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ABSTRAKT  

Diplomová práce má za cíl zvýšit pracovní výkon a spokojenost zaměstnanců advokátní 

kanceláře, která poskytuje své právní služby malým, středním a velkým firmám 

a podnikatelským i nepodnikatelským fyzickým osobám. Teoretická část práce 

je věnována studiu řízení pracovního výkonu, motivaci zaměstnanců a specifikům open 

space. V praktické části je vypracován návrh řízené změny, která spočívá ve vylepšení 

motivačního systému. Návrh vychází z vnitřní a vnější analýzy subjektu a především 

z dotazníkového šetření. 

 

ABSTRACT 

This Master thesis aims to increase the work performance and satisfaction of employees of 

a law firm that provides its legal services to small, medium and large companies, and 

companies and individuals people. The theoretical part of the thesis is focused on 

management of job performance, employee motivation and specifics of open space. The 

theory is applied in the practical part of thesis, which offers suggestions for improving the 

motivation system. Solutions are based on company and especially employee research.   
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Úvod  

„Nejkratší cesta k úspěchu je přesvědčit druhé, že je v jejich zájmu, aby prosazovali 

zájem váš.“ 

Jean de la Bruyére 

Oblast řízení lidí se v poslední době vyvíjela poměrně rychle, měnily se přístupy 

a metody personálního řízení. V současnosti si pod personálním řízením představujeme 

porozumění podnikovým procesům, které ovlivňují výkonnost organizací a realizaci 

mnoha odborně specializovaných činností. Lidé jsou pro organizace velmi významní 

s rostoucími náklady a investicemi do lidského kapitálu, ale také se zvyšujícím se 

významem schopností, motivace a flexibility pracovníků pro výkon organizací 

i efektivitu využití jejich ostatních zdrojů. Personálně organizační schopnosti firem 

(výkonové a motivační předpoklady pracovníků) tvoří stále více rozhodující očekávání 

úspěšnosti a jednu z klíčových zbraní konkurenceschopnosti podniků. Neustále se 

zvyšující význam řízení lidských zdrojů je i reakcí na sílící konkurenci  

na pracovních trzích, které organizace musejí čelit. Je důležité klást důraz především na 

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

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

skutečnosti, které jsou pro správnou motivaci nepostradatelnými faktory. Motivace je 

velmi důležitá, protože správně motivovaný zaměstnanec podává vyšší a kvalitnější 

výkon, je lépe hodnocen, odměňován, také je více loajální a ztotožňuje se s cíli podniku. 

A právě takoví zaměstnanci přispívají k dlouhodobé úspěšnosti podniku. 

Diplomová práce se zabývá motivováním a spokojeností zaměstnanců v advokátní 

kanceláři, ve které pracuji. Nejmenovaná advokátní kancelář má sídlo v Praze 

a pobočku v Brně. Práce je zaměřena na motivaci a spokojenost zaměstnanců 

nacházejících se na pobočce v Brně, která je zaměřena na hlavního klienta, který se 

zabývá půjčováním finančních prostředků lidem, takže zaměstnanci advokátní kanceláře 

provádí žaloby, insolvence, exekuce, dědictví a další úkony s tím související. Práce 

je zaměřena na motivaci zaměstnanců a spokojenost s pracovním prostředím – open 

space. Pomocí analýz vnitřního, vnějšího a oborového okolí, SWOT analýzy a sběru dat 

formou dotazníků je analyzován současný stav společnosti. Tímto je získána zpětná 

vazba od zaměstnanců napříč společností, jejich názory či preference. Otázky 



 

12 

 

ve výzkumu se týkají především motivace zaměstnanců a spokojenosti s pracovním 

prostředím. 

Na základě předchozí analýzy je součástí práce část týkající se zpracování 

a vyhodnocení získaných dat a závěrečná část s doporučeními na vylepšení motivačního 

systému advokátní kanceláře. Výstup práce je určen společnosti jako zpětná vazba. 

Snažila jsem se, aby mé návrhy byly prakticky použitelné pro advokátní kancelář. 

Téma práce jsem si zvolila z důvodu, že mě oblast lidských zdrojů a motivování 

zaměstnanců velmi zajímalo už od doby, kdy jsem vykonávala školní praxi 

na personálním oddělení během studia na střední škole. Hlavním motivem je snaha 

pomoci advokátní kanceláři k efektivnějšímu motivačnímu systému, který pomůže 

k vyššímu výkonu a spokojenosti zaměstnanců.  
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1 Vymezení cíle a metodika práce 

Cílem diplomové práce je návrh změn v současném systému motivace zaměstnanců 

advokátní kanceláře. Pozornost je zaměřena zejména na aktuální trendy v oblasti 

personálního managementu a systému benefitů. Pro dosažení hlavního cíle jsou 

stanoveny následující kroky: 

1) Sběr dat pomocí elektronického dotazníku 

2) Popis a analýza současného motivačního systému 

3) Návrh změn, který povede ke zlepšení stávajícího motivačního systému a tím 

k zlepšení výkonu a spokojenosti zaměstnanců advokátní kanceláře. 

 

Výstupem této práce bude zpracování těchto dat a jejich celkové zhodnocení. 

Na základě toho budou navržena případná doporučení a opatření, se kterými bude 

seznámen management společnosti, a které bude možno implementovat v prostředí dané 

organizace. 

Primární data budou sesbírána pomocí dotazníků, které vyplní zaměstnanci pracující 

v advokátní kanceláři. Následně budou analyzována a z nich budou navržena 

doporučení. Pomocí metody vyplňování elektronického dotazníku, který bude 

k dispozici všem zaměstnancům advokátní kanceláře, bude analyzován současný stav 

motivačního systému ve firmě, zmapována spokojenost zaměstnanců a zjištěny 

nedostatky tohoto systému. Otázky v dotazníku jsou sestavovány tak, aby byly 

srozumitelné, jednoznačné a smysluplné. Z důvodu jednoduchosti vyplnění pro 

respondenta a lepší přehlednost získaných informací se dotazník skládá z uzavřených 

otázek. V dotazníku se nachází pouze jedna otevřená otázka, kterou zaměstnanci nemusí 

vyplňovat. Získaná data budou sloužit pro jejich další zpracování. 

 

 ANALÝZA – je metoda, která rozkládá celek na jednotlivé části a zjišťuje 

vzájemné vztahy mezi nimi. (JAŠÍKOVÁ, TROUSIL, 2009) Tato metoda byla 

provedena při zjištění vnitřního, vnějšího a oborového okolí.  

 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ – jedná se o kvantitativní metodu výzkumu 

veřejného mínění, která se hojně využívá v sociologii a dalších oborech např. 

v psychologii, kulturní a sociální antropologii, managementu, marketingu, 
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prognostice, demografii a v poradenství. (UNIVERZITA KARLOVA, 1996) 

Tato metoda byla použita ke sběru primárních dat. 
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2 Teoretická východiska práce 

V této části se práce věnuje vymezení řízení lidských zdrojů, motivaci a jejím typům, 

stimulaci, spokojenosti a open space. 

2.1 Řízení lidských zdrojů 

Od chvíle, kdy je zaměstnán první zaměstnanec, dochází v každé organizaci k řízení 

lidských zdrojů. Armstrong definuje řízení lidských zdrojů jako „strategický a logicky 

promyšlený přístup řízení toho nejcennějšího, co organizace mají – lidí, kteří 

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

organizace.“ (ARMSTRONG, 2009, s. 27). 

Koubek považuje řízení lidských zdrojů za nejdůležitější složku a také nejdůležitější 

úlohu všech manažerů. Je to podle něj takzvané jádro řízení organizace. Z tohoto 

pohledu lidské práce se vyjadřuje význam člověka a lidské pracovní síly jako 

nejdůležitější výrobní vstup a motor společnosti. Personální činnosti představují 

výkonnou část personální práce (KOUBEK, 2007). 

Mezi nejčastěji uváděné personální činnosti patří následující činnosti: personální 

plánování, vytváření a analýzy pracovních míst, získávání, výběr a přijímání 

pracovníků, hodnocení pracovníků, rozmisťování pracovníků a ukončování pracovního 

poměru, odměňování, motivování, vzdělávání pracovníků, pracovní vztahy, péče 

o pracovníky, personální informační systém, zdravotní péče o pracovníky, průzkum trhu 

práce, činnosti zaměřené na metodiku průzkumů, zjišťování a zpracování informací, 

dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků (ARMSTRONG, 2007; 

KOUBEK, 2007; FOOT, HOOK, 2002). Velmi důležité je, aby cíle a zásady 

uplatňované při provádění jednotlivých personálních činností byly vzájemně provázány 

a podporovaly se. 

