKVAPIVÁ  PRAVDA O TOM, CO NÁS MOTIVUJE!, Daniel H. Pink., Nakladatelství ANAG, Olomouc 2011, 187 S. ISBN 978-80-7263-671-

6, S.60.     

2) POHON-PŘEKVAPIVÁ  PRAVDA O TOM, CO NÁS MOTIVUJE!, Daniel H. Pink., Nakladatelství ANAG, Olomouc 2011, 187 S. ISBN 978-80-7263-671-

6, S.61.      
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dostatečná odměna svým způsobem klíčová pro umožnění pracovníkovi dosáhnout 

svých skutečných cílů. Potom již může podnik levně zvyšovat produktivitu svých 

pracovníků za pomoci zadaných úkolů, rozmanitosti práce a umožnění svým 

zaměstnancům realizovat se. Je potom nezbytné vědět o svých pracovnících, co je 

nejvíce motivuje v rámci jejich „třetího pohonu“. „Chování typu I se řídí samo. Snaží 

se neustále zlepšovat v něčem, na čem opravdu záleží. A spojuje toto pátrání po 

dokonalosti s vyšším principem.“1)     

Pink ve své knize shrnul vývoj motivace a teorií o ní následovně. Jako motivaci typu 

1.0 označuje naše biologické potřeby a jejich uspokojení. Motivací typu 2.0 nazývá 

dodnes používanou metodu cukru a biče. Motivace typu 2.1, je jisté upravení (uvolnění) 

metody cukru a biče vlivem teorií Maslowa a McGregora. (Například flexibilnější pojetí 

pracovní doby.) A konečně teorie 3.0, která spočívá vlastně v přístupu k lidem podle 

chování typu I.   

V této souvislosti Pink ještě zmiňuje tři základní druhy pohonu, které odpovídají 

jednotlivým výše uvedeným teoriím. První pohon je zaměřen na biologické potřeby 

jedince a jejich uspokojení. Druhý pohon představuje naučenou potřebu jedince hledat 

odměny a vyhnout se trestu. Třetí pohon charakterizuje jako „touhu řídit si sami své 

životy, rozšiřovat a zvyšovat své schopnosti a žít smysluplný život.“2) A právě tento 

třetí pohon by se měl v dnešním světě stát hlavním zájmem vedení firem z pohledu 

motivování zaměstnanců.   

 

                                                 

1) POHON-PŘEKVAPIVÁ  PRAVDA O TOM, CO NÁS MOTIVUJE!, Daniel H. Pink., Nakladatelství ANAG, Olomouc 2011, 187 S. ISBN 978-80-7263-671-

6, S.62.       

2) POHON-PŘEKVAPIVÁ  PRAVDA O TOM, CO NÁS MOTIVUJE!, Daniel H. Pink., Nakladatelství ANAG, Olomouc 2011, 187 S. ISBN 978-80-7263-671-

6, S.108.      
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3.6 Shrnutí ke třetí kapitole:  

V krátkém shrnutí třetí kapitoly bych chtěl upozornit, že všechny prezentované teorie 

motivace se vždy potýkaly a potýkat budou s určitými výhradami ze strany 

odborné veřejnosti. Je to především proto, že lidské bytosti jsou každá 

„originálem“ a nelze jejich motivy paušalizovat. Jediné východisko se nabízí ve 

zcela individuálním přístupu ke svým zaměstnancům. Investice (ať už finanční, 

časové či jiné) se podniku výrazně vrátí v přístupu jejich zaměstnanců k jejich 

úkolům a práci samotné.  

A i když není prokázána spojitost mezi větší motivací a výkonností, dovoluji si 

tvrdit, že pokud je motivace zaměstnance směřována správným směrem, v tomto 

případě tedy na kvalitní plnění pracovních úkolů, bude potom jeho pracovní 

výkonnost nesrovnatelně vyšší s kvalitnějšími pracovními výsledky.  
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4 FORMY A METODY MOTIVACE ZAM ĚSTNANCŮ 
Z POHLEDU VEDOUCÍCH PRACOVNÍK Ů: 

 

Po výčtu motivačních teorií, ze kterých již vyplývají důležité formy a metody pro 

zlepšování motivace zaměstnanců, se v této kapitole chci zabývat výběrem (z dnes již 

skoro nepřeberného množství) rad a postupů, které by měl vedoucí pracovník znát a 

používat v jeho každodenním pracovním životě. Vzhledem k tomu, že těchto rad 

vedoucím pracovníkům je v odborné literatuře pro manažery a personalisty opravdu 

hodně, vyberu jen ty, které mi v současnosti připadají významné, v praxi 

opomíjené či takové, které mne zaujaly v rámci studia dané problematiky.  

Krátce se zmíním také o výsledcích již několik let fungující ankety Best Employers 

Česká republika. Tyto mimo jiné odráží schopnosti manažerů v jednotlivých odvětvích 

(samozřejmě včetně schopnosti motivovat své zaměstnance), a když jsem se seznámil 

s výsledky této ankety za dobu její existence, byl jsem velice překvapen. Nutno 

podotknout, že v negativním slova smyslu.    
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4.1 Základní kritéria vedoucího pracovníka při analýze svých 

podřízených: 

Jelikož chování pracovníka v práci ovlivňuje velké množství vnitřních a vnějších 

faktorů, které jsou ve vzájemném spolupůsobení, je pro vedoucího pracovníka nutné 

si uvědomit co možná největší počet těchto faktorů a umět je využít ve prospěch 

dosažení cílů organizace. Při jakési analýze jednotlivých pracovníků, si musíme 

uvědomit, že každý pracovník má nějaké schopnosti, znalosti, potřeby, hodnoty, 

postoje atd. Tyto kategorie se nyní pokusím krátce rozebrat.  

4.1.1 Schopnosti: 

Jsou vlastnosti dané osobnosti, které jsou určitým způsobem rozvíjeny. Jsou to 

dispozice k provádění určité činnosti, které člověk získává opakováním, nácvikem, 

zkušenostmi, sebevzděláváním atd. Formují se na základě vloh. Pokud má pracovník 

správnou „sbírku“ schopnosti na činnost, kterou vykonává, povede to k usnadnění 

osvojení si činnosti pracovníkem. Bude potom schopen dojít k určenému cíli rychleji 

než pracovník bez komplexního balíčku schopností pro tu kterou práci. Zároveň bude 

dosahovat kvalitnějších výsledků, protože si bude vědom všech okolností, požadavků a 

očekávání plynoucích ze zadaného úkolu (činnosti).  

Ruku v ruce se schopnostmi jdou dovednosti. Ty nám vlastně pomáhají převést naše 

vědomosti do praxe s pomocí výše zmíněného opakování, cviku, zkušeností atd.  

V manažerské praxi se často používá dělení dovedností na tzv. soft skills a hard 

skills. 

� Soft skills: Jsou dovednosti, které nelze jednoznačně a objektivně měřit. Patří 

mezi ně například řízení lidí, schopnost zvládat interakci s jinými lidmi v různých 

situacích (např.: řešení konfliktů), sebeovládání, kreativní řešení problémů, 

strategické myšlení atd. Vyjadřují se za pomocí takzvaného Emotional Intelligence 

Quotientu (EQ) a Communication Quotientu (CQ).  

� Hard skills:  Tyto dovednosti jsou měřitelné na základě určitého kritéria (kritérií), 

jako například četnost (např.: chyb), množství (zhotovených výrobků, splněných 
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termínů atd.). Jsou to profesní požadavky na danou práci. Například ovládání stroje, 

počítače, programů atd.  

4.1.2 Znalosti: 

Naučné teoretické vědomosti. Člověk je získává v průběhu celého života studiem ve 

škole, samo-vzděláváním (odborná literatura, internet), na školeních, seminářích a 

v pracovní praxi. Pro pracovní praxi potřebuje zaměstnanec ve stavebnictví kromě 

hlubokých znalostí v oblasti jeho zaměření, i minimálně přehled o znalostech z mnoha 

dalších souvisejících oblastí.  

4.1.3 Potřeby: 

Jak jsem uvedl již na samém začátku této práce, potřeba „ je subjektivně pociťovaný 

nedostatek a nebo nadbytek něčeho. Platí zde zásada, že motivuje neuspokojená 

potřeba, jakmile ji naplníme, motivátorem se stává potřeba vyšší.“1) Tyto své potřeby 

člověk uspokojuje za pomoci své práce. Jejich rozčlenění a posloupnost jsme si uvedli 

již ve třetí kapitole, především u teorie Abraham H. Maslowa, proto se k nim již zde 

nebudu více vracet.  

4.1.4 Hodnota:     

„Je subjektivním významem, který člověk přisuzuje určitým objektům, událostem, 

situacím nebo činnostem v souladu se svými potřebami a zájmy….hodnoty 

reprezentují přesvědčení o smyslu dodržování určitých pravidel a zásad vycházejících 

z individuálních potřeb a sociálních požadavků.“2)  

 

                                                 

1) K OTÁZKÁM MANAGEMENTU VE STAVEBNICTVÍ, PhDr. Dana  Linkeschová, CSc., Akademické nakladatelství CERM,s.r.o., Brno 2005, 149 S. ISBN 

80-7204-396-X, S. 69.  

2) PERSONÁLNÍ ČINNOSTI A METODY PERSONÁLNÍ PRÁCE, PhDr. Renata Kociánová, Ph.D., Grada publishnig,a.s.,  Havlíčkuv Brod 2010, 224 S. ISBN 

978-80-247-2497-3, S.23.     
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Jedním z nejuznávanějších vymezení kategorií hodnot je klasifikace dle Sprangera: 

� Teoretický typ: Zaměřuje se na hledání pravdy, uvažování, kritiku. Jeho nejvyšší 

hodnotou je poznání. 

� Ekonomický typ: Zaměřený na užitečnost, praktičnost, prosperitu, vlastní profit. 

Jeho nejvyšší hodnotou je užitek. 

� Estetický typ: Zaměřený na harmonii, individualismus, soběstačnost. Jeho nejvyšší 

hodnotou je krása. 

� Sociální typ: Zaměřený na nesobeckost, lásku k ostatním lidem, kvalitní vztahy. 

Jeho nejvyšší hodnotou je láska.  

� Politický typ: Zaměřený na soutěživost, vlivnost, ovládání druhých. Jeho nejvyšší 

hodnotou je moc. 

� Náboženský: Zaměřený na hodnoty víry, hledání náboženských zkušeností. Jeho 

nejvyšší hodnota je jednota. 

4.1.5 Postoje:  

Tyto vyjadřují pohled člověka na svět, jeho vztah k němu z různých úhlů pohledu. 

Postoje mohou být například orientace na zákazníka, výkon, loajalitu či profit.  

Nemusejí to být jen postoje jedince, ale i postoje organizace samotné. Je potom 

vhodné, aby se postoje pracovníků co nejvíce překrývaly s postoji firmy. Je přitom 

potřeba mít na vědomí, že postoje jednotlivců (samozřejmě i organizací) se mohou 

měnit, vyvíjet. Vedoucí pracovníci mohou tedy mít zásadní vliv na obě tyto sféry 

postojů. 

4.1.6 Shrnutí kapitoly 4.1:  

Manažer ve stavebnictví, který musí řídit kromě materiálních a finančních zdrojů 

v neposlední řadě také zdroje personální, musí své podřízené znát a umět je přimět 

podat maximální možný pracovní výkon. Ve stavební praxi je častým jevem, že 

manažeři se zaměřují především na řízení zdrojů finančních a materiálních, 
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zatímco po svých zaměstnancích požadují jen odborné znalosti, schopnosti a 

„tvrdé“ dovednosti, ale jejich postoje, hodnoty a potřeby je nezajímají. Je proto 

potřeba v této problematice účinně vzdělávat střední a nižší management. To potom 

umožní řadovým zaměstnancům podávat potřebný výkon, mimo jiné se zlepší 

komunikace na pracovišti, důvěra, loajalita zaměstnanců k podniku. Všechny tyto 

„projevy“ zlepšeného vedení lidských zdrojů se poté projeví ve finančních výsledcích 

podniku.   

4.2 Vybrané metody motivace zaměstnanců:  

4.2.1 Z pohledu osobního rozvoje zaměstnanců: 

Tyto metody nejsou v primárním smyslu cíleny na vlastní motivaci, ale s jejich pomocí 

položíme základ pro spokojenost pracovníků a vytváříme prostor pro vlastní motivování 

pracovníků.       

� Vzdělávání a trénink: V praxi ve formě seminářů, školení, kurzů atd. Jejich 

účinnost je závislá především na ochotě zaměstnance osvojit si nové dovednosti či 

znalosti. Důležité je, aby v daném školení zaměstnanec viděl smysl. Viděl profit 

plynoucí pro něj z nově nabytých dovedností. Například jak mu ulehčí dosažení cíle, 

zvýši jeho cenu na trhu práce atd. Je proto potřeba přizpůsobit nabídku kurzů a 

školení požadavkům jednotlivých pracovníků a zároveň dopředu poskytovat 

pracovníkům dostatečné množství informací o průběhu kurzu a jejich přínosu 

pro pracovníka.    

� Koučování: Tento způsob práce vedoucího s podřízenými je velice účinný, 

vyžaduje velký přehled o otázkách personálního managementu od vedoucího 

pracovníka. Vedoucího pracovníka mohou zastoupit odborní „koučové“ 

specializovaných firem, či pracovník personálního oddělení vlastní firmy. Tento 

způsob je ale pro firmu dosti nákladný. Výhoda koučování je v možnosti zaměřit 

se na konkrétní problematické oblasti v pracovní praxi a to s individuálním 

přístupem ke každému pracovníkovi. 
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� Stínování: Metoda účinná pro rychlejší zapracování nezkušených pracovníků 

(například absolventů). Spočívá v tom, že nezkušený nový pracovník pracuje na 

zadaném úkolu (stavbě) společně se svým zkušeným kolegou. Spolupracuje s ním na 

veškerých činnostech vedoucích k dosažení daného cíle. V celém průběhu je 

významná vzájemná komunikace. Zpětná vazba. Informování nového pracovníka o 

tom kdy a proč se volí dané postupy a zároveň ověřování zda toto nový pracovník 

pochopil a přijal.  

� Delegování: Nástroj sloužící vedoucímu pracovníkovi pro předání provádění 

určitých činností (včetně pravomocí a odpovědnosti) na své podřízené. Má vedoucímu 

poskytnout zejména časový prostor na řešení důležitějších problémů. Zároveň si 

za jeho pomoci může otestovat schopnost svých podřízených zvládnout větší 

zodpovědnost a pravomoci. Delegování může spočívat v rozšíření náplně práce 

pracovníka, kdy se naučí zvládat nové, podobně náročné úkoly. Další možností je 

obohacení pracovní náplně pracovníka, kdy musí pracovník zvládnout větší míru 

samostatnosti při své práci, větší možnost rozhodovat o zásadnějších věcech, z pohledu 

úkolu, než doposud.  

� Týmová práce: V tomto úhlu pohledu jde především o to „učit členy týmu 

chápat komplexní souvislosti a respektovat pohled lidí z různých oddělení.“1) Je 

potřeba, aby například THP na výrobní přípravě věděli, proč chce stavbyvedoucí 

kvalitu a vedení výrobní divize minimální cenu u subdodavatelských prací (např.: 

řemesel). Musíme v jednotlivých přístupech hledat kompromisy vedoucí 

k nejjednoduššímu a nejefektivnějšímu dosažení zadaného cíle. A při tom je 

nezbytné mít kromě splnění dílčích cílů na vědomí především „nejvyšší“ společný cíl 

dané firmy. (Ve stavebnictví například stavění kvalitních a funkčních stavebních děl 

pro uspokojení potřeb trhu na domov, veřejné budovy, inženýrské stavby atd.)  

                                                 

1) 15 TYPŮ LIDÍ. JAK S NIMI JEDNAT, JAK JE VÉST A MOTIVOVAT, PhDr. František Bělohlávek, Ph.D., Grada publishnig,a.s.,  Praha 2010, 128 S. ISBN 

978-80-247-3001-1, S.20.      
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� Obměňování pracovní náplně: Souvisí se znalostí manažera schopností, znalostí, 

dovedností a ostatních kategorií „osobnosti pracovníka“ a jejich maximálním využití. 

Jde vlastně o umístění správného pracovníka na pro něj nejlepší pozici. Respektive na 

pozici, kde je pracovník schopen dosáhnout nejlepších výsledků pro podnik. S touto 

obměnou pracovní náplně souvisí i přemísťování pracovníků. Může se jednat jak o 

povýšení, přeřazení například do jiné divize, či přeřazení pracovníka na nižší pozici 

v rámci organizační struktury podniku. Důvody vedoucí k těmto přesunům jsem 

v podstatě uvedl výše v tomto odstavci.   

