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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá tématem motivační systém ve vybrané společnosti. 

V teoretické části jsou objasněny stěžejní pojmy týkající se pracovní motivace, 

hodnocení a odměňování pracovníků. Následuje část praktická, která analyzuje 

současný stav motivačního systému a spokojenost zaměstnanců ve společnosti pomocí 

dotazníkového šetření a strukturovaných rozhovorů. Závěrečná část je věnována 

možným návrhům na zlepšení systému, jejichž cílem je dosažení vyšší motivovanosti 

a spokojenosti pracovníků. 

Klíčová slova 

Motivace, motivační systém, spokojenost zaměstnanců, benefity, hodnocení 

zaměstnanců, odměňování zaměstnanců 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with a motivation system in a selected company. The theoretical 

part defines such key terms as work motivation and the evaluation and rewarding of 

employees. It is followed by the practical part that analyses current conditions of the 

motivation system and satisfaction of employees with the help of questionnaires and 

structured interviews. The final part of the thesis contains possible improvement 

suggestions aimed at achieving higher motivation and employee satisfaction. 
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ÚVOD 

Spokojenost zaměstnanců a jejich motivovanost je klíčovým předpokladem pro úspěšné 

fungování společnosti. Zaměstnanci jsou základním lidským kapitálem, kteří se svými 

schopnostmi a dovednostmi podílí na tvorbě výstupů, a tím i na hospodářském výsledku 

společnosti. Proto je důležité, aby se vedení společnosti s personálním oddělením o své 

zaměstnance staralo a poskytovalo jim ty nejvhodnější pracovní podmínky. 

Součástí těchto podmínek je optimálně propracovaný motivační systém, zahrnující 

spravedlivé odměňování, vhodné a účelné metody hodnocení, zajímavý systém benefitů 

a správně zvolené vedoucí, kteří jsou schopni své podřízené motivovat k co nejlepšímu 

výkonu. Vedení společnosti by se mělo zajímat o názor svých zaměstnanců, pro které je 

motivační systém zaveden, aby tak společně nalezli silné a slabé stránky tohoto systému 

a mohli spolupracovat na jeho vylepšení, které povede právě k vyšší spokojenosti a 

motivovanosti pracovníků. Spokojení zaměstnanci znamenají pro společnost mimo jiné i 

nižší fluktuaci a s tím spojený nábor kvalifikovaných pracovníků a jejich zaškolování. 

Důvodem výběru tématu byl zájem o zjištění stavu motivačního systému ve vybrané 

společnosti a navržení opatření, která odstraní slabá místa a nedostatky snižující motivaci 

a spokojenost zaměstnanců. 

Diplomová práce se zabývá výrobní společností v oboru výkonových a kompenzačních 

kondenzátorů a je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část popisuje 

na základě nastudované odborné literatury základní pojmy, které je pro pochopení řešené 

problematiky nutné vysvětlit. Následuje část praktická, která je zpracována 

kvantitativním i kvalitativním výzkumem. Z hlediska kvantitativního výzkumu se jedná 

o dotazníkové šetření ve vybrané společnosti a dále následují strukturované rozhovory, 

které doplňují informace získané z dotazníků. V závěru jsou na základě výsledků 

výzkumu zpracovány návrhy na změny a zlepšení motivačního systému ve společnosti, 

které povedou k vyšší motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců a jejich nižší fluktuaci. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Diplomová práce se zabývá zavedeným motivačním systémem ve společnosti ZEZ 

SILKO, s.r.o., v Žamberku. Společnost působí v oblasti výroby výkonových 

a kompenzačních kondenzátorů.  

Cílem práce je na základě analýzy používaných motivačních faktorů ve společnosti 

a analýzy preferencí a spokojenosti zaměstnanců s těmito faktory vyvodit návrhy na 

změny či zavedení nových motivačních složek pro management společnosti, které 

povedou k vyšší spokojenosti a motivovanosti zaměstnanců, a zlepší tak celkovou 

atmosféru na pracovišti. Pro dosažení výsledku výzkumného cíle byly stanoveny tyto 

dílčí cíle: 

• Identifikace motivačních faktorů dle odborné literatury a dle průzkumu 

ve společnosti. 

• Sestavení segmentačních kritérií respondentů/zaměstnanců.  

• Stanovení preferencí zaměstnanců motivačních faktorů používaných společností 

a spokojeností s prací.  

• Zjištění závislosti mezi počtem odpracovaných let a spokojeností zaměstnanců 

s pracovní náplní.  

• Zjištění závislosti mezi spokojeností zaměstnanců s pracovní náplní a 

spokojeností s finančním ohodnocením.  

• Zjištění závislosti mezi věkem zaměstnanců a motivačním faktorem povýšení.  

• Návrhy a doporučení na zavedení změn, úprav či nových motivačních složek pro 

management společnosti. 

V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy týkající se motivace, 

odměňování a hodnocení zaměstnanců, ty slouží jako podklad pro vypracování části 

analytické. Dále se práce zabývá představením zkoumané společnosti, historií, oblastí 

výroby a zavedeným motivačním systémem. Analytická část zkoumá současný stav 

motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců ve společnosti, na jejímž základě jsou 

v závěrečné části navrženy doporučení a návrhy, které by měly vést k vyšší motivovanosti 

a spokojenosti.  
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Motivace 

Pojem motivace má v odborné literatuře několik definic. Autorka Tureckiová (2004) 

definuje motivaci jako proces probíhající uvnitř člověka, jenž je na venek vyjádřen vůlí 

či dychtivostí po dosažení stanoveného cíle. 

Podobnou definici uvádí i autor Adair (2004), pro nějž motivace, jakožto základní 

psychický proces, představuje vnitřní impulzy člověka k tomu, aby se uvedl do pohybu 

a byl hnán kupředu. Za motivací mohou být skryty potřeby, touhy nebo emoce, 

dle kterých se následně odvíjí síla impulzů. Samotná motivace ale není efektivní 

v případě, kdy člověk nezapojí vlastní vůli. Vůle je akt, kdy je již člověk rozhodnut se 

nechat daným impulzem vést a dojde k jednání. 

Autoři Niermeyer a Seyffert (2005) tvrdí, že motivace je výsledkem procesu 

probíhajícího uvnitř jedince a je vystavena výkyvům, které způsobují různé faktory, mezi 

něž patří čas, současný stav mysli, zkušenosti a současné poměry. Momentální stav 

motivovaného člověka je tedy výsledkem určitého procesu zahrnující sílu podnětů 

– vnitřní pohnutky a instinkty, vlastní účinnost, představující vnitřní přesvědčení, 

časovou perspektivu dle životní fáze jedince a emoční inteligenci, představující 

sebevědomí, empatii, sebeřízení, sebemotivaci a angažovanost (tabulka 1).  

Tabulka 1 - Motivace jako výsledek určitého procesu (Zdroj: vlastní zpracování dle Niermeyer 

a Seyffert, 2015) 

M
o
ti

v
a
čn

í 
p

ro
ce

s 

←  Síla podnětů 

  

← Vlastní účinnost 

  

← Časová perspektiva 

  

← Emoční inteligence 
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K jednání motivovaného člověka dochází pomocí vnitřních nebo vnějších zdrojů. Mezi 

vnitřní zdroje, charakteristické svou relativní stabilitou, patří odpovědnost 

a samostatnost, které jsou podmíněny povahou člověka, jeho zájmy, schopnostmi, 

dovednostmi a znalostmi. Vnější zdroje, které lze označit také jako stimuly, jsou naopak 

ty, které nevznikají uvnitř jedince, ale jsou vyvolávány okolím. K nim patří mimo jiné 

odměny, hodnocení, podmínky na pracovišti, pracovní skupina, sebehodnocení, 

sebeprosazení. U vnějších zdrojů platí to, že nejsou vždy jen pozitivního, ale i negativního 

rázu. (Wagnerová, 2008) 

Je důležité odlišovat pojem motivace a manipulace, mezi kterými existuje určitá hranice. 

Pokud člověka motivujeme, snažíme se aktivovat jeho skryté vnitřní přání provést 

činnost, která je pro něj potřebná. Naopak u manipulace hovoříme o klamání jedince 

přáním, které není pravé a upřímné. Pro vedoucí pracovníky je tedy z hlediska správného 

motivování podřízených tuto hranici nepřekročit. (Kim, 2003) 

1.2 Motivační teorie 

Následující kapitola popisuje vybrané nejznámější motivační teorie, které zkoumají, 

k jakým procesům dochází u motivovaného člověka a jaké faktory způsobují u jedinců 

motivaci. 

1.2.1 Maslowova hierarchie potřeb 

Jednou z motivačních teorií, zabývající se motivací, kterou lze přetransformovat do 

pracovní oblasti, je Maslowova hierarchie potřeb, sestávající se z 5 oblastí (Plamínek, 

2010): 

• Fyziologické potřeby – do první skupiny patří mzda, jejíž výše by měla 

uspokojovat veškeré fyziologické potřeby jako je hlad, žízeň a místo na spaní. 

Pokud je tato výše mzdy vyšší nebo pracovník dostává jiné finanční bonusy, které 

na uspokojení fyziologických potřeb nepotřebuje, uspokojuje jimi vyšší potřeby. 

• Potřeba jistoty – v tomto bodě je pro pracovníka důležité pociťovat jistotu práce, 

sociální, zdravotní a důchodové zabezpečení, či ochranu od odborů. 
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• Společenské potřeby – ve třetím stupni hierarchie potřeb je pro pracovníka 

důležité přijetí pracovní skupinou, ať už formálně (na pracovišti), tak i neformálně 

(schůzky s kolegy po práci). 

• Potřeba uznání – po nasycení společenských potřeb přichází na řadu úspěch 

a pokrok ve své profesní kariéře, potřeba mít jistý statut a být respektován. 

• Potřeba seberealizace – posledním bodem v rámci hierarchie je to, že pracovník 

najde v profesi sebeuplatnění, využívá svého potenciálu, schopností a dovedností. 

Dle autora Forsytha (2010) je tato teorie založena na tom, že pokud dojde k uspokojení 

fyziologických potřeb, postupně dochází k uspokojení potřeby jistoty a takto proces 

pokračuje dále, dokud nejsou uspokojeny potřeby ve vrchní části hierarchie. Platí také to, 

že uspokojování motivační složky, která je v hierarchii výše než ty, které uspokojeny 

nejsou, je neefektivní. Proto je pro člověka, který není spokojen se svou mzdou, zbytečné 

řešit jiné motivační faktory než právě mzdu. 

1.2.2 Herzbergova teorie: motivační a hygienické faktory 

Jinou z motivačních teorií, kterou popisuje autor Armstrong (2015), je Herzbergova teorie 

(obrázek 1), která rozděluje motivy činnosti člověka do dvou skupin. 

• Hygienické faktory – vedoucí jedince k negativním pocitům, zahrnují plat, 

vztahy a podmínky na pracovišti, vliv práce na osobní život, nezajímavou 

pracovní pozici, pracovní nejistotu a politiku společnosti. 

Každý z těchto faktorů musí být v životě jedince v pořádku a nastaven tak, aby byl 

spokojen a omezila se jeho pracovní nespokojenost. Pokud totiž toto uspokojení 

nenastane, dochází k pozitivní motivaci, která již ovlivňuje pracovní výkon. Pozitivní 

motivaci lze určit různými faktory spokojenosti. 

• Faktory spokojenosti – mezi klíčové faktory ovlivňující jedince patří jeho 

úspěch, možnost profesního růstu a povýšení, získat za daný úkol zodpovědnost, 

mít zajímavou práci, za kterou může být jedinec uznán a pochválen. (Armstrong, 

2015)  

Faktory spokojenosti vedou k tomu, že jedinec pracuje ve vyšším nasazení a také 

projevuje vyšší zájem o práci. Není ale pravidlem, že uspokojení hygienických faktorů 
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povede k motivaci jedinců. Zaměstnavatelé řeší uspokojení těchto faktorů pomocí 

zvýšení platu, nabídkou různých bonusů a nefinančních benefitů, snahou zlepšit pracovní 

prostředí. To je ale to, co jedinec očekával už od začátku, a proto jeho uspokojení vždy 

nevede k tomu, aby byl výkonnější a zodpovědnější. (Urban, 2017) 

Obrázek 1 - Herzbergova teorie dvou faktorů (Zdroj: vlastní zpracování dle Armstrong, 2015) 

1.2.3 Teorie X a Y 

Teorie X a Y Douglase McGregora vychází ze dvou extrémně protichůdných chování 

pracovníků ve společnosti. Do skupiny X patří takoví pracovníci, kteří jsou líní, práce je 

pro ně nezajímavá a nechtějí přebírat žádnou zodpovědnost za své činy. Proto je nadřízení 

do práce musí nutit a jako motivační faktor na ně může působit odměna. Naopak teorie Y 

zahrnuje zainteresované pracovníky, které uspokojují jejich dosažené výsledky a tíha 

odpovědnosti. 

Z této teorie vyplývá, že motivace podporuje pracovníky k lepším výsledkům a mohou 

se tak ze skupiny X dostat do skupiny Y, ve které je možné dosáhnout vyššího stupně 

motivace. (Forsyth, 2010) 

1.2.4 Teorie očekávání 

Jednou z teorií motivace, která řeší otázku průběhu procesu motivace, je teorie očekávání, 

vyvinuta Victorem Vroomem. Ta je založena na faktu, že pro vyvinutí pracovníkova úsilí 

je nutné splnění tří předpokladů. Prvním je, že pracovníkovo úsilí k vykonání práce musí 

mít příslušný očekávaný výsledek. Žádný pracovník nechce dělat práci, která pro něj 

nemá smysl, nebo kterou nezvládá. Očekávání, které má pracovník od odvedené činnosti, 

se nazývá expektance. Druhou podmínkou je, že výkon pracovníka musí být náležitě 

odměněn, jinak dochází k demotivaci. V tomto případě hovoříme o pojmu 
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instrumentalita, který vyjadřuje vztah mezi výsledkem a odměnou. Posledním 

předpokladem je, že pracovník musí o danou odměnu stát. Každá odměna má totiž pro 

jednotlivé pracovníky odlišný význam, nazývaný jako valence. Valence může dosahovat 

i záporných hodnot v případě, že je pracovníkovi za jeho dobře odvedenou práci 

nabídnuta odměna, o kterou nestojí. (Bělohlávek, 2005) 

Sílu motivace tato teorie umožňuje vyjádřit matematicky dle stanoveného vzorce 

(Bělohlávek, 2005): 

Ú = 𝑬 ∗ ( 𝑽𝟏𝑰𝟏 +  𝑽𝟐𝑰𝟐 + ⋯ 𝑽𝒌𝑰𝒌) 

Ú – výsledné úsilí 

E – expektance (charakter pravděpodobnosti) 

0 – úsilí nemá žádný vliv na výsledek práce 

1 – úsilí má velmi úzký vztah s výsledkem práce 

V1…Vk – valence (význam odměny) 

-10 – odměnu si nepřeje 

0 – na odměně mu nezáleží 

+ 10 – o odměnu stojí 

I1…Ik – instrumentalita (vztah mezi odměnou a výsledkem) 

0 – neexistuje vztah 

1 – existuje silný vztah 

Teorii lze využít spíše u racionálně smýšlejících pracovníků, kteří nejsou ovlivněni 

emocemi a nevědomou motivací. U těchto pracovníků je možné určit průběh motivačního 

procesu a určit sílu jejich motivace k specifické činnosti. 

1.2.5 Motivační teorie spravedlnosti 

Adamsova teorie spravedlnosti se zabývá tím, jakým způsobem je jednáno s pracovníkem 

v porovnání s jeho spolupracovníky. Toto jednání musí být ke všem jedincům stejné, 

aby byla naplněna jejich očekávání a docházelo k poctivosti. Pokud je jeden z pracovníků 

za jistou úroveň odvedené práce odměněn např. vyšším platem, toto jednání očekává 

i pracovník, který dosáhl stejného výsledku. Je tedy klíčové, aby bylo rovnováhy neustále 

dosahováno pro vyšší motivaci a výkonnost pracovníků. (Dědina a Cejthamr, 2005) 
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1.2.6 Teorie tří kategorií potřeb 

Další z teorií, která je spojena s motivací, se nazývá teorie tří kategorií potřeb. Autor 

Blažek (2014) uvádí její původní anglický název ERG, což je zkratka pro následující 

skupiny lidských potřeb: 

• Existence – kdy dochází k uspokojení základních potřeb, které jsou klíčové pro 

samotné bytí jedince. 

• Relatedness neboli sociální vztahy – jedinec má potřebu navázat sociální vztahy 

se svým okolím, v pracovním prostředí. 

• Growth neboli růst, rozvoj – zahrnuje to, zda má pracovník možnost dalšího 

kariérního rozvoje, rozšíření své kvalifikace v oblasti, ve které pracuje, nebo 

získání nové kvalifikace. 

Stejně jako u Maslowovy hierarchie potřeb i zde musí dojít nejdříve k uspokojení 

základních potřeb, které jsou zahrnuty ve skupině existence. Až poté může dojít 

k uspokojení potřeb vyšších. (Blažek, 2014) 

1.3 Pracovní motivace 

Pracovní motivace je procesem, kdy zaměstnavatel nabízí člověku uspokojení jeho zájmů 

a potřeb, a naopak od něj požaduje dobrý pracovní výkon. (Plamínek, 2015)   

„Motivace zaměstnanců posiluje jejich pracovní nasazení, odpovědnost i iniciativu. Není 

však automatická. Správné používání motivačních nástrojů, finančních a nefinančních, 

pozitivních i negativních, je proto jedním z nejdůležitějších úkolů organizace i každého 

vedoucího.“ (Urban 2017) 

Dle autora Urbana (2013) je systém pracovní motivace založen na dvou motivačních 

nástrojích. První z nich je pracovní prostředí, které zahrnuje faktor manažerského stylu 

řízení pracovníků, firemní kulturu a sociální oblast. Konkrétněji autor hovoří o šesti 

nejdůležitějších motivačních faktorech tohoto prostředí. Vedoucí pracovník by měl 

zaznamenávat veškeré úspěchy svých podřízených a umět je náležitě ocenit, aby byl 

pracovník motivován k dalšímu takovému výkonu. Pro to, aby bylo možné požadovaných 

výsledků dosáhnout, je nutná podpora ze strany vedoucího. Ten by měl pracovníkovi 

pomoci splňovat pracovní úkony správně. Dalším bodem je vyvolávat u svých 
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podřízených pocit důvěry a respektu, který musí být oboustranný, a naopak odstraňovat 

úzkost spojenou s neúspěchem. Všechny tyto faktory jsou součástí otevřené komunikace 

mezi pracovníky a jejich nadřízenými, která je mimo jiné nezbytná pro chod podniku. 

Jedním z dalších úkolů nadřízených je také rozvíjet dovednosti a znalosti pracovníků. 

Druhým motivačním nástrojem je systém odměn, který by měl být založen na podpoře 

těch pracovníků, jejichž výkon vede k dosažení cílů společnosti. Pracovníci by se měli 

účastnit návrhu a zavedení tohoto systému. Frekvence odměn je poté závislá na velikosti 

dosažených úspěchů, ačkoliv pro vyšší motivaci je vhodné odměňovat i za úspěchy 

menšího rázu. Efektivnost odměn by měla být neustále sledována, jelikož s postupem 

času dochází k jejímu snižování. To napraví obměna odměnového systému. 

Pracovní motivace je ovlivněna charakterem a zajímavostí práce. Motivovaní pracovníci 

jsou především ti, které jejich práce naplňuje, zajímá a baví. Ačkoliv u spousty 

pracovních míst dochází ke stejným pracovním postupům každý den, tak i v takových 

případech může být pro pracovníka motivující z hlediska přínosnosti a důležitosti 

pracovního postupu. Pokud lidé mají svoji práci rádi, rádi do ní také chodí a podávají 

vyšší výkon. S náplní práce úzce souvisí i pracovní prostředí, které je k výkonu nezbytné. 

Proto je důležité dbát o vybavení pracoviště, funkčnost a bezpečnost příjemného 

prostředí. (Provazník, 1996) 

Jak uvádí autorka Wagnerová (2008), pracovní motivace je dále ovlivněna mezilidskými 

vztahy. Společnosti zaměstnávají odlišné jedince, kteří spolu musí vycházet, a především 

spolupracovat a mít vzájemnou úctu. Tvorba sociálních vazeb je pro člověka přirozená, 

a proto je důležité navázání kontaktů s kolegy, snadná komunikace a schopnost pracovat 

v týmu. Pracovní tým by měl být sestaven z pracovníků, kteří spolu vychází a nedělají si 

vzájemné naschvály a problémy. Ne vždy se tohoto stavu ale podaří dosáhnout. 