2.1.1 Leadership 

„Management je dělat věci správně. Leadership je dělat správné věci.“ 

Peter Drucker 

Hodně lidí považuje management a leadership za stejné pojmy. Ve skutečnosti to jsou 

dvě kategoricky odlišné oblasti. Tyto pojmy jsou součástí organizačního prostředí. 

Věnují se péči o lidi v organizaci v tom nejširším slova smyslu. Leadership v podstatě 
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znamená vedení. Jedná se o nadřazenou oblast, která zahrnuje logicky postupující 

činnosti. Od přitahování lidí, přes jejich rozvoj, hledání uvědomění, následně poskytnutí 

důvěry a volnosti a nakonec oslavování výsledků (MAREK, PACHER, 2016; 

FLINDERS, 2012).  

Přitahování lidí 

Leader nikoho nepřemlouvá, ani s nikým nevyjednává. Je sám o sobě inspirací 

a nositelem vize, představitel smýšlení, mise, smyslu a hodnoty. A to tak moc, jak jen 

je to možné. Leader jde v čele a přitahuje ostatní, kteří to vidí stejně. Pokud chce 

přitahovat více lidí, musí být více viděn. Když bude více viděn, bude více vidět i vizi, 

jíž je nositelem. Lidé, kteří přicházejí, jdou za leadrem jako za někým, kdo mluví 

stejným jazykem, podobně nebo stejně smýšlí, často vyznává podobné nebo stejné 

hodnoty a tito lidé přicházejí hlavně jako spojenci a přátelé, kteří chtějí být partnery 

a spolupracovníky, nikoli zaměstnanci nebo otroky. Chtějí mít prostor pro tvorbu 

a svobodu v myšlení (MAREK, PACHER, 2016). 

Rozvíjení lidí 

V leadership přístupu je nejdůležitější respektovat, že každý, kdo přišel kvůli vizi, chce 

být její součástí a že tito lidé přicházejí z různých míst a profesí, odlišného vzdělání, 

věku, zkušeností apod. Jakmile dojde ke kastování, labelingu a umísťování do krabiček, 

dojde ke zničení leadershipu. Individualita a jedinečný přístup rozvíjí každého. Vztahy 

jsou více než systém a procesy. Přátelství a důvěra je více než směrnice a nařízení. 

v souladu s vektorem jeho osobnostního i profesního rozvoje, roste tým jako celek 

a nikdo se nedívá na hodinky, jestli už není po pracovní době (MAREK, PACHER, 

2016). 

Hledání uvědomění 

Jedná se o čistou aktivitu leadershipu. Spočívá v plném respektování individuality 

a člověka. Manažer bude své lidi vždy řídit a leader bude svým lidem vždy pomáhat 

hledat uvědomění. Leader jde příkladem. Jde první a stále manifestuje svou myšlenku 

a vizi. Nechává ostatní, aby byli součástí týmu a svobodně tvořili to, co jim jejich 

individualita umožňuje (MAREK, PACHER, 2016). 
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Důvěra 

Důvěra je opak kontroly. V managementu platí pořekadlo „co neměříš, to neřídíš“. Je 

možné to vztáhnout i na leadership s tím, že měřením máme na mysli přehled výsledků 

a odpovědí na výsledky může být oslava nebo zaměření na rozvoj podle toho, jakých 

výsledků lidé dosáhli. Důvěra znamená dát lidem příležitost ukázat svoji individualitu 

v tom, jak se podílí na naplňování vize. Dostanou prostor potřebný pro ukázání 

individuality a zároveň plnou podporu leadera s plnou vírou v to, že to zvládnou. 

Důležitá je svoboda lidí, která pro ně představuje nejvyšší metu v jejich sebeuplatnění. 

Jsou ochotni převzít zodpovědnost, být naplno součástí a rozvíjet se se vším všudy 

(MAREK, PACHER, 2016). 

Oslavování výsledků  

Oslavovat by se měl i cíl, který nebyl naplněn, protože i v tomto případě se jedná 

o výsledek, který má svoji hodnotu, má vás něco naučit. Oslava je zdrojem uvědomění 

a zkušeností, které lidé potřebují, aby mohli pokračovat dál. Oslava je nejlepší způsob, 

jak najít konstruktivní a pozitivní cestou týmové a individuální uvědomění a jak 

formulovat zkušenosti. Je to jediná účinná cesta a je mnohem lepší, než trestat, nadávat, 

obviňovat, případně si něco vyčítat, být zklamaný, plní limitujících přesvědčení či obav. 

Smyslem je vrátit se zpět do hry, s plným obnovením sil a ochotou pokračovat. Navíc 

ještě obohacen o nová uvědomění a formulované zkušenosti (MAREK, PACHER, 

2016). 

Vedení je pokus ovlivnit mnoho lidí prostřednictvím komunikace s cílem dosáhnout 

svého účelu tak, jak to ovlivňuje mnoho lidí a provádí se pomocí pokynů nebo příkazů. 

Je to proces, který se provádí vůdcem ovlivňovat a motivovat ostatní, aby dobrovolně 

byli ochotni dělat, co se mu zlíbí. Styl vedení je model interakce mezi dvěma nebo více 

lidmi ve skupině, aby reagovali na uvedenou situaci, vnímání a očekávání svých členů. 

Styl vedení ovlivňuje motivaci a chování zaměstnanců. Může mít pozitivní vliv nebo 

dokonce inhibovat nebo snížit výkon zaměstnanců (TEMPLEMAN, 2014).  

Při plnění úkolů vedení má každý vůdce jiný styl. Každý vedoucí v rámci jeho vedení 

ukazuje svůj druh vedení. Tyto typy mohou být seskupeny do tří stylů, a to: 

1. Styl orientovaný na úkoly 

2. Styl orientovaný na kooperativní vztahy 

3. Styl orientovaný na dosažené výsledky. 



 

18 

 

Dobrý vedoucí nevzniká z určitého stylu vedení, ale obvykle z kombinace několika 

stylů vedení a jejich pružným uplatňováním (SYAFII, LUKMAN IMAM, ARMANU 

THOYIB a UMAR NIMRAN, 2015, s. 1142-1147). 

Každá z výše uvedených personálních činností je pro organizaci důležitá, ale s ohledem 

na vybrané téma diplomové práce se budu detailněji zabývat motivací zaměstnanců. 

2.2 Motivace 

Motivace je zacílena na kohokoliv, kdo musí pracovat s jinou osobou. Dobrá motivace 

je důležitým nástrojem, jak z lidí dostat to nejlepší, ale nevnucovat jim svoji vůli. 

V dnešní době organizace hledají opatření, která vedou k dosažení vysoké úrovně 

výkonu zaměstnanců. Důležité je věnovat zvýšenou pozornost hledání nejvhodnějších 

způsobů motivace pracovníků (např. stimuly, odměny). Cílem je vytvářet a rozvíjet 

motivační procesy a pracovní prostředí tak, aby jednotliví zaměstnanci dosahovali 

očekávaných výsledků (ARMSTRONG, 2007). 

Motivace je proces, který vysvětluje intenzitu, směr a vytrvalost jedince k dosažení cíle. 

Je to síla, kterou řídí osoba, která vyvolává a řídí jejich chování. Lidské potřeby nejsou 

jen materiální potřeby, ale také psychologické potřeby, mentální, intelektuální 

a duchovní. Lidské potřeby běží současně nebo souběžně na různých úrovních potřeb 

(PETRI, 2013). 

Podle Alderferovy teorie, naplnění lidských potřeb uspokojení inklinuje k tomu, aby 

byly sledovány současně. Čím víc je potřeb, které nesplňují určité očekávání, tím větší 

je touha je uspokojit. Stejně tak, pokud jsou splněny určité potřeby, je snaha uspokojit 

potřeby na vyšší úrovni. V případě, že úroveň vyšší potřeby nemůže být splněna, o to 

větší je touha uspokojit více základních potřeb (SYAFII, LUKMAN IMAM, ARMANU 

THOYIB a UMAR NIMRAN, 2015, 1142-1147).  