4.2.2 Z pohledu motivování pracovníků: 

� Pochvala: Jeden z nejúčinnějších a vedoucími pracovníky často opomíjený 

nástroj motivace pracovníků. Pochvala udělená ve správný čas a správným způsobem 

dokáže pracovníka motivovat více než finanční odměna či různé benefity. I když i ty 

jsou v praxi důležité.   

Pro správný způsob pochvaly slouží využití metody pozitivního povzbuzení, které 

obsahuje tři základní kroky:  

1. „Označit co nejkonkrétněji činnost, která byla provedena správně.  

2. Zdůraznit, jak to pomohlo organizaci či manažerovi osobně. 

3. Vyjádřit, jaké pocity to ve vedoucím pracovníkovi vyvolalo“1) (jak se 

osobně v důsledku chváleného jednání pracovníka cítí). 

� Kritika: Usměrňuje nežádoucí chování pracovníka správným směrem, popřípadě 

napomáhá zamezení opakování takového chování. Stejně jako pochvala musí být i 

kritika co možná neurčitější a vztažena na konkrétní jednání či činnost (Nesmí být 

cílena na osobu pracovníka). Rovněž forma a styl kritiky by měl být přiměřený a 

                                                 

1) K OTÁZKÁM MANAGEMENTU VE STAVEBNICTVÍ, PhDr. Dana  Linkeschová, CSc., Akademické nakladatelství CERM,s.r.o., Brno 2005, 149 S. ISBN 

80-7204-396-X, S. 67. 
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podaný důstojným způsobem. Na podpoření kritiky vhledem k eliminaci nežádoucího 

chování pracovníka má manažer nástroje ve formě trestů a postihů („bič“).  

� Zadávání vhodných úkolů: S cílem dosáhnutí maximální motivace zaměstnance pro 

dosažení splnění zadaného úkolu, je vhodné zadávat zaměstnancům úkoly, o kterých si 

myslíme, že budou pro daného pracovníka nejzajímavější a o kterých bude zároveň 

vědět, že požadují jeho maximální nasazení a přinesou mu zlepšení jeho schopností. Při 

zadávání úkolu by měl manažer klást důraz na dostatečnou instruktáž a zpětnou 

vazbu.  

� Obhajoba rutinních pracovních úkolů: Tyto jsou nedílnou součástí každé pozice 

ve stavebnictví. Jedná se například o vyřizování emailů či byrokratických náležitostí 

spojených s výstavbou a její přípravou. Jedná se o práce, kde pracovník nemusí 

uplatňovat kreativitu při jejich řešení. V tomto případě pomůže: 

1. Logicky zdůvodnit nezbytnost úkolu: Pomůže například vztáhnout potřebu 

splnění nezábavné, rutinní činnosti k dosažení celkového cíle projektu, 

organizace. Pracovník poté, je-li ztotožněn s těmito cíly, bude více 

motivován splnit tyto dílčí úkoly.  

2. Uznat, že je úkol nezábavný: Zároveň poukázat na fakt, že jakmile jej 

pracovník splní, dostane se k vlastní kreativní činnosti vedoucí ke splnění 

úkolu. 

3.  Nechat pracovníka přistoupit k rutinnímu úkolu po svém: Tedy 

nestanovovat mu přesně postup, ale definovat mu jen očekávané výsledky.  

4.2.3 Ostatní metody motivace pracovníků:  

Záměrně se vyhýbám metodám motivace zaměřeným na odměňování pracovníků 

pomocí finančních prostředků (mzda, benefity, pracovní podmínky). Tyto způsoby jsem 

již částečně popsal ve třetí kapitole. Vhledem k tomu, že empirická část této práce bude 

zaměřena především na vnitřní motivaci pracovníků, dovolím si tyto otázky více 

nerozebírat a odvolám se pro případné zájemce o nastudování i této oblasti motivování 

pracovníků z dostupné manažerské a personalistické literatury. Hodí se snad jen 
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připomenout, že podle zahraničních studií se vyplatí podniku platit svým pracovníkům 

více, než je průměrná mzda na dané pozici, aby byl podnik schopen si udržet nejlepší 

pracovníky na trhu práce. Při správné motivaci pracovníků se poté finanční odměna 

odsunuje z pohledu pracovníka na „druhou kolej“ a vytváříme tím prostor, aby byl 

motivován na vyšší cíle (seberealizace, zdokonalování se, dosažení cíle). 

 

4.2.4 „Nejkratší kurz vůdčích dovedností podle Johna Adaira:“ 1 )    

Nejdůležitějších: 

6 slov: „Přiznávám, že jsem se dopustil chyby.“ 

5 slov: „Jsem na Vás opravdu hrdý“ 

4 slova: „Jaký je Vás názor?“ 

3 slova: „Buďte tak lasvavý.“ 

2 slova: „Děkuji Vám.“ 

1 slovo: „My“ 

Ze všeho nejméně důležité slovo pro vedoucího je: „Já.“ 

Adair zde vlastně zdůrazňuje, že správný manažer musí umět přiznat svoji chybu, 

ocenit pracovníka, zajímat se o jeho názor, umět slušně požádat a ne jen nařizovat, 

poděkovat a uvědomovat si potřebu svého týmu pro realizaci cílů organizace.  

Všechny tyto dovednosti vedoucího mají potom v praxi pozitivní dopad na spokojenost 

a motivovanost podřízených, umí-li je vedoucí správně používat. 

                                                 

1) K OTÁZKÁM MANAGEMENTU VE STAVEBNICTVÍ, PhDr. Dana  Linkeschová, CSc., Akademické nakladatelství CERM,s.r.o., Brno 2005, 149 S. ISBN 

80-7204-396-X, S. 59.   
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4.2.5 Motivující manažer:     

� Se stará dobře o své podřízené: Pečuje o ně. Chová se k nim přátelsky, při 

zachování určitého odstupu, který sám určuje. Je spravedlivý. V důsledku toho k němu 

zaměstnanci vzhlíží jako k přirozené autoritě. Je důležité používat prvky minutového 

managementu, kdy si manažer najde čas promluvit s podřízenými i o jejich osobním 

životě a poskytne jim zpětnou vazbu vzhledem k jejich pracovnímu jednání.  

� Myslí jako vítěz: A tento způsob myšlení převádí i na své podřízené. Je potřeba si 

uvědomovat, že i ze situací, kde se zdá, že se všechny okolnosti spikly proti nám, může 

vést východisko vedoucí k alespoň částečnému vítězství z pohledu dosažení cíle.  

� Uvědomuje si rozdíly: Jde o individuální přístup ke svým zaměstnancům. Co 

motivuje jednoho, nemusí motivovat druhého, nebo ho může přímo demotivovat. 

Důležitá je opět znalost svých zaměstnanců. Je také potřeba, aby si vedoucí pracovník 

všímal rozdílů ve výkonnosti svých pracovníků. Myšleno tak, že pokud například 

výborný pracovník s nadprůměrnou výkonností náhle začne podávat zhoršené pracovní 

výkony. Je potřeba se zajímat o příčiny a snažit se je eliminovat či napravit, abychom 

pracovníkovi umožnili opět podávat původní výkon.  

� Stanovuje reálné cíle: Protože stanovení nereálného cíle většinou demotivuje 

pracovníky již od samotného počátku. Cíle je potřeba stanovit takové, které jsou sice 

náročné a poskytují pracovníkovi možnost vlastního rozvoje, ale jsou reálně 

dosažitelné. Potom se takovýto cíl stává pro pracovníka výzvou a pozitivně ho 

motivuje. 

� Se snaží o prevenci demotivace: Musí dbát na to, aby svým chováním své 

pracovníky nedemotivoval. Toho dosáhne rozšiřováním svých komunikačních, 

motivačních a ostatních manažerských dovedností. Také je potřeba správně zacházet 

s tresty a odměnami, aby se namísto motivujícího nástroje nestaly nástrojem 

demotivačním. 

� Zaměřuje se především na nefinanční odměny: Jak jsem popsal v podkapitole 

4.2.2., jde především o umění pochvaly.  
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4.2.6 „Stimuly pracovní motivace dle Provazníka a Komárkové:“ 1) 

Tyto stimuly podporující motivaci a výkonnost pracovníků seřadili dle závažnosti 

z hlediska psychologického (Nutno podotknout, že pořadí pro jednotlivé pracovníky 

může být značně pozměněné):  

� Hmotná odměna: Mzda/plat, prémie, odměny za výkony, zaměstnanecké výhody 

atd. 

� Obsah práce: Soulad pracovní činnosti s charakteristikami a preferencemi 

pracovníka, dále pak prestiž zastávané pracovní pozice, kreativita, autonomie, umožnění 

rozvoje pracovníka, moc, jistoty, perspektiva dané činnosti. 

� Povzbuzování: Jde vlastně o zpětnou vazbu na dobré výkony pracovníka. Pomocí 

pochvaly a povzbuzení může vedoucí pracovník vyvolat ve svém podřízeném pocit 

důležitosti pro podnik samotný a zdůraznit jeho významnost pro daný úkol či pro celou 

organizaci.  

� Atmosféra pracovní skupiny: Kvalitní vztahy nadřízený/podřízený, pozitivní 

působení vedoucího pracovníka na atmosféru v pracovní skupině, panující důvěra a 

soudržnost uvnitř skupiny. 

� Pracovní podmínky a režim práce: Dostatečný zájem organizace o soustavné 

zlepšování pracovních podmínek pro pracovníky.  

� Identifikace s prací, profesí a organizací: Postoj pracovníka k pracovní náplni a 

organizaci samotné. Jeho identifikace se s cíly firmy a její politikou.  

� Externí stimulační faktory:  Zde se jedná o vnímání organizace jejím okolím 

(zákazníky, konkurencí, veřejností). Jde o určitou image dané organizace.    

 

                                                 

1) Zpracováno volně dle: PERSONÁLNÍ ČINNOSTI A METODY PERSONÁLNÍ PRÁCE, PhDr. Renata Kociánová, Ph.D., Grada publishnig,a.s.,  Havlíčkuv 

Brod 2010, 224 S. ISBN 978-80-247-2497-3, S.38.      
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4.2.7 „Faktory demotivující pracovní jednání:“ 1) 

� Firemní politika ření: Jde o prostředí, kde pokud chce být pracovník úspěšný v rámci 

organizace, tak musí soutěžit o moc, vliv a přízeň vedoucích pracovníků. Toto logicky 

vede ke ztrátě důvěry v týmu a z toho plynoucích vyšších nákladů pro organizaci.  

� Rozporná očekávání: Například pokud vedoucí pracovníci neumějí určit svým 

podřízeným priority. Dále také nevyjasněné priority v rámci rozhodovacích pravomocí 

vedoucích pracovníků (Stavbyvedoucí chce, aby subdodavatel nastoupil na stavbu co 

nejdříve, a výrobní ředitel chce, aby pracovník ještě srazil cenu subdodávky. Přípravář 

výroby poté nemůže uspokojit oba dva své nadřízené). 

� Neproduktivní porady: K tomuto jevu dochází při špatné komunikaci ve skupině, 

kde se na pracovních poradách zaměstnanci „bojí“ vyslovit své názory a připomínky 

k projektu či cílům. Porady v pracovnících zanechávají dojem, že je v rámci plnění 

přidělených úkolů nikam neposunuli, nebo ještě hůř, že jsou pro ně přímo ztrátou času. 

� Časté a neúčelné změny: Jsou to změny, které pracovníci vnímají spíše jako 

překážky v jejich pracovní činnosti. Nejsou-li změny dostatečně vysvětleny a předem 

konzultovány s pracovníky, bývá problém v jejich přijetí.  

� Zadržování informací: Ze špatné informovanosti pracovníků vyplývá jejich 

nejistota, obavy a vnímání nedostatku informací jako hrozby pro splnění zadaných 

úkolů.  

� Nízká kvalita práce: Pokud firma z nějakých důvodů (technických, technologickým, 

finančním) nutí pracovníky vykonávat nekvalitní práci, odráží se toto v jejich nechuti 

pracovat, ztrátě hrdosti na jimi vykonanou práci či přímo v pocitu studu z odvedeného 

výkonu. Kvalitní pracovníci jsou poté těžko udržitelní v takovýchto organizacích.       

 

                                                 

1) Zpracováno volně dle: PERSONÁLNÍ ČINNOSTI A METODY PERSONÁLNÍ PRÁCE, PhDr. Renata Kociánová, Ph.D., Grada publishnig,a.s.,  Havlíčkuv 

Brod 2010, 224 S. ISBN 978-80-247-2497-3, S.39.       
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4.3 Best Employers Česká republika:    

Tato studie vyhodnocuje (na základě dotazníků) spokojenost zaměstnanců a jejich 

vedoucích pracovníků s jejich zaměstnavatelem. Letos proběhl již její 8. ročník. 

Anketu celosvětově provozuje největší poradenská a outsourcingová firma v oblasti 

řízení lidských zdrojů - Hewitt Associates.  Podmínkou pro účast v české anketě je 

alespoň 50 stálých zaměstnanců a minimálně dva roky působení na trhu v České 

republice. Společnosti se pak hodnotí v kategoriích Malé a střední společnosti a Velké 

společnosti. Kritéria umíst ění jsou poté především motivovanost pracovníků, 

efektivita řízení lidských zdrojů, příjmání podnikové politiky zaměstnanci, pohled 

nejvyššího managementu na danou problematiku. Motivace je v této anketě 

definována těmito třemi modely chování: 

� „Zaměstnanci se o firmě vyjadřují pozitivně před svými spolupracovníky, přáteli, 

potencionálními zaměstnanci a klienty. 

� Mají silnou vnitřní touhu pracovat pro firmu i v budoucnosti. 

� Zaměstnanci v práci vynakládají mimořádnou snahu a nasazení, které přispívá 

k lepším výsledkům firmy.“1) 

Pokud se podíváme na výsledky ankety od roku 2004, kdy proběhl první ročník, tak 

zjistíme, že z firem působících na stavebním trhu se v první desítce umístily jen dva 

podniky. A to sice hned v prvním ročníku firma BRAMAC-strešné systémy, spol. s r.o., 

která se umístila na 7. pozici žebříčku. Druhou byla firma Hilti ČR spol. s r.o. Ta se 

umístila v nejlepší desítce ankety hned třikrát. Poprvé v roce 2008 (4. místo), poté 

v roce 2009 (7. místo) a v roce 2011 (9. místo). Je zde tedy vidět s přetrvávající krizí 

postupné zhoršování motivovanosti zaměstnanců této firmy. Krom toho je také nutno 

poznamenat, že tyto firmy jsou výrobci stavebního materiálu (střešní krytiny) a 

výrobcem stavební vrtací, sekací a měřící techniky. Nejedná se tedy o realizační 

                                                 

1) WAS2.HEWITT.COM [online]. 2011, poslední aktualizace 22.11.2011 v 10:21 [cit. 2011-12-4]. Dostupné z 

:http://was2.hewitt.com/bestemployers/europe/czechrepublic/czech/pages/results2011.htm 
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stavební firmy, ale spíše o oblast stavebního průmyslu, který má více smysl průmyslové 

výroby (Pohybující se výrobek, stálost místa výkonu práce atd.).  

Nejúspěšnější v péči o zaměstnance jsou ve výsledcích ankety dlouhodobě firmy 

z oboru IT a farmaceutického průmyslu. Tedy firmy, pro jejichž rozvoj jsou 

klíčoví kvalitní, kvalifikovaní, kreativní a motivovaní pracovníci. Stejně jako pro 

stavebnictví. Proč tedy na předních místech žebříčku nefigurují žádné realizační 

stavební firmy? Neumějí se o své zaměstnance dostatečně starat? Nebo o ankety 

takovéhoto typu vůbec nemají zájem? Myslím si, že ať už je pravdivý první nebo druhý 

uvedený důvod, měl by to být impuls k hlubšímu zamyšlení. Stavební firmy chtějí šetřit 

náklady, ale neuvědomují si, že je nemohou šetřit na svých zaměstnancích. Tento 

způsob šetření je totiž bude v konečném důsledku stát mnohem více, než kdyby se o 

zaměstnance starali pečlivěji a investovali do nich. Firma potom platí jakousi „daň“ 

v podobě menší produktivity, loajality, zájmu o výsledky firmy a nakládání s jejími 

zdroji ze strany zaměstnanců. Firma by naopak měla v krizi vid ět příležitost, jak své 

zaměstnance mnohem více propojit s podnikem a jeho cíly. Je to především proto, 

že v této době mají zaměstnanci větší strach o své místo, jelikož firmy nemají 

dostatek zakázek a poptávka po pracovnících je na trhu práce menší než v době 

stagnace či růstu trhu. Vzhledem k tomu, že v dnešní době má většina zaměstnanců 

dlouhodobou hypotéku a nejistotě na pracovním trhu, cení si mnohem více místa, které 

mají. Toho musí podnik využít ve svůj prospěch a svým kvalitním zaměstnancům 

poskytnout jistotu místa, patřičné finanční ocenění a možnost seberealizace. 