Pro hladké fungování mezilidských vztahů ale funguje několik metod, které dokážou 

skupiny odlišných jedinců stmelit, nebo alespoň dosáhnout potřebné míry komunikace. 

Je proto důležité, aby společnost tyto vztahy podporovala například pořádáním team 

buildingových akcí, vytvářením nástěnek či časopisů, nabízela možnost účastnit se 

různých narozeninových akcí, oslav výročí společnosti nebo vánočních večírku. 

(Wagnerová, 2008) 
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K demotivaci pracovníků může dojít, pokud pracovní nasazení zasahuje vysokou mírou 

do osobního života, což se stává pro každého pracovníka škodlivé. Ačkoliv některému 

jedinci vysoké pracovní nasazení vyhovuje, neplatí to tak pro každého a ani takovému 

jedinci to nemusí nutně vyhovovat. V dnešní době je trendem vysoké nasazení z hlediska 

udržení konkurenceschopnosti, není ale možné, aby po práci neměl pracovník energii 

a čas na svou rodinu, přátele či volnočasové aktivity. Společnost by se měla snažit 

dosáhnout určité rovnováhy mezi prací a osobním životem. Není pravidlem, že pracovník, 

který je v práci nejdéle, odvádí nejvíce práce nebo že je jeho práce kvalitní. Proto 

je vhodné sledovat činnosti pracovníka, a to jakým způsobem a v jakém časovém rozmezí 

úkoly plní. Zaměstnavatel by měl také projevovat jistý zájem o každého pracovníka 

ve smyslu přání k narozeninám, k zasnoubení či jinému úspěchu, ať už přímo pracovníka, 

nebo jeho nejbližšího člena rodiny. Pracovník se tak cítí důležitě a ocení, že si 

zaměstnavatel vzpomněl. (Forsyth, 2009) 

1.3.1 Motivační trojúhelník 

Autor Bednář (2018) uvádí, že podstatou toho, proč lidé chodí do práce a udržují si ji, lze 

nalézt v tzv. motivačním trojúhelníku, který je zobrazen na obrázku 2. 

Prvním faktorem jsou peníze neboli mzda a finanční i nefinanční benefity. Autor Bednář 

(2018) rozděluje plat do tří skupin: 

• Nejnižší finanční ohodnocení, za které je pracovník svolný práci vykonávat 

a která pokryje jeho základní životní potřeby. 

Obrázek 2 - Motivační trojúhelník (Zdroj: Bednář, 2018) 
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• Plat srovnatelný s tím, který dostávají pracovníci v podobném pracovním zařazení 

či prostředí. 

• Motivační plat, který je získán za odvedení lepšího výkonu, získání vyšší 

odpovědnosti za úkol atd. 

Druhým faktorem je samotný kolektiv zaměstnanců, firemní kultura, ale i zákazníci. 

Fungující vztahy mezi těmito skupinami nezaručí vysoký výkon, ale jsou úkazem jisté 

míry stability a soudržnosti společnosti. Poslední faktor představuje prospěch, užitek 

či smysl práce pro pracovníka. Pokud mu pracovní místo nepřináší to, co od ní očekává, 

není s prací spokojen a naopak. Pro každého z pracovníků dále platí, že jeho těžiště 

motivace se může nacházet v odlišném bodě trojúhelníku a v časovém horizontu 

se změnou preferencí se toto těžiště může přesunout na jiný bod. V případě, že je těžiště 

vychýleno pouze k jednomu z faktorů, může dojít k opuštění společnosti, jelikož tato 

kombinace selhává a zaměstnanec není spokojen. (Bednář, 2018) 

1.3.2 Extrinsické a intrisické pracovní motivy 

Haberleitner aj. (2009) popisují teorii pracovní motivace, kterou rozdělují do dvou 

kategorií motivů. První skupinou jsou extrinsické pracovní motivy zahrnující mzdu 

a s tím spojenou potřebu jistoty zajištění základních potřeb, dále potřebu uplatnit se 

v pracovním prostředí, získat jistou úroveň pracovního postavení a uznání. To vše má 

vliv na pracovníkovo chování v pracovním prostředí, vyšší vliv se však očekává 

u intrisických pracovních motivů. 

Prvním z nich je přirozená motivace k vydávání jisté činnosti, aktivity, která vyžaduje 

jedincovu energii. Tato energie může být využita právě pracovním výkonem, 

seberealizací či zažitím pracovního úspěchu. Pro člověka je v tomto ohledu důležité, 

aby jeho činy měly nějaký smysl a význam. Dalším motivem je potřeba výkonu, 

znamenající stanovení a dosažení cíle, nebo potřeba kontaktů, kdy je nutné udržovat 

mezilidské vztahy v rámci pracovního kolektivu. K uspokojení dochází i při získání moci 

nad lidmi a činnostmi, kdy může člověk jednat dle svého uvážení a na svou odpovědnost. 

Závěrem této teorie je, že musí být uspokojena část intrisických motivů, aby byl člověk 

spokojen se svou prací. Jelikož uspokojení extrinsických pracovních motivů je 

nedostačující a platí pouze pro krátké časové období. 
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1.3.3 Principy motivace pracovníků 

Autor Adair (2008) ve své publikaci definuje 8 základních principů, které by měl manažer 

aplikovat, aby dosáhl motivovanosti pracovníků. Tyto principy jsou mimo jiné založeny 

na pravidle 50:50. To znamená, že z 50 % musí být pracovník motivován sám a zbylých 

50 % motivace může zaktivovat a podpořit manažer. Principy jsou tedy následující 

(Adair, 2008): 

• Pro to, aby mohl manažer motivovat ostatní, je klíčové, aby byl sám motivován. 

Pokud pracovník vidí motivaci u svého nadřízeného, je pravděpodobnější, že bude 

pro úkol také více zapálen. 

• Druhým principem je zaměřovat se na pracovníky, kteří již do jisté míry 

motivovaní jsou, nebo u nich spatřujeme jistý potenciál a předpoklady pro 

motivovanost. 

• Důležité je přistupovat ke každému z pracovníků individuálně a řešit jeho potřeby 

a tužby odděleně od ostatních pracovníků. 

• Stanovené úkoly a cíle by měly být realistické, měly by mít pro pracovníka smysl 

a účel. Pokud ve své práci nenachází žádný smysl, ztrácí motivaci. 

• V průběhu dosahování cíle je nezbytné pracovníky informovat o jejich pokroku, 

stávající situaci, jakou práci již odvedli a jaké další kroky je ještě čekají. 

• Faktory, které ovlivňují pracovníky, jsou pracovní prostředí a kolektiv, vztahy 

s kolegy, styl vedení nadřízených, firemní kultura a hodnoty atd. A o ty je nutné 

se starat. 

• Předposlední princip je založen na spravedlivém hodnocení pracovníků dle jejich 

výkonu, odvedené práce, kvality práce a míry dosažení stanovených cílů.  

• Poslední součástí této teorie je to, že by pracovník měl dostát jistého uznání a také 

úcty mezi ostatními. Vedle veřejných pochval často stačí k dobrému pocitu a další 

motivovanosti pracovníka říct pouhé děkuji za dobře odvedenou práci. 
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1.4 Motivační techniky a nástroje 

Pro dosažení motivovanosti zaměstnanců využívá společnost různé motivační techniky 

a nástroje. Prvním bodem, který je klíčový pro spokojeného pracovníka a na kterém by 

měla společnost zakládat, je dle autorů J. R. Miskell a V. Miskell (1996) vytvoření 

příjemného pracovní prostředí. Pro manažera to znamená neustále naslouchat svým 

podřízeným a také pozorovat jejich chování, ze kterého lze poznat, zda je pracovník 

spokojený tak, jak říká. Tento proces by měl probíhat pravidelně a vhodným postupem. 

Mezi techniky, které autoři považují za zásadní pro spokojenost a motivovanost 

pracovníků, patří neustálá informovanost o dění ve společnosti, rovnocenné jednání se 

všemi podřízenými, tvorba a aktualizace pracovního diagramu, nebo velkorysost 

a schopnost umět pochválit za odvedený výkon. Nadřízený by měl nejen vyslechnout, 

ale i vyžadovat názory a očekávání od zaměstnanců a také být schopen vyřknout sám svá 

očekávání od zaměstnanců. 

Pro dosažení požadované úrovně produktivity a motivovanosti pracovníků uvádí autor 

Urban (2010) následující nástroje, které by mělo vedení podniku podporovat: 

• častá komunikace s pracovníky; 

• využívání vhodných motivačních nástrojů; 

• vyšší podpora a požadavky na manažerské jednání; 

• pečlivé odstraňování původů demotivace. 

Dle autora Bělohlávka (2016) jsou motivační nástroje rozděleny podle toho, zda chceme 

pracovníky osobně rozvíjet či změnit jejich postoje a motivovat je. Nástroje pro osobní 

rozvoj jsou následující: 

• Vzdělávání pracovníků v oblasti jejich pracovního zařazení, specifických 

dovedností či měkkých dovedností; 

• Koučování, vyjadřující úzký vztah mezi podřízeným a nadřízeným, kteří řeší 

konkrétní individuální problémy podřízeného pracovníka; 

• Stínování, znamenající sledování zkušenějšího pracovníka, od kterého sledující 

získává dovednosti a zkušenosti; 

• Delegování pravomocí na své podřízené; 
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• Týmová práce, podporující schopnost komunikace a respekt k ostatním 

spolupracovníkům; 

• Změna náplně práce dle schopností, zkušeností či z důvodu organizačních změn; 

• Přemístění pracovníka na jinou pozici. 

Mezi nástroje pro vyšší motivaci a změnu postojů pracovníků patří (Bělohlávek, 2016): 

• Pochvala při splnění požadavků nadřízeného; 

• Kritika, která slouží k tomu, aby se nežádoucí výsledky či provedené aktivity 

neopakovali; 

• Zadávání nových pracovních úkolů motivující pracovníky ke zlepšení 

dovedností a schopností. 

Dle Hanzelkové aj. (2013) motivace pracovníků z hlediska personalistiky řeší otázku: 

„Čím lze chování, postoje a myšlení lidí prakticky ovlivnit?“ Odpovědí na tuto otázku 

jsou tři motivační nástroje: hodnocení, odměňování, vzdělávání a rozvoj pracovníků, 

které jsou uvedené na obrázku 3 a podrobně zpracované v následujících kapitolách 1.5, 

1.6 a 1.7. Správné fungování společnosti a naplňování strategie je závislé na 

optimalizování těchto tří motivačních nástrojů, které jsou klíčové pro další rozvoj 

společnosti. 

 

 

  

Obrázek 3 – Motivační nástroje (Zdroj: Hroník, 2007) 
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Nevhodné nástroje motivace 

Autor Urban (2010) naopak ve své publikaci uvádí, které hojně rozšířené motivační 

techniky, používané nadřízenými, nejsou vhodné a ani úspěšné. Jako první je vyhlášení 

nejlepšího zaměstnance měsíce, které sice může motivovat veškeré pracovníky k lepšímu 

výkonu, ale problémem je to, že takovou cenu získává pouze jedna osoba a ostatní tak 

zůstávají v pozadí. Z tohoto hlediska je vhodné, aby byl ohodnocen každý zaměstnanec, 

který dosáhne výjimečného výsledku, anebo aby byly podpořeny celé pracovní týmy. 

S tím souvisí i hodnocení na základě porovnání výkonu s ostatními pracovníky, mezi 

kterými vzniká rivalita. Proto je důležité stanovit si přesné ukazatele, podle kterých bude 

pracovník náležitě ohodnocen. Poslední bod, který autor uvádí, je preference 

„talentovaných“ lidí, kterým místo zvýhodňování, oproti ostatním pracovníkům, 

vyhovuje spíše možnost samostatné práce a získání určité odpovědnosti. 

1.5 Hodnocení pracovníků 

Hodnocení pracovníků je jedním z nejdůležitějších nástrojů motivace. Zahrnuje 

pravidelné informování o tom, jakého výkonu pracovník dosáhl, jaké jsou jeho budoucí 

úkoly a požadavky na něj. Slouží tedy jako jeden ze základních komunikačních 

prostředků mezi pracovníky a jejich vedoucími. Výsledkem hodnocení výkonnosti je 

komplexní pohled na to, jaké množství práce pracovník odvedl, do jaké míry byl vytížen 

a jaké pracovní činnosti v hodnoceném období prováděl. Současné výsledky se poté 

porovnávají s těmi minulými a na základě tohoto porovnání dojdeme k budoucím 

požadovaným výsledkům, podle kterých upravíme vytíženost pracovníka či změnu jeho 

pracovní náplně. (Foot a Hook, 2002) 

Jak uvádí autorka Wagnerová (2008), je důležité pracovníkovi poskytnout měřítko jeho 

úspěchu či úspěchu celé společnosti, ke kterému vedla i jeho odvedená práce. To lze 

provést pomocí výročních zpráv či příspěvků na nástěnce o tom, jak se společnosti dařilo 

dosáhnout vytyčeného cíle, uspokojit zákazníky a uspořit náklady. 

Autor Koubek (2004) popisuje hodnocení pracovníků jako nesnadnou činnost, jelikož je 

v některých případech obtížné změřit pracovní výsledky a výkon. Vzhledem 

k neustálému vývoji v technologické sféře dochází k rozšiřování řad měřitelných složek 
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hodnocení, které v některých případech ani nelze vyčíslit. Role hodnotitele není v žádném 

případě jednoduchá, jelikož některé složky, které musí hodnotit, se nedají žádným 

způsobem ověřit, a jsou hodnoceny pouze na základě subjektivního názoru hodnotitele. 

Mezi takové složky se řadí pracovní úsilí, schopnosti a další rysy pracovníků. 

Hodnocení je dle autorů Bláha aj. (2005) sociálním procesem, jehož průběh zahrnuje tři 

fáze. Nejdříve se samotný hodnotící proces připraví pomocí získání informací 

o pracovníkovi a jeho pracovní pozici. Z hlediska přípravy hodnotitelů je důležité, aby 

byli schopni používat vhodné metody hodnocení, byli nezaujatí a schopni komunikace. 

Při hodnocení pracovníků se můžeme zabývat různými oblastmi pracovního prostředí, 

mezi které patří: „množství práce, hospodárnost na pracovišti, počet obsloužených 

zákazníků, chování vůči zákazníkům, sdílení firemních hodnot, komunikační dovednosti, 

ochota ke spolupráci, přijímání změn, kvalita práce, integrita prostředí, iniciativa, 

týmová práce, podpora partnerských vztahů, dodržování bezpečnostních předpisů 

a pracovní disciplíny.“ V případě, že je příprava hodnocení dokončena, dochází 

k samotné realizaci, tedy sběru informací, o kterém jsou pracovníci předem informováni 

a znají účel tohoto hodnocení. Metody hodnocení jsou uvedeny v následující kapitole 

1.5.1. Sesbíraná data jsou následně vyhodnocena a porovnána se stanovenými normami, 

s ostatními pracovníky stejného zařazení nebo s konkurenčním podnikem atd. Klíčové je, 

aby byla pracovníkovi poskytnuta zpětná vazba, která umožňuje získat povědomí o tom, 

jak si pracovník vede a jaké výsledky by měl dosahovat v budoucnu. 

Autor Halík (2008) dále uvádí dvě hlediska na hodnocení pracovníků. Pokud hovoříme 

o hodnocení výkonu, měříme to, jak je pracovník efektivní, produktivní a jak je schopen 

si svou práci uspořádat. Naproti tomu hodnocení práce zahrnuje to, jak je jeho práce 

ve společnosti důležitá, jaký má tato práce pro společnost přínos. Práce je ohodnocena 

odpovídající mzdou a hodnocení výkonu může sloužit jako motivační nástroj, za nějž 

bude pracovník odměněn.  
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1.5.1 Metody hodnocení pracovníků 

Metoda BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales) 

Tato metoda se zabývá hodnocením chování pracovníků, které je nutné pro dosažení 

požadovaného pracovního výkonu a dosažení stanovených cílů. Nezabývá se tím, jakých 

výsledků bylo dosaženo, ale tím, jakým způsobem pracovníci k práci přistupují, zda 

dodržují standardy práce a jestli jejich výkon má smysl. Metoda využívá sedmibodové 

stupnice, kterou si každé pracoviště vytváří samo, a to se zapojením jak manažerů, tak 

i jednotlivých pracovníků. (Koubek, 2004) 

Řízení pomocí cílů 

Jak již název vypovídá, hodnocení je založeno na předem stanovených cílech, které jsou 

určeny pro dané období a hodnotí se úroveň jejich dosažení. Cíle, které by měly vycházet 

z cílů strategických, se určují dle pracovního místa, a jsou tedy pro různá pracoviště 

odlišné. Pracovník získává přehled o tom, jaký je účel dosažení cíle, zda ho splnil a jaké 

budou jeho budoucí cíle. (Foot a Hook, 2002) 

Hodnocení na základě plnění norem 

V rámci řízení pracovního výkonu je tato metoda vhodná především u pracovníků ve 

výrobě, kteří se stanovenými normami řídí. V první řadě je ale nutné dle vhodných metod 

tyto normy stanovit pro každé pracoviště a zaručit to, že pracovníci budou mít o těchto 

normách povědomí, až poté můžeme výsledky pracovníků s normami porovnat. (Koubek, 

2004) 

Metoda 360stupňové zpětné vazby 

Výhodou této metody je, že se do hodnocení pracovníka zapojuje několik 

zainteresovaných stran a tím se zvyšuje objektivita výsledků hodnocení. Hodnotících 

může být hned několik, nejčastějšími hodnotiteli jsou ale především přímí nadřízení, 

podřízení, spolupracovníci a ale i samotný pracovník, který je hodnocen. Může se zapojit 

i zákazník či nepřímí nadřízení, jako jsou specialisté v různých oborech. Metoda se opět 

zabývá hodnocením výkonu pracovníků, ale i stylem jejich vedení a schopností 

spolupráce s ostatními. (Šikýř, 2016) 
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1.6 Odměňování pracovníků 

Odměňování pracovníků se odvíjí od množství odvedené práce, výkonnosti pracovníka, 

charakteru pracovní pozice, náročnosti práce, schopností, dovedností, přínosů pracovníka 

pro společnost atd. Vzhledem k těmto faktorům lze vyhodnotit, že každá společnost je 

jedinečná, a proto musí mít vybudovaný originální a stabilní systém odměňování. 

Efektivita odměňování je založena mimo jiné na výši mezd, ta by se neměla příliš 

odchylovat od výše, která panuje na trhu práce, a na důležitosti rozpoznat rozdíly mezi 

pracovníky a pracovními úkoly. (Koubek, 2001) 

V soustavě odměňování se nenachází pouze mzda a jiné finanční ohodnocení, ale 

i nefinanční nehmotná odměna, která slouží jako motivační faktor pro vyšší výkonnost 

pracovníků. Systém odměn se odvíjí od strategických cílů společnosti, měl by být 

spravedlivý pro každého z pracovníků, motivující k lepším výkonům, a také by měl plnit 

účel a funkci. Odměny se mohou dělit na formální nehmotné, zahrnující uznání od 

nadřízených, povýšení, možnost prosadit se v určitých oblastech firemního rozhodování, 

a neformální nehmotné jako je např. úcta mezi pracovníky. (Bláha aj., 2005) 

1.6.1 Hmotné odměny 

Mzda 

Mzda je jedním z nejvíce ovlivňujících faktorů spokojenosti jedince s prací. Pro některé 

je to i motivujícím faktorem, avšak jen z krátkodobého hlediska, jelikož výši platu poté 

jedinec bere jako samozřejmost a na řadu přichází jiné potřeby, které chce uspokojit. 

Spokojenost s platem mnohdy pracovník srovnává s ostatními kolegy, kteří mají stejnou 

pracovní zátěž, a dle výše platu je poté spokojen nebo ne. S tím souvisí i jeho vnímání 

odměn z hlediska ocenění jeho profese a pracovních výsledků. Ačkoliv pro každého 

nejsou peníze dosti motivující, pro některé jsou prostředkem pro naplnění mnoha cílů, 

uspokojení široké škály potřeb a v některých případech i k zvýšení sebevědomí jedince. 

Ti, kteří mají ale plat vysoký, chodí do práce především kvůli platu a práce jako taková 

je nemotivuje či neuspokojuje. Ve shrnutí tedy mzda za správných okolností poskytuje 

pozitivní motivaci, ale pokud je systém odměňování nastaven špatně a nespravedlivě, 

dochází spíše k demotivaci pracovníků. (Armstrong, 2009) 
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Benefity 

Benefity jsou oblíbenou formou hmotných odměn u pracovníků, ačkoliv je někteří berou 

jako samozřejmost. Každá společnost má systém odměňování nastavený jinak. Existují 

dvě skupiny zaměstnaneckých výhod, první z nich jsou pevně dané a druhé volitelné. 