Spokojenost zaměstnanců a úspěch organizace jako celku závisí také na manažerském 

stylu. V České republice se používají následovně manažerské styly vedení: 

- 10 % autokratický 

- 58 % demokratický 

- 13 % liberální 

- 19 % kombinace. 

Je možné použít různé styly podle potřeby a podle skutečné situace. Autokratický styl 

se vyznačuje tím, že manažer nařídí, bez ohledu na názory a postoje podřízených, co 
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bude jak provedeno. Opakem je demokratický styl, který se vyznačuje vzájemnou, 

aktivní komunikací při současném respektování zvláštních pravidel a manažer má 

rozhodovací pravomoc. Liberální styl odráží slabou pozici pro manažera a poskytuje 

značnou volnost při jednání s jejich podřízenými (SKOLUDOVA, BRODSKY, 2015). 

Vyhodnocení výkonu zaměstnanců je proces, kterým řídící zaměstnanec vyhodnocuje 

výkonnost jednotlivců, poskytuje zpětnou vazbu na splnění firemního cíle a dále trénuje 

zaměstnance takovým způsobem, aby směrovali svou činnost ke zvyšování výkonnosti. 

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

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

činnost člověka určitým směrem orientovat a poté vzbuzenou aktivitu udržovat 

(ARMSTRONG, 2009). 

Ne každá motivace je jen vyzdvihování pozitivního – často je to i odstraňování 

negativního. I u pozitivních potřeb jednotlivce hrozí nebezpečí demotivace. Určitý 

počet společných faktorů, které jsou považovány za motivační, jimi ve skutečnosti 

nejsou. Také existují prvky, které budou demotivovat, pokud budou chybět. 

Nejčastějším příkladem je vysoká mzda, která nemotivuje k podávání lepších výkonů, 

což vyplývá z několika studií. Nedostatečný plat je silný demotivátor. Mzda není 

motivační faktor, je to pouze takzvaný potlačovač demotivace.  

Při zamyšlení, který faktor je motivační a který pouze potlačuje demotivaci, zjistíme, 

že žádný z tradičních způsobů odměn zaměstnanců není motivační. Všechny alternativy 

typu: plat a zaměstnanecké výhody, pracovní podmínky, bezpečnost práce a hodnostní 

zařazení spadají do kategorie potlačovačů. Podle Clegga „lidi mnohem více motivuje 

projev uznání, možnost něčeho dosáhnout, skutečná zodpovědnost, vyhlídky 

do budoucna – reálná možnost kariérního růstu a dělat něco zajímavého.“ (CLEGG, 

2005, s. 10). 

Proces motivování a proces utváření motivace zkoumá teorie motivace, která 

vysvětluje, proč se lidé chovají při práci určitým způsobem. Dále popisuje, co mohou 

společnosti udělat pro zvýšení motivace pracovníků, aby uplatnili svoje schopnosti 

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

vlastních potřeb (ARMSTRONG, 2007). 

Pracovník musí mít nejen schopnosti a dovednosti, ale musí také chtít pracovat. V tomto 

případě mluvíme o pracovní motivaci. Bedrnová (2002, s. 79) je toho názoru, že snaha 
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podat maximální pracovní výkon (tedy výsledek pracovní motivace) je v několika 

posledních letech, co se týče oblasti personálních zdrojů, rozhodujícím faktorem pro 

výdělečnost organizace. To je úzce spjato s pracovním výkonem. Pracovní motivaci lze 

vyjádřit následujícím vzorcem: 

𝑉 = 𝑓(𝐾 𝑥 𝑀 𝑥 𝑃), 

kde je  V – výkon (v kvalitativních, ale i kvantitativních aspektech), 

 K – kvalifikace pracovníka, 

 M – úroveň pracovní motivace, 

 P – pracovní podmínky (v nejširším slova smyslu). 

Dále Bedrnová (2002, s. 80) popisuje takzvanou výkonovou motivaci, která 

představuje pracovníkovu touhu po úspěchu a obdivu nebo po činnostech, které by 

vyvolaly úctu a obdiv v jeho sociálním okolí. Výkonová motivace je ovlivněna dvěma 

protichůdnými tendencemi jedince, a to potřebou dosáhnout úspěchu a naopak potřebou 

vyhnout se neúspěchu. Každý pracovník má tyto tendence zastoupeny v odlišných 

měrách. 

S výkonovou motivací je úzce spjata aspirační úroveň, která je značně ovlivněna 

na obsahu úkolových situací. Bedrnová (2002, s. 82) říká, že si pracovník vybírá, čeho 

by chtěl dosáhnout a podle toho si na sebe klade různě vysoké nároky. Způsoby 

ovlivnění aspirací člověka platí stejné podmínky jako u výkonové motivace. 

Významnější roli hrají sociální vzory, nápodoby a identifikace zaměstnance s cíleným 

stavem.   

2.2.1 Proces motivace 

Podle Donellyho je neuspokojená potřeba východiskem procesu motivace (DONELLY, 

GIBSON, IVANCEVICH, 1997). Neuspokojená potřeba je začátkem řetězu událostí 

vedoucích k nějakému chování osoby. Nedostatek něčeho vyvolává u člověka napětí, 

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

Ve většině případů je tato činnost mířena na cíl. Dosažení cíle uspokojuje potřebu. 
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Obrázek 1: Proces motivace (DONELLY, GIBSON, IVANCEVICH, 1997) 

Motivaci personální činnosti, tedy motivaci všech činností osob, včetně konkrétních 

forem jejich pracovních chování, chápeme jako jednu z hlavních osobnostních 

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

motivaci brát za nejinteresantnější a zároveň také za nejkomplikovanější dimenzi 

osobnosti (BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ, NOVÝ, 2012). 

Motivace je skutečnost, kdy v lidské psychice působí specifické, ne vždy zcela vědomé 

či uvědomované vnitřní hybné síly – pohnutky, motivy, které mohou činnost člověka 

určitým směrem orientovat a poté vzbuzenou aktivitu udržovat. 

Podle Bedrnové je důležitým rysem motivace fakt, že působí zároveň ve třech 

dimenzích: 

 Dimenze směru – motivaci člověka a poté i jeho chování určitým směrem 

zaměřuje, orientuje, na druhou stranu od jiných možných směrů jej odvrací. 

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

a na tom, kolik energie vynakládá k dosažení cíle. 

 Dimenze stálosti (vytrvalosti) – jedná se o míru schopnosti člověka překonávat 

nejrůznější překážky, které se mohou objevovat při uskutečňování motivované 

činnosti (BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ, NOVÝ, 2012, s. 226). 

Rozdíl mezi motivací a motivem popisuje Armstrong následovně: „Motiv je důvod pro 

to, abychom něco udělali. Motivace se týká faktorů, které ovlivňují lidi, aby se určitým 

způsobem chovali.“ (ARMSTRONG, 2007, s. 219). 

Základní pojmy v problematice motivace jsou motiv a stimul, kterými se práce zabývá 

níže. 
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2.2.2 Motiv 

Motiv můžeme chápat jako určitou vnitřní sílu, ale také jako psychologickou příčinu 

určitého chování či jednání osoby. Velkou měrou ovlivňuje lidskou činnost. Motiv 

určuje směr, kterým se člověk vydá, a intenzitu dané činnosti. Na psychiku člověka 

může v jeden okamžik působit hned několik motivů, které mohou mít stejný, ale 

i opačný směr. Je zřejmé, že motivy mající stejný nebo podobný směr se vzájemně 

posilují a tím podporují vznik a průběh motivované činnosti. Naopak protikladné 

motivy se mohou navzájem oslabovat a tak motivovanou činnost narušovat 

(BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ, NOVÝ, 2012). 

Motivace je nositelkou obrovské výhody a pokud zvolíme vhodné motivy, může práce 

pokračovat i bez použití vnějších podnětů. Když se podaří trefit do motivů, které člověk 

má, pak vykonává úlohu, protože ho to baví nebo protože to považuje za významné 

a důležité. Motivace není jednoduchá cesta a je nutné znát dobře člověka, kterého 

chceme motivovat (PLAMÍNEK, 2010). 