Z těchto aspektů potom bude podnik dlouhodobě těžit.   

Pro doplnění a zpřesnění informací o této anketě jsem se rozhodl kontaktovat přímo 

pracovníky pořádající firmy. Tímto bych jim chtěl poděkovat za ochotu a poskytnuté 

informace.  

Bylo mi sděleno, že za posledních 5 let se v této anketě vyskytly jen 3 stavební podniky. 

Žádný z nich však nebyl ze sféry realizačních firem. Průměrná míra motivovanosti u 

přihlášených podniků působících na stavebním trhu v České republice byla 50 %. 

Polovina jejich zaměstnanců tedy byla motivována dle výše uvedených kritérií 

motivovanosti této ankety. Průměrná motivovanost ve společnostech za posledních 5 let 



 

                                                                                                                                          

57 

je v ČR 48 %. Mezi Best Employers ČR je to potom 74 %. Mezi důvody, proč není 

mezi respondenty více stavebních firem, mi bylo řečeno, že mohou být následující. 

Firmy v tomto oboru nemají zájem o průzkumy motivovanosti a spokojenosti svých 

zaměstnanců. Nebo mají tyto firmy zavedeny vlastní interní průzkumy mezi 

zaměstnanci. Dalším důvodem může být i to, že tato oblast podnikání nepatří mezi 

hlavní prioritní oblasti pro organizátory studie. 
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5 EMPIRICKÁ ČÁST PRÁCE: 

 

V této stěžejní části mé práce Vám nejprve blíže představím společnost UNISTAV 

a.s. Krátce shrnu její historii, cíle, motivační program a strukturu zaměstnanců.  

Poté již bude následovat vlastní kvalitativní výzkum o sledované problematice. 

Nejprve uvedu své pracovní hypotézy, na jejichž základě jsem zpracoval dva 

dotazníky a distribuoval je mezi řadové pracovníky a manažery společnosti. Tyto 

jsou k práci přiloženy jako přílohy.  

K pr ůzkum jsem doplnil ještě řízené rozhovory na základě vypracovaných 

dotazníků.  

Jako další část bude následovat postupné vyhodnocení dotazníkového průzkumu a 

návrhy řešení. Dále pak navrhnu doporučení na zlepšení stavu motivovanosti 

zaměstnanců sledované společnosti. Tyto návrhy a doporučení jsem se rozhodl 

shrnout po vyhodnocení každé pracovní hypotézy zvlášť, vzhledem k větší přehlednosti.   

Chci také poukázat na silné stránky firmy ve vztahu k rozebíranému tématu. 

Poslední kapitolou bude závěr práce, v němž se pokusím shrnout nynější stav 

motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců UNISTAV a.s. a přínosy mé práce.  

Na tomto místě bych chtěl čtenáře upozornit, že v této kapitole bude užíván pojem 

motivátor i pro benefity, které jsou v odborné literatuře zařazeny do kategorie 

hygienických faktorů. Rozhodl jsem se tak vzhledem k v praxi častému užívání 

spojení pojmu motivace a benefitů charakteru hygienických faktorů.      
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5.1 Historie, filosofie společnosti UNISTAV a.s. a její organizační 

struktura: 

Vzhledem k tomu, že téměř veškeré informace uvedené v této podkapitole jsou veřejně 

dostupné z webu společnosti Unistav a.s. (www.unistav.cz), budu se snažit být co 

možná nejstručnější a vystihnout především hlavní momenty, cíle a hodnoty 

společnosti.   

5.1.1 Historie společnosti: 

Společnost vznikla 6. června 1990. Byla založena několika podnikateli, kteří působili 

ve stavebnictví i během své předchozí kariéry. Již od samého počátku si firma zvolila 

cestu, kdy hlavní akcionáři byli zapojeni do vedení podniku. Zároveň vedení společnosti 

rozhodlo, že veškerý zisk bude reinvestovat do rozvoje firmy. Společnost má hlavní 

sídlo v Brně, pobočky v Praze a jiných městech České republiky. Krom ě 

komplexní realizace stavebních děl působí firma jako developer a zabývá se i 

projekční činností. Veškeré oblasti činnosti společnosti je možné si prohlédnout ve 

Výpisu z obchodního rejstříku, či na internetových stránkách společnosti, proto se jimi, 

i vzhledem k tématu této práce, nebudu více zaobírat.    

Společnost působí nejen na českém stavebním trhu, ale také na Slovensku, 

Ukrajin ě a v Rusku. UNISTAV figuruje na stavebním trhu jakožto generální dodavatel 

staveb. Za dobu své existence realizovala firma více jak 200 staveb. Jednalo se jak o 

novostavby, tak rekonstrukce či modernizace stávajících objektů.  

K nejznámějším realizacím patří například IBC Brno, areál BOBY Centrum Brno, 

Dům pánů z Lipé v Brně, Moravská zemská knihovna, Moravský zemský archiv, 

Letecká základna Náměšť nad Oslavou, Obchodní a zábavní centrum Čestlice-Praha, 

Polyfunkční dům META v Brně, Nosticův palác v Praze, Hotel MIURA Čeladná, 

Univerzitní Kampus MU-Brno, Avion Shopping Park Bratislava, Okresní nemocnice 

Nové Město na Moravě a další.  

Koncem ledna 2012 dokončí společnost UNISTAV kompletní rekonstrukci 

nejvýznamnější brněnské památky UNESCO- vily Tugendhat.   
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5.1.2 Filosofie společnosti: 

Krédem společnosti je „ UNISTAV TEAM - Spolehlivý dodavatel Vašich staveb.“  

Společnost se orientuje na kvalitně odvedenou práci a spokojenost investorů. 

Z referenčních dopisů, které jsou dostupné na stránkách společnosti, je zjevné, že tyto 

své cíle se společnosti daří naplňovat. 

Co se týče cílů, které si společnost vymezila v souvislosti s péčí o zaměstnance a 

jejich náborem, jsou to především tyto: 

� Lidé by měli pracovat ve společnosti Unistav a.s. proto, aby produkovali nápady a 

výsledky, nikoliv problémy a papíry.  

� Jednání zaměstnanců by mělo vycházet z jejich nadšení pro práci a na základě 

dobrovolnosti. Zaměstnanci by měli být zodpovědní, samostatní a loajální. 

� Společnost chce mít správné lidi na správných místech, chce se tedy orientovat na 

kvalitní pracovníky a ty si udržet. Nikoliv mít štáby průměrných či dokonce 

podprůměrných zaměstnanců.  

� Dalším z cílů je budovat u zaměstnanců hrdost na značku Unistav a.s. 

� Kvalitní kolektiv, jehož základem je vzájemná důvěra, úcta, kvalitní komunikace a 

dobré vztahy v týmu.  

Musím přiznat, že v tuto chvíli jsem sám zvědavý, jak dopadne výsledek dotazníkového 

průzkumu, při porovnání s výše uvedenými cíly. Do jisté míry tím zjistíme, jak moc se 

daří vedení společnosti její cíle naplňovat a co o tom myslí samotní zaměstnanci.  

5.1.3 Organizační struktura firmy: 

Tato se v průběhu existence společnosti měnila a vyvíjela až do současné podoby, 

kterou představuje základní členění na samostatné divize- týmy. Základním článkem 

každého týmu ve firmě je manažer. Veškeré řízení probíhá na základě ekonomických 

vztahů. Centralizované jsou potom zakázkové, účetní, finanční a investiční oddělení. 

Schéma na následující straně naznačuje organizační struktury firmy.  
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Schéma-5.1.: Organizační struktura společnosti Unistav a.s. 

 

Zdroj: interní materiály firmy – upraveno autorem. 

Podrobné členění jednotlivých divizí je přiloženo, jakožto příloha č. 2, této práce. 

5.2 Struktura zaměstnanců sledované společnosti: 

Před vypuknutím celosvětové hospodářské krize v roce 2008, se počet zaměstnanců 

firmy Unistav a.s. pohyboval kolem pěti set. Jelikož krizí bylo (a stále je) značně 

zasaženo i stavebnictví, byl tento počet snížen na současných 311 zaměstnanců (k 

10.2.2011).  

Zaměstnanci jsou rozděleni do tří skupin. A to sice na THP pracovníky, dělníky a 

ostatní. Do THP pracovníků jsou zahrnuti pracovníci vykonávající duševní činnosti, 

projektanti, účetní, vedoucí pracovníci, asistentky atd. Mezi dělníky jsou počítáni 

vlastní výrobní dělníci na stavbách, údržbáři, opraváři a pracovníci obsluhy 

provozovaných zařízení (mycí linka, čerpací stanice) a objektů ve správě podniku. Počet 

výrobních dělníků je ovlivněn skutečností, že je společnost Unistav a.s. inženýrskou 
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organizací a zajišťuje si tedy většinu prováděných prací najímáním odborných 

realizačních firem- subdodavatelů. Do kategorie pracovníků ostatní patří především 

brigádníci.  

5.2.1 Struktura zaměstnanců dle pracovního zařazení: 

V následující tabulce a grafu je přehledně uvedeno rozdělení zaměstnanců dle jejich 

pracovního zařazení: 

Tabulka-5.1.: Struktura zaměstnanců společnosti Unistav a.s. dle pracovní pozice        

Pracovní pozice 
Rok THP Dělník Ostatní Celkem 

2005 250 254 26 530 
2006 245 225 14 484 
2007 254 238 6 498 
2008 235 206 3 444 
2009 185 119 2 306 
2010 191 117 3 311 

Zdroj: interní materiály firmy – zpracováno autorem. 

Graf-5.1.: Graf vývoje struktury zaměstnanců společnosti Unistav a.s. od roku 2005 

Sruktura zam ěstnanc ů Unistav a.s. dle pracovní pozice
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 Zdroj: interní materiály firmy – zpracováno autorem. 
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Z grafu a tabulky uvedených na předchozí straně je zřetelně vidět, jak pokles nových 

zakázek ve stavebnictví v roce 2009 ovlivnil počty jednotlivých skupin 

zaměstnanců. Mezi roky 2008 a 2009 je pokles počtu dělníků o téměř 90 zaměstnanců. 

Stejně tak u pracovníků THP je viditelný pozvolnější pokles počtu pracovníků, 

s počátkem na přelomu let 2007 a 2008. Od stavu 254 zaměstnanců v roce 2007 až po 

současných 191 THP. Trend úbytku brigádníků je zřetelný již od roku 2006. Myslím si, 

že v tomto směru by se společnost měla vrátit zpět k číslům z roku 2006 a vychovávat si 

nastávající absolventy již v průběhu jejich magisterského studia. Další trend, kterého si 

můžeme v grafu povšimnout je, že se zvyšuje poměr THP pracovníků k dělníkům. Toto 

je zapříčiněno ztíženou možností (méně zakázek) plynule využívat výrobní dělníky tak, 

aby byli pro podnik rentabilní. Z hlediska ekonomického, je pro firmu potom 

výhodnější si najímat subdodavatelé.  

V procentuálním vyjádření jsou THP pracovníci, za poslední sledovaný rok, zastoupeni 

v 61,41%. Dělníci tvoří 37,62% pracovníků firmy a ostatní pracovníci jsou zastoupeni 

0,97%. Je zde tedy zřejmé, že stěžejní částí zaměstnanců společnosti Unistav a.s. jsou 

THP pracovníci.  

5.2.2 Struktura zaměstnanců společnosti Unistav dle věku, pohlaví a stupně 

dosaženého vzdělání v roce 2010:  

Tabulka-5.2.: Struktura zaměstnanců společnosti Unistav a.s. dle věku pracovníků      

Věk Počet pracovník ů Podíl v %  
      

20-29 56 18,01 
30-39 94 30,23 
40-49 67 21,54 
50-59 82 26,37 
60-69 12 3,85 
CELKEM:  311 100 

Zdroj: interní materiály firmy – zpracováno autorem. 

Bližším pohledem na tuto tabulku zjistíme, že téměř 48,24 % zaměstnanců je ve firmě 

mladších čtyřiceti let. Z toho 18,01 % připadá na zaměstnance mladší třiceti let. To je 

poměrně příznivé číslo vzhledem k budoucnosti podniku, co se týče personální stránky 
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vedení. Při poměrně nízké fluktuaci, která se odhadem personálního oddělení pohybuje 

okolo 10 %, má firma vyhlídky (při velice optimistickém odhadu) vychovat si cca 50 

kmenových pracovníků, kteří mohou v budoucnu firmu „táhnout“. Je ale nezbytně 

nutné, zabývat se motivy těchto jednotlivých „mladých“ pracovník ů a snažit se je 

uspokojit. Vytvářet tak loajalitu k podniku hned v prvních letech po nástupu 

pracovníka do firmy. Usměrnit pracovníka potřebným směrem a nechat jej dojít k 

přijmutí společného cíle společnosti. Starší a letití pracovníci si musejí vědomě 

vychovávat svoje nástupce. K tomuto je ale za potřebí opravdu synergického 

pracovního prostředí, kde starší pracovníci, plně podporují své „nástupce“ a ti se naopak 

snaží odvést své maximum pro splnění cílů. Pracovníků ve věkovém rozmezí 40-59 let 

je ve firmě 47,91 %. U těchto pracovníků, kteří již mají značnou praxi a zkušenosti, se 

předpokládá, že jsou „baterií“ firmy. Rekrutuje se z ní také většina vedoucích 

pracovníků. Musíme si uvědomit, že tato věková kategorie bude mít zcela odlišné 

motivy a preference, nežli jejich mladí kolegové. Pracovníků starších šedesáti let jsou 

ve firmě necelá 4 %. 

Průměrný věk pracovníků společnosti Unistav a.s. je 41,28 roku.   

Tabulka-5.3.: Struktura zaměstnanců společnosti Unistav a.s. dle pohlaví pracovníků 

Věk 
Počet 

pracovník ů Podíl v % 
      

Muž 255 81,99 
Žena 56 18,01 
CELKEM:  311 100 

Zdroj: interní materiály firmy – zpracováno autorem. 

V této tabulce můžeme pozorovat více jak čtyř pětinový podíl mužů ve firmě. 

Stavebnictví je dlouhodobě oborem, kde mají muži, co do počtu převahu. Ženy ve 

sledované firmě pracují převážně na finančním a právním oddělením, popřípadě 

jako asistentky. Samozřejmě jsou ženy zastoupeny i ve výrobní divizi, ale v menší 

míře.  
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Tabulka-5.4.: Struktura zaměstnanců společnosti Unistav a.s. dle dosaženého vzdělání    

Typ vzd ělání 
Počet 
zaměstnanc ů Podíl v % 

Vysokoškolské doktorské vzdělání 11 3,54 
Vysokoškolské magisterské vzdělání 82 26,37 
Vysokoškolské bakalářské vzdělání 2 0,64 
Vyšší odborné vzdělání 7 2,25 
Úplné střední odborné vzdělání a maturitou 90 28,94 
Úplné střední všeobecné vzdělání s maturitou 2 0,64 
Úplné střední odborné vzdělání s výučním listem 115 36,98 
Základní vzdělání 2 0,64 
CELKEM 311 100 

Zdroj: interní materiály firmy – zpracováno autorem. 

Největší podíl (36,98%) mají zaměstnanci se středním vzděláním s výučním listem. Tito 

tvoří především divizi monolitů, HSV a PSV. Tato skupina pracovníků se sice jeví 

jakožto poměrně významná, jelikož ale není předmětem průzkumu provedeného v rámci 

této práce, nebudu se jí více zabývat. Mnohem zajímavější, vzhledem k výzkumu 

provedeném v rámci této práce, jsou skupiny pracovníků s vysokoškolským 

magisterským vzděláním (28,69%) a skupina s dosaženým úplným středním 

odborným vzděláním s maturitou (29,27%). Tito pracovníci zastávají klíčové pozice 

ve firmě a právě na ně (společně s početně nevýznamnými skupinami THP pracovníků 

dle tabulky 5.4.) je zaměřen provedený výzkum. Tito tvoří páteř firmy. Jsou to 

pracovníci na pozicích hlavních stavbyvedoucích, stavbyvedoucích, výrobních 

přípravářů, rozpočtářů, obchodníků a vedoucích divizí.       