Volitelné výhody jsou z hlediska pracovníka atraktivnější, jelikož je může čerpat dle 

svých potřeb a tužeb do předem stanovené výše. 

Existují hned tři systémy zabývající se volitelností benefitů. Prvním systémem je „bufet“, 

který nabízí několik variant výhod s určenou výší jejich čerpání. Druhý systém, s názvem 

„jádro“, je založen na tom, že skupina výhod je pro všechny pracovníky stejná a druhá 

skupina výhod je opět volitelná. Poslední systém „bloků“ rozděluje odměny dle skupin 

pracovníků. Skupina pracovníků, která má méně odpracovaných let, může čerpat jiné 

odměny než pracovníci s více odpracovanými léty. Rozdělení mohou vznikat dle různých 

faktorů, které si stanovuje sama společnost.  (Bláha, 2005) 

Mezi nejčastější nabízené benefity uvádí autor Bláha (2005) následující: „stravování 

zaměstnanců, důchodové připojištění, životní pojištění, podnikové půjčky, dětská 

rekreace, dárcovství krve, sportovní a kulturní aktivity, bydlení, sleva na firemní výrobky, 

podpora v nemoci, vzdělání, půjčování podnikového vybavení/zařízení, poradenská 

činnost, ošatné, dodatečná podniková dovolená, 13., 14. mzda/plat, zaměstnanecké 

akcie“. 

1.6.2 Nehmotné odměny 

Odpovědnost za pracovní úkol 

Odpovědnost je dalším pozitivním motivačním faktorem, který ovlivňuje spokojenost, 

kreativitu a myšlení pracovníků. Pokud má nadřízený možnost udělit zodpovědnost za 

nějaký úkol či dokonce splnění nějakého vyššího cíle, měl by tak učinit. Nemusí vždy 

dojít k vytouženému výsledku, ale lze na pracovnících sledovat jejich angažovanost 

a zapálení pro věc. Motivací pro ně v tomto případě je, že sami navrhují řešení problému, 

mohou vést skupinu lidí a cítí jistý pocit důležitosti. V případě úspěchu jsou motivováni 

k plnění dalších a dalších úkolů, což může razantně přispět ke zvýšení výkonnosti nejen 

daného jedince, ale celé pracovní skupiny. Pro níže postavené pracovníky může být 
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zodpovědností i to, že zaučují nováčky a předávají jim své zkušenosti a dovednosti. 

Pokud poté vidí úspěch nového pracovníka, přináší jim to opět jistý pocit důležitosti 

a uspokojení. (Wagnerová, 2008) 

Uznání 

Uznání za dobře odvedenou práci může být mnohdy více motivující než pouhé dosažení 

pracovního úspěchu. Výhodou uznání je, že zaměstnavatele nestojí téměř nic a vede 

pracovníky k vyšší motivaci a výkonnosti. Nejpoužívanější metodou uznání je slovní 

ohodnocení či povzbuzení od nadřízeného. Dojít může ale také k uznání hmotnému jako 

je povýšení, bonusy či vyšší plat. U uznání je důležité, aby bylo podáno od nadřízeného 

či přímo od vedení společnosti a větší význam má, pokud je uděleno veřejně. 

(Wagnerová, 2008) 

Povýšení 

Možnost povýšení, které zahrnuje vyšší platební ohodnocení a převzetí úseku 

zodpovědnosti, je dalším z faktorů pozitivní motivace. Opět platí, že ne každý pracovník 

o tuto možnost stojí, jelikož může být se svou pozicí spokojen. Ti, kteří o to ale stojí 

a znají podmínky pro kariérní růst, se na tuto možnost zaměřují a vydávají ze sebe to 

nejlepší, co mohou, aby růstu dosáhli. Ze strany zaměstnavatele je tento přístup výhodný 

v případě, kdy si chce udržet dobrého a výkonného zaměstnance. (Wagnerová, 2008) 

1.7 Rozvoj a vzdělávání pracovníků 

Rozvoj a vzdělávání pracovníků je nutná a pro společnost výhodná investice do lidského 

kapitálu, která umožňuje neustálé zdokonalování procesů, výkonnosti, kvality odvedené 

práce a udržování konkurenceschopnosti. Společnost tak získává kvalifikovanější 

a šikovnější zaměstnance, kteří pomáhají vyhovět nejnovějším trendům a požadavkům 

zákazníků. (Urbancová, 2018) 

Pro samotného pracovníka je rozvoj a vzdělání dalším z faktorů motivace v tom smyslu, 

že se chce ve svých dovednostech a znalostech zlepšovat pro své osobní uspokojení. 

S jeho růstem vznikají předpoklady pro to, aby dosahoval lepších výsledků a byl lépe 

ohodnocen. (Nelson, 2009) 
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Vzdělávání tedy zahrnuje oblasti rozvoje znalostí, dovedností a postojů k samotné práci, 

společnosti a kolegům. Existují tři skupiny metod vzdělávání dle toho, kde k tomuto 

vzdělávání dochází (Bláha aj, 2005): 

• Vzdělávání přímo na pracovišti – interní školení, mentoring, koučink, instrukce 

pracovního postupu, rotace pracovníků mezi jednotlivými pracovními místy ve 

společnosti, výměny zkušeností mezi pracovníky; 

• Vzdělávání vně pracoviště – školení z externích zdrojů, případové studie, 

konference, workshopy, semináře, spolupráce s institucemi pro vzdělávání, 

návštěvy zákazníků a dodavatelů; 

• Vzdělávání na pracovišti i mimo něj – projektové zadání atd. 

Další dělení vzdělávání do tří oblastí je dle toho, jaké schopnosti pracovníka chceme 

rozvíjet. Toto dělení uvádí ve své publikaci autorka Bartoňková (2010): 

• Vzdělání – všeobecně získané znalosti a dovednosti, které rozvíjíme tréninkem 

pro adaptaci a přípravu na výkon práce; 

• Kvalifikace – zahrnuje školící programy, včetně doškolení, rekvalifikaci a jinou 

odbornou přípravu, která je zaměřena na pracovníkovu profesi; 

• Rozvoj – se zaměřuje na potenciál pracovníka, jeho další vzdělávání, nové 

kvalifikace a samotný rozvoj osobnosti. 

I proces vzdělávání má dle autorky Urbancové (2018) několik etap, kterými by se mělo 

zabývat personální oddělení. V prvním případě je nutné identifikovat, v jaké oblasti 

a v jakém rozsahu je nutné pracovníky rozvíjet. Zda je nutné zabezpečit vzdělávání, které 

pracovníkům chybí, a je nutné ho doplnit, nebo postačí pouze přeškolení znalostí 

stávajících. Tyto potřeby pracovníků a jakým způsobem budou uspokojeny, je nutné 

naplánovat, zrealizovat a poté vyhodnotit, zda bylo dosaženo vytyčených cílů 

a očekávání, to znamená provést vyhodnocení efektivnosti vzdělávání. Jak autorka dále 

uvádí, to, v čem by se pracovníci měli vzdělávat, by mělo být úzce spojeno s pracovním 

postavením a náplní práce. Pro pracovníka to představuje vyšší motivaci a ochotu se 

danou problematikou zabývat, jelikož mu to může usnadnit práci v různých ohledech. 
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1.8 Pracovní spokojenost 

Motivovanost pracovníků je úzce spojena s pracovní spokojeností, kterou autorka 

Kocianová (2010) definuje jako „…komplexní jev – je reakcí člověka na subjektivně 

vnímané a prožívané souvislosti jeho pracovního působení, je výsledkem hodnocení 

podmínek a okolností práce, je ovlivněna osobnostními charakteristikami člověka, jeho 

individuálními preferencemi a má vliv na utváření jeho pracovních postojů“. Spokojenost 

je posuzována ze samotného vyhodnocování pracovníků, a lze ji tedy určit pouze 

subjektivně. Pro každého z pracovníků jsou různé okolnosti spokojenosti jinak přijatelné, 

důležité, působí odlišně. 

Pracovní spokojenost je ovlivněna faktory, které tvoří jednotný soubor a lze je dělit do 

4 skupin dle oblasti působení. První skupinou faktorů jsou ty, které se týkají vlastní 

pracovní činnosti, tedy povaha práce a její obsah. Dále jsou to „..., podmínky a okolnosti 

práce“, které „…zahrnují řízení organizace, odměňování, uznání a ocenění práce, 

možnost profesního rozvoje a pracovního postupu“. Skupina zahrnující individuální 

a osobnostní charakteristiky jednotlivých pracovníků se zabývá např. demografickými 

údaji a tím, jaké hodnoty a postoje zaměstnanci uznávají, jaké jsou jejich potřeby atd. 

Poslední skupinou jsou faktory, které působí mimo společnost. Sem patří trh práce, 

politika státu i zahraničí, legislativa, úroveň mezd a ekonomická situace státu. 

(Kocianová, 2010) 

Při zkoumání pracovní spokojenosti lze tvrdit, že neexistuje přímý vztah mezi 

spokojeností a výkonností pracovníka. Co je ale jisté, je to, že spokojený pracovník nemá 

důvod k odchodu ze zaměstnání, a proto je pro firmu důležité pracovníky uspokojovat 

a spravedlivě odměňovat pro nízkou fluktuaci. Problémem fluktuace je ztráta 

zaškoleného pracovníka, nutnost náboru a školení pracovníka nového. (Wagnerová, 

2008)  
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1.9 Současné trendy v motivaci pracovníků 

1.9.1 Techniky motivace 

Ve svém článku o tipech, jak motivovat pracovníky uvádí autor Atchison (2018) 4 kroky, 

které je pro manažera vhodné dodržovat. Manažer by měl jít svým pracovníkům 

příkladem, měl by je podporovat a ne být pouze autoritou, která zadává úkoly a čeká na 

výsledky. Samotný manažer by se měl do procesu dosažení cílů s pracovníky zapojit, 

měl by umět ocenit a zkritizovat práci podřízených, a naopak přijmout zpětnou vazbu, 

ve shrnutí tedy efektivně vést svůj tým. Dalším krokem je příjemné a bezpečné pracovní 

prostředí a kultura, kdy se musí pracovníci cítit tak, že se o ně někdo stará a zajímá. 

Manažer by měl být schopen svým pracovníkům důvěřovat, chovat se k nim jako k sobě 

rovným a vždy najít kompromis. Posledním bodem motivovanosti je to, že by měl mít 

pracovník možnost vyjádřit svůj názor na věc dle osobní zkušenosti. 

Z průzkumu mezi americkými pracovníky z roku 2015 vyplynulo, že největší problém ve 

vztahu podřízený – nadřízený se nachází v komunikaci. Především dochází 

k neoceňování dosažených výsledků nadřízeným a nepodávání přesných instrukcí 

a pokynů k výkonu práce. Dále to, že manažeři nemají čas na osobní setkání 

s podřízenými nebo toto setkání často odmítají a často považují nápady jiných za své 

vlastní. Všechny tyto faktory negativně ovlivňují vedení pracovníků a oni tak těžko 

dosáhnou motivace. Z tohoto výzkumu lze vyvodit závěr, že je důležité vybírat vhodné 

manažery s kvalitními komunikačními schopnostmi. (Schwantes, 2017) 

1.9.2 Trendy v benefitech 

Z hlediska konkrétních motivačních nástrojů dochází k rozvoji zaměstnaneckých 

benefitů, které do České republiky přichází ze zahraničních společností. Za velice žádaný 

benefit je home office, kdy má zaměstnanec možnost provádět práci z domova. Jedná se 

pouze o vymezené dny v týdnu, ale je možné se na těchto dnech a konkrétních pracovních 

hodinách domluvit s nadřízeným. Home office je žádaný především u matek s malými 

dětmi a pracovníky, kteří dojíždějí z větších vzdáleností. Dalším benefitem je tzv. 

sabbatical, což znamená neplacené volno pro očistu duše pracovníka. Pracovník si může 

se svolením nadřízeného vzít volno na několik týdnů či měsíců dle svých potřeb. 
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Tento benefit je žádaný u manažerů, kteří jsou podrobeni velikému a dlouhodobému 

stresu. Péče o zdraví pracovníků je dalším benefitem, který se neustále rozvíjí. Vedle 

bezpečného pracovního prostředí a preventivních prohlídek se rozvíjí i nabídka 

občerstvení během pracovní doby a také výstavba relaxačních zón pro odreagování 

a stmelení pracovního kolektivu. Posledním benefitem, který stojí za zmínku, je podpora 

rodičovství, která umožňuje pracovníkům rozdělit si čas mezi svou rodinu a práci. Nejen 

že existují příspěvky na školku a jesle, ale rozvíjí se i tzv. firemní školky, kde můžou 

pracovníci své děti během pracovní doby navštívit. Společnosti nabízí i příspěvky na 

odběry a zmrazení vajíček či spermií, což je v dnešní době zvyšování průměrného věku 

početí prvního dítěte výhodné pro budoucí rodiče. (Hejzlarová a Patáková, 2019)  
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Představení společnosti 

Společností, která je analyzována v této diplomové práci, je ZEZ SILKO, s.r.o. Ta se již 

přes polovinu století zabývá výrobou výkonových a kompenzačních kondenzátorů a je 

považována za předního výrobce na trhu. ZEZ SILKO, s. r. o. je dceřinou společností 

společnosti CIRCUTOR, S.A, sídlící ve Španělsku. Své výrobky společnost dováží do 

několika desítek států v Evropě, Jižní Americe, Africe a Asii a zároveň odebírá materiál 

od českých i zahraničních dodavatelů. Obchodní strategií je především orientace na 

zákazníka, kdy se společnost snaží uspokojovat zákazníka v nejvyšší možné míře pomocí 

vhodně nastavených konkurenčních cen, dosahování vysoké kvality nabízených produktů 

a dodržování stanovené dodací lhůty. (ZEZ SILKO, 2020a) 

Název: ZEZ SILKO, s.r.o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu: 24. října 1991 

Sídlo společnosti: Pod Černým lesem 683, 564 01 Žamberk 

Předmět podnikání:  

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

Základní kapitál: 20 000 000,- Kč 

Jednatel: Fernando Gil Torné, Ing. Vladislav Náhlík 

Počet zaměstnanců: 175 zaměstnanců (k 26. 11. 2019) 
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2.2 Historie společnosti 

• První polovina 20. století – počátek výroby kondenzátorů v Jablonném nad Orlicí, 

společnost nesla jméno STABIL; 

• 1950 – společnost byla znárodněna pod správu národního podniku Elektroisola 

Kolín; 

• 1953 – výrobě v Jablonném nad Orlicí a společnosti Elektroisola Kolín byla 

vymezena působnost a následně byla sloučena pod národní společnost nesoucí 

jméno Elektrické pece Praha – Hloubětín; 

•  1958 – přejmenování stávajícího podniku na Závody elektrotepelných zařízení 

Praha – Hloubětín (odtud zkratka ZEZ); 

• 1963 – zakoupení nových objektů v Žamberku a během dalších 4 let byla výroba 

nízkonapěťových kondenzátorů přesunuta z Prahy; 

• 1968 – vyhlášení závodu ZEZ Žamberk; 

• 1969 – zajištění nových výrobních ploch, které byly použity pro výrobu 

středofrekvenčních a vazebních kondenzátorů; 

• 1981 – společnost přechází od označení národního podniku na koncernové řízení; 

• 1989 – vznik samostatného státního podniku a získání majetku od původní 

společnosti ZEZ Praha; 

• 1991 – společnost byla zprivatizována, výroba byla rozšířena o kompenzační 

rozvaděče; 

• 1994 – ZEZ Žamberk byla zakoupena společností SILKO, s.r.o. Žamberk, kdy se 

oba názvy spojily a vznikl současný název ZEZ SILKO, s.r.o.; 

• 2002 – významný milník při získání zahraničního partnera CIRCUTOR S.A. ze 

Španělska. (Hájková, 2019) 

Obrázek 3 - Logo společnosti ZEZ SILKO, s.r.o. (Zdroj: Czech trade international, 2020) 
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2.3 Produkty a služby společnosti 

Produkty 

Produkty společnosti (obrázek 4) se využívají v dopravní technice, kde jsou součástí 

lokomotiv, tramvají a trolejbusů. Dále v odvětví energetiky v kompenzačních 

rozvaděčích, ale i energetiky zelené ve větrných a fotovoltaických elektrárnách. Využití 

najdou i při tváření kovů, a to v zařízeních pro indukční ohřev. Společnost tedy vyrábí 

kompenzační kondenzátory, kondenzátory pro indukční zařízení, pro výkonovou 

elektroniku, kondenzátory rázové – impulzní, rozvaděče a různé komponenty pro 

kompenzační zařízení. Společnost prodává i výrobky společnosti CIRCUTOR S.A. 

Služby 

Společnost vedle výroby kondenzátorů nabízí i služby, mezi které patří celková analýza 

sítí, kdy svým zákazníkům změří několik veličin spojených s elektrickou energií, jako je 

výkon, kmitočet, napětí, proud a spotřebovaná energie. Při zjištění jakéhokoliv problému 

poté navrhnou nová řešení pro správné fungování. Odběratelé mají možnost také využít 

projekčních a konstrukčních řešení, či úpravy od servisních techniků společnosti 

s několikaletými zkušenostmi v oboru. Při různých problémech či poruchách společnost 

nabízí rekonstrukce a opravy kompenzačních zařízení, stará se o posuzování stavu 

kondenzátorů a jejich případnou likvidaci, která musí splňovat zásady odpadového 

hospodářství. (ZEZ SILKO, 2020c)

Obrázek 4 - Výrobky společnosti ZEZ SILKO, s.r.o. (Zdroj: ZEZ SILKO, 2020b) 
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3.5 Organizační struktura společnosti 

 

Společnost ZEZ SILKO, s.r.o. zaměstnává 175 zaměstnanců, v jejichž čele je jednatel, 

který je zároveň i ředitelem společnosti a nachází se na vrcholu liniové organizační 

struktury. Podřízení, kteří jsou přímo pod jednatelem společnosti, jsou vedoucí 

jednotlivých úseků jako je HR manažer, business analytik, technik BOZP a OP, vedoucí 

technického úseku, vedoucí výroby, vedoucí úseku řízení kvality, vedoucí obchodního 

úseku, vedoucí ekonomického úseku, vedoucí úseku rozvaděčů a vedoucí úseku logistiky 

a nákupu. Všichni vedoucí a jejich podřízení jsou uvedeni na předchozím obrázku 5. 

2.4 Nábor zaměstnanců 

Výhodou je, že společnost má nízkou fluktuaci zaměstnanců, proto se nestává často, že 

by měla nedostatek zaměstnanců a musela pracovníky poptávat na trhu práce. 

Zaměstnance si společnost vyhledává a najímá sama a zároveň spolupracuje 

s personální agenturou, která shání především zahraniční pracovní sílu. Požadavky na 

zaměstnance jsou závislé na pozici a neexistuje žádný požadavek, který by musel každý 

z uchazečů splňovat. V některých případech není nutné mít středoškolské vzdělání či 

Obrázek 5 - Organizační struktura společnosti (Zdroj: vlastni zpracování, 2019) 
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výuční list, pokud má uchazeč několikaletou praxi, které si společnost váží stejně jako 

vzdělání. 

Pro uchazeče pocházející ze třetích zemí jako je například Ukrajina je požadováno 

minimálně středoškolské vzdělání. Pro zaměstnance z Evropské Unie jsou stanoveny 

požadavky na základě domluvy společnosti s agenturou. Pokud je pracovník přijat, pro 

jeho adaptaci s prostředím se používá karta pracovní pozice, kde jsou uvedeny jednotlivé 

operace, adaptační plán, zákonné školení, plán, čím by měl zaměstnanec projít 

a požadované vzdělání, což může také sloužit jako podklad pro stanovení požadavků na 

pozici. 

ZEZ SILKO, s.ro. je zapojena do programu Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka, který 

sdružuje společnosti v oblasti Orlickoústecka spolupracující na rozvoji technického 

vzdělávání a uplatnění absolventů technických oborů. Společnost tedy nabízí studentům 

Střední průmyslové školy v Letohradě a jejímu přidruženému učilišti možnost splnění si 

praxe. Studenti také mají možnost po dokončení svých studií do společnosti nastoupit na 

plný úvazek. 

2.5 Současný motivační systém 

Motivační systém společnosti zahrnuje několik prvků, které napomáhají k lepšímu 

výkonu a spokojenosti zaměstnanců a podporují pracovní motivaci. Společnost tak chce 

dosáhnout lepších hospodářských výsledků a zvýšit efektivitu a kvalitu práce 

jednotlivých zaměstnanců. Do motivačního systému analyzované společnosti patří tyto 

prvky: odměny, příspěvky, roční ohodnocení, týden dovolené navíc a společenské akce. 