2.2.3 Stimul 

Nutné je rozlišovat od sebe pojmy jako motivace a motiv a stimulace a stimul. Tyto 

odlišné pojmy bývají často v laické veřejnosti používány jako synonyma nebo 

nesprávně interpretovány. 

Stimulací chápeme působení z vnějšku na psychiku člověka, v jehož důsledku dochází 

k určitým změnám jeho činnosti prostřednictvím změny psychických procesů, 

především pak prostřednictvím změny jeho motivace. Hlavní rozdíl mezi motivací 

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

prostřednictvím jednání jiného člověka, zatímco motivace z člověka samotného. 

Stimulací může dojít až ke změně motivace. Ne vždy je stimulace záměrné, vědomé 

ovlivňování druhého člověka. Stimulem může být jakýkoliv podnět, který vyvolává 

změny v motivaci člověka. Je potřeba ještě rozlišit, zda se jedná o podněty vnitřní, 

endogenní – impulsy, nebo o podněty přicházející z vnějšku, tedy exogenní – incentivy. 

Impulsem je například bolest zubu, která vyvolá motiv navštívit zubaře. Incentivou 

můžeme chápat pochvalu v práci, která vyvolá motiv znovu předvést vynikající 

výsledky (BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ, NOVÝ, 2012). 

Motivace je nositelkou obrovské výhody a i stimulace má ohromnou výhodu, protože 

je poměrně snadná. V případě vyplácení odměn, kompenzace nekomfortnosti spojené 



 

23 

 

s výkonem nějakými atraktivními hodnotami, můžeme očekávat vykonávání práce. 

Jakmile však tyto hodnoty přestaneme dávat, s největší pravděpodobností se práce 

zastaví, což je nevýhoda stimulace. Práce je uskutečňována jen po dobu, kdy působí 

stimuly (PLAMÍNEK, 2010).   

2.2.4 Typy motivace 

Můžeme rozlišovat dva typy motivace: 

 Vnitřní motivace – jedná se o faktory, které vychází z člověka samotného 

a které ho ovlivňují, aby se určitým způsobem choval nebo aby se vydal určitým 

směrem. Patří sem odpovědnost, autonomie, příležitost využívat a rozvíjet 

dovednosti a schopnosti, zajímavá a podnětná práce a příležitost 

kariérního postupu. Vnitřní motivátory týkající se kvality pracovního života 

mohou mít hluboký a dlouhodobý účinek, protože jsou součástí osobnosti 

člověka bez vnějšího ovlivnění. 

 Vnější motivace – to, co se dělá pro lidi, aby byli motivováni. Patří sem 

odměny a jejich alternativy, např. samotný plat, pochvala nebo povýšení, ale 

také tresty (disciplinární řízení, odepření platu nebo kritika). Vnější motivátory 

mohou působit hned a mají výrazný účinek, ale nemusí působit dlouhodobě 

(ARMSTRONG, 2007, s. 221). 

2.2.5 Teorie motivace 

Doposud bylo vytvořeno několik základních výkladových modelů a z nich vycházející 

teorie pracovního chování pro efektivní ovlivňování motivace lidského chování, které 

využívají manažeři v praxi. Armstrong (2007, s. 221) v praxi rozeznává následující 

základní teorie: 

 Teorie instrumentality – odměny a tresty zabezpečují, že se lidé chovají 

a konají žádoucím způsobem. 

 Teorie zaměřené na obsah – zaměřeny na obsah motivace. Motivace se vlastně 

týká dělání postupů za účelem uspokojení potřeb a identifikuje hlavní potřeby, 

které ovlivňují chování. 

 Teorie zaměřené na proces – zaměřeny na psychologické procesy působící 

na motivaci a spojené s očekáváními, cíli a vnímáním spravedlnosti. 
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Teorie instrumentality 

Hlavní myšlenkou této teorie je, že lidé pracují pouze pro peníze. Instrumentalita 

v tomto případě znamená, že když děláme jednu věc, povede to k věci druhé. 

Velký důraz je kladen na potřebu zracionalizovat práci s důrazem na ekonomické 

výsledky. Pokud budou odměny a tresty přímo provázány s výkonem člověka, bude 

motivován k práci. Z toho vyplývá, že odměny jsou závislé na skutečném výkonu. 

Základ této teorie nalezneme v založení principu upevňování přesvědčení jedince 

ovlivněném Skinnerovou koncepcí podmiňování, tedy že lidé mohou být podmíněni 

či zpracováni k tomu, aby konali určitým způsobem, jestliže jsou za žádoucí chování 

odměněni. Tato koncepce bývá také nazývána zákonem příčiny a účinku. Teorie slouží 

k motivování lidí velmi široce a v několik případech byla i úspěšná. Slabinou této teorie 

je, že je založena na systému kontroly a nebere v úvahu řadu dalších důležitých lidských 

potřeb. Také si bohužel neuvědomuje fakt, že formální systém řízení a kontroly může 

být silně ovlivněn neformálními vztahy mezi zaměstnanci (ARMSTRONG, 2007, 

s. 223). 

Teorie zaměřená na obsah (teorie potřeb) 

Hlavním jádrem těchto teorií je přesvědčení, že nedostatek něčeho vytváří napětí a stav 

nerovnováhy. Aby byla znovu nastolena rovnováha, je potřeba rozeznat cíl, který 

uspokojí tuto potřebu, a zvolit takový způsob chování, kterým dosáhneme uvedeného 

cíle. Všechna chování jsou motivována neuspokojenými potřebami (ARMSTRONG, 

2007, s. 223). 

Ne každá potřeba má pro určitou osobu stejný význam. Některé potřeby mohou 

způsobovat mnohem silnější úsilí směřující k dosažení cíle, než jiné. Význam potřeb 

je ovlivněn prostředím, z kterého člověk pochází, jeho výchově a dosavadním životě, 

ale také na tom, v jaké životní situaci se nachází (ARMSTRONG, 2007, s. 223). 

Součástí této teorie motivace patří Maslowova hierarchie potřeb. Do teorií motivace 

zaměřených na potřeby dle Kociánové patří i teorie ERG a McClellandova teorie 

manažerských potřeb. 

Maslowova hierarchie potřeb 

Jedná se o jednu z nejrozšířenějších motivačních teorií. Potřeby člověka jsou rozděleny 

podle potřeby uspokojení určité potřeby do pěti základních skupin, přičemž potřeby 
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na nejnižší úrovni (základní potřeby jako potřeba jídla, pití,…) je potřeba uspokojit jako 

první a poté následuje uspokojování potřeb na vyšších úrovních (MLÁDKOVÁ, 

JEDINÁK, 2009, s. 158). 

 

Obrázek 2: Maslowova pyramida potřeb (MLÁDKOVÁ, JEDINÁK, 2009, s. 158) 

 

 

Potřeby Maslowovy hierarchie: 

 Fyziologické potřeby – jedná se o základní potřeby potřebné k udržení života, 

např. potřeba jídla, pití, vzduchu… Společnosti působí na tyto potřeby pomocí 

ekonomických stimulů, tedy pomocí peněz a vhodného pracovního prostředí 

(ARMSTRONG, 2007, s. 224). 

 Jistota bezpečí – vyjadřuje zajištění a uchování existence i do budoucna, 

existenci nebezpečí nebo ohrožení. Organizace v tomto případě mohou působit 

na potřebu jistoty a bezpečí pomocí ekonomických stimulů, ale významnou roli 

hraje i psychické prostředí bezpečí a důvěry, které vytváří organizace samotná 
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a podílí se na tom i samotní manažeři (MLÁDKOVÁ, JEDINÁK, 2009, s. 158 - 

159). 

 Sociální potřeby – představují začlenění do nějaké skupiny, většího celku a také 

dobré vztahy k ostatním lidem (láska, přátelství). Zda dojde k uspokojení 

sociálních potřeb, záleží na pravidlech chování organizace, která manažeři 

na pracovišti prosazují a na neformální kultuře organizace a skupiny. Tuto oblast 

mohou manažeři ovlivnit svým chováním a tím, jak reagují na podněty 

(ARMSTRONG, 2007, s. 224). 

 Potřeba uznání – zahrnuje hodnocení sebe sama, respekt a uznání od ostatních.  