5.3 Motivační program společnosti Unistav a.s.:  

Motivační program čítá rozmanité množství hmotných i nehmotných motivačních 

prostředků pro zaměstnance firmy. Motivační program byl vypracován ještě před 

příchodem ekonomické krize. S jejím příchodem a průběhem byly však mnohé 

zaměstnanecké výhody pozastaveny, zrušeny či zkráceny. U těch, u kterých se tak stalo, 

je tato skutečnost uvedena.  
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5.3.1 Odměňování zaměstnanců: 

Zaměstnanci společnosti Unistav a.s. jsou odměňování na základě 

vnitropodnikových směrnic. S novými zaměstnanci jsou uzavírány individuální 

smluvní mzdy dle druhu práce, na kterou je zaměstnanec přijmán. Zaměstnanec je 

potom zařazen dle charakteristiky technicko-hospodářské funkce do tarifního stupně. 

Výši mzdy poté navrhuje ředitel příslušné divize a schvaluje generální ředitel. 

Smluvní mzda musí odpovídat minimálně mzdovému tarifu, odpovídající tarifnímu 

stupni příslušné mzdové třídy, platnému ke dni sjednání smlouvy. Smluvní mzdy se se 

zaměstnanci sjednávají převážně na dobu neurčitou. Mzdu poté zaměstnanec obdrží 

vždy 12. den následujícího měsíce, než kdy mu vznikl nárok na mzdu. Ta je potom 

zaměstnanci převedena na bankovní účet vedený u tuzemského bankovního ústavu.  

5.3.1.1 Některé příklady nástupních platů zaměstnanců společnosti Unistav a.s.:       

� Absolventi: cca 18 000-20 000 Kč 

� Stavbyvedoucí, rozpočtáři, přípraváři s min. 3 roční praxí: cca 25 000-30 000 Kč 

� Hlavní stavbyvedoucí a přípraváři s praxí a autorizací: cca 30 000-37 000 Kč 

� Vedoucí pracovníci: cca 45 000 Kč 

5.3.1.2 Pohyblivé části mzdy: 

Jsou stanoveny na základě individuálního hodnocení pracovníka a jeho přínosu 

firm ě. Hodnocení provádí přímý nadřízený pracovníka a personální ředitel. Pohyblivé 

složky mzdy ve sledované společnosti jsou používány následující:  

� Osobní ohodnocení: Je používáno především za cílem zvýšení zainteresovanosti 

zaměstnanců na kvalitním a včasném řešení přidělených úkolů. Toto hodnocení je 

prováděno čtvrtletně, řediteli jednotlivých divizí, popřípadě jejich pověřenými zástupci 

a hodnotí se v něm následující kategorie:  

- Schopnost komunikace 

- Zodpovědnost přístupu k práci 
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- Tvořivost a flexibilita 

- Dodržování termínů a rychlost práce 

- Odbornost/profesionalita 

- Kvalita práce provedené sledovaným zaměstnancem 

Zaměstnanci jsou potom v každé z uvedených kategorií hodnoceni celými body 

v rozmezí od 1 – 3 body. Po sečtení hodnocení v jednotlivých kategoriích je potom 

zaměstnanci dle vnitropodnikových směrnic přiřknuta odměna v příslušné výši. Tuto 

částku jakožto poslední instance schválí generální ředitel společnosti. Zaměstnanec je 

poté informován o výši jeho osobního ohodnocení za dané období.  

� Měsíční prémie: Jejich hlavním úkolem má být zajištění dostatečné motivace 

zaměstnanců s ohledem na krátkodobé úkoly. Řadovým pracovníkům určuje výši 

měsíční prémie ředitel jejich divize. Top managementu určuje výši těchto prémií 

generální ředitel společnosti.  

Při určování měsíčních odměn je přihlíženo k míře osobní iniciativy a angažování 

zaměstnance při plnění přidělených úkolů, příspěvky a podněty zaměstnance pro 

zlepšení efektivity pracovního procesu, přínos pracovníka pro tým, šíření dobrého 

jména společnosti, kvalita a rychlost práce odváděné daný měsíc pracovníkem.  

Základnou pro výpočet měsíčních prémií je potom smluvní mzda a osobní hodnocení 

zaměstnance v daném období. Do roku 2006 byly měsíční prémie v maximální výši 15-

30 % dle pozice zastávané pracovníkem. Do roku 2009 byly tyto maximální hodnoty 

sníženy na rozmezí 10-22%. Od ledna roku 2009 byly poté tyto měsíční prémie dočasně 

sníženy až na rozmezí 0-5%. Generální ředitel je poté oprávněn prémie jednotlivým 

pracovníkům a divizím pozastavit či odebrat a to na základě například neplnění 

přidělených úkolů.  

� Roční prémie: Tyto se dělí na individuální a kolektivní roční prémie. U 

individuálních ročních odměn jsou jednotlivým ředitelům divizí stanoveny rozhodující 

ukazatele plánu fiskálního roku generálním ředitelem a na jejich základě, 

s předpokladem jejich splnění, individuálními přísliby roční odměny. Kolektivní roční 



 

                                                                                                                                          

68 

odměny jsou stanoveny ostatním zaměstnancům, jakožto kolektivní přislib roční 

odměny minimálně se dvěma měřitelnými rozhodujícími úkoly plánu fiskálního roku. 

Třetí ukazatel může být například hodnocený s vazbou na plnění ročního úkolu celé 

společnosti či divize. V příslibu generálního ředitele je roční odměna navržena jako 

součin sumy smluvních platů kolektivu a z ní přiznaného procenta odměny za splnění 

ukazatele. 

� Cílové odměny: Zde se jedná o odměny za úspěšně dokončené projekty. Především 

dokončené stavby, ale například i získané zakázky. Zainteresovaní zaměstnanci jsou 

poté jednotlivě nebo kolektivně odměněni částkou odvislou od hrubého zisku dané 

stavby. Tyto odměny byly od ledna roku 2009 dočasně sníženy.  

� Odměny z fondu vedoucího: Slouží hlavně k operativnímu odměnění přínosných 

nápadů vzešlých od řadových pracovníků, či splnění mimořádných úkolů. Tímto 

fondem disponují všichni vedoucí pracovníci. Mohou odměňovat i pracovníky z jiných 

divizí. Maximální jednorázová hodnota odměny je stanovena na 3000 Kč. Množství 

odměn obdržených jednotlivými pracovníky není omezen. Limit fondu vedoucího 

určuje vždy na pololetí finanční ředitel. Orientační základnou je výše základních 

smluvních mezd.  

� Odměny za věrnost firm ě: Byly zavedeny v roce 2003 a vypláceny byly společně 

s měsíční mzdou za měsíc, v němž zaměstnanec dovršil daný počet odpracovaných let 

pro společnost Unistav a.s. Za 5 let ve firmě byla odměna stanovena na 5000 Kč, za 10 

let na 10 000 Kč a za 15 let 20 000 Kč. Tato forma odměn byla v roce 2009 dočasně 

zrušena. 

5.3.2 Zaměstnanecké výhody:     

� Pružná pracovní doba: Zaměstnanci mají pracovní dobu stanovenou na 40 hodin 

týdně. Není ale určen přesný začátek a konec denní pracovní doby. Pracovník může 

začínat mezi 6:30 až 8:00 hodin. Polední přestávka je hodinová a nezapočítává se do 

pracovní doby. Kluzný začátek pracovní doby je pro zaměstnance sice zajímavý, jeho 

účinek ale klesá se „zvyky“ týmu. V různých divizích jsou pracovníci zvyklí začínat 
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v různou dobu, ale v rámci jednotlivých divizí začínají pracovníci pracovat právě dle 

zaběhlých zvyků většiny.  

� Stravování: Pracovníkům jsou poskytovány stravenky a v případě pracovních cest 

stravné. Tyto výhody je však možné uplatňovat pouze zvlášť. Stravenky jsou 

zaměstnancům poskytovány ve výši 55 Kč (zaměstnanec hradí 30 Kč) pro Brno a pro 

Prahu ve výši 60 Kč (zaměstnanec hradí 35 Kč). Stravné má sazby následující:      

- Pracovní cesta 5-12 hodin - 58 Kč 

- Pracovní cesta 12-18 hodin – 88 Kč 

- Pracovní cesta více než 18 hodin – 138 Kč 

- Pracovní cesta déle než 18 hodin pro oblast Praha – 163 Kč 

� Sociální fond: Slouží pro pomoc zaměstnancům ve složitých životních situacích a 

pro podporu jejich kulturního vyžití a péči o zdraví. Zaměstnancům jsou z tohoto fondu 

poskytovány půjčky. Dále pak slouží na zdravotní péči a rehabilitaci zaměstnanců, 

sportovní a kulturní akce, sociální výpomoc a také jsou z něj hrazeny příspěvky na 

stravování zaměstnanců.  

� Dovolená: Je poskytována v zákonné výši, tedy 4 týdny. Navíc má každý 

zaměstnanec možnost jednou za měsíc využít krácení pracovní doby v podobě jednoho 

dne neplaceného volna. 

� Příspěvek na penzijní připojištění: Tento příspěvek je fixní a společný pro všechny 

zaměstnance a činí 300 Kč/měsíc. Na tento benefit má zaměstnanec nárok po jednom 

roce odpracovaném pro společnost. V lednu 2009 došlo k dočasnému zrušení těchto 

příspěvků.  

� Zaměstnanecké akcie: Tyto se přidělují jednotlivým zaměstnancům po dvou letech 

odpracovaných ve firmě. Akcie jsou přidělovány na jméno a mají hodnotu 1000 Kč. 

Majitelé těchto akcií mají nárok na vyšší příspěvek na dovolenou a mohou se účastnit 

valných hromad. Akcie musí každý zaměstnanec obhajovat v následujícím roce. 
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� Služební automobil: Společnost Unistav a.s. disponuje vozovým parkem o cca 130ti 

automobilech. Všichni vedoucí pracovníci, hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí a 

někteří THP pracovníci mají k dispozici služební automobil. Každý zaměstnanec 

dostane předem stanovený limit kilometrů na měsíc podle vzdálenosti jeho bydliště od 

pracoviště a potřebě služebních cest. Kilometry, které projede zaměstnanec nad 

stanovený limit, se převádějí do soukromých cest. Měsíčně přitom musí vykázat 

minimálně 300 soukromých kilometrů. Pro sledování ujetých kilometrů a polohy 

vozidla využívá společnost systém Carnet.  

� Mobilní telefon: Všichni pracovníci mají k dispozici mobilní telefon. Individuálně 

mají potom určené měsíční limity pro využívání služeb mobilního operátora. Při 

překročení limitu je částka zaměstnanci stržena ze mzdy v následujícím měsíci, není-li 

toto překročení zapříčiněno pracovními hovory. Komunikace mezi zaměstnanci firmy 

navzájem je zdarma.  

� Notebook: Projektoví manažeři, hlavní stavbyvedoucí a někteří THP pracovníci mají 

k dispozici notebook. Tento mohou používat i k osobnímu užití. Pracovníci, kteří 

netráví většinu pracovní doby v kanceláři, mají navíc k dispozici mobilní připojení 

k internetu.  

� Zdravotní péče: Ve spolupráci s lékaři jak v Praze, tak v Brně, zajišťuje pro své 

zaměstnance 1x za rok preventivní zdravotní prohlídku. Dále firma zajišťuje pro 

zaměstnance, kteří mají zájem každoročně očkování proti chřipce.  

� Příspěvky na dovolenou: Firma každoročně pořádá pro své zaměstnance a jejich 

rodiny letní a zimní týdenní zahraniční pobyt. Zimní zájezdy jsou lyžařské do oblasti 

Alp a letní zájezdy jsou pořádány do Jižní Evropy. Příspěvek na zaměstnance je poté, 

pokud je akcionářem, v hodnotě 10 000 Kč. Pokud akcionářem není, je příspěvek 3000 

Kč. Tento příspěvek je maximální možný na jednoho zaměstnance a rok. I tato 

zaměstnanecká výhoda je ale jednou z těch, které byly počátkem roku 2009 dočasně 

zrušeny.  

� Dárky pro zaměstnance: Dostávají zaměstnanci k narozeninám, či při významných 

výročích společnosti. Jedná se především o hmotné dary, jako je oblečení, kosmetika, 
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doplňky, víno atd. Při významném jubileu dostávají zaměstnanci poukaz pro dvě osoby 

na třídenní pobyt v lázních.  

� Vzdělávání zaměstnanců Unistav a.s.: Vzdělávání probíhá ve společnosti ve dvou 

rovinách. První je rovina povinného vzdělávání, která je regulována na základě zákonů, 

norem, vyhlášek. Druhou je nepovinné vzdělávání zaměstnanců (profesní kurzy, 

manažerské kurzy, jakost, odborné semináře, výuka jazyků, možnost dosahovat vyššího 

stupně vzdělání při zaměstnání).  

� Firemní akce pro zaměstnance: Unistav a.s. také pořádá mnoho kulturních akcí pro 

své zaměstnance. Jedná se buď o akce celopodnikové, nebo akce jednotlivých divizí. 

Dvakrát za rok je organizované tzv. „setkání mladých“, kde jsou všichni zaměstnanci 

společnosti mladší než 35 let. Tato akce je dvojdenní a je spojena s team buildingovým 

programem či vzděláváním těchto zaměstnanců.        
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5.4 Metodologie výzkumu:  

Stanovil jsem si tři pracovní hypotézy. Dvě se týkají otázek spokojenosti a motivace 

zaměstnanců, z jejich vlastního pohledu. Třetí je zaměřena na pohled vedoucích 

pracovníků na tuto problematiku. Na základě stanovených pracovních hypotéz (jsou 

uvedeny v kapitole 5.5) jsem sestavil dva dotazníky. Jeden byl distribuován všem 

THP pracovníkům firmy Unistav a.s. (s výjimkou vedoucích pracovníků). Pro ty 

byl ur čený druhý dotazník. Může se pak nabízet zajímavý prostor pro srovnání 

pohledu zaměstnanců s pohledem vedoucích pracovníků na zkoumanou problematiku. 

K tomu by měl přispět i fakt, že dotazník pro vedoucí pracovníky vychází z dotazníku 

sestaveném pro řadové zaměstnance firmy.  

Dále jsem výzkum doplnil o dva řízené rozhovory s vedoucími pracovníky firmy a 

dva s řadovými pracovníky. Jejich odpovědi budou sloužit pro dokreslení výsledků 

výzkumu. Vzhledem k tomu, že ve sledované firmě pracuji již více než rok, budu se 

snažit svoji práci obohatit i o své osobní postřehy ke zkoumanému tématu.  

Sledovaná firma má v současnosti přibližně 311 zaměstnanců. Z toho je 117 

dělníků. Tito pracovníci nebyli cílovou skupinou. Zbývá nám tedy 194 THP. 

Z tohoto čísla je 9 pracovníků top managementu (nebyli cílovou skupinou) a 18 

pracovníků middle managementu, kteří mají v náplni práce mimo jiné vedení 

svého týmu (právě tito byli osloveni s dotazníkem pro vedoucí pracovníky). 

Z těchto počtů vychází 167 respondentů, kteří jsou řadovými zaměstnanci firmy. 

Návratnost dotazníků, které byly distribuovány online, do emailových schránek 

zaměstnanců, se pohybovala kolem 55 %. U vedoucích pracovníků to bylo 10/18 

navrácených dotazníků a u řadových zaměstnanců to bylo 92/167 dotazníků.   
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5.5 Pracovní hypotézy:       

5.5.1 První pracovní hypotéza: 

Spokojenost a postoje k práci zaměstnanců firmy Unistav a.s.: 

Předpokládám, že respondenti budou nejvíce motivováni finančními odměnami a 

možností vlastní seberealizace za pomoci zajímavé vykonávané práce. Nespokojeni 

naopak budou s organizací práce a úrovní vstupních podkladů pro svou práci. Pro 

pracovníky THP, kteří tráví většinu pracovního času v kancelářích, předpokládám, 

že by uvítali možnost využívat zaměstnanecké výhody „práce z domova“. Další 

z mých předpokladů se týká možnosti osobního rozvoje zaměstnanců, kde si myslím, že 

by zaměstnanci uvítali větší možnost výběru kurz ů a seminářů.  

5.5.2 Druhá pracovní hypotéza: 

Vztahy na pracovišti:   

Domnívám se, že vztahy na pracovišti a komunikace jsou dobré a většina 

zaměstnanců s nimi bude spokojena. A to jak pracovní vztahy a komunikace 

horizontálního, tak i vertikálního charakteru. Dále očekávám, že by zaměstnanci 

uvítali lepší vymezení a sladění pravomocí a odpovědnosti.  