Co se týká benefitů, je sepsána kolektivní smlouva s odbory, se kterými je projednáváno, 

jaké benefity mohou zaměstnanci čerpat a jakým směrem se bude společnost dále 

posouvat na základě provedených vyhodnocení a dosažených výsledků.  Pro zaměstnance 

je v každé výrobní hale u vstupu nástěnka obsahující informace o výrobě a událostech, 

které budou ve společnosti probíhat. Mimo to je zde i firemní desatero, které by měli 

zaměstnanci dodržovat a ztotožňovat se s jeho myšlenkou. Může posloužit také jako 

motivátor. Co lze považovat za příznivé, je i schránka nápadů, kam mohou zaměstnanci 

přidávat své nápady či návrhy, co by se dalo zlepšit či dělat jiným způsobem. Nabízené 
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benefity jsou pro všechny zaměstnance, tedy jak pro skupinu technickohospodářských 

pracovníků, tak i dělníků, stejné. 

Pracovní doba 

Pracovní doba ve společnosti je rozdělena do tří časových úseků. Okolo dvou třetin 

zaměstnanců chodí do práce pouze na ranní směnu, a to jsou technickohospodářští 

pracovníci a někteří dělníci. Docházka pouze na ranní směnu je u zaměstnanců oblíbená 

a především pro ženy s dětmi vyhovující. Zbylá necelá jedna třetina pracovníků střídá 

ranní a odpolední směnu a pouze 4 zaměstnanci pracující v oblasti impregnace pracují 

v nepřetržitém provozu. 

Dovolená 

Zaměstnanci mají možnost čerpat vedle minimální délky dovolené, která je stanovena 

zákonem na 4 týdny, 1 týden dovolené navíc. 

Kulturní a sportovní akce 

Společnost má rozpočet 100 000 Kč na sociální fond spravovaný odbory, ze kterého 

zaměstnancům nabízí 80 000 Kč na sportovní a kulturní události a zbylých 20 000 Kč je 

vyhrazeno pro bývalé zaměstnance, kteří odešli do starobního nebo invalidního důchodu. 

Pro bývalé zaměstnance je pořádána akce, na jejíž realizaci je použita zmíněná částka. 

Mimo to mohou chodit i do závodní jídelny pro obědy. Zbylou částku mohou stávající 

zaměstnanci čerpat pomocí poukazů Flexi Pass, které mohou využít na odpočinek 

prostřednictvím rekreace a kulturních akcí. Společnost také sama pořádá kulturní 

a sportovní akce pro zaměstnance. K jejich výběru dochází po průzkumu toho, co by si 

zaměstnanci přáli navštívit a o co jeví největší zájem. Zaměstnanci mohou pro zmíněnou 

rekreaci využívat firemní chatu v Pastvinách, která jim je k dispozici především v letních 

měsících. 

Hodnocení zaměstnanců 

Každý rok se provádí plánované hodnocení zaměstnanců. Zaměstnanci nejdříve sami 

vyplňují dotazník, kde uvádí, jak se jim v práci líbí a daří. Poté formulář vyplňuje 

nadřízený, který komentuje odvedenou práci, co se zaměstnanci povedlo či naopak 

nepovedlo, kde by mohl zapracovat na zlepšení. Vyhodnotí se stanovené cíle a splnění 
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zadaných úkolů a zaměstnanec je seznámen s úkoly novými. Toto hodnocení je 

považováno za jednu z cest, která napomáhá k vyšší kvalitě odvedené práce a také 

k sebevzdělávání zaměstnanců. Na celkové vyhodnocování výkonnosti společnosti jsou 

pozváni všichni zaměstnanci, kde je pro ně mimo jiné připraveno občerstvení. 

Příspěvky a bonusy 

Zaměstnanci mají právo dostat jedno teplé jídlo za den a dostávají na to příspěvky na 

obědy. Podle výše stanovené v zákoníku 55 % z ceny hradí zaměstnavatel, zbytek si 

doplácí zaměstnanec. V případě, že společnost není schopna tuto částku ceny uhradit, 

zaměstnanec dostává jako náhradu stravenky. Zaměstnanci pracující v nepřetržitém 

provozu dostávají pouze stravenky.  

Vedle příspěvků na jídlo mají zaměstnanci možnost čerpat i příspěvek na penzijní 

připojištění. Nárok na příspěvek zaměstnanec získává, pokud odpracuje minimálně 

zkušební dobu. Částka je stanovena na 500 Kč. Společnost nabízí i měsíční docházkový 

bonus, kdy při stoprocentní docházce může zaměstnanec v jednom měsíci získat 300 Kč. 

Mezi benefity společnosti se řadí i odměny za životní a pracovní jubileum. V případě 

životního jubilea se jedná o to, že zaměstnanec od svých 40 let života dostává každých 

5 let finanční odměnu stanovenou na 500 Kč. Odměnu získává i ten zaměstnanec, 

který odchází do důchodu. Co se týká pracovního jubilea, jsou stanoveny 3 peněžní 

hranice odměn – 5 000 Kč, 10 000 Kč a 15 000 Kč. Odměna se odvíjí od počtu 

odpracovaných let. Odměny jsou stejně jako u životního jubilea stupňovány po 5 letech. 

Zaměstnanec tedy dostane odměnu za 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40   a více odpracovaných 

let. Zaměstnanci mají možnost získat čtvrtletní a roční prémie, které se odvíjí od mzdy, 

ta je v případě některých pracovníků fixní, nebo stanovená hodinovou sazbou. 
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3. METODIKA VLASTNÍ PRÁCE 

Následující část diplomové práce se věnuje vlastnímu výzkumu motivace a spokojenosti 

zaměstnanců ve společnosti. Nejdříve došlo ke stanovení cíle výzkumu a výzkumné 

otázky a následně k samotnému kvantitativnímu a kvalitativnímu výzkumu ve 

společnosti. Z dosažených výsledků jsou v kapitole 4 vyvozeny závěry a návrhy na 

zlepšení stávajícího motivačního systému, které povedou k vyšší motivaci a spokojenosti 

zaměstnanců. 

3.1 Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je zanalyzovat stav motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců ve 

společnosti. Výzkumná část práce je tedy založena na stanovené centrální výzkumné 

otázce a dílčích výzkumných otázkách. Centrální výzkumná otázka zní takto: Které 

motivační faktory jsou klíčové pro spokojenost a výkonnost zaměstnanců ve 

vybrané společnosti? 

Dílčí výzkumné otázky jsou následující: 

• Jaká je celková spokojenost se zaměstnáním ve společnosti? 

• Jak zaměstnanci hodnotí stav spravedlnosti finančního ohodnocení ve 

společnosti? 

• Na kolik je mzda motivujícím faktorem? 

• Jak zaměstnanci hodnotí motivující faktor povýšení? 

• Na kolik je pro zaměstnance důležitá pochvala od nadřízeného? 

Na základě nastudované literatury a znalostí získaných ve společnosti byly stanoveny tyto 

hypotézy: 

• Hypotéza 1: Počet let odpracovaných ve společnosti má vliv na spokojenost 

zaměstnanců s náplní práce.  

• Hypotéza 2: Spokojenost zaměstnanců s prací má vliv na spokojenost s finančním 

ohodnocením. 

• Hypotéza 3: Věk zaměstnanců má vliv na motivační faktor povýšení.  
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3.2 Metodický postup 

Pro dosažení výsledků stanoveného výzkumného cíle a dílčích cílů byla nastudována 

odborná literatura týkající se motivace zaměstnanců a následně byl aplikován 

kvantitativní i kvalitativní přístup. Konkrétně se jednalo o dotazníkové šetření, kterého se 

účastnili zaměstnanci vybrané společnosti, a následně byly provedeny strukturované 

rozhovory se zaměstnanci společnosti pro rozšíření informací z dotazníků. 

Dotazníky byly rozdány mezi zaměstnance společnosti v papírové podobě a byly zcela 

anonymní. Z celkového počtu 175 zaměstnanců se měli možnost na výzkumu podílet 

všichni, ovšem odpovědí se podařilo sesbírat pouze 53. Což značí návratnost 30,3 %, 

která je vypočítána v následujícím vzorečku: 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡ů

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑒 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘𝑢 − 𝑛𝑒𝑧𝑜𝑑𝑝𝑜𝑣ě𝑧𝑒𝑛é
=

53

175
= 30,3 % 

 

Dotazník se skládá z 15 uzavřených otázek se 4 možnými odpověďmi, ze 2 otázek 

otevřených, 2 otázek s přiřazováním důležitosti motivačním faktorům a 1 otázky 

hodnotící nadřízeného. Dotazník je rozdělen do dvou částí. První část zkoumá 

identifikační údaje, jako je věk, pracovní kategorie a odpracovaná léta ve společnosti. 

Druhá část se zaměřuje na motivační faktory, spokojenost s prací, s pracovním 

prostředním, vztahy na pracovišti, hodnocení nadřízeného atd. 

Na základě získaných informací o současném stavu motivace a spokojenosti zaměstnanců 

ve společnosti byly vytvořeny otázky strukturovaného rozhovoru. Rozhovor byl veden se 

dvěma pracovníky společnosti – dělníkem a THP. Účelem rozhovoru bylo rozšíření 

získaných informací z dotazníkového šetření. 

Testování hypotéz 

Stanovené hypotézy je nutné testovat pro jejich zamítnutí či potvrzení. Testování hypotéz 

je založeno na výpočtu testových kritérií a měření intenzity závislosti jednotlivých znaků 

na základě četností, které jsou uspořádány v kontingenční tabulce a dle nich se daná 

hypotéza zamítá nebo přijímá na hladině významnosti 5 % (α = 0,05). Nejdříve je 
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z tabulek očekávaných a skutečných četností stanovena p-hodnota, která se s určenou 

hladinou významnosti porovnává. Pokud je p> 0,05 přijímáme H0, pokud je p <0,05 

přijímáme H1 na 5 % hladině významnosti. Dalším krokem je určení kvadrátů rozdílu 

jednotlivých hodnot v tabulce očekávaných i skutečných četností, ze kterých lze vypočítat 

testové kritérium. Ten je potřebný pro výpočet Cramérova koeficientu kontingence, který 

určuje velikost zjištěné závislosti. (Kropáč, 2012) 

Testové kritérium 

𝑋2 = ∑
(𝑃 − 𝑂)2

𝑂
 

X2 – chí kvadrát 

P – pozorovaná četnost 

O – očekávaná četnost 

 

Cramérův koeficient kontingence 

𝑉 = √
𝑋2

𝑛 (𝑚 − 1)
 

V – Cramérův koeficient kontingence 

X2 – chí kvadrát 

n – počet sledování 

m – menší číslo z r (počet řádků) a s (počet sloupců) 
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3.3 Dotazníkové šetření 

Následující kapitola se zabývá kvantitativním výzkumem, který byl proveden pomocí 

dotazníkového šetření a následných rozhovorů ve společnosti ZEZ SILKO, s.r.o. 

3.3.1 Cíle dotazníkového šetření 

Cílem dotazníkového šetření je zjistit, jak zaměstnanci hodnotí současný motivační 

systém zavedený ve společnosti, jak hodnotí své nadřízené a odhalit problémy či slabé 

stránky systému. Na základě těchto zjištěných informací jsou zpracovány návrhy na 

zlepšení systému pro společnost. 

3.3.2 Sestavení dotazníků 

Sestavení otázek v dotazníku proběhlo na základě stanoveného výzkumného cíle 

a hypotéz a také pilotního výzkumu, který proběhl v nejmenované společnosti na jaře 

roku 2019. Na základě připomínek vedoucího této společnosti a zaměstnanců byly 

některé otázky upraveny, smazány či naopak přidány. 

Dotazník je rozdělen na dvě části. První část se zabývá demografickými údaji a část druhá 

samotnou motivací a spokojeností respondentů s prací. Dotazník se skládá z 20 otázek, 

ze kterých jsou dvě otázky otevřené, 3 otázky jsou založeny na hodnocení nadřízených 

a benefitů a zbylých 15 otázek je uzavřených. Otázky otevřené se týkaly požadovaných 

benefitů, které by si pracovníci přáli zavést do společnosti a připomínek k vedení 

společnosti či samotnému šetření. Pro hodnocení nadřízených byla vytvořena tabulka, 

kde respondenti hodnotí různé vlastnosti a schopnosti svých přímých nadřízených. Co se 

týká benefitů, respondenti měli za úkol ohodnotit jednotlivé již zavedené benefity 

a seřadit motivační faktory dle jejich důležitosti. U zavřených otázek bylo možné označit 

pouze jednu odpověď kromě jedné otázky, kde bylo možné vybrat maximálně dvě 

odpovědi. 

3.3.3 Realizace dotazníků 

Před samotnou realizací výzkumu byl dotazník zkonzultován s pracovnicí personálního 

oddělení. Dotazováni byli jak technickohospodářští pracovníci, tak i pracovníci řazeni do 

dělnické profese. Vzhledem k tomu, že nebylo možné zajistit, aby respondenti vyplnili 
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dotazník online, byla vytvořena jeho papírová verze. Pro odevzdání byla v rámci dodržení 

anonymity určena urna, do které pracovníci vyplněné dotazníky mohli vložit, aniž by 

museli dotazník odevzdat svému nadřízenému. Období, kdy bylo možné dotazník vyplnit 

a odevzdat, bylo stanoveno na 3 kalendářní týdny, a to konkrétně od 24.2. do 15.3.2020. 

3.3.4 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Následující kapitola se zabývá vyhodnocením dotazníkového šetření, kde jsou rozebrány 

a okomentovány jednotlivé otázky dotazníku a zobrazeny v grafech či tabulkách. Jelikož 

dotazník vyplňovali dělníci i technickohospodářští pracovníci, budou výsledky 

vyhodnoceny odděleně. Celkem se podařilo získat 53 vyplněných dotazníků, tedy 

návratnost je 30,3 %. 

3.3.4.1. Identifikační údaje respondentů 

Z celkového počtu 53 respondentů odevzdalo dotazník 36 % THP a 64 % pracovníků 

dělnické profese, jak lze vidět v grafu 1.  

36%

64%

Rozdělení respondentů dle profese

THP Dělníci

Graf 1 - Rozdělení respondentů dle profese (Zdroj: vlastní zpracování 2020) 
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Následující tabulka 2 obsahuje ostatní identifikační údaje již rozdělené dle profesí. 

Otázky byly pouze dvě a zobrazují věk respondentů a počet odpracovaných let 

ve společnosti. Jak je z uvedené tabulky patrné, věk přesahuje u více než 80 % 

respondentů obou profesí 36 let. Pracovníků pod 35 let je zde tedy méně než 20 %. Co se 

týká délky odpracovaných let u THP, nejvyšší procento respondentů tvoří skupina 

pracující ve společnosti 6-10 let. Rozložení respondentů je ale vcelku rovnoměrné, 

jelikož každá odpověď získala více než 20 %.  

U dělnické profese tvoří nejvyšší procento (38,2 %) skupina lidí, která se ve společnosti 

pohybuje 11 a více let. Druhou nejpočetnější skupinou jsou pracovníci s 6-10 

odpracovanými roky. Lze tedy říct, že u dělnické profese jsou zaměstnanci oddaní své 

společnosti. 

Tabulka 2 - Věková struktura a počet odpracovaných let respondentů (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 

  

VĚK THP Dělníci 

Do 25 let 5,3 % 2,9 % 

26–35 let 10,5 % 11,8 % 

36–45 let 42,1 % 29,4 % 

46–55 let 31,6 % 29,4 % 

56 let a více 10,5 % 26,5 % 

DÉLKA ODPRACOVANÝCH LET   

Méně než 1 rok 21,1 % 11,8 % 

1–5 let 26,3 % 23,5 % 

6–10 let 31,6 % 26,5 % 

11 a více let 21,1 % 38,2 % 
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3.3.4.2 Spokojenost s prací a motivačním systémem společnosti 

Otázka číslo 4 – Děláte práci, která Vás baví a naplňuje? 

První otázka měla zjistit, zda respondenti dělají práci, která je baví a naplňuje a byla 

zvolena proto, že je pro celkovou spokojenost se zaměstnáním klíčová. V grafu 2 lze 

vidět, že z THP se nenašel žádný jedinec, kterého práce nebaví. Více než polovinu 

(52,6 %) z nich práce zcela baví a 47,7 % spíše baví, což je výborný výsledek. 

Na druhé straně u dělnické profese k takto dobrému výsledku nedošlo, ačkoliv více než 

70 % pracovníků práce zcela nebo spíše baví, je zde i necelých 5,9 % jedinců, které práce 

nebaví a 14,7 % těch, které spíše nebaví. Jedním z důvodů, proč respondenti takto 

odpovídali je fakt, že byl ve společnosti zaveden nový způsob výroby, konkrétně nová 

výrobní linka, jejíž provoz není zcela efektivní a nefunguje dle stanovených požadavků. 

Dalším důvodem může být propojení s nespokojeností s vybavením na pracovišti a také 

se špatnými vztahy s kolegy, jelikož každý z nespokojených respondentů je minimálně 

s jedním tímto faktorem taktéž nespokojen. Možností také je, že by pracovník chtěl 

provádět jinou práci než tu, kterou právě dělá a žádná z uvedených možných příčin není 

důvodem jeho nespokojenosti. 

  

26,5%

52,9%

14,7%

5,9%

Dělnická profese

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

52,6%

47,4%

0% 0%

THP

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

Graf 2 – Spokojenost s prací (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 
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Otázka číslo 5 – Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano nebo spíše ano, co 

na své práci oceňujete nejvíce? Zaškrtněte max. 2 odpovědi. 

Tato otázka měla za úkol zjistit, které atributy práce jsou nejvíce důležité a čeho si na své 

práci zaměstnanci nejvíce cení. Možnosti odpovědí jsou následující: stabilita profese, 

rozmanitost práce, týmová práce, samostatnost, osobní rozvoj, přínos práce pro 

společnost a poslední možností bylo uvést jakoukoliv jinou možnost dle vlastního 

uvážení. Vzhledem k tomu, že měli respondenti možnost označit jednu nebo dvě 

odpovědi, je tato otázka vyhodnocena pomocí tabulky, kde jsou uvedeny četnosti 

označené odpovědi. 

Z uvedené tabulky 3 vyplývá, že THP nejvíce oceňují na své práci to, že je rozmanitá 

(17 odpovědí). Na druhé a třetí pozici s 6 a 5 body se umístil atribut přínos práce pro 

společnost a také možnost pracovat v týmu. Položka, která naopak dopadla nejhůře, 

je osobní rozvoj (1 odpověď) a stabilita profese (2 odpovědi). 

U dělnické profese opět vyhrálo to, že je práce rozmanitá (15 odpovědí). Pouze o jednoho 

respondenta méně (14 odpovědí) uvedlo, že nejvíce na své práci oceňují samostatnost. 

Na třetím místě (9 odpovědí) se umístila naopak možnost práce v týmu. Práce je v každé 

z výrobních a montážních hal odlišná, proto není zvláštní, že oceňují jak samostatnost, 

tak i týmovou práci. Jeden z dělníků také zaškrtl odpověď, kde mohl uvést vlastní atribut. 

Respondent uvedl to, že může pracovat pouze na ranní směně, což je ve společnostech 

výrobního charakteru v dnešní době málo časté. Stejně jako u THP položka osobní rozvoj 

a stabilita profese byla označována nejméně. 

Tabulka 3 – Atributy spokojenosti s prací (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 

 THP Dělníci 

Stabilita profese 2 3 

Rozmanitost práce 17 15 

Týmová práce 5 9 

Samostatnost 3 14 

Osobní rozvoj 1 1 

Přínos pro společnost 6 5 

Jiné 0 1 
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Otázka číslo 6 – Jste spokojen/a s pracovním prostředím a jeho vybaveností? 

Spokojenost s pracovním prostředím a jeho vybaveností dopadlo u THP stejně jako 

spokojenost s prací dobře, což je patrné z grafu 3. Žádný z respondentů neodpověděl 

ne ani spíše ne. Necelých 50 % uvedlo, že je s prostředím spokojeno a 52,6 % uvedlo, 

že je spíše spokojeno. Proto lze říct, že prostředí a jeho vybavenost je pro vykonávání 

práce vhodné a dostačující a není tedy nutné dělat žádné zásahy pro jeho zlepšení. 