Armstrong tuto potřebu dělí do dvou doplňujících se skupin: 

1. Touha po úspěchu, přiměřenosti, sebedůvěře tváří v tvář světu 

a touhu po nezávislosti. 

2. Touha po reputaci nebo postavení – respekt nebo úcta ostatních lidí 

projevujících se v podobě uznání, pozornosti, významu nebo 

ocenění. 

Organizace mohou tuto potřebu naplnit prostřednictvím manažerů tak, 

že manažeři přidělí pracovníkům úkoly, které jsou schopni úspěšně splnit. 

Pracovní kolektiv je pak přirozeně respektuje (MLÁDKOVÁ, JEDINÁK, 2009, 

s. 159).  

 Potřeba seberealizace – znamená rozvíjení svých schopností a dovedností a stát 

se tím, čím se člověk chce stát. I tuto potřebu organizace naplňují přes 

manažery, kteří by měli dokázat propojit touhu pracovníků po seberealizaci s cíli 

organizace (ARMSTRONG, 2007, s. 224). 

Teorie ERG 

Tato teorie, kterou vytvořil Alderfer, zahrnuje tři kategorie potřeb: 

1. Existenční potřeby – zahrnují potřebu dosahovat a udržovat rovnováhu 

organismu pomocí materiálních předmětů. Patří sem například plat, 

zaměstnanecké výhody, pracovní podmínky. 

2. Vztahové potřeby – tyto potřeby jsou závislé na procesu sdílení a vzájemnosti. 

3. Růstové potřeby – slouží k vyvíjení tvůrčího a produktivního úsilí a jsou 

důsledkem tendence otevřených systémů vnitřně růst. Tyto potřeby lze uspokojit 

pomocí příležitostí k růstu a je jimi chápán osobní rozvoj, osobnostní kariérní 

růst, seberealizace v zaměstnání a další (KOCIÁNOVÁ, 2010, s. 28 – 29). 
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Tato teorie předpokládá, že v případě uspokojení nižší potřeby tato potřeba nezaniká, 

jen klesá její význam. Potřeby na různých úrovních mohou být uspokojovány současně, 

a pokud není možné uspokojit potřeby na vyšších úrovních, mohou být nahrazeny 

uspokojením potřeb na nižších úrovních (KOCIÁNOVÁ, 2010, s. 28 – 29). 

McClellandova teorie manažerských potřeb 

Tato teorie patří do teorie motivace zaměřených na potřeby. Zahrnuje tři typy 

základních motivačních potřeb, které jsou zaměřeny na identifikaci potřeb manažerů. 

 Potřeba sounáležitosti – zahrnuje potřebu přátelských, kooperativních vztahů 

s ostatními spolupracovníky. Lidé s potřebou sounáležitosti chtějí být oblíbení, 

snaží se vyhýbat bolesti, kterou by utrpěli v případě odmítnutí danou skupinou, 

vytvářejí příjemné, důvěrné a přátelské vztahy s ostatními, rádi pomáhají 

ostatním a dávají přednost spolupráci před konkurenčním bojem. Tato potřeba 

je vlastní sociálně orientovaným manažerům, kteří chtějí být součástí pracovní 

skupiny. 

 Potřeba moci – reprezentuje prosazení se a poziční vliv, patří sem potřeba 

dominantního, silnějšího či významnějšího postavení. Jedinci s potřebou moci 

chtějí mít ve skupině dominantní postavení, mají potřebu ovlivňovat druhé 

a bývají extroverti. Tato potřeba by měla být zásadní pro vedoucí pracovníky, 

hlavně na manažerských pozicích. 

 Potřeba úspěchu – zahrnuje potřebu rozhodování, tvůrčí práce, inovace. Jedinci 

s potřebou úspěchu mívají práci s charakterem tvůrčího řešení problémů. Snaží 

se uplatnit své osobní ambice, jsou cílevědomí, zodpovědní a jsou schopni nést 

riziko. (KOCIÁNOVÁ, 2010, s. 29; MLÁDKOVÁ, JEDINÁK, 2009, s. 161). 

Herzbergova dvoufaktorová teorie 

Tuto teorii vytvořil Fredrick Herzberg a je založena na předpokladu, že osoba má dvě 

protichůdné skupiny potřeb, přičemž první je potřeba subhumánní, živočišná, u které 

jde jedinci o vyhnutí se bolesti. Druhá potřeba je potřeba kulturní, lidská, a ta směřuje 

k psychickému růstu. Výsledkem Herzbergova výzkumu bylo zjištění, že na pracovní 

motivaci působí dvě skupiny faktorů: 

 Faktory vnější (udržovací, hygienické), které v příznivém stavu vyvolávají 

pracovní spokojenost a naopak v nepříznivém stavu pracovní nespokojenost, 
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avšak nemají žádný vliv na motivaci k práci. Neexistence těchto faktorů může 

způsobit nespokojenost. 

 Faktory vnitřní (motivátory), které v nepříznivém stavu také vyvolávají pracovní 

nespokojenost a zároveň ubírají pracovníkovi motivaci k práci. Mohou vyvolat 

uspokojení a ve většině případů mají vazbu na obsah práce. 

Výsledkem této teorie je, že motivace k práci souvisí s pracovníkovou spokojeností. 

Stimulace podřízených by měla probíhat ve dvou krocích. V prvním kroku se ošetří 

udržovací (hygienické, vnitřní) faktory a ve druhém kroku je potřeba se zaměřit 

na faktory motivující (vnitřní) (MLÁDKOVÁ, JEDINÁK, 2009, s. 160). 

K udržovacím (hygienickým, vnějším) faktorům patří: 

- Plat – zahrnuje finanční ohodnocení za vykonanou práci. Patří sem základní 

mzda a další složky (bonusy, prémie, příplatky,…). Dále sem můžeme zahrnout 

služební automobil, mobilní telefon, notebook a jiné. 

- Pracovní podmínky – zahrnují pracovní dobu, pracovní prostředí, technické 

vybavení a pomůcky k práci. 

- Politika společnosti – reprezentuje určitý řád s pravidly, kterými by se měla 

organizace řídit. 

- Postavení – jedná se o funkci, kterou pracovník vykonává, jež vyjadřuje určitý 

stupeň autority.  

- Jistota v zaměstnání – v tomto případě se jedná o důvěru a úctu ze strany 

nadřízeného. 

- Pravomoci a samostatnost – zahrnuje pravomoci související s vykonávanou 

funkcí. Pravomoci vyjadřují a stanovují určité meze chování, zásady a pravidla, 

kterými se musí zaměstnanec řídit. 

- Pracovní život – úkolem manažera je zamezit zbytečným rozporům mezi 

pracovníky, které působí velmi špatným způsobem na jejich výkon, a měl by 

udržet tým pohromadě. 

- Osobní život – zahrnuje čas, který člověk tráví mimo své zaměstnání se svou 

rodinou nebo přáteli (HELLER, 2001, s. 11). 

Motivační faktory zahrnují: 

- Úspěch – znamená dosažení předem vytyčených cílů organizace. Po dosažení 

úspěchu je jedinec mnohem více motivovaný pro další práci. 
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- Uznání – jedná se o uznání úspěchů ze strany nadřízených i podřízených. 

I pochvala je zaměstnanci považována za odměnu a povzbuzuje k práci. 

- Zájem o práci – pracovníci projevující zájem o danou práci bývají výkonnější 

než ti, kteří projevují nezájem a nechuť k práci. 

- Odpovědnost – je samotným stupněm pravomocí 

- Povýšení (HELLER, 2001, s. 11). 

Teorie zaměřené na proces 

V teoriích zaměřených na proces dle Armstronga (2002, s. 224) je kladen důraz 

na psychologické procesy a síly, které působí na motivaci a na základní potřeby. Tyto 

teorie jsou zároveň kognitivní (poznávací), protože v nich jde o vnímání pracovního 

prostředí lidmi a způsoby, jak je interpretují a chápou. Armstrong si myslí, že teorie 

zaměřené na proces mohou být pro manažery užitečnější než teorie potřeb, protože jsou 

realističtějším vodítkem pro metody motivování lidí. 

K těmto teoriím patří: 

- Expektační teorie (teorie očekávání) - očekáváním je myšleno momentální 

přesvědčení, že s určitou pravděpodobností po konkrétním aktu nastane 

konkrétní výsledek. 