5.5.3 Třetí pracovní hypotéza: 

Pohled vedoucích pracovníků:  

Zde si dovolím tvrdit, že jako hlavní motiv zaměstnanců uvidí vedoucí pracovníci 

především finanční odměny.  Co se týče přístupu přímého nadřízeného k jeho 

zaměstnancům, myslím si, že budou zaměstnanci více kritičtí v jejich pohledu, než 

samotní vedoucí pracovníci. Naopak shodovat se budou se zaměstnanci v otázkách 

pracovních vztahů a komunikace ve firmě. 
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5.6 Struktura respondentů:  

5.6.1 Struktura respondentů dle pohlaví: 

Graf-5.2.: Struktura respondentů dle pohlaví   

 

 

 

 

V grafu 5.2. je znázorněno rozdělení respondentů dotazníkového průzkumu, určeného 

řadovým zaměstnancům, dle jejich pohlaví. Z celkového počtu 92 pracovníků, kteří 

na dotazník odpověděli, bylo 25 žen a 67 mužů. Což odpovídá tomu, že 27 % 

respondentů, kteří na dotazník reagovali, byly ženy a 73 % respondentů byli muži.  

Když tato čísla srovnáme s celkovým počtem zaměstnanců a odečteme dělníky, top 

management a vedoucí pracovníky (kteří jsou všichni muži a nebyli cílovou skupinou 

pro tento dotazník) zjistíme, že maximální počet mužských respondentů mezi řadovými 

pracovníky je 111. Žen potom mohlo maximálně odpovědět 56. Procentuálně tedy 

odpovědělo 60,36 % mužů, kteří byli cílovou skupinou a 44,64 % žen z cílové 

skupiny. Tato poměrně vysoká návratnost je jistě zapříčiněna i ochotnou součinností při 

distribuci dotazníků, ze strany personálního ředitele firmy Unistav a.s., pana PhDr. 

Marka Navrátila, PhD.  

Rozdělení respondentů dle pohlaví u dotazníků určených vedoucím pracovníkům 

neuvádím záměrně. Především proto, že veškeří oslovení vedoucí pracovníci, kteří mají 

v popisu své práce i vedení lidí jsou pohlaví mužského. Ženy na vedoucích pozicích ve 

firmě Unistav a.s. nemají vedení lidí jakožto jejich pracovní náplň.  

Muži
73%

Ženy
27%

Struktura respondent ů dle pohlaví

Muži Ženy
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5.6.2 Struktura respondentů dle stupně dosaženého vzdělání:  

Graf-5.3.: Struktura respondentů dle stupně dosaženého vzdělání        
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0

10

3

26

6 7
2

38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Stupeň dosaženého vzd ělání

P
o
č
et

 r
es

po
nd

en
t
ů

Základní vzdělání

Středoškolské odborné
vzdělání s výučním listem

Středoškolské odborné
vzdělání s maturitou

Středoškolské všeobecné
vzdělání s maturitou

Vyšší odborné vzdělání

Vysokoškolské-bakalářské

Vysokoškolské-magisterské

Vysokoškolské-doktorské

 

V tomto grafu (5.3.) rozdělujícím respondenty dle stupně dosaženého vzdělání je 

zřetelné, že největší počet respondentů má vysokoškolské magisterské vzdělání (41 

%). Druhou nejpočetněji zastoupenou skupinou jsou respondenti s odborným 

středním vzděláním s maturitou (28 %). Další skupiny jsou již zastoupeny v menším 

poměru a to sice 11 % respondentů s vysokoškolským doktorským vzděláním, 8 % 

respondentů s dosaženým vyšším odborným vzděláním, 7 % respondentů se 

středoškolským všeobecným vzděláním s maturitou, 3 % respondentů se středním 

vzděláním s výučním listem a konečně 2 % respondentů s dosaženým vysokoškolským 

bakalářským stupněm vzdělání. Pracovníci s dosaženým základním vzděláním v tomto 

vzorku respondentů obsaženi nebyli.  

Jedná se o rozdělení dosaženého vzdělání u řadových zaměstnanců. U vedoucích 

pracovníků jsem se na stupeň dosaženého vzdělání nedotazoval.  
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5.6.3 Struktura respondentů dle délky trvání jejich pracovního poměru ve 

společnosti Unistav a.s.: 

Graf-5.4.: Struktura respondentů dle délky pracovního poměru         

Struktura respondent ů dle délky pracovního pom ěru s Unistav a.s.

8

19

39

24

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Délka trvání pracovního pom ěru

P
o
č
et

 re
sp

on
de

nt
ů

0-3 měsíce

4-12 měsíců

1-3 roky

4-10 let

11 a více let

 

Je vidět, že většina respondentů u firmy pracuje delší dobu než 4 roky. Nejvíce 

zastoupenou skupinou jsou respondenti pracující pro společnost 4 až 10 let, 

konkrétně 42 %. Druhá nejpočetnější je skupina pracovníků, kteří pro společnost 

pracují již více než 11 let (26 %), následovaná skupinou pracovníků, jejichž pracovní 

poměr trvá 1 až 3 roky (21 %). Respondenti pracující u firmy 4 až 12 měsíců jsou 

zastoupeni v 9 % případů. Pracovníci ve zkušební době se výzkumu zúčastnili ve 2 %.  

Při vyhodnocování odpovědí respondentů se budu zajímat i o rozdíl mezi názory 

dlouhodobých zaměstnanců, kteří pracují u firmy více jak 4 roky (68 % zúčastněných 

respondentů) a zaměstnanců „nových“, kteří jsou u firmy 3 a méně let (32 % 

respondentů). 
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5.7 Vyhodnocení pracovních hypotéz, dílčí doporučení a závěry: 

5.7.1 VYHODNOCENÍ PRVNÍ PRACOVNÍ HYPOTÉZY - Spokojenost a postoje 

k práci zaměstnanců firmy Unistav a.s. (viz. 5.5.1):  

U první pracovní hypotézy se budu zabývat motivátory (a hygienickými faktory), 

které respondenti uvedli, jako nejvíce motivující a podporující jejich spokojenost 

při výkonu jejich pracovní náplně. Dále se budu zabývat oblastmi, ve kterých 

očekávám jistou míru nespokojenosti mezi zaměstnanci. V neposlední řadě jsem se 

v rámci této pracovní hypotézy rozhodl prozkoumat zájem THP zaměstnanců o, 

v poslední době velice oblíbený benefit mezi českými zaměstnanci, a to sice možnost 

využívání tzv. „home office“. U možnosti osobního růstu, který společnost svým 

zaměstnancům poskytuje, se budu snažit potvrdit (či vyvrátit)  své tvrzení, že by 

zaměstnanci uvítali větší možnost výběru školení a seminářů, kterých se mohou 

zúčastnit. 

5.7.1.1 Vlastní vyhodnocení hypotézy: 

Graf-5.5.: Odměny, které respondenti uvedli jako ty, které je nejvíce motivují         
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Respondenti, tedy zaměstnanci společnosti Unistav a.s., potvrdili  ve svých odpovědích 

v rámci výzkumu zaměřeného na motivaci a spokojenost zaměstnanců sledované 

společnosti moje predikce z pracovní hypotézy. A to tím, že nejvíce motivujícími 

prvky pro jejich pracovní výkon se staly finanční odměny vázané na kvalitu jimi 

odvedeného výkonu (79 %). Tedy různé formy měsíčních, ročních či cílových odměn 

a prémií. Na druhém místě v pomyslném žebříčku oblíbenosti zaměstnaneckých 

výhod se v těsném závěsu umístila výše mzdy (71 %).  

Pro někoho možná překvapivě, před stravenkami, mobilním telefonem, služebním 

autem a ostatními hmotnými benefity, se na třetím a čtvrtém místě umístily benefity 

nehmotné. Třetí bylo s 58 % projevení uznání od vedoucích pracovníků za dobře 

odvedenou práci. Čtvrté potom vlastní uspokojení z dobře vykonané práce s 54 %. 

Tyto „benefity“ nesmí být vedením podceňovány a naopak top management musí 

usilovat o vzdělávání středního managementu v tomto směru. Toto povede k zlepšení 

atmosféry na pracovišti. Důsledkem toho pak může být například lepší komunikace, 

zvýšení důvěry na pracovišti, větší „zápal“ pracovníků pro kvalitní a včasné plnění 

přidělených úkolů a cílů. Navíc tato forma motivování pracovníků stojí firmu jen 

náklady na vzdělávání středního managementu v ohledu motivování a vedení lidí 

v týmu, které si může firma dát do nákladů v plné výši. Oproti finančním 

odměnám neztrácejí při jejich správném používání svůj motivační účinek 

z dlouhodobého hlediska. V odborné literatuře se uvádí, že nová (nebo vyšší) finanční 

odměna ztrácí svoji motivační váhu přibližně za půl roku. I když tato doba je 

individuální, je to vlastně čas, po který zaměstnanec vnímá zvýšení odměny jako 

polepšení si. Jakmile si ale zaměstnanec na odměnu zvykne, již ho nemotivuje a naopak 

hrozí, že při jejím snížení v budoucnu vyvolá toto snížení u zaměstnance pocit 

nespokojenosti.  

34 % respondentů uvedlo jako motivátor pro odvádění kvalitních pracovních 

výkonů možnost získání zaměstnaneckých akcií a využívání služebního automobilu 

i k soukromému využití. Zde mě poměrně překvapil počet respondentů, které motivuje 

možnost vlastnit zaměstnanecké akcie společnosti Unistav a.s. Domnívám se, že 

zaměstnance může na tomto benefitu přitahovat možnost alespoň minimálně se podílet 

na formování firemní politiky a jistě i motiv finanční. U služebního automobilu si 
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myslím, že největší podíl zaměstnanců, kteří uvedli tento motivátor, se bude rekrutovat 

ze skupiny zaměstnanců starších třiceti let. Především z pracovníků s rodinami, kteří 

jsou vlastníci jednoho osobního vozidla, čí osobní vozidlo nevlastní. Služební auto i pro 

osobní účely potom může znamenat levné řešení mobility rodiny pracovníka.  

Mobilní telefon a notebook i pro vlastní užití je motivační pro 17 % respondentů, 

následovaný stravenkami s 11 % odpovědí respondentů. Nejméně přitažlivým 

benefitem je pro respondenty příspěvek na penzijní připojištění (9 %).  

Pokud budeme vycházet z předpokladu, že firmy poskytují svým zaměstnancům 

benefity na základě jejich zájmu o ně, nabízí se zde srovnání s výsledky výzkumu 

týkajícího se zaměstnaneckých benefitů, poskytovaných oslovenými společnostmi, 

realizovaným společností ING Pojišťovna ve spolupráci se Svazem průmyslu a 

dopravy ČR. Tento výzkum probíhá již pátým rokem (poslední dva ročníky ve 

spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy). Letos výzkum proběhl v měsíci červnu a 

zúčastnilo se jej 112 společností. Z významněji zastoupených odvětví lze uvést 55 % 

společností ze zpracovatelského průmyslu, 10 % společností ze stavebního průmyslu a 

11 % společností provozujících obchodní činnost.  

Daňově zvýhodněné benefity poskytuje svým zaměstnancům 98 % oslovených 

společností. Mezi společnostmi nejoblíbenější poskytované benefity patří vzdělávání 

(78 %), penzijní připojištění (71 %), stravenky (68 %) a životní pojištění (54 %). 

Nejvíce rostoucím daňově zvýhodněným benefitem oproti minulým rokům je 

vzdělávání (+11 % společností), životní pojištění (+5 %) a penzijní připojištění (+2 %).        

Daňově nezvýhodněné benefity poskytuje svým zaměstnancům dokonce 99 % 

z oslovených společností. Nejrozšířenější jsou potom mobilní telefon (84 %) a služební 

automobil (80 %). Pouze kolem třetiny firem poskytuje svým zaměstnancům benefity 

jako jsou 13. plat, zaměstnanecké půjčky a volnočasové benefity (sport, kultura, zdraví 

atd.). U daňově znevýhodněných benefitů se v porovnání s minulými roky projevuje 

stagnace podílu poskytovaných zaměstnaneckých výhod tohoto charakteru.    
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V průměru dle výzkumu firmy poskytují svým zaměstnancům minimálně 3 daňově 

zvýhodněné benetity a 6 daňově nezvýhodněných benefitů. Čím měla firma větší počet 

zaměstnanců, tím spíše měli její pracovníci více zaměstnaneckých výhod. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnance sledované společnosti nejvíce motivují 

finanční odměny, dále také ve velké míře projevení uznání a vlastní uspokojení 

z práce. Stimuly v podobě výhod jako služební automobil a zaměstnanecké akcie 

uvedla jen třetina respondentů. Mobilní telefon, stravenky či příspěvek na penzijní 

připojištění zůstal téměř bez zájmu ze strany pracovníků Unistav a.s. Toto je jistě 

zapříčiněno tím, že tyto benefity lidé berou v dnešní době již jako samozřejmost. 

Stávají se tedy namísto motivátorů spíše hygienickými faktory, které mohou způsobit 

nespokojenost zaměstnanců. U příspěvku na penzijní připojištění, který firma od toku 

2009 dočasně zrušila, si myslím, že je nezájem ze strany zaměstnanců (i vedení firmy) o 

tento benefit zapříčiněn nejasným vývojem z hlediska legislativy. V dnešní nejisté době 

jistě každý zaměstnanec myslí na své stáří a snaží se na něj zajistit.  

Pro personální oddělení firmy Unistav a.s. by jistě bylo přínosné, udělat si 

zevrubnější průzkum mezi zaměstnanci firmy a zjistit jaké benefity a motivy jsou 

pro jejich zaměstnance nejdůležitější a nejpřitažlivější (i ze skupiny, které nebyly 

zohledněny v mém výzkumu, nebo nejsou v současnosti firmou zaměstnancům 

poskytovány). Potom za pomoci ekonomické bilance uvažovat o úpravě systému 

odměňování a motivování zaměstnanců společnosti. Jako jedna z variant se nabízí i 

zavedení online kafetérie, kde si zaměstnanec může vybrat z určitého mixu benefitů na 

základě přidělených (získaných) bodů. Tento způsob umožňuje jednak větší možnost 

volby pro zaměstnance, potom také možnost firmy pružně reagovat na „poptávku“ 

zaměstnanců po benefitech (jejich rušením, přidáváním). Další výhodou tohoto 

systému je možnost zapojení zaměstnanců do tvorby programu benefitů právě za 

pomoci provedeného výzkumu mezi pracovníky.  

Jako ještě výhodnější pro co možná nejpřesnější a cílenou motivaci jednotlivých 

zaměstnanců by se jevil zcela individuální přístup ke každému zaměstnanci. Hned 

začátkem mých úvah v tomto směru musím podotknout, že v současné situaci 

stavebního průmyslu v ČR si lze jen obtížně představit, že by firma byla ochotna 

vynaložit potřebné náklady na takovouto formu motivace svých zaměstnanců (I když 
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jsem přesvědčen o tom, že by v dlouhodobém hledisku firma jen získala). Jako jedna 

z možností, jak realizovat takovýto přístup by se mohla nabízet spolupráce s externím 

psychologem, který by mohl vytvořit jakýsi „psychologický profil“ zam ěstnance 

například na základě jeho motivů, osobních cílů, mravních zásad, znalostí, 

schopností a dovedností (firma by mohla lépe „odhalit“ loajální, schopné 

pracovníky, kteří mají nadšení do výkonu stavební profese a ztotožňují se se 

značkou Unistav). Mimo tyto zjištění by firma měla možnost přizpůsobit svůj 

motivační program „na míru“ každému zaměstnanci.        

Vzhledem ke skutečnosti, že výši mzdy v hodnocení zaměstnanců Unistav a.s. uvedlo 

jako motivační prvek 71 % respondentů, rozhodl jsem se doplnit předešlý text grafem 

míry spokojenosti zaměstnanců s jejich mzdou.     

Graf-5.6.: Spokojenost respondentů se mzdou poskytovanou zaměstnavatelem 
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Při pohledu na tento graf ihned zaujme oranžový sloupec. Ten představuje respondenty, 

kteří jsou s výší svého platu spokojeni pouze z 20 – 30 %. Je jich téměř čtvrtina (23 %). 

Lze tedy snadno konstatovat, že tato skupina je s výší svého platu více nespokojena 

nežli spokojena. Nabízí se tedy možnost udělat průzkum mezi zaměstnanci, ve 

kterém dle zastávaných pracovních pozic může firma zjistit, jaká mzda by byla 

pro zaměstnance dostačující a tím zajistila možnost pro jejich zaměření se na vyšší 

motivační prvky. Další čtvrtina zaměstnanců je se svou mzdou spokojena jen cca 

z poloviny (v rozmezí mezi 40-60 % na škále hodnocení spokojenosti se mzdou). 