Co se týká dělnické profese, přibližně 70 % je spíše nebo zcela s pracovním prostředím 

spokojeno, necelých 30 % uvedlo, že je spíše nebo zcela nespokojeno. Není možné říct, 

kterého pracoviště se nespokojenost přesně týká a procento nespokojených není natolik 

vysoké, aby do této sféry muselo být zasahováno. Jelikož se jedná o výrobní prostory 

může být důvodem nespokojenosti hluk, nebo to, že si pracovník nemůže své místo 

upravit a přizpůsobit dle svých představ. 

 

  

11,8%

58,8%

20,6%

8,8%

Dělnická profese

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

47,4%

52,6%

0% 0%

THP

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

Graf 3 – Spokojenost s pracovním prostředím a jeho vybaveností (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 
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Otázka číslo 7 – Hodnotíte vztahy na pracovišti kladně? 

Sedmá otázka měla zjistit, jak zaměstnanci hodnotí vztahy se svými kolegy na pracovišti. 

Atmosféra na pracovišti má veliký vliv na psychiku jednotlivců a také jejich pracovní 

výkonnost. Pokud jsou vztahy na pracovišti kladné, je pravděpodobné, že pracovník 

neřeší žádné osobní problémy s kolegy, je uvolněný a odvádí kvalitní práci. Na druhé 

straně negativní vztahy mohou vést k absenci pracovníka na pracovišti, k nekvalitně 

odvedené práci a psychické nepohodě, která může způsobovat další problémy. 

Výsledné hodnocení je uvedeno v grafu 4. Ve společnosti 94,7 % THP hodnotí vztahy 

kladně nebo spíše kladně, což je výborný výsledek. Pouze 5,3 % je hodnotí spíše 

negativně. 

U dělnické profese dopadlo hodnocení vztahů na pracovišti také velice dobře. 

85,3 % respondentů uvádí, že vztahy na pracovišti jsou zcela nebo spíše kladné, 5,9 % je 

hodnotí jako spíše negativní a 8,8 % jako zcela negativní. Stejně jako u vysokého procenta 

spokojenosti s pracovištěm i zde ve veliké míře převažuje procento jedinců, kteří jsou 

s kolegy spokojeni a mají s nimi kladný vztah. Proto lze vztahy ve společnosti považovat 

celkově za kladné a určitě tento fakt přispívá k celkové spokojenosti zaměstnanců s prací. 

  

52,6%42,1%

5,3% 0%

THP

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

29,4%

55,9%

5,9% 8,8%

Dělnická profese

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

Graf 4 – Hodnocení vztahů na pracovišti (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 
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Otázka číslo 8 – Jste dostatečně informován/a o dění a cílech společnosti? 

Pro motivaci a výkonnost pracovníka je důležité mu podávat přehled o tom, co se ve 

společnosti děje, jakých cílů chce společnost dosáhnout, jaký smysl má tedy 

pracovníkova práce. Komunikace je důležitá pro případné řešení problémů a nacházení 

jejich řešení, a to nejen na úrovni podřízený – přímý nadřízený, ale mělo by se zapojit 

i vedení společnosti jakoukoliv formou. 

Graf 5 ukazuje, že z THP je 73,7 % zcela informováno a 21,1 % spíše informováno o dění 

a cílech společnosti. Pouze 5,3 % uvedlo, že nejsou informování vůbec. Výsledky tedy 

dopadly velice dobře a lze považovat komunikaci mezi pracovníky a vedením na dobré 

úrovni. 

Z pohledu dělnické profese jsou výsledky hodnocení na horší úrovni, kdy je zcela 

informováno pouze 14,7 % pracovníků a spíše informováno 64,7 %. Na druhé straně 

je zde i 8,8 %, kteří nejsou o dění informováni vůbec a dalších 11,8 % je spíše 

neinformováno. Na komunikaci mezi pracovníky ve výrobních halách a vedením 

společnosti by mělo být zapracováno, aby každý ze zaměstnanců věděl, jaká je aktuální 

situace ve společnosti. 

  

14,7%

64,7%

11,8%

8,8%

Dělnická profese

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

73,7%

21,1%

0,0%

5,3%

THP

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

Graf 5 – Informovanost pracovníků ve společnosti (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 
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Otázka číslo 9 – Ohodnoťte následující vlastnosti/schopnosti Vašeho přímého 

nadřízeného. 

V otázce číslo 9 měli respondenti za úkol ohodnotit tyto vlastnosti/schopnosti: schopnost 

vést lidi, schopnost ohodnotit odvedenou práci, schopnost vysvětlit zadaný úkol / práci, 

odbornou způsobilost, lidský přístup a umění naslouchat. Pro hodnocení mohli zvolit ze 

tří možností odpovědí: výborný, průměrný nebo špatný. 

Nejdříve byly zpracovány odpovědi THP. Zvolena byla prezentace výsledků pomocí 

tabulky. Jak lze v uvedené tabulce 4 vidět, hodnocení dopadlo dobře. Každá z vlastností 

či schopností nadřízeného dosáhla u odpovědi výborný více než 50 %. Nejlépe dopadla 

odborná způsobilost se 73,7 % odpovědí. Odpověď špatný dostala schopnost vést lidi 

s 21,1 % a také schopnost ohodnotit odvedenou práci s 15,8 % a schopnost vysvětlit 

zadaný úkol nebo práci s 10,5 %. U žádné z dalších vlastností se odpověď špatný 

neobjevila. 

Tabulka 4 – Hodnocení vlastností nadřízeného THP (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

THP Výborný Průměrný Špatný 

Schopnost vést lidi 52,6 % 26,3 % 21,1 % 

Schopnost ohodnotit odvedenou práci 52,6 % 31,6 % 15,8 % 

Schopnost vysvětlit zadaný úkol/práci 52,6 % 36,8 % 10,5 % 

Odborná způsobilost 73,7 % 26,3 % 0,0 % 

Lidský přístup 57,9 % 42,1 % 0,0 % 

Umění naslouchat 52,6 % 47,4 % 0,0 % 

 

Hodnocení nadřízeného dopadlo u respondentů dělnické profese o něco hůře, jak lze 

vyčíst z tabulky 5. Nejvyšší četnost (okolo 50 %) u všech vlastností získala odpověď 

průměrný a odpověď výborný označilo okolo 30 % respondentů. Polovina pracovníků 

tedy hodnotí vlastnosti a schopnosti svého nadřízeného průměrně. Nejlépe hodnocenou 

vlastností je lidský přístup s 38,2 % odpovědí. Naopak nejhůře dopadlo umění naslouchat, 

které ohodnotilo 20,6 % respondentů jako špatné a také schopnost ohodnotit odvedenou 

práci (17,6 %). Na rozdíl od THP bylo u každé z hodnocených položek zaškrtnuto špatný 

minimálně třikrát. 
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Tabulka 5 – Hodnocení vlastností nadřízeného dělníky (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Dělnická profese Výborný Průměrný Špatný 

Schopnost vést lidi 26,5 % 61,8 % 11,8 % 

Schopnost ohodnotit odvedenou práci 26,5 % 55,9 % 17,6 % 

Schopnost vysvětlit zadaný úkol/práci 35,3 % 50,0 % 14,7 % 

Odborná způsobilost 35,3 % 52,9 % 11,8 % 

Lidský přístup 38,2 % 52,9 % 8,8 % 

Umění naslouchat 29,4 % 50,0 % 20,6 % 

 

Otázka číslo 10 – Zohledňuje nadřízený Váš názor při rozhodování? 

Další otázkou, která se zabývá hodnocením nadřízeného je, zda zohledňuje názor 

pracovníka při svém rozhodování. Jelikož pracovníka více motivuje, pokud má možnost 

se k problému vyjádřit a jeho názor je vyslyšen a vzat v potaz. Pracovník si poté připadá 

více důležitě. U THP nadřízený zcela zohledňuje názor podřízených u 31,6 % a spíše u 

63,2 % pracovníků. Pouze u 5,3 % respondentů spíše nezohledňuje (graf 6). 

U dělnické profese jsou výsledky odlišné. Zcela je zohledňován názor pouze u 5,9 % 

a spíše u 47,1 % pracovníků. U 41,2 % názor spíše brán v potaz není a u 5,9 % není 

vyslyšen vůbec. Pozitivní odpovědi tedy převažují pouze u 53 % respondentů. 

31,6%

63,2%

5,3% 0,0%

THP

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

5,9%

47,1%
41,2%

5,9%

Dělnická profese

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

Graf 6 – Zohlednění názoru podřízených (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 
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Otázka číslo 11 – Jste za špatně odvedenou práci nadřízeným pokárán? 

Tato otázka byla do dotazníku zařazena proto, že není žádoucí motivovat pracovníky 

pouze pochvalami, ale i tím, co a jak by měli ve své práci zlepšit, pokud odvedou práci 

špatnou. V některých případech může být neustálé kárání demotivující, ale pro 

ambiciózní pracovníky, kteří se chtějí neustále zlepšovat může být dobrým nástrojem 

jejich rozvoje. Samozřejmostí je vhodná forma kárání, která nikoho nebude ponižovat, 

ve většině případů stačí pouhé upozornění na vzniklý problém a jeho napravení. 

U THP i dělníků je více než 80 % pracovníků od svých nadřízených za špatně odvedenou 

práci zcela nebo spíše káráno. Okolo 15 % všech pracovníků káráno není vůbec nebo 

spíše vůbec. Výsledky jsou uvedeny v grafu 7. 
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Graf 7 – Kárání pracovníků nadřízeným (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 
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Otázka číslo 12 – Cítíte se být dostatečně motivován/a k práci svým nadřízeným? 

Dvanáctá otázka se respondentů dotazovala na to, zda jsou svým nadřízeným motivováni. 

Tato motivace je pro pracovníky především emoční, jelikož cítí, že se jejich nadřízený 

o ně zajímá a chce je posunout k lepším výsledkům. Proto je to velice důležitý faktor 

v motivačním systému. Přehnaná motivace ale může naopak vést k opačným výsledkům, 

než je žádoucí. 

Odpověď ano (dle grafu 8) označilo celkem 26,3 % THP a 52,6 % odpovědělo spíše ano, 

což je dobrý výsledek. Odpověď ne a spíše ne označilo stejné procento pracovníků, a to 

přesně 10,5 %. Lze tedy tvrdit, že nadřízení své pracovníky motivují k pracovnímu 

výkonu. 

U dělnické profese vychází poněkud horší výsledky. Zcela motivováno svým nadřízeným 

se cítí pouze 17,6 % a spíše motivováno 35,3 % pracovníků. Po sečtení se sice dostáváme 

nad 50 %, ale je to poněkud nízké procento. Jelikož spíše nemotivovaných a zcela 

nemotivovaných se cítí 47,1 % podřízených. Nadřízení by měli své pracovníky více 

motivovat k práci, což povede k jejich vyšší spokojenosti a lepšímu výkonu. 
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Graf 8 – Motivovanost pracovníků nadřízenými (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 
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Otázka číslo 13 – Usilujete o povýšení? 

Cílem této otázky bylo zjistit, jaké procento pracovníků usiluje o povýšení. Možnost 

povýšení je jedním z důvodů, proč se pracovník zajímá o svůj osobní rozvoj a motivuje 

ho to k odvádění kvalitní práce, jelikož je povýšení spojeno i s lepším finančním 

ohodnocením. 

Jak je patrné z grafu 9, 5,3 % technickohospodářských pracovníků o povýšení usiluje, 

10,5 % o něj spíše usiluje. Dohromady tedy méně než 20 % má jakýkoliv zájem 

o povýšení. Nejvyšší procento pracovníků – 47,4 % o něj spíše neusiluje a 36,8 % 

o povýšení vůbec neusiluje. 

Z dělníků usiluje o povýšení pouze 2,9 % a spíše usiluje 20,6 % jedinců. Druhou skupinu, 

které o povýšení nemá zájem vůbec nebo spíše nemá, tvoří celkem 76,4 %, což je velmi 

vysoké číslo. U obou profesních skupin tedy více než 75 % pracovníků o povýšení 

neusiluje. Důvody, proč tomu tak je, jsou vysvětleny v rozhovorech se zaměstnanci, 

uvedené v kapitole 2.9 nebo v příloze 2 a 3 na konci práce. 
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Graf 9 – Pracovníci usilující o povýšení (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 
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Otázka číslo 14 – Jak hodnotíte kariérní možnosti ve společnosti? 

Tato otázka má za úkol zjistit, jaké jsou kariérní možnosti ve společnosti, zda mají 

pracovníci dobré podmínky pro jejich osobní rozvoj, vzdělávání a také povýšení. Kariérní 

možnosti jsou totiž dalším z velmi důležitých motivačních faktorů. 

Dle hodnocení (uvedeném v grafu 10) z THP kariérní možnosti považuje za velmi dobré 

pouze 5,3 % pracovníků, za dobré nejvyšší podíl, a to 68,4 %, 21,1 % je hodnotí špatně a 

5,3 % velmi špatně. 

U pracovníků dělnické profese dopadlo hodnocení kariérních možností špatně. Žádný 

z nich je nepovažuje za velmi dobré, pouze 35,3 % je označuje za dobré. Nejpočetnější 

skupinu 52,9 % tvoří pracovníci, kteří je hodnotí jako špatné a 11,8 % dokonce za velmi 

špatné. Z více než 60 % tedy dopadly kariérní možnosti špatně. 
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Graf 10 - Hodnocení kariérních možností ve společnosti (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 
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Otázka číslo 15 – Seřaďte následující motivační faktory od toho nejvíce důležitého 

(1) po ten nejméně důležitý (8): 

Respondenti měli k dispozici 8 motivačních faktorů, které měli seřadit dle jejich 

důležitosti. Mezi ně patří: finanční ohodnocení, nefinanční odměny, dobré vztahy 

na pracovišti, povýšení, vzdělávání, zajímavost práce, pochvala od nadřízeného, získání 

odpovědnosti za úkol. Tato otázka byla zpracována pomocí výpočtu hodnot modus 

a medián do výsledné tabulky 6. Data byla opět zpracována zvlášť pro THP a dělníky. 

Nejdůležitějším motivačním faktorem pro THP jsou z hlediska četnosti odpovědí dobré 

vztahy na pracovišti. Na druhém místě se poté nachází finanční ohodnocení, které je 

naopak u dělníků na prvním místě, a dobré vztahy na pracovišti až na místě druhém. 

U obou profesních zaměření je třetí nejčastější odpovědí samotná zajímavost pracovní 

náplně. Za nejméně důležitou položku poté obě skupiny považují povýšení, které již vyšlo 

v otázce 13 negativně. Méně důležité jsou opět pro obě skupiny nefinanční odměny, což 

je dosti zajímavým zjištěním, jelikož jsou obecně považovány za důležitý aspekt při 

výběru povolání. 

Tabulka 6 – Hodnocení důležitosti motivačních faktorů (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

MOTIVAČNÍ THP 
DĚLNICKÁ 

PROFESE 

FAKTORY Modus Medián Modus Medián 

Finanční ohodnocení 2 3 1 1 

Nefinanční odměny 8 6 7 6 

Dobré vztahy na pracovišti 1 2 2 2 

Povýšení 8 7 8 7 

Vzdělávání 6 5 5 5 

Zajímavost práce 3 3 3 4 

Pochvala od nadřízeného 6 6 5 5 

Získání odpovědnosti za úkol 5 5 6 5,5 
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Otázka číslo 16 – Ohodnoťte následující benefity poskytované společností od 1 do 4 

dle toho, jak jsou pro Vás významné: 

Tato otázka měla za úkol zjistit, které společností poskytované benefity jsou pro 

pracovníky nejdůležitější a které naopak bezvýznamné. Hodnotící škála je následující: 

1 - velmi významné, 2 - spíše významné, 3 - spíše nevýznamné, 4 - nevýznamné. 

Respondenti hodnotili tyto benefity: týden dovolené navíc, flexi pass poukazy, možnost 

využití firemní chaty, příspěvky na stravu, sportovní a kulturní akce pořádané společností, 

příspěvek na penzijní připojištění, měsíční docházkový bonus, odměna za životní 

jubileum a odměna za pracovní jubileum. 

Nejvýznamnější benefity jsou pro THP týden dovolené navíc, příspěvky na stravu 

a penzijní připojištění. Jako spíše významné považují flexi pass poukazy, pořádání 

sportovních a kulturních akcí, docházkový bonus a odměny za životní a pracovní 

jubileum. 

Co se týká dělnické profese, výsledky dopadly velmi podobně. Velmi významné benefity 

jsou týden dovolené navíc, příspěvky na stravu, penzijní připojištění a dále také flexi pass 

poukazy. Spíše významné benefity se nadále shodují s těmi, které uvedli THP. Z uvedené 

tabulky 7 dále vyplývá, že pouze jeden benefit je u obou profesních zaměření považován 

za nevýznamný, a to je firemní chata, kterou mají zaměstnanci možnost využívat pro 

rekreaci se svou rodinou. 

Tabulka 7 – Hodnocení nabízených benefitů (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

NABÍZENÉ THP 
DĚLNICKÁ 

PROFESE 

BENEFITY Modus Medián Modus Medián 

Týden dovolené navíc 1 1 1 1 

Flexi pass 2 2 1 2 

Firemní chata 4 4 4 4 

Příspěvky na stravu 1 1 1 1 

Sportovní a kulturní akce 2 2 2 3 

Penzijní připojištění 1 2 1 1 

Docházkový bonus 2 2 2 2 

Životní jubileum 2 2 2 2 

Pracovní jubileum 2 2 2 2 
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Otázka číslo 17 – Existuje některá zaměstnanecká výhoda, kterou ve společnosti 

postrádáte? 

Tato otázka byla otevřená a měla za úkol zjistit, jaké další benefity by zaměstnanci uvítali 

v motivačním systému společnosti. 

Bohužel z THP na otázku odpovědělo 53 %, což odpovídá 10 odpovědím. Odpovědi byly 

následující: zavedení firemního mobilního tarifu, benefitů na sport nebo možnost home 

office. Dále se jedná obecně o možnost jakéhokoliv dalšího vzdělávání v oboru a zajištění 

kvalitních lektorů jazyků. 

U pracovníků dělnické profese se podařilo sesbírat 19 odpovědí, což odpovídá 56 %. 

Odpovědi byly ale naprosto odlišné. Až 58 % z 19 odpovědí získal benefit zdravotní 

volno (sick days). Dále respondenti uvedli pružnou pracovní dobu, týden dovolené navíc 

anebo 13. plat. Ačkoliv dopadly kariérní možnosti ve společnosti spíše špatně, o lepší 

vzdělávání se přihlásili pouze THP.  
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Otázka číslo 18 – Myslíte si, že jste za svou práci dostatečně finančně ohodnocen/a? 

Finanční ohodnocení je jedním z pilířů spokojeného zaměstnance. Nedostatečné 

ohodnocení může vést k nezájmu o práci, podávání nižšího výkonu, než je požadováno, 

nebo dokonce i k podání výpovědi. To může nastat i v případě, pokud je pracovník 

ohodnocen hůře, než pracovníci na stejné nebo podobné pracovní pozici. Nespokojenost 

s finančním ohodnocením může vést i k tomu, že se zaměstnanci naopak snaží rozvíjet 

a vzdělávat, aby tak mohli provádět práci na vyšší pozici a dostávat tak vyšší mzdu. 

Výsledky jsou uvedeny v grafu 11. Dostatečně finančně ohodnoceni se cítí pouze 15,8 % 

a spíše dostatečně 47,7 THP. Ačkoliv je celková hodnota vyšší než 50 %, zbylých 36,9 % 

si myslí, že dostatečně finančně ohodnoceni nejsou. 

U dělnické profese vyšly výsledky o dost hůře. Zcela spokojeno je se svým platem pouze 

8,8 % a spíše spokojeno 17,6 %, což dohromady dává 26,4 %. Největší skupinu odpovědí 

(44,1 %) tvoří respondenti, kteří se považují za spíše nedostatečně finančně ohodnocené. 

Odpověď ne uvedlo zbylých 29,4 %. Nespokojeno se svým platem je tedy dohromady 

73,5 %, což je velmi vysoké procento zaměstnanců. 
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Graf 11- Spokojenost s finančním ohodnocením (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 
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Otázka číslo 19 – Uvažujete v blízké době (do 1 roku) o změně zaměstnání? 

Co se týká změny povolání spojené s nespokojeností s prací či finančním ohodnocením u 

THP o tom uvažuje pouze 5,3 %. Druhá skupina respondentů, konkrétně 42,1 %, 

se přiklonila k tomu, že o tom spíše neuvažuje, a 52,6 % o tom vůbec neuvažuje. Vedoucí 

se tedy nemusí obávat případných nečekaných výpovědí. 