- Teorie cíle (dosahování cílů) – Lathan a Lock tvrdí, že stanovením specifických 

náročných, ale zvládnutelných cílů dojde k vyšší motivaci a výkonu. K udržení 

motivace a dosahování stále vyšších cílů má významný vliv zpětná vazba. Erez 

a Zidon ještě dodávají, že v případě souhlasu pracovníků s cíli, vedou náročné 

cíle k lepšímu výkonu, než cíle samotné. 

- Teorie spravedlnosti – jádrem této teorie je, že lidé budou lépe motivováni, 

když s nimi bude zacházeno spravedlivě. V případě nespravedlivého zacházení 

budou naopak demotivováni (ARMSTRONG, 2007). 
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2.2.6 Další teorie motivace 

Zde jsou vyjmenovány teorie motivace, které nejsou zařazeny do výše uvedených teorií 

motivace. 

McGregorova teorie X a Y 

Jedná se o teorii popisující dva krajní styly řízení motivace pracovníků. 

Upřednostňování teorie X nebo teorie Y je závislá na manažerově vztahu k podřízeným 

a na jeho přístupu k motivaci. 

Teorie X používá metodu cukru a biče, protože předpokládá, že lidé neradi pracují 

a mohou-li, práci se vyhýbají. Z toho důvodu je potřeba je buď odměňovat, nebo trestat.  

Teorie X se řídí následujícími hesly: 

- Když nebudu své podřízené popohánět, nebudou pracovat. 

- Občas musím někoho pokárat, abych ostatní povzbudil. 

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

- Většině lidí chybí ctižádost a k činu musí být přinuceni. 

- Udržuj od podřízených odstup, neboť jen tak se dá účinně řídit (HELLER, 2001, 

s. 17). 

V případě teorie Y jsou pracovníci považováni za samostatné, schopné mít radost 

z práce, jsou schopni se sami řídit a kontrolovat a jsou tvůrčí. Důležitý je projev uznání 

a pochvala (MLÁDKOVÁ, JEDINÁK, 2009, s. 160).  

Teorie Y se řídí následujícími hesly: 

- Když někdo v práci zklamal, musím hledat vinu u sebe, kde jsem udělal chybu. 

- Některé porady musím nechat řídit někým jiným. 

- Když se zeptám na něčí názor, předpokládá se, že ho vezmu v úvahu. 

- Vzájemné uznání vedoucích a podřízených. 

- Povzbudím-li pracovníka, přijde možná s vlastním nápadem (HELLER, 2001,  

s. 17). 

Obě teorie jsou založeny na pravdě. Dle mého názoru je důležité řídit se oběma teoriemi 

a najít takovou kombinaci, která povede k vyšší motivaci všech zaměstnanců. 
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Teorie kompetence 

R. W. White vypozoroval u dospělých lidí potřebu prokázat své schopnosti 

a profesionální způsobilost (kompetentnost), případně svou způsobilostí získat obdiv 

a uznání lidí z různých sociálních skupin (kolegové, rodina). Potřeba kompetence tady 

také hraje roli sociální, protože dává zaměstnanci možnost porovnávat své výkony 

s výkony svých kolegů. Uplatnění v praxi má teorie ve snaze prověřovat 

spolupracovníky přiměřenými úkoly (BEDRNOVÁ, 2002, s. 270). 

2.2.7 Motivace a finanční ohodnocení 

Peníze jsou jednou z užívaných forem motivace. Peníze ve formě mzdy/platu jsou 

nejobvyklejší vnější odměnou, jelikož jejich prostřednictvím si mohou lidé koupit, 

po čem touží. Pro každého člověka je forma peněz jinak motivační, z toho důvodu nelze 

předpokládat, že peníze motivují každého stejným způsobem a ve stejné míře. Peníze 

poskytují prostředky k dosažení řady různých cílů (URBAN, 2017). 

V případě obdržení pravidelného objemu peněz dochází k uspokojování základních 

potřeb přežití i bezpečí. Peníze také mohou uspokojovat potřebu sebeúcty a postavení, 

protože mohou osobu dostat na úroveň odlišující se od spolupracovníků, mohou pomoci 

k získání určité formy prestiže (ARMSTRONG, 2007, s. 231). 

Při rozhodování vstupu do určité organizace a setrvání v ní, hraje určitou roli výše 

mzdy/platu a systém odměňování. Proto musí společnost dbát na vhodně vytvořený 

systém odměňování, protože v případě špatně vytvořeného a nevhodně řízeného 

systému odměňování může pracovníky demotivovat (ARMSTRONG, 2007, s. 231 - 

232). 

2.2.8 Motivace k práci 

Vykonávaná pracovní činnost je činností cílevědomou, záměrnou a systematicky 

vykonávanou, tedy je činností motivovanou. V případě pracovní motivace se jedná 

o přístup jedince k práci, ke konkrétním okolnostem jeho pracovního uplatnění a ke 

konkrétním pracovním úkolům. O motivaci pracovního chování je možné uvažovat jako 

o jedno ze subjektivních faktorů působících na pracovní činnost člověka a tím pádem 

také na prosperitu podniku (BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ, NOVÝ, 2012, s. 262). 

Bedrnová rozděluje pracovní motivaci do dvou skupin: 

- motivy související s prací samotnou – motivace intrinsická.  
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- motivy ležící mimo vlastní práci – motivace extrinsická. 

K nejdůležitějším intrinsickým motivům práce patří: 

- potřeba činnosti vůbec 

- potřeba kontaktu s druhými lidmi 

- potřeba výkonu – uspokojení, požitek úspěšného výkonu 

- touha po moci – uspokojení z vyšší pozice, v hierarchii pracovních pozic 

- potřeba smyslu života a realizace – uspokojení ze smysluplné práce, 

předpoklady dalšího rozvoje. 

K nejdůležitějším extrinsickým motivům práce patří: 

- potřeba peněz 

- potřeba jistoty 

- potřeba potvrzení vlastní důležitosti 

- potřeba sociálních kontaktů 

- potřeba sounáležitosti, partnerského vztahu (BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ, 

NOVÝ, 2012, s. 263 - 264).  

2.2.9 Motivace a odměňování 

Forma peněz nebo jiných peněžních odměn není jedinou možnou formou odměňování. 

Patří sem i několik dalších způsobů odměň, které mají pro pracovníky obrovský 

význam. 

Následující tvrzení vyjadřuje spojitost mezi motivací a odměňováním pracovníků: 

„Cílem organizace je zabezpečit, aby zaměstnanci pracovali pro organizaci 

co nejefektivněji a s maximálním využitím svých schopností, použitím vhodného 

systému odměňování, který bude pracovníky dostatečně motivovat.“ 

(KACHAŇÁKOVÁ, NACHTMANNOVÁ, JONIAKOVÁ, 2008, s. 72 – 73). 

Armstrong (2007, s. 515) jsou cíle řízení odměňování následující: 

- Odměňovat zaměstnance podle toho, jak si jich organizace cení. 

- Odměňovat zaměstnance za hodnotu, kterou vytvářejí. 

- Motivovat zaměstnance. 

Pro Koubka (2007, s. 283 – 284) odměňování v moderním řízení lidských zdrojů 

neznamená pouze mzdu nebo plat či jiné formy peněžní odměny, které poskytuje 

organizace pracovníkovi za vykonanou práci. Pro něj je forma odměny i povýšení, 
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formální uznání, zaměstnanecké výhody (zpravidla nepeněžní) poskytované 

pracovníkovi nezávisle na jeho pracovním výkonu. Stále více se věnuje pozornost 

vnitřním odměnám, které nemají hmotnou povahu a souvisí se spokojeností pracovníka 

s vykonávanou prací, s radostí, kterou mu práce přináší, pocity užitečnosti a úspěšnosti. 

Odměny tohoto typu korespondují s osobností zaměstnance, jeho potřebami, zájmy, 

postoji, hodnotami a normami. Dobře odměňovaný zaměstnanec bude kvalitně odvádět 

svoji práci a tím bude uspokojovat i potřeby organizace. Moderní odměňování 

zaměstnanců úzce souvisí s jejich motivací. Ve společnosti je důležité uvědomit si, 

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

odměňují.  