 

                                                                                                                                          

82 

Dohromady 25 % respondentů. Zaměstnanců, kteří se při hodnocení přiklonili již 

výrazněji ke spokojenosti se svou mzdou, bylo 29 % (spokojenost mezi 60 – 80 %). 

Pouze 9 % respondentů bylo se svou mzdou spokojeno natolik, že svoji spokojenost 

vyjádřili jakožto více než 80 %. Z toho byly jen 4 % spokojeny úplně (90 – 100 %). 

Zajímavé by jistě bylo porovnat míru spokojenosti se mzdou, ve vztahu k pozici 

zastávané v podnikové hierarchii. Toto by mohl být další z podnětů pro uskutečnění 

podrobnějšího průzkumu mezi zaměstnanci firmy, protože jak jsme si řekli v teoretické 

části práce, finanční odměna, pokud dosáhne jisté výše, už není hlavním motivačním 

prvkem a firma může přejít k zaměření se na motivaci vyšších potřeb. Mimo jiné si 

tímto přístupem společnost zajistí základnu z kvalitních loajálních pracovníků, kteří 

jsou motivování především kvalitním a včasný dosažením stanovených cílů, při 

dosažení pocitu seberealizace.               

K tomuto je bezesporu zapotřebí mít zaměstnance, pro které je jejich práce dostatečně 

zábavná a zajímavá. Proto zde uvádím výsledky mého výzkumu v tomto směru. 

Graf-5.7.: Míra zajímavosti vykonávané práce pro respondenty výzkumu 
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Je patrné, že pro převážnou část zaměstnanců je jejich práce zajímavou. V rozmezí 

mezi 70 – 100 % se vyjádřilo 67 % respondentů. Což znamená, že ve společnosti 

pracují převážně lidé, kteří považují svojí práci za zajímavou, a tím pádem se dá 

očekávat, že při správném způsobu vedení mohou tito zaměstnanci dosahovat 

vysoké loajality k firm ě a vysoké vnitřní zainteresovanosti na plnění jak 

krátkodobých, tak dlouhodobých cílů podniku. Zde bych se chtěl odkázat na přílohu 

číslo 3, kde jsou uvedeny grafy otázek, které se nevešly do obsahu vlastní práce. Otázka 

číslo 10 se zajímala o to, zda jsou zaměstnanci společnosti ochotni udělat „něco navíc“ 

pro dosažení stanovených cílů, i bez očekávání vyšší finanční či hmotné odměny. 55 % 

respondentů se potom vyjádřilo, že by bylo ochotno takto činit v 80 – 100 % 

případů. Další ze zajímavých odpovědí respondentů uvedených v příloze 3 bylo, že 77 

% respondentů plánuje svoji kariéru v následujících 3 letech ve stejné firmě (z 

toho 61 % na stejné pozici). Myslím si, že na těchto odpovědích je zřetelně 

pozorovatelná chuť pracovníků firmy Unistav a.s. do plnění svých úkolů pro tuto firmu. 

Je tedy důležité s touto „chutí“ správně naložit a podporovat jí u zaměstnanců. Dobrým 

příkladem může být aktivní zapojení zaměstnanců do organizace podniku a 

formování jeho cílů.  

Stejně tak je důležité myslet na budoucnost firmy ve smyslu její zaměstnanecké 

základny. Tady se nabízí možnost využít rozšířené spolupráce s Fakultou stavební, 

Vysokého učení technického v Brně. Popřípadě pouze s dílčími Ústavy fakulty. Po 

pečlivém výběru studentů s největším zájmem o seberealizaci v oboru stavebnictví 

navrhuji zapojit ur čitý počet těchto studentů jakožto další organizační úroveň 

firmy.  Využít například metody „stínování“, kdy by se mladí pracovníci učili od svých 

zkušenějších kolegů již v průběhu jejich studia. Toto zapojení studentů do chodu 

podniku by mohlo být realizováno formou stáže či částečných úvazků. Studenti by 

mohli být vybráni z nově nastupujícího ročníku magisterského studia, s možností 

pokračovat ve firmě na plný úvazek (při dosažení očekávaných výsledků), po jeho 

dokončení. Firma by si tak mohla u mladých pracovníků budovat pocit 

sounáležitosti s firmou již během jejich studia.   

Dalším důležitým motivačním aspektem je v dnešní době možnost zaměstnanců 

zvyšování odbornosti a tím i jejich ceny na trhu práce. Společnost Unistav a.s. má 
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poměrně obsáhlý program školení zaměstnanců, který však dle mého názoru 

postrádá větší zaměření na poptávku zaměstnanců a vedoucích jednotlivých 

pracovišť po určitých typech školení. Pro správný účinek školení je nutné, aby byli 

samotní účastníci školení přesvědčení o přínosu toho kterého školení pro jejich osobní 

či pracovní rozvoj. Pro účel vyvrácení či potvrzení mé domněnky mi poslouží odpovědi 

respondentů na otázku, jak jsou spokojeni s možností osobního růstu, které jim 

zaměstnavatel poskytuje. 

Graf-5.8.: Spokojenost respondentů s možností osobního růstu, který jim firma 

poskytuje. 
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Respondenti se v 79 % odpovědí shodli, že jim zaměstnavatel poskytuje dostatečnou 

možnost osobního růstu. Z toho by ale většina respondentů (47 %) uvítala právě větší 

možnost výběru školení, seminářů, profesních a jiných kurzů. Malá část 

zaměstnanců má pocit, že jim zaměstnavatel neposkytuje dostatečnou možnost 

osobního růstu (13 %). Pouze 8 % považuje školení za ztrátu času potřebného pro 

plnění přidělených úkolů. Žádný z respondentů neuvedl, že nemá zájem o možnost 

osobního růstu. Jako jedno z řešení se může nabízet zlepšení komunikace mezi 

personálním oddělením (popřípadě top managementem) a středním 
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managementem, který vede týmy pracovníků. Vedoucí jednotlivých týmů potom 

mohou ve spolupráci se svými podřízenými formovat návrhy školení, kurzů a seminářů, 

které by pro jejich práci byly nejpřínosnější. Bylo by tedy nezbytností velkou část 

školení značně diferencovat dle různých požadavků jednotlivých divizí a týmů. 

Důležitý prvek, který Herzberg zařadil do kategorie hygienických faktorů, je 

organizační struktura firmy. Ta vlastně vymezuje vztahy mezi jednotlivými divizemi. 

Jejich pravomoci a směr odpovědnosti. Podřízenost a nadřízenost. Rozdělení 

rozhodovacích pravomocí atd.    

Graf-5.9.: Spokojenost respondentů s organizační strukturou firmy. 
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V odpovědích na tuto otázku byl rozptyl odpovědí respondentů poměrně široký. Na 

stranu větší míry nespokojenosti se připojilo 20 % odpovídajících pracovníků. Naopak 

na stranu spokojenosti s organizační strukturou se přiklonilo jen 33 % respondentů. 

Respondenti, kteří se na hodnotící škále přiklonili na pesimističtější stranu, měli 

možnost vyjádřit svůj názor na nedostatky v organizaci chodu společnosti. Často se 

opakující připomínka se týkala sladění cílů jednotlivých divizí a vedoucích 

pracovníků, jasné určení priorit, vícekolejnost, špatná komunikace mezi středním 

a vrcholovým managementem. Jak mi řekl jeden z respondentů během řízeného 

rozhovoru: „…mnohdy se mi zdá, že jedna ruka neví, co dělá ta druhá…“. Dalším často 

zmiňovaným nedostatkem v organizační struktuře dle respondentů je velký počet 
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vedoucích pracovníků s pravomocemi. Toto potom může u zaměstnanců vyvolat 

pocit, že „…je ve firmě moc lidí, kteří se tváří, že odpovídají za případné problémy. 

Když potom nastanou, dávají od všeho ruce pryč…“, jak uvedl jeden z pracovníků 

firmy. Respondenti se dále domnívali, že je příliš složitá a zdlouhavá firemní agenda, 

zde se ale vzhledem k velikosti firmy a počtu zaměstnanců (také oboru podnikání) bude 

těžko hledat takový způsob vedení agendy, aby se zalíbil většině zaměstnanců. Špatná 

příprava staveb, kontrola rozpočtů a projektové dokumentace se také objevily mezi 

názory respondentů.          

Graf-5.10.: Spokojenost respondentů s podklady, kterými disponují pro jejich práci 

 

Spokojenost respondentů s podklady (vstupy) pro odvádění maximálního 
pracovního výkonu pracovníka 
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I přes to, že 57 % respondentů odpovědělo, že nejsou se vstupy pro svoji práci 

spokojeni, jsem výsledky poměrně překvapen, protože jsem očekával toto číslo ještě 

mnohem větší. Nicméně moje hypotéza, že zaměstnanci nebudou spokojeni s podklady 

pro svoji práci, se potvrdila, a proto přejdu k doplňující otázce, na kterou odpovídali jen 

respondenti, kteří ve výše uvedeném grafu vyjádřili svoji nespokojenost se vstupními 

podklady. Tato otázka byla zaměřena na subjektivní vyjádření názoru nespokojených 

respondentů, do jaké míry si myslí, že by lepší podklady zkvalitnily a zjednodušily 

jejich práci. Nutno podotknout, že výsledky mohou být zkresleny tím, že odpovídali 

hromadně pracovníci ze všech divizí. Ti mají vstupy značně odlišné. Někteří pracují se 

vstupy externími, jiní mají jako vstup práci odvedenou jejich kolegy z firmy. Toto 
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průzkum nezohledňoval. Při hlubším výzkumu této otázky by bylo na místě více 

konkretizovat pojem vstupů a diferencovat dotazníky pro jednotlivé divize.  

Graf-5.11.: Subjektivní pocit pracovníků, jak by lepší vstupy zkvalitnily jejich práci  

Subjektivní pocit pracovník ů, jak by lepší vstupy zlepšily i jejich pracovní vý kon 
(odpovídali jen respondenti, kte ří se vstupy nebyli spokojeni - 57 %)
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Plných 34 % respondentů má pocit, že by jim kvalitnější vstupní podklady 

umožnily podávat lepší pracovní výkon. Dalších 55 % se v tomto smyslu výrazně 

přiklonilo k tomu, že kvalitnější podklady by jim při práci pomohly zlepšit jejich 

výstupy. Zbytek respondentů má pocit, že by jim ani kvalitní podklady nepomohly 

k lepším výkonům (11 %). Jak jsem již naznačil výše, je zde problém v tom, že 

například u projektové dokumentace k vyhraným zakázkám (externí vstupy) není 

v moci firmy kvalitu podkladů zajistit či zvýšit. Navíc od těchto vstupů se více méně 

odvíjí kvalita ostatních vstupů a výstupů uvnitř společnosti. Jedním z řešení je větší 

kontrola projektové dokumentace (dále jako „PD“) již v první fázi práce s ní. Toto 

sebou samozřejmě přináší vyšší náklady. Například v podobě mzdy pracovníků za čas 
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strávený kontrolou PD. Tyto náklady se ale firmě vrátí v pozdějším průběhu realizace 

projektu. Je potom možno eliminovat chyby vznikající z nedostatku času a nejasností 

v PD. Důležité je na toto myslet již při uzavírání smluv s investorem a zjištěné 

nejasnosti s ním řešit. Také by se měl klást větší důraz na shodu PD a položkového 

rozpočtu stavby. Na tuto činnost se nabízí využít například projekci, která tvoří jednu 

z divizí společnosti. Stejně tak je možné rozšířit tým technické divize, která se zabývá 

naceňováním staveb do výběrových řízení, kterých se společnost Unistav a.s. účastní. 

Při dostatečné kontrole PD potom u vyhraných zakázek odpadnou problémy 

s nenaceněnými částmi díla, či špatnými cenami v důsledku nejasností v projektu. 

Hlavně u finančně nejnáročnějších, objemově nejvýznamnějších položek rozpočtu 

či drahých technologických celků některých staveb, se důsledné vyjasnění představ 

investora a projektanta později p ři realizaci vyplatí. Je jasné, že na každé stavbě 

dochází v jejím průběhu k neustálým změnám. Vynuceným nečekanými okolnostmi a 

podmínkami nebo novými přáními investorů. Tato skutečnost ale nesnižuje přínos 

vyjasnění si stěžejních otázek co možná nejdříve na začátku stavby. Pozdější změny 

mohou být například kompenzovány možností prodloužení termínu dokončení díla nebo 

jeho části. Co se týče interních vstupů, jejichž kvalita a rychlost zpracování 

pracovníky potom do značné míry závisí na kvalitě externích vstupů, jako možný 

nástroj kontroly jejich kvality a spokojenosti s nimi v tomto ohledu dalších „článků 

řetězu“, se nabízí zavedení systému zpětné vazby. Jednotliví pracovníci firmy by 

mohli v určitých intervalech hodnotit kvalitu vstupů, které dostávají od jejich kolegů. 

Podle výsledků by se potom mohla identifikovat slabá místa a hledat cesty k jejich 

zlepšení.  

V poslední části vyhodnocení a návrhu řešení této pracovní hypotézy se budu krátce 

zabývat možností pracovníků využívat tzv. „home office“, tedy práci z domu. 

Předpokládal jsem, že tento v současnosti již i u nás poměrně vyžadovaný benefit ze 

strany zaměstnanců, bude lákadlem i pro respondenty ze společnosti Unistav a.s., 

kterým to náplň jejich práce dovoluje. Ve výzkumu tedy odpovídali jen respondenti, 

kteří tráví většinu své pracovní doby v kancelářích v sídlech firmy. Podle mého názoru 

bude tato forma zaměstnanecké výhody upřednostňována především pracovníky 

s rodinami, především těmi s malými dětmi. Zavedení tohoto benefitu zajišťuje 

pracovníkům komfort větší možnosti kontroly vlastního času. Doba, kdy musejí 



 

                                                                                                                                          

89 

zaměstnanci v kanceláři trávit přesně 8 hodin denně bez většího důrazu na způsob 

trávení tohoto času, je podle mého názoru přežitek, s jehož narušením je možno 

dosáhnout velkých výsledků na poli motivace pracovníků. Protože v dnešní době je 

právě pocit kontroly svého času velmi vyhledávaným aspektem života mnoha lidí.    

Graf-5.12.: Názor respondentů na možnost využívání práce z domu  

Názor THP trávících p řevážnou část pracovní doby v kancelá ři na možnost 
využívání tzv. "home office"
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Z respondentů, kteří odpovídali na otázku ohledně možnosti využívání práce z domu, se 

32 % vyjádřilo, že by tuto možnost zcela přivítali. Dalších 32 % se ve svém vyjádření 

přiklonilo při svém hodnocení možnosti využít tento benefit k tomu, že by tuto možnost 

považovali za přínosnou v jejich pracovní praxi. 14 % respondentů bylo v tomto ohledu 

na vážkách a svůj názor ohodnotilo v rozmezí 40 – 60 % na hodnotící škále. Zbylých 22 

% nepovažuje tuto možnost za přínos nebo benefit, který by ocenili. Všimněme si 

především 64 % respondentů, kteří se ve svém hodnocení přiklonili na stranu 

souhlasu s možností využití tohoto benefitu. Je to významná skupina pracovníků, na 

jejichž požadavky by firma měla brát ohled. Kromě snížených nákladů firmy p ři 

nepřítomnosti pracovníka v místě pracoviště, za předpokladu, že svoji práci 

vykoná z jiného místa, poskytneme pracovníkům pocit větší kontroly nad jejich 

životem. Toto u pracovníků dostatečně ztotožněných s cíly firmy může vést ke zlepšení 

jejich pracovních výsledků a produktivity. Pracovníci mohou se svým časem nakládat 

dle jejich uvážení a lépe jej synchronizovat například s ostatními členy své rodiny 

(jeden příklad za všechny může být hlídání dětí). Navrhoval bych zavedení tohoto 

systému u jedné z divizí a po vyhodnocení přínosnosti tohoto benefitu pro chod 
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podniku a výsledky pracovníků, jej buď zavést pro celý podnik, nebo od této 

formy zaměstnanecké výhody upustit.  