U dělníků vyšly výsledky o něco hůře. O změně zaměstnání uvažuje 5,9 % a dalších 

26,5 % o tom spíše uvažuje, dohromady tedy tvoří více než 30 % respondentů, kteří 

potenciálně odejdou za prací do jiné společnosti. Nejpočetnější skupinu 47,1 % tvoří 

pracovníci, kteří nad touto možností spíše neuvažují, a zbylých 20,6 % o tom neuvažuje 

vůbec. Pravděpodobné příčiny těchto výsledků jsou uvedeny v kapitole 3.4. 
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Graf 12 - Procento respondentů uvažujících o změně zaměstnání (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 
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Otázka číslo 20 – Prostor pro Vaše připomínky, nápady, dotazy k jakékoliv otázce 

či celkově výzkumu, nebo doporučení pro vedení společnosti, co by mohlo zlepšit. 

Tato otázka byla otevřená a respondenti tedy měli možnost rozepsat, co vše je k výzkumu 

napadlo, či mohli komentovat problémy ve společnosti. Na tuto otázku odpověděli pouze 

2 THP (10,5 %). Jeden z nich uvedl, že by bylo vhodné zlepšit komunikaci mezi 

jednotlivými pracovišti ve společnosti, ovšem zpřesnil, že myslí pracoviště ve výrobních 

halách a montáže. Druhý z respondentů poukazoval na to, že rozhodnutí o změnách 

ve společnosti jsou velice rychlá bez jakékoliv koncepce a plánu, a proto je spousta věcí 

nedotažených do konce. 

Z 34 respondentů dělnické profese na tuto otázku odpovědělo pouze 5 z nich (15 %). 

Každá z odpovědí zmiňuje problematiku špatné komunikace mezi vedením společnosti 

a mistry jednotlivých pracovišť. Dalším problémem je zavedená nová výrobní linka 

v jedné z výrobních hal, jejíž fungování považují pracovníci vzhledem k četným 

prostojům za neefektivní a často se tak stává, že pro ně mistři nemají práci a musí si ji 

najít sami. Připomínka k tomu, co by se dalo zlepšit je, že odměny za pracovní jubileum 

jsou velmi nízké a nemotivující. 

Bohužel se nepodařilo sesbírat více odpovědí, které by tyto uvedené problémy a návrhy 

potvrdily a více podpořily. Připomínka k dotazníku nebyla vznesena žádná. 
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3.4 Rozhovory se zaměstnanci 

Kapitola se zabývá kvalitativním výzkumem, konkrétně tedy rozborem strukturovaných 

rozhovorů se zaměstnanci a vytyčením nejdůležitějších informací, které z nich 

vyplynuly. Otázky na zaměstnance byly koncipovány tak, aby rozebraly nejzajímavější 

části výsledků dotazníkového šetření a napomohly tak k lepšímu pochopení získaných 

výsledků. Celé rozhovory jsou uvedeny v příloze 2 a 3 na konci práce. 

3.4.1 Sběr a analýza dat 

Vzhledem k současné situaci se podařilo domluvit rozhovory pouze se dvěma 

pracovníky, a to v jejich domácím prostředí bezprostředně po zpracování dotazníkového 

šetření, tedy na jaře roku 2020. Respondentům byl vysvětlen účel dodatečného výzkumu 

a oba souhlasili s nahráváním. 

3.4.2 Výsledky rozhovorů se zaměstnanci 

V následující části vystupují pracovníci jako dotazovaný (respondent) 1 - zástupce 

dělnické profese a dotazovaný (respondent) 2 – zástupce THP pro zachování jejich 

anonymity. Rozebrány jsou nejzajímavější části rozhovorů a ty, které rozvíjejí získané 

informace z dotazníků. 

Prvním problémem, který zaměstnanci uvedli v dotazníku, je špatné finanční ohodnocení, 

a to především u dělníků. Dotazovaný zaměstnanec 1 uvedl následující „…A celkově 

u nás v práci jsou malé platy.“ Naopak dotazovaný 2 uvedl: „Každý by si přál větší 

peníze, ale myslím, že vzhledem k místu a času je mé ohodnocení adekvátní. 

Zaměstnavatel kromě toho mzdy pravidelně valorizuje.“ Rozhovor tedy zcela potvrdil 

výsledky dotazníkového šetření. Podle nich by se zaměstnavatel měl zabývat zvýšením 

platu minimálně u pracovníků dělnické profese, kteří se cítí z velké části 

podhodnocováni. 

Dále byla rozebrána problematika špatné komunikace mezi vedením a mistry 

jednotlivých pracovišť, na které upozornilo až 5 dělníků. Respondent 1 toto tvrzení pouze 

potvrdil, naopak respondent 2 přidal i bližší vysvětlení problému: „Komunikaci ve firmě 

hodnotím vcelku kladně, občas se vyskytují situace, kdy jsou některé informace důležité 

pro výrobu a montáž podávány pozdě nebo nepřesně, zejména v případech, kdy dochází 
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k nějaké změně specifikace v materiálech nebo procesech. Vše se však většinou vyřeší bez 

negativního vlivu na termíny zákazníků.“ Na tuto oblast by se mělo vedení společnosti 

zaměřit, aby nadále k těmto nedorozuměním nedocházelo. 

Co se týká poskytovaných benefitů, se kterými jsou zaměstnanci spokojeni, respondent 1 

uvedl následující: „Benefity využívám, ale na dnešní dobu je jich u nás ve firmě málo 

podle mého názoru.“ Pro respondenta 1 je jich ve společnosti nedostatečné množství. 

Navzdory tomu návrhy na zavedení nových benefitů uvedlo nízké procento respondentů. 

Podobnou odpověď uvedl i respondent 2: „S benefity jsem vcelku spokojen, uvítal bych 

rozšíření poskytování benefitů využitelných pro rekreační nebo sportovní vyžití, např. pro 

návštěvu sauny, masáže, fitcentra wellness-pobyty atp.“ 

Odpovědi na otázku, jakým způsobem nadřízení motivují respondenty, dopadly zcela 

odlišně. Respondent 1 uvedl, že: „…žádné velké motivace nepozoruji.“. Naopak 

respondent 2 je motivován následovně: „Jsou to slovní pochvaly za splněný úkol, nabídky 

spolupráce a pomoci při řešení složitějších zadání. Průběžně se zajímá a informuje 

o stavu řešení projektů. Touto motivací můj nadřízený nešetří. V případě splnění 

náročnějších projektů vypisuje opakovaně mimořádné odměny. Negativní motivaci jsem 

ze strany vedení téměř nezaznamenal.“ Motivace od nadřízených dopadla 

v dotazníkovém šetření u dělnické profese z poloviny kladně a z poloviny negativně. 

Kdežto u THP je motivováno téměř 80 % respondentů. I v tomto případě by se mělo 

vedení na tuto problematiku zaměřit. 

Další z otázek se zabývala tím, proč většina zaměstnanců neuvažuje o povýšení, přesněji 

se jedná o 77 % dělníků a 84 % technickohospodářských pracovníků. Důvod proč tomu 

tak je, uvedl dotazovaný 1 následovně: „Pokud na to zaměstnanec nemá vzdělání, tak je 

to určitě obtížné. Ale i tak si myslím, že je těžké se v naší firmě posunout výše.“ 

Dotazovaný 2 uvedl: „Vzhledem k charakteru naší firmy je mnohdy složité zaměstnanci 

nabídnout postup nad rámec jeho momentálního zařazení. Většina zaměstnanců tedy vidí 

své možnosti realisticky. Povýšení je možné pouze v případě, že se nějaká taková „vyšší“ 

pozice plánovaně nebo náhle uvolní. V tom okamžiku musí zaměstnanec vyvinout vlastní 

aktivitu, aby povýšení dosáhl. Pro firmu ale pak může nastat problém s obsazením 

původní zaměstnancovy pozice.“ Odpovědi obou respondentů zcela vysvětlují důvod, 

proč o povýšení většina zaměstnanců vůbec neuvažuje. 
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Z dotazníkového šetření dále vyplynulo zjištění, že kariérní možnosti ve společnosti jsou 

na špatné úrovni, proto bylo zjišťováno, proč tomu tak je. Zda mají zaměstnanci možnost 

účastnit se školení a kurzů a zda jsou kvalitní. Respondent 1 uvedl: „Měl jsem možnost 

se účastnit jednoho kurzu a kvalitní byl. Akorát mi v ničem nepomohl a ani jsem díky 

novým znalostem nebyl finančně ohodnocen.“ Respondent 2 možnosti ohodnotil takto: 

„Vedení firmy organizuje pravidelná školení managementu, kterých se zúčastňuji. Tato 

školení jistě přináší spoustu námětů pro zlepšení v práci. Školení jsou vedena velice 

profesionálně a mají i u mých kolegů značnou oblibu. Krom toho si mohu tvořit 

individuální plán vzdělávacích akcí dle aktuálních nabídek.“ Konečným zjištěním tedy 

je, že dosáhnout povýšení ve společnosti je velmi obtížné, ale možnost účastnit se 

kvalitních kurzů a školení zaměstnancům poskytováno je. 

Poslední otázka, která byla dotazovaným položena, se týkala toho, proč si myslí, 

že vcelku veliké procento (33 %) dělníků uvedlo, že zvažuje změnu zaměstnání. Názor 

respondenta 1 je takovýto: „Rozhodně slabé finanční ohodnocení, což je spojené 

i s mizernými vánočními odměnami. Podle mého názoru některé zaměstnance u nás 

ve firmě drží jen klid a přátelská atmosféra.“ Respondent 2 odpověděl následující: 

„Mohou zde být různé důvody. Vhledem k momentálnímu trhu práce se nabízí často 

lukrativnější zaměstnání. Někteří zaměstnanci uvažují o změně zaměstnání kvůli 

dojíždění. Za mé oddělení mohu říct, že nikdo seriózně o změně neuvažuje. Ve výrobě je 

možná situace poněkud jiná, jsou to větší kolektivy, kde si ne vždy všichni sednou.“ 

Z odpovědí vyplývá, že důvodem ke změně zaměstnání pracovníků společnosti, může být 

již několikrát zmiňované nízké finanční ohodnocení, dále je to dojíždění do zaměstnání a 

jako další možnost uvádí respondent 2 i neshody v kolektivu. Ovšem vzhledem k tomu, 

že vztahy s kolegy na pracovišti dopadly dobře, je tato možnost méně pravděpodobná. 
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3.5 Vyhodnocení centrální výzkumné otázky a dílčích cílů 

Následující kapitola má za úkol vyhodnotit stanovenou výzkumnou otázku a dílčí cíle 

výzkumu motivace ve vybrané společnosti. Odpovědí na stanovenou výzkumnou otázku: 

Které motivační faktory jsou klíčové pro spokojenost a výkonnost zaměstnanců 

ve vybrané společnosti, jsou tyto faktory: finanční ohodnocení, dobré vztahy na 

pracovišti a samotná zajímavost práce. 

Dále jsou dle výsledků z dotazníkového šetření zpracovány odpovědi na dílčí otázky, 

které byly stanoveny: 

Jaká je celková spokojenost s náplní práce ve společnosti? 

Odpověď na otázku byla získána z výsledků u otázky 4 v dotazníkovém šetření. Z THP 

je zcela nebo spíše spokojeno s prací 100 % a u dělníků 79 %. Celková spokojenost 

zaměstnanců ve společnosti je tedy 87 %, což je zcela uspokojivá hodnota. 

Jak zaměstnanci hodnotí stav spravedlnosti finančního ohodnocení ve společnosti? 

Co se týká spravedlnosti finančního ohodnocení, výsledky nedopadly velmi dobře. Pokud 

jsou brány v úvahu odpovědi ano a spíše ano na otázku spokojenosti s platem, tak v tom 

případě je s finančním ohodnocením spokojeno 63 % THP a 27 % dělníků. Celkovou 

spokojenost se mzdou tedy tvoří pouze 40 % z celkového počtu respondentů a zbylých 

60 % se cítí být nespravedlivě finančně ohodnoceno. 

Na kolik je mzda motivujícím faktorem? 

Odpověď na tuto otázku byla zpracována pomocí otázky číslo 15, kde respondenti řadili 

motivační faktory dle důležitosti. Mzdu jakožto nejvíce motivující složku považuje 

20 % THP a 74 % pracovníků dělnické profese. Pokud opět sloučíme obě skupiny, 

výsledná hodnota činí 55 %. Jak tedy z výsledků plyne, pracovníci mzdu nepovažují za 

nejvíce motivující faktor. 
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Jak zaměstnanci hodnotí motivační faktor povýšení? 

Jelikož ani jeden respondent z obou profesních zaměření neuvedl možnost povýšení na 

prvním místě jako nejdůležitější motivační faktor, odpovědí na tuto otázku je, že žádný 

z respondentů nepovažuje možnost povýšení za nejdůležitější motivující složku. Možnost 

povýšení se na škále důležitosti od 1 (nejdůležitější) po 8 (nejméně důležitý) pohybovala 

na posledním místě. Povýšení tedy pracovníci společnosti nepovažují za důležité 

a motivující. 

Na kolik je pro zaměstnance důležitá pochvala od nadřízeného? 

Pochvalu od nadřízeného ohodnotilo pouze 5 % technickohospodářských pracovníků 

jako nejvíce motivující složku a co týká dělníků, tak pro žádného z nich není tato složka 

nejdůležitější. Pokud se zaměříme na všechny respondenty, tak je pochvala důležitá 

pouze pro 2 % z nich. Pochvala je součástí motivace od nadřízeného, a ačkoliv více než 

50 % respondentů dělnické profese uvedlo, že se necítí být nadřízeným motivování, 

pochvalu nepovažují za důležitou. 
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3.6 Testování hypotéz 

Kapitola se věnuje testování hypotéz, které byly stanoveny v kapitole cíle práce. 

Hypotézy byly stanoveny celkem tři a v této kapitole budou testovány pro jejich potvrzení 

či zamítnutí. 

Hypotéza 1: Počet let odpracovaných ve společnosti má vliv na spokojenost 

zaměstnanců s náplní práce. 

H0: Počet let odpracovaných ve společnosti nemá vliv na spokojenost zaměstnanců 

s náplní práce. 

H1: Počet let odpracovaných ve společnosti má vliv na spokojenost zaměstnanců s náplní 

práce. 

V kontingenčních tabulkách lze vidět vztah mezi počtem odpracovaných let 

a spokojeností zaměstnanců s prací. První z nich se týká THP (tabulka 8) a druhá 

zaměstnanců dělnické profese (tabulka 10). 

Tabulka 8 – Hypotéza 1, THP (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

  

Spokojenost s prací 

Počet odpracovaných let  

Méně než 1 rok 
1-5 

let 

6-10 

let 

11 a více 

let 

Celkový 

součet 

Ano 4 1 3 2 10 

Spíše ano  4 3 2 9 

Celkový součet 4 5 6 4 19 

Tabulka 9 - THP výsledné hodnoty testování hypotézy 1 (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

P – hodnota 0,28 

Testové kritérium 5,76 

Kritická hodnota 7,81 

Cramérův test kontingence 0,55 

 

Za použití aktuálních a očekávaných hodnot byla vypočtena p – hodnota 0,28 (tabulka 9). 

Poté došlo k výpočtu kvadrátů rozdílů aktuálních a očekávaných hodnot. Jejich sečtení 

vyjadřuje testové kritérium 5,76. Dále byl pro hladinu významnosti 0,05 určen kritický 
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obor: 𝑊𝛼 = {χ2: χ2}  ≥  07,81. Jelikož se testové kritérium nachází v kritickém oboru, 

přijímáme H0. Mezi počtem odpracovaných let a spokojeností s prací neexistuje 

u THP závislost. 

Tabulka 10 – Hypotéza 1, dělnická profese (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

  

Spokojenost s prací 

Počet odpracovaných let Celkový 

součet Méně než 1 rok 1-5 let 6-10 let 11 a více let 

Ano 1 1 2 4 3 

Spíše ano 2 6 5 5 8 

Spíše ne 1  1 3 18 

Ne  1 1 1 5 

Celkový součet 13 8 9 4 34 

Tabulka 11 – Dělnická profese, výsledky testování hypotézy 1 (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

P – hodnota 2,31E-13 

Testové kritérium 85,37 

Kritická hodnota 16,92 

Cramérův test kontingence 0,91 

  
Stejný postup byl realizován i při výpočtu hodnot (tabulka 11) pro testování hypotézy 1 

u pracovníků dělnické profese. Vzhledem k vypočtené p-hodnotě (2,31E-13) a k tomu, 

že se testové kritérium nachází v kritickém oboru: 𝑊𝛼 = {χ2: χ2}  ≥  16,92, přijímáme 

H1. Mezi počtem odpracovaných let a spokojeností s prací u dělnické profese 

existuje závislost, která je dle Cramérova koeficientu silná (0,91). 

Hypotéza 2: Spokojenost zaměstnanců s prací má vliv na spokojenost s finančním 

ohodnocením. 

H0: Spokojenost zaměstnanců s prací nemá vliv na spokojenost s finančním 

ohodnocením. 

H1: Spokojenost zaměstnanců s prací má vliv na spokojenost s finančním ohodnocením. 

V kontingenční tabulce 12 se nachází vztah mezi spokojeností s prací a s finančním 

ohodnocením THP a v tabulce 14 dělníků. 
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Tabulka 12 - Hypotéza 2, THP (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Spokojenost s finančním 

ohodnocením 

Spokojenost s prací 
Celkový součet 

Ano Spíše ano 

Ano 2 1 1 

Spíše ano 5 4 3 

Spíše ne 3 3 9 

Ne  1 6 

Celkový součet 10 9 19 

Tabulka 13 – THP výsledné hodnoty testování hypotézy 2 (Zdroj: vlastní zpracování 2020) 

P – hodnota 0,000272 

Testové kritérium 22,17 

Kritická hodnota 7,81 

Cramérův koeficient kontingence 0,62 

 

Co se týká výsledků hypotézy 2, tak p – hodnota vyšla 0,000272 (Tabulka 13) a testové 

kritérium následně 22,17. Kritický obor vychází: 𝑊𝛼 = {χ2: χ2}  ≥  7,81. Vzhledem 

k tomu, že se testové kritérium nachází v kritickém oboru, přijímáme H1. Mezi 

spokojeností s prací a spokojeností s finančním ohodnocením existuje středně silný 

vztah (0,62). 

Tabulka 14 – Hypotéza 2, dělnická profese (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Spokojenost s finančním 

ohodnocením 

Spokojenost s prací 
Celkový součet 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Ano  2 1  10 

Spíše ano  2 3 1 3 

Spíše ne 2 3 7 3 6 

Ne 1 2 6 1 15 

Celkový součet 9 17 5 3 34 
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Tabulka 15 – Dělnická profese, výsledné hodnoty hypotézy 2 (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 

 

 

Tabulka 15 uvádí výsledné hodnoty zaměstnanců dělnické profese. P – hodnota vyšla 

1,07E-14 a testové kritérium 90,24. Kritický obor byl stanoven jako:  

𝑊𝛼 =  {χ2: χ2}  ≥   16,92. Testové kritérium se v kritickém oboru nachází a opět 

přijímáme H1. To tedy znamená, že mezi spokojeností s prací a spokojeností 

s finančním ohodnocením dělníků existuje závislost silná (0,94). 

Hypotéza 3: Věk zaměstnanců má vliv na motivační faktor povýšení. 

H0: Věk zaměstnanců nemá vliv na motivační faktor povýšení 

H1: Věk zaměstnanců má vliv na motivační faktor povýšení. 

V kontingenční tabulce 16 se nachází vztah mezi věkem a úsilím o povýšení THP 

a v tabulce 18 poté dělníků. 

Tabulka 16 – Hypotéza 3, THP (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Úsilí o 

povýšení 

Věk respondentů Celkový 

součet Do 25 let 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let a více 

Ano  1    1 

Spíše ano  1   1 2 

Spíše ne 1 5 3   9 

Ne 1 1 3 2  7 

Celkový 

součet 
1 2 8 6 2 19 

 

  

P – hodnota 1,07E-14 

Testové kritérium 90,24 

Kritická hodnota 16,92 

Cramérův koeficient kontingence 0,94 
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Tabulka 17 – THP, výsledné hodnoty hypotézy 3 (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 

 

 

V tabulce 17 jsou výsledné hodnoty hypotézy 3. P-hodnota vyšla 0,001037, testové 

kritérium 39,81 a kritická hodnota 21,03. Kritický obor je tedy následující: 

𝑊𝛼 =  {χ2: χ2}  ≥  21,03. Testové kritérium se nachází v kritickém oboru, přijímáme H1 

a lze tedy tvrdit, že mezi věkem respondentů a úsilím o povýšení existuje silný vztah 

(0,84). 