Systém odměňování 

Podle Koubka (2007, s. 159) je systém odměňování způsob stanovování mezd a platů, 

popřípadě zaměstnaneckých výhod zaměstnanců. Armstrong (2002, s 519) do systému 

odměňování zahrnuje následující druhy odměňování: 

 Úhrnná odměna – jedná se o kombinaci peněžních a nepeněžních odměn. 

 Celková odměna – souhrn všech plateb a zaměstnaneckých výhod, které mohou 

pracovníci získat. 

 Základní peněžní odměna – pevný plat nebo mzda. 

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

Úrovně peněžních sazeb jsou ve struktuře ovlivněny tržními sazbami. 

 Zásluhová mzda/plat – odměna vztahující se k pracovnímu výkonu, 

schopnostem, přínosu, dovednostem nebo zkušenostem. 

 Zaměstnanecké výhody – penze, nemocenské dávky, úhrada pojistného, služební 

auta a další. Jedná se o odměny poskytované navíc k různým formám 

vyplácených odměn. 

 Nepeněžní odměny – nefinanční odměny vyplývající z práce samé. Patří sem 

pocit úspěšnosti, autonomie, uznání, poskytování vzdělávání, rozvoj dovedností 

a rozvoj v kariéře. 

Celková odměna obsahuje komplexně všechny typy odměn, které jsou pracovníkovi 

poskytnuty ve mzdě nebo platu za vykonanou práci. Skládá se z: 

 Transakční odměny – hmotné, hmatatelné odměny (peněžní odměny 

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

Následující obrázek znázorňuje model celkové odměny. 

 

Obrázek 3: Model celkové odměny (ARMSTRONG, 2007, s. 522) 

Peněžní odměny a zaměstnanecké výhody reprezentují transakční odměny. Mají 

finanční povahu a jsou významné pro získávání a stabilizaci zaměstnanců. Relační 

odměny, které zahrnují vzdělávání, rozvoj a pracovní prostředí jsou významné pro 

zvyšování hodnoty transakčních odměn (ARMSTRONG, 2007, s. 522 - 523). 

2.3 Pracovní spokojenost 

Spokojenost zaměstnanců je jedním z dalších důvodů, proč se vyplácí investovat 

do lidských zdrojů. V případě, že zákazník vidí menší rozvoj u zaměstnanců svého 

partnera, nečiní mu problém odejít ke konkurenci, která dokáže lépe plnit jeho přání, 

potřeby a požadavky. 

2.3.1 Vymezení pracovní spokojenosti 

Existuje několik definic pracovní spokojenosti. Jedna z nich říká, že se jedná o příznivý 

nebo pozitivní emocionální stav, který vyplývá z hodnocení práce nebo pracovních 
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zkušeností. Specifičtější pojetí pak mluví o postoji k práci jako k celku a k jednotlivým 

jejím komponentám, kterým subjekt přisuzuje určitou váhu (VÝROST, SLAMĚNÍK, 

1998). 

Nakonečný (2005) uvádí dvojí významovou odlišnost pracovní spokojenosti podle T. 

Kollárika: 

- v širším smyslu mluví u spokojenosti v práci, tedy spokojenosti s pracovním 

prostředím, pojem zahrnuje rysy osobnosti zaměstnance vztahující 

se k pracovním podmínkám 

- v užším smyslu se jedná o spokojenost s prací, s jejím obsahem, tj. o nároky 

na plnění pracovních úkolů a o pracovní úkoly zvláště, také o odměnu za práci 

a další.  

2.3.2 Charakteristiky a znaky pracovní spokojenosti 

Autoři popisují celou škálu různých charakteristik a znaků. Výrost a Slaměník (1998) 

doporučují rozlišovat: 

- Celkovou a dílčí spokojenost – Celková spokojenost vyjadřuje obecnou míru 

vztahu k vykonávané pracovní činnosti. Dílčí spokojenost se vztahuje 

k jednotlivým faktorům ovlivňujícím práci. Soubor dílčích spokojeností se pak 

projevuje v celkové spokojenosti. 

- Intenzitu spokojenosti – myšleno intenzitu prožitku, která se nachází v rozmezí 

maximální spokojenosti až maximální nespokojenosti. 

- Stálost spokojenosti – vyjadřuje stabilitu nebo variabilitu prožitku. Spokojenost 

je považována za snadno ovlivnitelnou různými faktory. Relativní stálost 

je vysvětlena pomocí individuálních charakteristik jedince. 

- Spokojenost jako stav a proces – může znamenat momentální stav nebo také 

vyvíjející se proces. 

2.3.3 Kauzální vztahy pracovní spokojenosti 

Pracovní spokojenost je důsledkem působení určitých činitelů a současně příčinou 

absentismu, fluktuace a výdělku. Rozdíl mezi očekávanou a skutečnou pracovní situací 

násobenou mírou významnosti zjištěného rozdílu vyjadřuje míru pracovní spokojenosti. 

Toto psychometrické vyjádření je však problematické (NAKONEČNÝ, 2005, str. 112). 
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G. Neuberger a M. Allerbecková vidí podstatu pracovní spokojenosti v postojích 

k různým aspektům pracovní situace. Mezi postoje zaměstnanců k různým aspektům 

pracovní situace patří: 

- moji kolegové 

- můj nadřízený 

- moje činnost 

- mé pracovní podmínky a moje pracovní doba 

- organizace a její vedení 

- možnosti mého vývoje 

- moje odměna. 

2.3.4 Vztah pracovní spokojenosti a pracovního výkonu 

Důležitou otázku je vztah pracovní spokojenosti k pracovnímu výkonu. Zda je pracovní 

spokojenost příčinou, nebo důsledkem, avšak může to být obojí. Existují různá pojetí 

tohoto vztahu a tomu odpovídá i množství modelů. Odměna a spokojenost mohou vést 

k většímu pracovnímu úsilí, pracovní výkon může vést k větší odměně a k pracovní 

spokojenosti. Oboustranně závislý je vztah pracovního úsilí a spokojenosti na jedné 

straně a vztah pracovního úsilí a odměny na straně druhé (JAYAWARDENA, 2014). 

2.3.5 Faktory pracovní spokojenosti 

Podle Výrosta a Slaměníka (1998) sledované faktory pracovní spokojenosti jsou 

samotná práce (obsah a charakter), mzda či plat, pracovní růst (postup) a rozvoj, 

pracovní podmínky, nadřízený a spolupracovníci. Výčet faktorů, jejich význam i pořadí 

důležitosti, se liší v závislosti na specificích práce v určitých společenských oblastech 

(např. zemědělství, průmysl), na odlišnostech jednotlivých profesí a prostředí, 

ve kterém jsou vykonávána (stejný obor ve výzkumu nebo školství), a na individuálních 

preferencích zaměstnanců (někdy dává přednost dobrým vztahům, jiný preferuje vyšší 

ohodnocení). Dalšími typickými oblastmi, které ovlivňují pracovní spokojenost či spíše 

pracovní nespokojenost je organizace práce, informovanost zaměstnanců a komunikace 

na různých úrovních. 
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Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců  

Jedná se o celoživotní proces. Koubek (2000) uvádí, že pokud chce člověk, coby 

pracovní síla, obstát v moderní rychle se měnící společnosti, musí se jí přizpůsobit. 

Je nutné neustále prohlubovat a rozšiřovat své znalosti a dovednosti. Flexibilita 

a připravenost na změny ze strany pracovní síly je pro podnik klíčovou výhodou a do 

jisté míry nutností. Pro konkurenceschopnost je totiž nezbytné, aby rozvoj pracovních 

schopností zaměstnanců byl v předstihu s rozvojem techniky využívané v podniku, 

a aby pracovní síla pružně reagovala na požadavky trhu. Podnikové vzdělávání 

zaměstnanců je možné rozdělit do dvou kategorií: 

- prohlubování pracovních schopností, které představují přizpůsobování 

pracovních schopností měnícím se požadavkům pracovního místa (podélná 

flexibilita) 

- rozšiřování pracovních schopností (příčná flexibilita) zastupuje druhou 

kategorii. Zahrnuje zvyšování kvalifikace za účelem alespoň částečného 

zvládání činností potřebných k výkonu dalších pracovních míst. 

Nutností je potřeba zmínit vzdělávání nových pracovníků, kteří mnohdy nejsou odborně 

připraveni zvládnout danou pozici. Musí tedy projít vstupním školením, aby 

se adaptovali na podnikový mechanismus. 