5.7.1.2 Dílčí závěry a doporučení 

Pokusím se stručně shrnout mé poznatky k výsledkům výzkumu v rámci této pracovní 

hypotézy. V její první části jsem předpokládal, že nejvíce motivovat pracovníky bude 

finanční ohodnocení zaměstnance a pocit uznání a sebeuspokojení (seberealizace). Toto 

se ve výsledcích výzkumu potvrdilo. V rámci spokojenosti s finančním ohodnocením 

navrhuji uskutečnit pr ůzkum mezi zaměstnanci (a to i na vedoucích pozicích), 

ohledně jejich představ o uspokojivé výši finančních odměn, které by si 

představovali jako spravedlivé za jimi odváděnou práci. Samozřejmě jsem si vědom 

současné situace ve stavebnictví a snahou co nejvíce omezovat výdaje, které nejsou 

přímo spojeny s realizací stavebních děl. Je potřeba si ale uvědomit, že šetřením na 

svých zaměstnancích firma větší loajality a spokojenosti nedosáhne. Už vůbec ne 

jejich lepší motivovanosti a většího pracovního nasazení. Může se pak lehce stát 

velkou konkurenční výhodou, pokud firma své zaměstnance „hýčká“ a stará se o jejich 

potřeby. Ti jí to poté několikanásobně vrátí ve svém přístupu a pracovním nasazením. 

Kromě toho firma „naláká“ větší množství opravdu kvalitních pracovníků a ty, které má 

již ve svých řadách si lépe udrží.  

Co se týče velkého významu uspokojování „vyšších pater“ potřeb svých pracovníků, je 

nezbytně důležité, aby především střední management firmy byl dobře informován o 

potřebě tyto potřeby uspokojovat. Top management firmy musí dbát na to, aby byl 

v tomto ohledu jejich střední management dobře vzdělán a uvědomoval si výhody 

plynoucí z moderních přístupů k vedení lidí (vhodně zvolená školení středního 

managementu s předcházející diskuzí mezi top a středním managementem). Dále je 

potřeba, aby vedoucí pracovníci měli kontrolu především sami nad sebou, a byli tak 

schopni udržovat konstantní styl vedení pracovníků. Navrhuji tedy kvalitní systém 

vzdělávání středního managementu v otázce motivace a vedení pracovníků, kde 

školením předchází zdůraznění potřeby osvojit si moderní metody vedení týmu a 

to ze strany top managementu firmy. 
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V otázce motivování pracovníků pomocí hmotných i nehmotných benefitů 

navrhuji zaměřit se více na individuální přístup k potřebám zaměstnanců. Na 

základě podrobného výzkumu (například formou dotazníků) mezi zaměstnanci upravit 

možnost čerpaných benefitů. Vzhledem k velikosti firmy se nabízí i možnost zavést 

online bodový systém nabízející rozličné benefity, které může vedení firmy 

upravovat dle aktuální poptávky mezi zaměstnanci a dle finanční situace podniku 

(tzv. kafeterie). Dále navrhuji zavést možnost práce z domu pro pracovníky THP 

trávící většinu svého pracovního času v sídlech firmy. 

Při vymezování organizační struktury je pot řeba aktivněji zapojit řadové 

zaměstnance do jejího formování a vymezení. Vyzvat zaměstnance, aby dali vedení 

podněty vycházející z jejich každodenních zkušeností. Tyto podměty potom vyhodnotit 

a přínosné zapracovat do organizační struktury. Zaměstnanci sice reagují na změny 

v organizaci práce většinou negativně, ale pokud tyto návrhy pomohou sami 

formovat, dá se předpokládat jejich snadnější přijetí.   

V této souvislosti bych se chtěl pozastavit u potřeby podniku vychovávat si mladé 

kvalitní pracovníky pro budoucnost firmy. Jako nenákladná metoda se potom může 

jevit zapojení studentů jako další úroveň organizační struktury podniku. Například při 

využití metody stínování, kdy jsou nezkušení pracovníci přiděleni zkušenějším 

kolegům, se kterými absolvují veškeré činnosti jejich pracovní náplně a pomáhají jim 

s plněním pracovních úkolů. Poté následuje zpětná vazba, kdy zkušenější pracovník 

svému „učni“ sdělí, kde postupoval správně a kde má rezervy. Moji představu o tom 

kdy a jak tyto pracovníky zapojit do chodu podniku jsem uvedl výše v textu této 

kapitoly. 

Při zvyšování odbornosti a osobního růstu svých zaměstnanců by se měl podnik 

zaměřit na lepší komunikaci mezi top managementem, středním managementem a 

řadovými pracovníky. Plošnost školení pro celou firmu zapříčiňuje nezájem o tyto 

školení ze strany některých zaměstnanců. Je tedy nutné diferencovat okruhy školení 

dle potřeby jednotlivých divizí. Cílit školení na témata, která ti kteří zaměstnanci 

ve své praxi využijí nejvíce. Pro přípraváře staveb organizovat školení například 

ohledně psychologie a obchodní strategie. Pro rozpočtáře školení práce 
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s rozpočtářskými programy. Pro stavbyvedoucí školení o nových technologiích a 

materiálech atd.  

Pro zkvalitňování podkladů by firma mohla zavést systém zpětné vazby, kdy by 

pracovníci jednotlivých divizí hodnotili kvalitu vstupů obdržených od pracovníků, 

kteří jim poskytují podklady pro jejich činnost.     

5.7.2 VYHODNOCENÍ DRUHÉ PRACOVNÍ HYPOTÉZY - Vztahy na pracovišti 

(viz. 5.5.2):  

Ve své druhé pracovní hypotéze se budu snažit vykreslit názor zaměstnanců na 

komunikaci a vztahy uvnitř firmy.  Moje zjištění v tomto směru mají za cíl zhodnotit 

situaci ve firmě v oblasti, která je velice důležitá pro udržení kvalitních pracovníků. 

Pokud se pracovníci na pracovišti cítí dobře, nemají potřebu vyhledávat 

alternativy  a odcházet „hledat štěstí“ do jiných firem. Mimo jiné odráží níže uvedené 

názory pracovníku na vztahy a komunikaci ve firmě míru důvěry, která na jejich 

pracovišti panuje. A pouze pokud si pracovníci navzájem důvěřují, umožňuje to jistou 

míru synergie na pracovišti a tím i lepší pracovní výsledky.    

5.7.2.1 Vlastní vyhodnocení pracovní hypotézy   

Graf-5.13.: Hodnocení vztahů s kolegy na pracovišti z pohledu respondentů  
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Na tomto grafu se mi zcela potvrdila moje domněnka o kvalitě vztahů mezi kolegy 

na pracovišti. 62 % respondentů se domnívá, že vztahy na pracovišti jsou na přátelské 

bázi. V součastné situaci ve stavební praxi je velice důležité, aby „tým“ nebylo jen 

prázdné heslo, ale vyjadřovalo reálný přístup pracovníků k jejich práci. O tento stav ve 

společnosti se do velké míry může zapříčinit i management (tvoří a vede tým). A to jak 

výběrem pracovníků, tak jejich vedením a řízením. Vedení společnosti musí přijmout 

moderní manažerské postupy (a to nejen v otázce motivace zaměstnanců), jakožto 

druh vědy, který pomůže jejich organizaci k dosažení větších zisků a větší stabilitě 

firmy  (jelikož tyto dvě podmínky jsou téměř vždy jedním ze základních motivů 

vrcholného managementu). Svým přístupem potom management významně přispívá 

k pozitivnímu pocitu zaměstnanců ve vztazích s kolegy. Mimo jiné proto, že ve zdravé 

firmě jsou vedoucí pracovníci do jisté míry kolegy svých podřízených a ne jen jejich 

nadřízení. Nyní se ale již vrátím zpět k vyhodnocení grafu z předchozí strany. Další 

významná skupina respondentů byla přesvědčena o panujících kolegiálních vztazích, 

téměř přátelských (27 %). Pouze 1 % respondentů se vyjádřilo v tomto smyslu 

negativně. Toto je jistě pozitivní zpráva pro vedení firmy, jelikož z odpovědí 

respondentů je zřejmé, že se vztahy s kolegy jsou na pracovišti spokojeni. Je ale 

potřeba neusnout na vavřínech a každým dnem se snažit prohlubovat spokojenost 

zaměstnanců na pracovišti i mimo něj!      

Graf-5.14.: Hodnocení funkčnosti komunikace uvnitř firmy z pohledu respondentů  
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Otázka konkrétně na komunikaci zaměstnanců již nedopadla v hodnocení 

respondenty tak dobře, jako jejich názor na vztahy na pracovišti. I přes to ale byli 

respondenti ve svém hodnocení přikloněni pozitivnímu hodnocení komunikace ve 

firm ě. Konkrétně v 59 % (ovšem pouhých 12 % pracovníků bylo přesvědčeno o zcela 

funkční úrovni komunikace). Výrazná skupina pracovníků se potom přiklonila mírně 

k negativnímu hodnocení komunikace (22 %). 18 % respondentů vidí komunikaci ve 

firmě jako nefunkční. Při odpovídání na tuto otázku měli pracovníci přihlédnout 

k dostupnosti informací uvnitř firmy a úrovni komunikace s ostatními divizemi. 

Kdybych nyní znovu sestavoval dotazník pro zaměstnance, určitě bych jej rozšířil o 

podrobnější průzkum názoru pracovníků na „interní“ firemní byrokracii. Jelikož tato je 

taky jistou formou komunikace. Z mého dosavadního působení ve zkoumané 

společnosti mám pocit, že by s ní zaměstnanci spokojeni nebyli. Nechci se ale zabývat 

mými nepodloženými domněnkami a nechám tuto otázku tedy otevřenou pro případný 

další výzkum. Za sebe mohu říct, že především v řešení „drobnějších“ problémů a částí 

staveb bych uvítal větší flexibilitu a umožnění kreativního přístupu k operativnímu 

řešení problémů. 

Graf-5.15.: Hodnocení vztahů s přímým nadřízeným z pohledu zaměstnanců 

Hodnocení vztahu s přímým nadřízeným zaměstnanci společnosti 
Unistav a.s.    

14%

57%

26%

0%3%

Téměř přátelský, bezproblémový

Korektní pracovní vztah, oboustraně
důvěryhodný

Korektní pracovní vztah, vyžadujicí
ústupky z mé strany a "čtení mezi
řádky"

Nekorektní, nedůvěryhodný, vedoucí
je lhostejný k mé práci

Nepřátelský
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Při pohledu na výsledky této otázky mne zaujala především velká část 

respondentů, která uvedla, že jejich jednání s přímým nadřízeným od nich 

vyžaduje ústupky a „čtení mezi řádky“ (26 %). Zde je náznak, že každý čtvrtý 

zaměstnanec není se svým vztahem s přímým nadřízeným dostatečně spokojený. U 

respondentů, kteří se rozhodli zvolit tuto odpověď, se dá předpokládat, že tyto ústupky 

vnímají jako negativní stránku vztahu s nadřízeným. Jejich vztah by měl být 

rovnocenný, kdy vedoucí podporuje ve svých zaměstnancích nápady a řešení a 

nebojí se je přijmout na úkor jím navržených variant řešení. Samozřejmě, pokud 

jsou pro dosažení cílu výhodnější. Tímto tvrzením ale nechci naznačovat, že by 

zaměstnanci neměli dělat ústupky svým nadřízeným. Měli by ale mít pocit, že tyto 

ústupky vzešly z diskuze o problému a nikoliv jako direktivní nařízení. Jde zkrátka o 

oboustranný respekt a důvěru. Nepodstatným vzorkem respondentů, kteří zvolili 

odpověď, že jejich vztah s nadřízeným je nekorektní, se nebudu zabývat vzhledem 

k tomu, že takto se vyjádřila pouhá 3 % pracovníků. Naopak celých 71 % se vyjádřilo 

ve smyslu, že je jejich vztah s přímým nadřízeným korektní, důvěryhodný (57 %) nebo 

dokonce téměř přátelský (14 %). 

Graf-5.16.: Hodnocení respondentů míry zájmu a schopnosti ocenění jejich práce 

nadřízeným  

Myslíte si, že na Vás a Vaší práci Vašemu přímému nadřízenému 
dostatečně záleží? 

42%

34%

16%

8%
Ano, dává mi to dostatečně
najevo a motivuje mě k
lepším výkonům

Ano, ale nedává mi to
dostatečně najevo

Ne, ale můj pracovní výkon
to neovlivňuje

Ne, ale pokud by mi to dal
najevo, zlepšilo by to můj
pracovní výkon
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U této otázky jsem byl mile překvapen početnou skupinou respondentů (42 %), 

která se vyjádřila, že ji umí jejích přímý nadřízený dostatečně ocenit. Toto 

poukazuje na schopnost nadřízených projevit uznání za jejich práci a motivovat je tak 

k lepším výkonům. Přece jen je zde také početná skupina, která si toto nemyslí. 34 

% pracovníků má sice pocit, že nadřízenému na jimi odvedené práci záleží, neumí 

jim to ale dát dostatečně najevo. Zde je jen kousek ke skupině, která odpověděla ve 

smyslu, že jejich nadřízenému nezáleží na práci, kterou odvedou, ale přitom by je 

motivovalo, kdyby uznání a zájem projevil (8 %). U respondentů, kteří zvolili jednu 

z těchto možností je zřejmé, že cítí od svých vedoucích pracovníků nedostatek ocenění a 

přitom by jim pomohlo k větší motivaci při plnění jejich pracovních úkolů. 

Nezapomínejme, kde se uznání a ocenění od ostatních nalézá v Maslowově 

pyramidě potřeb. Zbylých 16 % respondentů uvedlo, že necítí dostatečný zájem o 

svoji práci od nadřízeného, ale jejich pracovní výkon to neovlivňuje. Tato skupina může 

být více orientovaná na jiné motivy. Ty mohou být například finanční. Zde se krásně 

ukazuje individualita každého z nás a je právě na vedoucím pracovníkovi, aby znal 

potřeby svých zaměstnanců. A věděl tak, kde zapůsobit pro dosažení větší 

motivovanosti a výkonnosti jednotlivých pracovníků. 

5.7.2.2   Dílčí závěry a doporučení: 

Vztahy na pracovišti jsou složitým propletencem, na který působí celá řada, někdy i 

protichůdných, faktorů. Je především potřeba, aby si většina členů týmu „sedla“ na 

lidské úrovni. Nikdy není možné dosáhnout toho, aby mezi všemi pracovníky 

panovaly bezproblémové vztahy. Hlavně u tak velké společnosti, jako je Unistav a.s. 

Je ale nutné, aby vedení mělo přehled o svých pracovnících. Vědělo, kdo s kým 

vychází a podle toho pracovníky přidělovalo na konkrétní úkoly (stavby). Protože 

pokud spolupracují lidé, kteří jsou si schopni vyhovět po lidské stránce, usnadní to 

především komunikaci mezi těmito lidmi a tím významně i dosažení požadovaných 

cílů. Mimo to jsou potom pracovníci schopni lépe se shodnout, či dosáhnout 

kompromisu, při řešení dílčích úkolů (předcházení konfliktním situacím). V ideálním 

případě se potom pracovníci navzájem podporují v návrzích nových řešení. Tito 

pracovníci si potom také více důvěřují. V případě problémů, nesvalují vinu jeden na 

druhého a snaží se těmto problémům čelit jako tým. Míra zodpovědnosti za vzniklé 
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potíže při realizaci díla je i podle respondentů vnímána jakožto poměrně malá. Často 

měli pocit, že zodpovědnost si pracovníci přehazují mezi sebou. Tomuto by mělo 

předejít jasné vymezení zodpovědnosti za konkrétní úkoly, konkrétními 

pracovníky. Tito pak musejí být zcela seznámeni s postihy, které je za nezodpovědný 

přístup k řešení přidělených úkolů čekají. Dalším důležitým faktorem kvalitních 

vztahů na pracovišti je vzájemná důvěra. A to jak horizontální, tak i vertikální. 

Důvěra se v komunikaci a vztazích na pracovišti projevuje přímým přístupem. Lidé 

se neobávají přiznat chyby, kterých se dopustili a naopak se za pomoci svých kolegů a 

nadřízených aktivně angažují v jejich řešení a nápravě. Důvěra na pracovišti je 

nedocenitelná výhoda firmy. Krom ě zkvalitnění vztahů a komunikace se projevuje 

i v menších nákladech na kontrolu pracovníků. Musím se zde přiznat, že úroveň 

důvěry ve sledované společnosti mi přijde nedostačující (především ve vertikálním 

smyslu). Řešení se nabízí v menší míře „viditelné“ kontroly zp ůsobu dosažení 

stanovených cílů. A naopak ve větší míře kontroly výsledků práce pracovníka 

(společně s jasným vymezením zodpovědnosti). Vedení firmy musí více důvěřovat 

svým zaměstnancům. Musí vycházet z předpokladu, že její pracovníci vykonávají své 

povolání pro radost a ne jen proto, aby uspokojili své základní potřeby. Zaměstnanci, 

pokud budou tuto důvěru ze strany vedení cítit, budou potom schopni produkovat 

kreativní a kvalitní řešení svých úkolů.  