Tabulka 18 – Hypotéza 3, dělnická profese (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Úsilí o 

povýšení 

Věk respondentů Celkový 

součet Do 25 let 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let a více 

Ano    1  1 

Spíše ano 1 5   1 7 

Spíše ne 1 4 6 2  13 

Ne 2 1 4 6  13 

Celkový 

součet 
1 4 10 10 9 34 

 

Tabulka 19 – Dělnická profese, výsledné hodnoty hypotézy 3 (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

P – hodnota 3,74E-05 

Testové kritérium 53,41 

Kritická hodnota 21,03 

Cramérův koeficient kontingence 0,72 

 

I v případě dělnické profese přijímáme dle uvedených hodnot v tabulce 19 H1. 

P – hodnota je 3,74E-05 a testové kritérium 53,41. Kritický obor je stanoven: 

𝑊𝛼 =  {χ2: χ2}  ≥   21,03. Přijímáme H1, kdy mezi věkem respondentů a úsilím 

o povýšení existuje vztah. Závislost mezi znaky je dle Cramérova koeficientu 

kontingence silná (0,72). 

P – hodnota 0,001037 

Testové kritérium 39,81 

Kritická hodnota 21,03 

Cramérův koeficient kontingence 0,84 
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Kapitola obsahuje návrhy a doporučení pro management společnosti vzhledem 

k zjištěným výsledkům z dotazníkového šetření a rozhovorů se zaměstnanci společnosti. 

Tyto návrhy a doporučení se týkají výhradně zlepšení současného motivačního systému. 

Měly by vést k vyšší motivaci pracovníků a s tím související vyšší pracovní výkonností 

a spokojeností. Každý z návrhů bude přesně popsán a ty, které pro společnost znamenají 

nějaký náklad, vyčísleny. Oblasti, které je v rámci zlepšení systému vylepšit, jsou 

následující: 

• zlepšení komunikace mezi vedením, výrobou a montáží; 

• zavedení kurzů pro rozvoj nadřízených pracovníků, vyšší motivaci podřízených; 

• zavedení kvalitních jazykových kurzů pro technickohospodářské pracovníky; 

• zavedení zdravotního volna; 

• zavedení home office mezi oficiální benefity pro technickohospodářské 

pracovníky; 

• zařízení firemního mobilního tarifu; 

• příspěvek na sportovní a kulturní akce; 

• 13. plat; 

• zvýšení mzdy. 

Dle výsledků z dotazníkového šetření a finanční náročnosti lze u jednotlivých návrhů na 

zlepšení motivačního systému určit priority jejich zavedení. Vzhledem k tomu, 

že zlepšení komunikace mezi vedením, výrobou a montáží neznamená pro společnost 

žádný náklad, toto opatření by mohlo být zavedeno jako první. Efektivní komunikace 

mezi jednotlivými odděleními je klíčovým aspektem fungující společnosti. 

Dalším krokem by měla být práce na dalším vzdělávání vedoucích pracovníků 

ve společnosti. Pro ty jsou navrženy kurzy rozvoje jejich dovedností a znalostí v oblasti 

motivace podřízených a jejich efektivního vedení. Tyto kurzy nejsou tolik nákladné, 

a pokud budou účelné, dojde ke zlepšení vztahů a celkové atmosféry na pracovišti a také 

k vyšší motivaci podřízených, což je žádoucím výsledkem. Nové kvalitní jazykové kurzy, 

které by mohla společnost zařídit, budou taktéž znamenat náklad, který by měl ale zvýšit 

sebevědomí zaměstnanců a usnadnit jim práci. Společnost již jazykové kurzy pořádá, 
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zaměstnanci si ale přejí jiné a kvalitnější, lze tedy říct, že po zrušení kurzů starých 

a zavedení nových budou náklady podobné. 

Co se týká nových benefitů, které by zaměstnanci uvítali v motivačním systému, tak 

nejvíce žádaným z nich je zavedení zdravotního volna, které představuje již vyšší náklad 

než benefity ostatní. Zavedení home office mezi oficiální benefity nebudou pro 

společnost představovat náklad, proto je na uvážení vedení společnosti, zda se tímto 

benefitem chce zabývat, jelikož to bude především časově náročné. To samé platí 

o zavedení firemního mobilního tarifu, u kterého bude největším problémem sjednat 

co nejvýhodnější tarify pro zaměstnance, opět se jedná především o časově náročný krok. 

Jako poslednímu z nových benefitů, by se měla společnost zaměřit na zavedení příspěvku 

na sportovní a kulturní akce, který není tolik žádaný, jako ostatní benefity. 

Ačkoliv je velká část zaměstnanců nespokojena se svým platem, zavedení 13. platu anebo 

zvýšení mzdy představují pro společnost ten nejvyšší náklad. Pokud předchozí kroky 

nepovedou k vyšší motivaci a spokojenosti zaměstnanců může společnost uvažovat 

o těchto možnostech, které by problém ohodnocení měly alespoň částečně vyřešit. 

V kapitole 4.8 a 4.9 jsou uvedeny celkové náklady, přínosy, klady i zápory obou 

možností. 

Následující podkapitoly se zaměřují již na jednotlivé navrhované složky rozšiřující 

motivační systém společnosti. Jsou podrobněji rozebrány a finančně vyčísleny. Seřazeny 

jsou dle již zmíněného návrhu, který zohledňuje jejich finanční náročnost a důležitost pro 

zaměstnance. 

4.1 Zlepšení komunikace 

Z odpovědí v dotazníkovém šetření a v rozhovorech se zaměstnanci vyplynulo, že jedním 

z problémů ve společnosti je vertikální komunikace mezi vedením společnosti 

a vedoucími pracovníky ve výrobě a na montáži. Jak uvedl v rozhovoru THP, největším 

problémem je to, že výroba a montáž dostává některé informace pozdě či nepřesně co se 

týká změn v procesech či materiálech. Ačkoliv to nemá žádný vliv na dodání zakázky, 

negativní vliv to má jistě na vedoucí pracovníky ve výrobních halách a na montáži, jelikož 

jim nepřesné informace přináší zbytečné problémy, jak uvedlo hned několik z nich 

v dotazníku. 
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Problém jistě podporuje i fakt, že společnost má několik výrobních a montážních hal, 

které jsou rozmístěny po celém areálu firmy a nejsou žádným způsobem propojeny. Proto 

je jedním z návrhů v případě jakýchkoliv změn ve výrobě vymezit čas na poradu vedení 

a všech nadřízených ve výrobě těch úseků, kterých se změna týká. Pro tuto týmovou 

poradu se vymezí místnost v budově vedení, ve které se skupina sejde a probere veškeré 

podstatné věci, které jakýmkoliv způsobem zasahují do výroby a montáže. Pokud bude 

mít nadřízený tyto informace podané přesně a včas, neměla by vznikat další 

nedorozumění. 

4.2 Kurzy pro vedoucí pracovníky 

Z dotazníků vyplynulo průměrné hodnocení vlastností a dovedností nadřízených 

pracovníků, proto je vhodné uskutečnit kurzy pro rozvoj nadřízených. To potvrdil i jeden 

ze zaměstnanců, se kterým byl veden rozhovor. Zavedení těchto kurzů a jejich 

absolvování by mělo nadřízeným pomoci v efektivnějším vedení podřízených, 

a především v jejich motivování, které zaměstnanci hodnotí opět průměrně. 

V následující tabulce 20 jsou uvedeny kurzy a jejich ceny, které byly získány průzkumem 

nabídky kurzů. Ty se zabývají tím, jak efektivně motivovat své podřízené, podporovat 

pracovní tým, jak se chovat k různým typům osobností, jak jednat s lidmi, a také zvyšují 

odbornou způsobilost nadřízených. Zavedení kurzů není natolik nákladné a pro vyšší 

spokojenost a motivaci zaměstnanců žádoucí. 

Tabulka 20 - Náklady na kurzy pro rozvoj vedoucích pracovníků (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

Typ kurzu Délka kurzu 
Náklady na 

kurz 

Tvorba systému motivace ve společnosti 6 hodin 7 500 Kč 

Koučink – podstata a principy 6 hodin 6 000 Kč 

 
CELKEM 13 500 Kč 
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4.3 Jazykové kurzy 

Pro rozvoj jazykových schopností zaměstnanců jsou dalším z navrhovaných benefitů 

kvalitní jazykové kurzy pořádané externí společností. Na problematiku nekvalitních 

lektorů jazyků bylo poukázáno v dotazníku v otázce 16. Zavedení kvalitních kurzů 

povede i k lepšímu hodnocení možností osobního rozvoje ve společnosti, které dopadlo 

špatně. Jelikož je ZEZ SILKO, s.r.o. dceřinou společností společnosti ve Španělsku 

a spolupracuje s desítkami zahraničních dodavatelů, je žádoucí, aby THP ovládali 

minimálně jeden světový jazyk na velmi dobré úrovni. 

Nejpoužívanějším světovým jazykem je angličtina, a proto je vhodné zajistit kvalitní 

lektory především tohoto jazyka. Nicméně je možné zajistit výuku i jakéhokoliv dalšího 

jazyka, o který bude dostatečný zájem. Investice do takového vzdělávání povede k lepší 

výkonnosti zaměstnanců, vyšší efektivitě využití času a také vyššímu sebevědomí 

a spokojenosti zaměstnanců. 

Ačkoliv se tak navýší náklady na realizaci, kurzy by probíhaly v prostorách společnosti, 

aby zaměstnanci nemuseli nikam dojíždět. Zaměstnanci by měli možnost vybrat si, zda 

se chtějí zlepšit obecně v angličtině, především v gramatice, nebo se zaměřit na obchodní 

angličtinu. Kurzy mohou být nastaveny tak, že se bude procvičovat konverzace, 

prezentační schopnosti zaměstnanců, psaní formálního textu atd. Nutností je, aby se 

o kurz zajímalo minimálně 3 a maximálně 6 zaměstnanců na podobné jazykové úrovni. 

V případě, že budou zaměstnanci na velmi rozdílných jazykových úrovních, lze vytvořit 

skupiny dvě. Výuka by probíhala jednou týdně 90 minut po dobu 24 týdnů. 

Ceny uvedené v tabulce 21 jsou orientační dle průzkumu nabídek poskytovatelů 

jazykových kurzů. K uvedeným nákladům na kurzy je nutné přičíst náklady na dopravu 

lektora do společnosti. Jelikož není jasné, z jaké vzdálenosti bude lektor dojíždět, 

předběžné náklady na dopravu mohou být cca 150 Kč za kurz. Je tedy nutné k celkovým 

nákladům za kurz přičíst dalších 3 600 Kč. Celkové náklady na jeden jazykový kurz pro 

zaměstnance se dle zájmu, rozdělení do skupin dle stávajících znalostí a typu zvoleného 

kurzu, budou pohybovat od 24 000 Kč výše. Za předpokladu, že bude zájem o všechny 

tři kurzy zároveň, a to po celý rok, náklady se budou pohybovat okolo 174 240 Kč, jelikož 

částka uvedená v tabulce je pouze cca za půl roku. 
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Tabulka 21 – Ceny kurzů anglického jazyka (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 

Jelikož by zavedené kurzy zcela hradil zaměstnavatel, zavedený benefit by byl osvobozen 

od daně z příjmu a není z něj tedy nutné odvádět daň. 

4.4 Zdravotní volno 

Jedním z benefitů, který by uvítali především zaměstnanci dělnické profese, je zavedení 

tzv. sick days neboli zdravotní volno. Tyto dny volna jsou nad rámec řádné dovolené 

a pracovníci mají možnost si vybrat nejběžněji 3–5 dní volna v případě nachlazení. 

Výhodou je, že není nutné chodit k doktorovi pro neschopenku. Vyhrazené dny na 

zdravotní volno se liší společnost od společnosti, jelikož tento benefit není nijak právně 

upraven a zaměstnavatel si tedy počet dní určuje sám. Stejně tak platí, že v případě 

nevyčerpání těchto dní, zaměstnavatel tyto dny buď přesune do dalšího kalendářního roku 

anebo dojde k jejich propadnutí. 

Pokud zaměstnanec čerpá zdravotní volno po všechny dny, které tráví doma, je mu 

vyplácena normální anebo zkrácená mzda. To opět záleží na zaměstnavateli, ale 

vzhledem k tomu, že se zdravotní volno řadí do benefitů, je společnosti doporučeno 

zaměstnancům garantovat vyplacení normální mzdy. To samozřejmě platí pouze 

u pracovníků, kteří jsou ve společnosti na plný úvazek. 

Vhodné je tedy stanovit veškeré podmínky čerpání zdravotního volna – kolik dní bude 

moci pracovník čerpat, zda bude moci tyto dny převést do dalšího kalendářního roku, jaké 

jsou postihy, pokud zaměstnavatel zjistí, že pracovník benefitu pouze zneužívá pro jiné 

aktivity, a jaký je postup při čerpání tohoto benefitu. Nejvhodnější možností je oznámit 

své onemocnění co nejdříve a konzultovat to se svým nadřízeným, se kterým se pracovník 

domluví, že nepřijde do práce a ozve se, jak nemoc probíhá a kdy se do práce vrátí. 

Typ kurzu 1 lekce 
Celkové náklady za 24 

lekcí 

Obecná angličtina 1 000 Kč 24 000 Kč 

Obchodní angličtina 1 130 Kč 27 120 Kč 

Výuka konverzace a prezentačních 

schopností 
1 500 Kč 36 000 Kč 

CELKEM 3 630 Kč 87 120 Kč 
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Výhodou pro společnost je, že se pracovník doma zotaví a neohrožuje tím tak své kolegy 

na pracovišti, které by mohl potenciálně nakazit. S tím souvisí i redukce nižší výkonnosti 

při onemocnění a také to, že se z přechozené nemoci stane něco závažnějšího a pracovník 

odejde na pracovní neschopenku. 

Z finančního hlediska znamená pro zaměstnavatele jeden den zdravotního volna 

zaměstnance to samé, jako kdyby byl na dovolené. Zaměstnavatel tedy musí poskytnout 

náhradu mzdy, ze které se musí odvést sociální a zdravotní pojistné, je to tedy zdanitelný 

příjem. Z webových stránek Úřadu práce, kde společnost nabízí volná místa různých 

zaměření od dělníka, montéra po mistra až obchodního zástupce, lze získat průměrnou 

hrubou mzdu, kterou společnost nabízí. Ta je přibližně 29 000 Kč. 

V tabulce 22 jsou vypočteny přibližné náklady na 5 dní zdravotního volna pro všechny 

zaměstnance, pokud počítáme s 20 pracovními dny v měsíci. Tyto náklady jsou pouze 

orientační, jelikož je brána v potaz průměrná hrubá mzda a jelikož ne každý 

ze zaměstnanců využije všech poskytovaných dní zdravotního volna. Pokud by jich ale 

využili, společnost by měla být připravena na náklad v částce cca 1 700 125 Kč za rok. 

Tabulka 22 – Náklady na zdravotní volno (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 

  

Položky 
 Částka za 1 

zaměstnance 

Částka za 175 

zaměstnanců 

Průměrná hrubá mzda vyplácená ve 

společnosti 
29 000 Kč 5 075 000 Kč 

Náklady na mzdu na 1 den zdravotního volna 1 450 Kč 253 750 Kč 

Náklady na odvody sociálního a zdravotního 

pojištění na 1 den zdravotního volna 
490,1 Kč 85 767,5 Kč 

Náklady na 5 dní zdravotního volna 9 700,5 Kč 1 697 587,5 Kč 
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4.5 Home office 

Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že THP mají zájem o home office, tedy 

o práci z domova. Zároveň ale zaměstnanec během rozhovoru uvedl, že práce z domova 

je možná už nyní. Vzhledem k tomu, že home office není oficiálně zaveden mezi benefity, 

ne každý zaměstnanec má o této možnosti povědomí.  Proto je vhodné zavést home office 

mezi oficiální benefity společnosti s tím, že bude samozřejmě využitelný pouze u těch 

THP, u kterých to pracovní pozice umožňuje. 

Je nutné nejdříve identifikovat, které role a pracovní procesy je možné provádět z domova 

a individuálně domluvit přesné podmínky toho, jak bude práce z domova vypadat. 

Zaměstnavatel by měl zajistit doplnění smlouvy o místo výkonu práce a stanovit 

podmínky bezpečnosti práce z domova. Ty by měl pracovník splňovat. Jedním 

z problémů může být sledování aktivit pracovníka a kolik času práci věnoval. I zde je 

tedy nutné stanovit, jakým způsobem bude monitoring práce prováděn. Dalším bodem, 

který je nutné vyřešit, je to, zda bude zaměstnanec mít možnost zůstat doma celý den, 

nebo bude mít stanovené hodiny, které bude muset být přítomen ve společnosti, a zbylé 

hodiny využije pro práci doma. Zaměstnavatel by měl také určit, zda bude pracovníkovi 

umožněno pracovat o víkendu, nebo pouze v běžných pracovních dnech. Podmínkou 

toho, aby zaměstnanec mohl benefit využívat, je včasné plnění zadaných úkolů 

v požadované kvalitě a také to, aby se doopravdy věnoval práci. Výhodu home office 

uvítají především zaměstnanci dojíždějící z větší vzdálenosti a také rodiče dětí, kteří jsou 

omezeni otevírací dobou školky či školní družiny. 
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4.6 Firemní mobilní tarif 

Z dotazníků vyplynulo, že mají THP zájem o firemní mobilní tarif. Pokud by společnost 

tento tarif zajistila, je jisté, že by zájem projevili i dělníci. Jelikož se cena tarifů odvíjí od 

počtu zaměstnanců, musel by se udělat samostatný průzkum toho, kdo by o tarif měl 

vážný zájem. Poté je možné sjednat výhodné ceny, které mohou platit jak pro samostatné 

zaměstnance společnosti, tak i pro jejich rodiny a blízké do omezeného počtu osob. 

Jedním z příkladů výhodných firemních tarifů, které nabízí poskytovatel těchto služeb O2 

v blízké společnosti, je uveden v tabulce. Tabulka 23 uvádí pouze příklad toho, co je 

možné u poskytovatele sjednat. Samozřejmostí je, že se vše sjednává po domluvě 

a nabídka tak může být zcela odlišná. 

Tabulka 23 - Tabulka potenciálně možného výběru tarifů pro zaměstnance (Zdroj: vlastní zpracování 

dle O2 Czech Republic a.s., 2019) 

Tarif 
VARIO 

profil 2 

VARIO 

profil 2+ 

VARIO 

profil 3 

VARIO 

profil 3 

MAX 

VARIO 

profil 

4+ 

VARIO 

profil 

5+ 

Měsíční paušál 
108,90 

Kč 

229,90 

Kč 

169,40 

Kč 

314,60 

Kč 

587,20 

Kč 

750,20 

Kč 

Data LTE 1,5 GB 1,5 GB 3 GB 5 GB 10 GB 20 GB 

Volání do O2 a pevné 

sítě 
0,363 Kč Zdarma 0,363 Kč zdarma zdarma zdarma 

Volání do ostatních 

sítí 
0,363 Kč zdarma 0,363 Kč zdarma zdarma zdarma 

SMS do O2 0,363 Kč zdarma 0,363 Kč zdarma zdarma zdarma 

SMS do ostatních sítí 0,363 Kč zdarma 0,363 Kč zdarma zdarma zdarma 

MMS do všech sítí 4,720 Kč zdarma 0,363 Kč zdarma zdarma zdarma 

 

4.7 Příspěvek na sportovní a kulturní aktivity 

Ačkoliv společnost pořádá sportovní a kulturní akce, zaměstnanci v dotazníkovém šetření 

uvedli, že by mezi benefity uvítali příspěvky na sportovní aktivity. To potvrdil i sám 

zaměstnanec, který byl ochoten odpovědět na dodatečné otázky k výzkumu. 
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Jelikož sportovní aktivity pomáhají k relaxaci člověka, jeho lepší fyzické i psychické 

pohodě, která má následně vliv na pracovní výkon, je vhodné tento benefit do 

motivačního systému zavést pro vyšší spokojenost zaměstnanců. 

Ve větších městech je populární multisport karta, kterou je možné použít na řadu aktivit 

na různých sportovištích. Přímo v Žamberku se ale nenachází jediné sportoviště, kde by 

bylo možné tuto kartu využít a v jejím okolí je tomu podobně. Aby nemusela společnost 

odvádět z tohoto příspěvku daň z příjmu, nesmí být v peněžité formě. Proto je vhodné 

se individuálně se zaměstnanci domluvit, na co by chtěli příspěvek čerpat. Pokud je 

stanoven příspěvek v hodnotě 500 Kč za měsíc, je možné zaměstnanci zakoupit 

permanentku do fitness centra, sauny, plaveckého bazénu, vstup na tenisové kurty a různá 

další sportoviště. Možné je také sjednotit měsíční příspěvky a zaplatit tak zaměstnanci 

rekreační pobyt nebo sportovní zájezd. Tento příspěvek ale nesmí přesáhnout 20 000 Kč 

za rok. 