Komunikace je ve stavební praxi jednou z nejdůležitějších podmínek kvalitního a 

včasného dosažení cílů (staveb). Vzhledem k obrovskému množství procesů a lidí, 

kteří se na stavbě podílejí, je nesnadný úkol pro manažera projektu, potažmo hlavního 

stavbyvedoucího, dosáhnout stavu, kdy všichni mají včas potřebné informace. Zde je 

důležité především, aby každý věděl, kde může potřebné informace dohledat. 

Nezbytný je také proaktivní p řístup všech zúčastněných osob. Tedy jistá míra 

angažovanosti se, jednotlivých pracovníků při realizaci úkolu. Zde je zapotřebí, aby 

vedení společnosti bylo schopno jasně identifikovat nejslabší články řetězu a za 

předpokladu, že není možné je využít na jiné pozici s lepšími výsledky, se jich 

zbavit. Pracovníci na klíčových pozicích v podniku (hlavní stavbyvedoucí, příprava, 

rozpočtáři), musí vidět ve své práci „své poslání“. Být ztotožněni s cíly a filosofií 

podniku. Vzhledem k tomu, že zde neustále dochází k interakci mezi jednotlivými 

zaměstnanci a společností jako celkem (vedením společnosti), je nutné slaďování 
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osobních cílů zaměstnanců s cíly firmy. Z ohlasů lidí mimo firmu jsem si odvodil, že 

naše společnost nemá mezi částí ostatních účastníků stavebního trhu zrovna dobré 

jméno. Přitom jedním ze základních cílů vedení společnosti je budování „hrdosti na 

značku“. Nebudu zde rozebírat interní postupy firmy a důvody, proč by tomu tak mohlo 

být, ale všiml jsem si, že někteří velmi kvalitní zaměstnanci mají morální problém 

s náhledem části vedení společnosti na přístup k subdodavatelům. Toto potom může být 

důvod k odchodu těchto kvalitních pracovníků ke konkurenci. Je tedy nutné, aby se 

vedení zajímalo o spokojenost zaměstnanců s firemní filosofií a případné přínosné 

návrhy do ní zapracovat. Co se týče vertikálních vztahů uvnitř firmy, jsou s nimi 

zaměstnanci poměrně spokojeni. Navrhoval bych přesto zavedení hodnocení nejen 

zaměstnanců jejich nadřízenými, ale i zavedení hodnocení zaměstnanců přístupu 

jejich nadřízených. S tím souvisí můj návrh na cílené vzdělávání středního 

managementu v ohledu vedení lidí (viz vyhodnocení předchozí pracovní hypotézy). 

Z vlastní zkušenosti mohu říct, že manažery, kteří si například udělají čas na své 

pracovníky (a to nejen kvůli pracovním tématům), vnímají potom zaměstnanci 

pozitivněji. Cítí určitou formu zájmu tohoto vedoucího o svoji osobu. Tento fakt potom 

může být tak významný motivační prvek, že žádnou hmotnou či finanční odměnou by jí 

manažer nikdy nedosáhl. 

5.7.3 VYHODNOCENÍ TŘETÍ PRACOVNÍ HYPOTÉZY – Pohled vedoucích 

pracovníků (viz. 5.5.3):        

Při vyhodnocování své poslední pracovní hypotézy v rámci této práce se zaměřím na 

názor vedoucích pracovníků, který motiv je dle jejich názoru rozhodující pro 

motivovanost jejich zaměstnanců. Dotknu se také názoru vedoucích pracovníku na 

jejich schopnost motivovat zaměstnance a pokusím se o krátké srovnání pohledu 

vedoucích pracovníků a zaměstnanců, co se týče komunikace na pracovišti.  

5.7.3.1 Vlastní vyhodnocení pracovní hypotézy: 

Při odpovídání na otázku týkající se hlavních motivátorů zaměstnanců, vedoucích je 

k dosažení lepší míry motivovanosti při plnění úkolů, jsem předpokládal přesvědčení 

vedoucích pracovníků, že hlavním, ne-li jediným motivem zaměstnanců při výkonu 

svého povolání jsou různé formy finančních odměn. Jelikož otázka byla formulovaná 
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jakožto otevřená a respondentů bylo pouze deset, rozhodl jsem se zde uvést jejich 

jednotlivé odpovědi. Na otázku: Jaká odměna dle Vás nejvíce motivuje Vaše 

zaměstnance k lepším pracovním výkonům?, jsem obdržel následující odpovědi: 

finanční, finanční odměny, peníze, auto, telefon, peněží ocenění, kč, finanční, 

finanční odměny, uspokojení individuálních životních potřeb pracovníků, finanční, 

finanční. Z odpovědí vedoucích pracovníků je zřejmé, že hlavní motivaci vidí střední 

management u svých zaměstnanců ve finančních odměnách. Devět z deseti vedoucích 

pracovníků odpovědělo v tomto smyslu. Jedná se tedy o jasnou většinu (90 %). A toto je 

velkou chybou. I přesto, že zaměstnanci ve svých odpovědích označili finanční odměny 

za hlavní motiv jejich jednání, v těsném závěsu se umístil pocit vlastního uspokojení a 

projevení uznání. Finančními odměnami dosáhneme spokojenosti zaměstnanců, ne 

ale jejich motivovanosti. I vzhledem k probíhající krizi jsou zaměstnanci schopni 

akceptovat nižší finanční odměny (v poměru s dobou před krizí), firma má tedy 

možnost dosáhnout jejich uspokojení v tomto směru s nižšími náklady. Motivovanosti 

svých pracovníků dosáhne investicemi do vzdělání středního managementu 

v ohledu vedení týmu a zpětnou vazbou od zaměstnanců ve smyslu přístupu jejich 

nadřízených. Je potřeba, aby si tito uvědomovali, že jejich prací není jen kontrolovat 

náklady na zdroje a režie firmy, ale také efektivní vedení jejich týmu, tedy lidských 

zdrojů. Je potřeba, aby se střední management zaměřoval také na vytváření 

kvalitních a důvěryhodných vztahů na svém pracovišti, podporoval motivovanost 

svých zaměstnanců a jejich spokojenost. Na stavebním trhu z pohledu generálního 

dodavatele staveb je investice do vzdělání rovna investování do vědy a vývoje v jiných 

odvětvích. Protože pro firmu jako je Unistav a.s. jsou především zaměstnanci 

hlavím zdrojem úspěchu! 
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Graf-5.17.: Názor středního managementu na jejich schopnost motivovat zaměstnance  
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 Mohu konstatovat, že vedoucí pracovníci se víceméně shodli v názoru na svoji 

schopnost motivovat zaměstnance. Celých 40 % je přesvědčeno o svém umění 

pracovníky pochválit a motivovat. Dalších 50 % se přiklonilo výrazně na stranu 

pozitivního ohodnocení svých schopností motivovat své podřízené pracovníky. Zbylých 

10 % se také přiklonilo na hodnotící škále spíše k jejich schopnosti své pracovníky 

ocenit a namotivovat k lepším výkonům.  

Ve srovnání s názory zaměstnanců lze pozorovat shodu skupiny pracovníků, kterou její 

přímý nadřízený dokáže dostatečně motivovat (42 %), se skupinou vedoucích 

pracovníků, kteří jsou přesvědčení o tom, že umí své zaměstnance pochválit a 

motivovat (40 %). U zaměstnanců je ale druhá skupina (42 %), která si myslí, že by 

odváděli lepší pracovní výkon, pokud by je jejich přímý nadřízený uměl dostatečně 

ocenit a pochválit. Je tedy vidět, že mezi zaměstnanci není pohled na věc tak 

jednotvárný a je zde tedy možno hledat prostor pro zlepšení přístupu vedoucích 

pracovníků. Jisté možnosti jeho řešení jsem navrhl již dříve v této práci a to sice 

provedení podrobného výzkumu mezi zaměstnanci na toto téma, zavedení systému 

hodnocení vedoucích pracovníků jejich zaměstnanci (zpětná vazba) a investice do 

vzdělávání středního managementu.  
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Graf-5.18.: Názor středního managementu na úroveň vnitropodnikové komunikace 
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Jak je z grafu patrné, 80 % vedoucích pracovníků vyjádřilo svůj názor ohledně 

komunikace uvnitř firmy jako veskrze pozitivní. Nejsou sice stoprocentně přesvědčeni o 

funkčnosti komunikace uvnitř firmy, nicméně zřejmě nevidí toto téma jakožto 

problematické. Pouhých 20 % manažerů se přiklonilo mírně na stranu negativního 

hodnocení komunikace uvnitř sledované firmy. Odpovědi většiny respondentů tedy 

značí, že většina vedoucích pracovníků si myslí, že zaměstnanci mají dostatečně 

dostupné potřebné informace a komunikace mezi jednotlivými divizemi je na 

dostatečně kvalitní úrovni.  Při srovnání s grafem hodnocení funkčnosti komunikace 

uvnitř podniku zaměstnanci si lze povšimnout, že řadoví zaměstnanci zastávají na 

tuto problematiku více negativní názor, nežli jejich nadřízení. Plných 41 % se 

uchýlilo k negativnímu hodnocení situace komunikace uvnitř podniku.  Zbylých 59 % 

se naopak přiklonilo k pozitivnímu hodnocení. Zcela spokojena však byla pouhá 2 % 

respondentů. Zde se mi tedy nepotvrdil můj předpoklad, že zaměstnanci budou mít na 

úroveň komunikace stejný názor jakožto jejich nadřízení. Zaměstnanci byli nakonec ve 

svých odpovědích více skeptičtí.  

5.7.3.2 Dílčí závěry a doporučení:    

Jako doplnění této pracovní hypotézy jsem se rozhodl použít nejzajímavější odkazy, 

které jsem zachytil při řízených rozhovorech s vedoucími pracovníky firmy. Poměrně 

dobrou vypovídající hodnotu mají zejména následující: 
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„…chybí mi větší zodpovědnost především u pracovníků na nižších pozicích…“ 

, „…vadí mi tolerance neschopných napříč firmou….“, 

 „…říká se, že naše organizace již není štikou, ale stala se těžkopádným sumcem…“   

Tyto ohlasy ukazují, že je na čem pracovat. Mimo to také naznačují, že vedoucí 

pracovníci, ač nejsou spokojeni se stavem určitých věcí, dostatečně svoji nespokojenost 

neprojeví, což se může negativně projevit na jejich pracovních výkonech a ztotožnění se 

s firmou. Je potřeba vytvořit prostředí, ve kterém se nemusejí bát být kritičtí, za 

předpokladu, že budou zároveň hledat a navrhovat možné cesty ke zlepšení.                  

Primárním ú čelem této hypotézy nebylo vyvozovat z ní konkrétní doporučení, 

spíše měla za cíl poskytnout částečný pohled na míru shody názoru zaměstnanců se 

středním managementem. Zcela se mi potvrdil předpoklad ohledně názoru vedoucí 

pracovníků, že jejich zaměstnance motivuje pouze a hlavně finanční odměna. V tomto 

ohledu doporučuji pracovat se středním managementem. Je nutné, aby si tito pracovníci 

uvědomovali jejich výhodu, kterou získají při vedení týmu, pokud budou znát potřeby 

svých jednotlivých zaměstnanců. Potom na ně budou schopni působit a tím motivovat 

své zaměstnance k lepším výkonům. Komunikaci lze zlepšit posilováním důvěry a 

dostupnosti informací. Top management musí jevit snahu zapojovat řadové 

zaměstnance do formování cílů firmy. Tyto návrhy jsou již obsaženy a rozebrány 

v předchozích pracovních hypotézách, proto je již nebudu více rozvádět.  

Namísto toho zde uvedu svůj poslední návrh v rámci této práce. Ten se týká samotného 

personálního oddělení firmy Unistav a.s. Fakticky je to vlastně oddělení tvořené jedním 

člověkem. Ten ovšem nemůže vzhledem ke všem úkolům (mluvčí, PR atd.) stíhat 

veškeré náležitosti týkající se péče o zaměstnance. Proto navrhuji rozšířit personální 

oddělení a za pomoci nových pracovních sil zlepšit kvalitu motivovanosti a 

spokojenosti zaměstnanců Unistav a.s.        
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6 ZÁVĚR: 
   

Cíle mé práce, které jsem si stanovil na jejím začátku, se mi dle mého názoru 

podařilo realizovat. Šlo především o poskytnutí komplexního pohledu zaměstnanců na 

jejich spokojenost, motivovanost a související oblasti ve vedení firmy.  

Stěžejní je v empirické části práce první pracovní hypotéza. Další dvě slouží hlavně 

k dokreslení celkového obrazu o společnosti Unistav a.s. Grafy, které jsem se rozhodl 

nevyhodnocovat, jsou připojeny jakožto příloha této práce. V empirické části jsem se 

snažil navozovat témata, která by mohla být předmětem hlubšího zkoumání, či 

zlepšení. Návrhy řešení a závěry k dílčím tématům neobsahují pouze závěrečné 

podkapitoly jednotlivých hypotéz, ale jsou rozebírány i při vyhodnocování jednotlivých 

částí mých hypotéz.  

V ideálním případě poslouží tato práce jakožto podklad pro hlubší prozkoumání 

daného tématu ve sledované společnosti. Protože, jak jsem uvedl na samém začátku 

mé práce, si myslím, že motivovaní a spokojení zaměstnanci jsou loajálnější ke svému 

zaměstnavateli a podávají lepší pracovní výkony, domnívám se, že tato práce může 

poskytnout jakýsi odrazový bod týkající se těchto témat. 

V ekonomické krizi bývají odměněni ti, kteří jsou odvážní a zároveň investují do 

rozvoje, výzkumu a vzdělávání. Proč se tedy nevydat cestou poznání svých 

zaměstnanců. Investovat do jejich cíleného vzdělávání a posílit tak svoji 

konkurenceschopnost. Zároveň se postavit čelem námitkám ze strany zaměstnanců a 

vzít je v úvahu, jelikož oni jsou ti, kteří v systému vytvořeném vedením firmy 

každodenně pracují a používají nástroje jím poskytnuté.  

Tuto svoji diplomovou práci bych chtěl zakončit citátem, který jsem si zapamatoval 

v průběhu svého studia a snažím se jím řídit ve všech aspektech svého života. Tato 

myšlenka může být přínosná pro každého čtenáře této práce, mimo to i pro společnost 

Unistav a.s. 

„ Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody“. 
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PŘÍLOHA Č.3: 

DOTAZNÍK 1: 

Ot.1: Subejtivní spokojenost zam ěstnanc ů spole čnosti Unistav a.s. s 
jejich sou časným životem
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Ot.3: Hodnocení mezilidských vztah ů na pracovišti zam ěstnanci 
spole čnosti Unistav a.s.
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Ot.10: Vůle zaměstnanc ů spole čnosti Unistav a.s. ud ělat "n ěco navíc" 
pro dosažení cíle. (Bez vyhlídky na v ětší finan ční či hmotné odm ěny)
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Ot. 14: Spokojenost respondentů s dostatekem času na kvalitní řešení 
přidělených pracovních úkolů 
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Ot.15: Subjektivní pocit pracovník ů, jak by více času na zpracování 
přidělených pracovních úkol ů zlepšilo i jejich pracovní výkon 

(odpovídali jen respondenti, kte ří s přiděleným časem nebyli spokojeni 
- 50 %)
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Ot.17: Spokojenost zam ěstnanc ů spole čnosti Unistav a.s. s pracovními 
podmínkami a pom ůckami
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Ot.19: Grafické znázornění plánování kariéry v následujících 3 letech 
zaměstnanců Unistav a.s.
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DOTAZNÍK 2: 

 

Ot.1: Pohled vedoucích pracovník ů na poskytování možnosti osobního 
rozvoje zam ěstnanc ům spole čnosti Unistav a.s.
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Ot.2: Názor vedoucích pracovník ů na míru spokojenosti pod řízených s 
jejich p římým nad řízeným 
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Ot.5: Názor vedoucích pracovník ů na kvalitu podklad ů (vstup ů) 
sloužících jejich zam ěstnanc ům pro pln ění přidělených pracovních 
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Ot.6: Názor vedoucích pracovník ů na množství času na kvalitní řešení 
přidělených pracovních úkol ů pro jejich zam ěstnance
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Ot.7: Názor vedoucích pracovník ů na spokojenost zam ěstnanc ů s 
organia ční strukturou spole čnosti
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Ot.9: Názor vedoucích pracovník ů na úrove ň spokojenosti zam ěstnatc ů 
s jejich pracovními pom ůckami a pracovním prost ředím
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