Pokud nebude mít zaměstnanec zájem o sportovní aktivity, příspěvek se dá využít i na 

kulturní akce atd. Opět ale platí, že zaměstnavatel nesmí příspěvek vyplatit v peněžní 

podobě, aniž by musel odvést daň. Může tedy zaměstnanci zaplatit lístky do divadla, 

do muzea, na koncert atd. 

V následující tabulce 24 se nachází finanční vyčíslení příspěvku na sportovní či kulturní 

aktivity pro zaměstnance. Vypočítána je částka za 1 zaměstnance za měsíc i za rok, 

a to samé poté pro všechny zaměstnance společnosti. U tohoto benefitu není jisté, že ho 

využije každý, proto je celková hodnota opět pouze orientační. Maximální částka, kterou 

by zavedení benefitu pro společnost znamenala je tedy 1 050 000 Kč za rok. 

Tabulka 24 - Finanční vyčíslení příspěvku na sportovní a kulturní aktivity (Zdroj: vlastní zpracování, 

2020) 

  

Částka za 1 

zaměstnance 

Částka za 175 

zaměstnanců 

Příspěvek na sportovní aktivity za 

1 měsíc 
500 Kč 87 500 Kč 

Příspěvek na sportovní aktivity za 

12 měsíců 
6 000 Kč 1 050 000 Kč 
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4.8 Zvýšení mzdy 

Co se týká finančního ohodnocení pracovníků dělnické profese, se svým platem není dle 

dotazníkového šetření spokojeno 73,5 % z nich. Na druhé straně u THP je nespokojeno 

36,9 %. O zvýšení platu tedy lze uvažovat především u dělníků, kteří by ho jistě velice 

rádi uvítali. Jak jeden ze zaměstnanců uvedl v rozhovoru, jeho názorem na to, proč 

uvažuje veliké procento zaměstnanců o změně zaměstnání, je právě velmi nízká mzda. 

Je nutné brát v úvahu to, že ačkoliv je z THP se mzdou nespokojenou pouze malé 

procento, mohlo by zvýšení platu dělníkům vyvolat vyšší nespokojenost a pocit 

nespravedlnosti právě u THP. Pokud by zaměstnavatel zvýšil hrubou mzdu o 2 000 Kč, 

je nutné počítat s náklady na zdravotní pojištění, které tvoří 9 % a sociální pojištění 

24,8 %. V případě, že budeme uvažovat o zvýšení platu všem zaměstnancům společnosti, 

celkové roční náklady by činily 5 628 000 Kč, jak je uvedeno v následující tabulce 25. 

Tabulka 25 - Náklady na zvýšení mzdy (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 Náklady 
Částka za 1 

zaměstnance 

Částka za 175 

zaměstnanců 

Zvýšení mzdy 2 000 Kč 350 000 Kč 

Zdravotní pojištění 180 Kč 31 500 Kč 

Sociální pojištění 496 Kč 86 800 Kč 

CELKEM za 1 měsíc 2 676 Kč 468 300 Kč 

CELKEM za 1 rok 32 112 Kč 5 619 600 Kč 

Zvýšení platu ale vede k vyšší motivovanosti a spokojenosti pracovníků pouze 

krátkodobě, jelikož si na novou výši platu zvyknou a v budoucnu budou požadovat mzdu 

opět vyšší. Pokud už k dalšímu navýšení nedojde, nespokojenost bude dosahovat 

podobných hodnot, jako je tomu nyní. Proto je zcela na uvážení vedení společnosti, zda 

je pro ně zvyšování mzdy výhodné. 
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4.9 13. plat 

Dalším z benefitů, na který upozornili zaměstnanci v dotazníku, je zavedení 13. platu, 

který by mohl vést ke snížení nespokojenosti s finančním ohodnocením. 13. plat je 

jednorázový finanční bonus, který slouží jako odměna za odvedenou práci a věrnost 

společnosti. Částka, kterou zaměstnanec obdrží, může činit stejnou výši jako je základní 

plat, snížený plat, nebo se vyplácí stanovené procento z hospodářského výsledku 

společnosti. 

Jelikož náklady na zavedení tohoto benefitu jsou velmi vysoké, je nutné stanovit 

minimální podmínky, které musí zaměstnanec pro získání benefitu splnit. První z nich je 

splnění minimálního počtu odpracovaných let, který si stanoví sám zaměstnavatel. 

Návrhem jsou 3 roky, aby měl nový zaměstnanec motivaci se ve společnosti udržet, což 

napomůže i nižší fluktuaci zaměstnanců. Druhou z podmínek je, aby pracovník 

odpracoval minimální počet hodin v kalendářním roce, které opět stanoví vedení dle 

počtu pracovních dní v roce. 

V následující tabulce 25 se nachází finanční vyčíslení zavedení 13. platu do motivačního 

systému, pokud zaměstnavatel přistoupí na vyplácení bonusu v podobě měsíční mzdy. 

Tyto náklady jsou ale vypočteny pro případ, že na tento benefit dosáhnou všichni 

zaměstnanci ve společnosti. Tuto hodnotu lze tedy považovat za tu nejvyšší, kterou by 

musel vynaložit. 

Tabulka 26 – Náklady na zavedení 13. platu (Zdroj: vlastní zpracování, 2020) 

 Náklady 
Částka za 1 

zaměstnance 

Částka za 175 

zaměstnanců 

Průměrný plat zaměstnance 29 000 Kč 5 075 000 Kč 

Odvody na sociální a zdravotní 

pojištění 
9 802 Kč 1 715 350 Kč 

CELKEM 38 802 Kč 6 690 350 Kč 
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4.10 Shrnutí návrhů 

Vybrané společnosti bylo na základě získaných informací z dotazníkového šetření 

a rozhovorů doporučeno dohromady 9 nových návrhů na zlepšení zavedeného 

motivačního systému. 8 návrhů představuje pro společnost náklady, které by musela na 

zavedení těchto nových motivačních složek vynaložit. 

V tabulce 27 se nachází celkové náklady, které by musela společnost vynaložit za všechny 

nové benefity a vylepšení v rámci zvýšení motivace zaměstnanců a inovování 

motivačního systému. V případě, že by zaměstnavatel přistoupil na všechny návrhy, 

celková částka, kterou by musel ročně vynaložit je stanovena přibližně na 15 366 365 Kč. 

Vzhledem k tomu, že výsledné náklady dosahují velmi vysoké hodnoty, je klíčové se 

nejdříve zaměřit na zavedení těch položek, které jsou dle průzkumu nejžádanější a které 

by tedy měly vést k vyšší motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců. 

Tabulka 27 – Celkové náklady na nové položky v motivačním systému (Zdroj: vlastní zpracování, 

2020) 

Nové položky v motivačním systému  Náklady 

Zlepšení komunikace 0 Kč 

Kurzy pro rozvoj nadřízených 13 500 Kč 

Jazykové kurzy 174 240 Kč 

Zdravotní volno 1 700 125 Kč 

Home office 0 Kč 

Firemní mobilní tarif 0 Kč 

Příspěvek na sportovní aktivity 1 050 000 Kč 

Zvýšení mzdy 5 628 000 Kč 

13. plat 6 800 500 Kč 

CELKEM 15 366 365 Kč 

 

Práce přináší nové podněty pro vedení společnosti, které stojí za zvážení a jistě by 

vylepšily současný motivační systém. Naplnění navržených doporučení přispěje k vyšší 

motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců společnosti, lepší atmosféře na pracovišti 

a snížení fluktuace.  



86 

 

ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo na základě analýzy používaných motivačních faktorů 

ve vybrané společnosti a analýzy preferencí a spokojenosti zaměstnanců s těmito faktory 

vyvodit návrhy na změny či zavedení nových motivačních složek pro management 

společnosti, které povedou k vyšší spokojenosti a motivovanosti zaměstnanců, a zlepší 

tak celkovou atmosféru na pracovišti. 

První, a tedy teoretická část práce se zabývala definováním základních pojmů týkajících 

se motivace, spokojenosti, odměňování, hodnocení a vzdělávání pracovníků. Zpracování 

teoretického rámce sloužilo jako podklad pro vypracování části praktické, a především 

také k vytvoření dotazníků. Praktická část seznamuje s analyzovanou společností, její 

historií, oblastí výroby, organizační strukturou a složkami zavedeného motivačního 

systému. Dále došlo k samotné analýze motivace a spokojenosti zaměstnanců pomocí 

dotazníkového šetření. Po vyhodnocení dotazníků byly sestaveny otázky pro 

strukturovaný rozhovor, kterého se účastnili dva zaměstnanci společnosti. Rozhovory 

sloužily jako rozšíření získaných informací z dotazníkového šetření. Za pomoci těchto 

dvou výzkumů došlo k zjištění jistých nedostatků v motivačním systému, které byly dále 

rozebrány v návrhové části práce. Návrhová část je tedy založena na výsledcích výzkumu 

a obsahuje 9 nových návrhů pro zlepšení situace. Návrhy se týkaly zavedení nových 

benefitů, zvýšení mzdy, zlepšení komunikace ve společnosti a zajištění kurzů pro vedoucí 

pracovníky. Všechna doporučení byla detailně popsána v jednotlivých kapitolách a vždy 

finančně vyčíslena. Vzhledem k finanční náročnosti a požadavkům zaměstnanců byly 

návrhům přiděleny doporučené priority jejich zavedení. 

Rozšíření nabídky poskytovaných benefitů a zavedení navržených doporučení by mělo 

vést ke zvýšení spokojenosti a motivovanosti zaměstnanců a zlepšení celkové atmosféry 

ve společnosti. Širší nabídka benefitů může sloužit také jako lákadlo pro zaměstnance 

nové. 

Hlavní cíl stanovený na začátku práce byl splněn, jelikož došlo k vyvození návrhů pro 

zlepšení stávajícího motivačního systému na základě analýzy spokojenosti 

a motivovanosti zaměstnanců společnosti. 
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Příloha 1 - Dotazník 
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Příloha 2 – Rozhovor se zaměstnancem 1 (dělník) 

1. Jste spokojen se svou prací? Jaký je hlavní důvod toho, že ve společnosti pracujete? 

„Se svou prací jsem spokojen, ale myslím si, že nejsem plnohodnotně ohodnocen. 

Hlavním důvodem, proč ve firmě pracuji, je nenáročná práce a dobrý kolektiv.“ 

2. Myslíte si, že jste dostatečně finančně ohodnocen? Proč? 

„Nemyslím si. Umím veškeré práce u nás na hale, jako jediný, a mám některá osvědčení. 

A celkově u nás v práci jsou malé platy.“ 

3. Jak byste ohodnotil atmosféru na pracovišti? Máte s kolegy spíše přátelské vztahy? 

„Atmosféra je velmi dobrá. Většinou máme přátelské vztahy.“ 

4. Jak hodnotíte komunikaci ve společnosti? Jak na Vašem pracovišti, tak i 

mezi výrobními halami a montáží. 

„U nás na pracovišti to funguje velmi dobře, ale mezi ostatními pracovišti a vedením to 

občas vázne.“ 

5. Jste spokojen s poskytovanými benefity? Využíváte je? Co byste na nich případně 

zlepšil? 

„Benefity využívám, ale na dnešní dobu je jich u nás ve firmě málo podle mého 

názoru.“ 

6. Pokud by společnost tedy zavedla benefit sick days, využil byste ho? Myslíte, že by 

ho ocenili ostatní zaměstnanci? 

„Určitě využil. Myslím si, že by ocenili i ostatní zaměstnanci.“ 

7. Jakým způsobem Vás nadřízený motivuje k výkonu? 

„Žádné velké motivace nepozoruji, což by se určitě mělo změnit.“ 

8. Jaký máte pohled na kárání? Myslíte si, že zaměstnance motivuje k lepším výkonům, 

nebo spíše demotivuje? 

„Podle mého názoru a zkušeností spíše demotivuje. Všechno se dá řešit v klidu. “Žádný 

učený nespadl z nebe.““ 
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9. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že většina zaměstnanců neusiluje o 

povýšení. Zajímal by mě Váš názor na důvod k tomuto přístupu. Je obtížné dosáhnout 

povýšení? 

 „Pokud na to zaměstnanec nemá vzdělání tak je to určitě obtížné. Ale i tak si myslím, že 

je těžké se v naší firmě posunout výše.“ 

10. Jak hodnotíte kariérní možnosti ve společnosti? Máte možnost účastnit se školení a 

kurzů pro Váš osobní rozvoj? Pokud ano, jsou tyto kurzy kvalitní a dostačující? 

„Měl jsem možnost se účastnit jednoho kurzu a kvalitní byl. Akorát mi v ničem 

nepomohl a ani jsem díky novým znalostem nebyl finančně ohodnocen.“ 

11. Spousta respondentů hodnotila schopnosti a dovednosti svých nadřízených průměrně. 

Myslíte si, že by k lepšímu vedení podřízených pomohl kurz o jednání se zaměstnanci 

a jejich efektivnímu řízení či nějaký jiný podobný kurz? 

„Určitě jsem zastánce těchto kurzů. Chování nadřízených je občas neprofesionální.“ 

12. Každý rok dochází k hodnocení zaměstnanců. Myslíte si, že je toto hodnocení účelné? 

„Nemyslím si. Žádné pokroky ani poklesy odměn či pochvaly zaměstnanců díky těmto 

hodnocení nepozoruji. Jediné plus vidím v tom, že kladné hodnocení přidá na psychické 

pohodě podřízenému.“ 

13. Spousta respondentů dělnické profese uvedla, že přemýšlí v blízké době o změně 

zaměstnání. Proč si myslíte, že tomu tak je? 

„Rozhodně slabé finanční ohodnocení, což je spojené i s mizernými vánočními 

odměnami. Podle mého názoru některé zaměstnance u nás ve firmě drží jen klid a 

přátelská atmosféra.“ 
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Příloha 3 – Rozhovor se zaměstnancem 2 (THP) 

1. Jste spokojen se svou prací? Jaký je hlavní důvod toho, že ve společnosti pracujete? 

„Po ukončení předchozího zaměstnání jsem hledal podobnou pozici, pokud možno bez 

dojíždění, což se podařilo. Práce je velice různorodá, řeším projektové změny i operativu. 

Je to práce, která přináší spoustu podnětů a výzev a mohu říct, že mě i baví.“ 

2. Myslíte si, že jste dostatečně finančně ohodnocen? Proč? 

„Každý by si přál větší peníze, ale myslím, že vzhledem k místu a času je mé ohodnocení 

adekvátní. Zaměstnavatel kromě toho mzdy pravidelně valorizuje. Zajímavé jsou i roční 

benefity v rámci ročních cílových odměn, na které lze v reálu skutečně dosáhnout.“ 

3. Jak byste ohodnotil atmosféru na pracovišti? Máte s kolegy spíše přátelské vztahy? 

„Atmosféra je neformální a přátelská, jak s mými podřízenými a kolegy v rámci oddělení, 

tak i s kolegy z jiných středisek vycházím velmi dobře.“ 

4. Jak hodnotíte komunikaci ve společnosti? Jak na Vašem pracovišti, tak i 

mezi výrobními halami a montáží. 

„Komunikaci ve firmě hodnotím vcelku kladně, občas se vyskytují situace, kdy jsou 

některé informace důležité pro výrobu a montáž podávány pozdě nebo nepřesně, zejména 

v případech, kdy dochází k nějaké změně specifikace v materiálech nebo procesech. Vše 

se však většinou vyřeší bez negativního vlivu na termíny zákazníků.“ 

5. Jste spokojen s poskytovanými benefity? Využíváte je? Co byste na nich případně 

zlepšil? 

„S benefity jsem vcelku spokojen, uvítal bych rozšíření poskytování benefitů využitelných 

pro rekreační nebo sportovní vyžití, např. pro návštěvu sauny, masáže, fitcentra wellness-

pobyty atp.“ 

6. Pokud by společnost zavedla benefit sick days, využil byste ho? Myslíte, že by ho 

ocenili ostatní zaměstnanci? 

„Určitě bych ho využil a myslím si že i spousta kolegů.“ 
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7. Stejnou otázku mám na zavedení home office. 

„Možnost home office je možná už nyní. Vedení v odůvodněných případech a tam, kde lze 

náplň práce vykonávat i mimo pracoviště home office schvaluje. Nemáme je oficiálně 

v benefitech. Za mě hodnotím možnost home office kladně.“ 

8. Jakým způsobem Vás nadřízený motivuje k výkonu? 

„Jsou to slovní pochvaly za splněný úkol, nabídky spolupráce a pomoci při řešení 

složitějších zadání. Průběžně se zajímá a informuje o stavu řešení projektů. Touto 

motivací můj nadřízený nešetří. V případě splnění náročnějších projektů vypisuje 

opakovaně mimořádné odměny. Negativní motivaci jsem ze strany vedení téměř 

nezaznamenal.“ 

9. Jaký máte pohled na kárání? Myslíte si, že zaměstnance motivuje k lepším výkonům, 

nebo spíše demotivuje? 

„Pokud zaměstnanec nesplní zadaný úkol opakovaně a přes upozornění je někdy 

pokárání a případný postih jedinou možností, jak zaměstnance upozornit na to, že daný 

úkol skutečně myslíme vážně a donutit ho k jeho splnění. Zbytečné kárání a upozorňování 

na nedostatky však je určitě demotivující a mělo by se používat skutečně až po vyčerpání 

všech možností, jak motivovat pozitivně.“ 

10. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že většina zaměstnanců neusiluje o 

povýšení. Zajímal by mě Váš názor na důvod k tomuto přístupu. Je obtížné dosáhnout 

povýšení? 

„Vzhledem k charakteru naší firmy je mnohdy složité zaměstnanci nabídnout postup nad 

rámec jeho momentálního zařazení. Většina zaměstnanců tedy vidí své možnosti 

realisticky. Povýšení je možné pouze v případě, že se nějaká taková „vyšší“ pozice 

plánovaně nebo náhle uvolní. V tom okamžiku musí zaměstnanec vyvinout vlastní aktivitu, 

aby povýšení dosáhl. Pro firmu ale pak může nastat problém s obsazením původní 

zaměstnancovy pozice.“ 
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11. Jak hodnotíte kariérní možnosti ve společnosti? Máte možnost účastnit se školení a 

kurzů pro Váš osobní rozvoj? Pokud ano, jsou tyto kurzy kvalitní a dostačující? 

„Kariérní postup je v naší firmě možný, ale jak již bylo řečeno v odpovědi na předchozí 

otázku, jedná se o dlouhodobý proces. Výsledek může být pro někoho příliš vzdálen, proto 

někteří rezignují a někteří možná uvažují o změně zaměstnání. Vedení firmy organizuje 

pravidelná školení managementu, kterých se zúčastňuji. Tato školení jistě přináší spoustu 

námětů pro zlepšení v práci. Školení jsou vedena velice profesionálně a mají i u mých 

kolegů značnou oblibu. Krom toho si mohu tvořit individuální plán vzdělávacích akcí dle 

aktuálních nabídek.“ 

12. Spousta respondentů hodnotila schopnosti a dovednosti svých nadřízených průměrně. 

Myslíte si, že by k lepšímu vedení podřízených pomohl kurz o jednání se zaměstnanci 

a jejich efektivnímu řízení či nějaký jiný podobný kurz? 

„Někteří kolegové zejména z řad středního a nižšího managementu mnohdy podceňují 

význam dalšího vzdělávání v této oblasti a zmíněných školení se účastní jen sporadicky. 

Jejich větší zapojení by mohlo tento pohled podřízených změnit.“ 

13. Každý rok dochází k hodnocení zaměstnanců. Myslíte si, že je toto hodnocení účelné? 

„Hodnocení zaměstnanců by mělo být kromě jiného i zdrojem informací o úrovni 

motivovanosti, loajality a ambicích zaměstnanců. Pokud by se s těmito informacemi 

systematicky pracovalo, určitě by to mělo přínos jak pro zaměstnance, ale i pro firmu. 

V tomto ohledu máme jistě značné rezervy.“ 

14. Spousta respondentů dělnické profese uvedla, že přemýšlí v blízké době o změně 

zaměstnání. Proč si myslíte, že tomu tak je? 

„Mohou zde být různé důvody. Vhledem k momentálnímu trhu práce se nabízí často 

lukrativnější zaměstnání. Někteří zaměstnanci uvažují o změně zaměstnání kvůli 

dojíždění. Za mé oddělení mohu říct, že nikdo seriózně o změně neuvažuje. Ve výrobě je 

možná situace poněkud jiná, jsou to větší kolektivy, kde si ne vždy všichni sednou.“ 