Systém vzdělávání v moderní společnosti neobsahuje pouze odbornou kvalifikaci. 

Především v posledních letech se klade čím dál větší důraz na formování sociálních 

vlastností, které hrají důležitou roli v mezilidských vztazích, mají vliv na výkon 

zaměstnance a na jeho motivaci. 

Odměňování 

V moderním pojetí řízení lidských zdrojů představuje komplexní činnost s rozsáhlou 

paletou nástrojů. Už dlouho dobu odměňování neznamená jen finanční ohodnocení 

zaměstnanců v podobě mzdy, platu či odměny za práci. Současným trendem 

je budování propracovaných systémů zaměstnaneckých výhod. 

Koubek (2000) rozlišuje dva druhy odměn. Jednou z nich jsou odměny vnější, mezi 

které patří mzda, plat a jiné odměny za provedenou práci. Patří sem také zaměstnanecké 

výhody, které jsou zpravidla nepeněžní povahy a jsou poskytovány nezávisle 

na pracovním výkonu. Kromě těchto typických prvků sem lze zařadit i povýšení 

nebo pochvalu. 
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Dalším druhem jsou odměny vnitřní, které jsou nehmotné a mají přímý vliv 

na spokojenost zaměstnance. Jedná se o pocity radosti z práce, ze splnění úkolu, 

z možnosti účastnit se určitých aktivit, z uznání svého okolí. Konkrétní projevy závisí 

na individuální osobnosti pracovníka. Je zřejmé, že oba typy odměn se prolínají. 

Zvýšení mzdy/platu je zpravidla doprovázeno pocitem docenění či zadostiučiněním. 

Správně nastavený a spravedlivý systém odměňování motivuje zaměstnance k lepší 

výkonům, to znamená, že ovlivňuje množství a kvalitu práce provedené v budoucnu, 

je schopen přilákat potřebný počet zaměstnanců, udržet současné zaměstnance 

a stimulovat zvýšení jejich kvalifikace. 

Častou chybou je plošné zavedení jednoho druhu odměny. Dochází zde k opomenutí 

zásadních faktorů, jako je pohlaví, věk, vzdělání, rodina, životní podmínky zaměstnance 

a další, které ovlivňují přijetí a spokojenost s danou odměnou. 

Pracovní vztahy 

Koubek (2000) uvádí, že vztahy vznikají při jakémkoliv kontaktu jedné osoby s druhou, 

tedy i na pracovišti. Pracovní vztahy mohou být neformální, například mezi 

spolupracovníky, nebo formální na úrovni podřízený – nadřízený. Tento typ je upraven 

nejrůznějšími pravidly: zákoníkem práce, pracovním řádem, vnitřními předpisy 

organizace a v neposlední řadě i Listinou základních práv a svobod. 

Kvalita pracovních vztahů výrazně ovlivňuje dosahování jak podnikových cílů, 

tak i pracovních a osobních cílů jednotlivých zaměstnanců. Harmonické uspořádání 

a fungování pracovních vztahů má pozitivní dopad na individuální i kolektivní pracovní 

výkon. Příznivě se projevují na spokojenosti zaměstnanců. Naopak v organizacích 

s nezdravými pracovními vztahy vzniká prostředí, ve kterém se hůře dosahuje 

stanovených cílů. Tomu brání častý výskyt konfliktů, různých stížností a nedůvěra mezi 

zaměstnanci (AAMODT, 2013). 

Dobře fungující organizace jsou si vědomy pozitivního vlivu kvalitních a zdravých 

pracovních vztahů. Snaží se proto o jejich posilování a zlepšování. V těchto 

organizacích lze vyčíst především následující zásady, které napomáhají vytváření 

zdravých pracovních vztahů: 

- dodržování zákonů a dalších předpisů ze strany zaměstnavatele, posléze 

vedoucích pracovníků    
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- vedení zaměstnanců k dodržování zákonů, předpisů a vnitřních pravidel 

ve vztahu ke spolupracovníkům, zákazníkům a veřejnosti 

- pracovní smlouvy jsou přesně a jednoznačně formulovány v souladu 

se zákonem – zabránění možné manipulaci zaměstnance 

- jasná a spravedlivá politika výběru, hodnocení a odměňování zaměstnanců 

- respektování odborů jako rovnocenného partnera v jednání 

- umožnit účast zaměstnance v otázkách, které se týkají zájmu obou stran – 

zaměstnavatele i zaměstnance, při jednání přistupovat k zaměstnanci jako 

k rovnoprávnému partnerovi, intenzivní informování zaměstnanců o všech 

záležitostech organizace 

- důraz na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

- podpora mezilidských vztahů prostřednictvím pořádání kulturních, sportovních, 

rekreačních a jiných aktivit pro zaměstnance a rodinné příslušníky 

- zajištění důsledné prevence a postihu diskriminace na pracovišti. 

Péče o zaměstnance 

Koubek (2000) říká, že si zaměstnavatelé uvědomují, že míra spokojenosti zaměstnanců 

se v rozhodující míře odráží na úspěšnosti a konkurenceschopnosti podniku. Kromě 

zaměstnavatelů je tu zřejmý i tlak odborů, státu a mezinárodních organizací 

na rozšiřování a zkvalitňování péče o zaměstnance. 

Obecně můžeme rozdělit na povinnou péči, která je dána zákony a jinými předpisy, dále 

na smluvní péči, která je zaručena kolektivní smlouvou, tedy na podnikové úrovni, 

a poslední dobrovolná péče odpovídá individuálně personální politice zaměstnavatele. 

Především oblasti dobrovolné péče by měla být věnována dostatečná pozornost, jelikož 

vedle odměňování je to další faktor, který slouží k porovnávání dané organizace 

s organizacemi jinými. Z pohledu stávajících zaměstnanců může představovat důvod 

změny zaměstnavatele, u potenciálních zaměstnanců hraje významnou roli při výběru 

budoucího zaměstnavatele. 

Komunikace a informovanost 

V dnešní době si manažeři stále více uvědomují význam a přínos kvalitní komunikace 

uvnitř organizace. Špatně fungující systém vnitrofiremní komunikace je vážnou 

překážkou při zvyšování kvality práce, ve snaze o vyšší produktivitu, ale především 

brání existenci zdravých pracovních vztahů. 
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Podle Hlouškové (1998) vnitrofiremní komunikace znamená propojení podniku pomocí 

komunikace, kdy propojení jednotlivých zaměstnanců umožní jejich vzájemné 

porozumění a skutečnou spolupráci. Prostřednictvím komunikace si zaměstnanci 

utvářejí názory a postoje k dění v podniku. O vnitrofiremní komunikaci lze hovořit jako 

o nástroji podnikové kultury i nástroji motivace.  

Vnitrofiremní komunikace zahrnuje slovní i písemný projev, který však přenáší jen 

okolo 10 % informací. Rozhodující část komunikace je realizována mimoslovně (včetně 

komunikace činy). Častou chybou je domněnka, že vnitrofiremní komunikace 

je záležitostí techniky. Takového pojetí je mylné a nereálné. Nositeli komunikace jsou 

její účastníci. 

Proces komunikace uvnitř podniku může probíhat vertikálně mezi nadřízenými 

a podřízenými, mezi managementem a vlastníky a na stejné úrovni mezi 

spolupracovníky či mezi jednotlivými útvary. K zaměstnancům také promlouvá pověst 

podniku, pověst a aktivity managementu, podnikové vize, cíle a strategie, pravidla, 

rituály a tradice podniku, atmosféra uvnitř podniku. Dá se říci, že vše, co se v podniku 

nebo mimo něj děje, a jakkoli to s podnikem souvisí. 

Pokud systém vnitropodnikové komunikace funguje správně, má každý zaměstnanec 

dostatečné množství informací pro svoji práci, k pracovnímu výkonu je povzbuzován, 

nikoliv demotivován. Je si vědom toho, co se od něj očekává. Na druhé straně má také 

možnost se k záležitostem organizace vyjádřit. Potom ochotně spolu s ostatními táhne 

za jeden provaz ve jménu podniku. 
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2.4 Open space 

V případě  open space se jedná o velký pracovní prostor, oddělený pouze skříněmi 

či nevysokými přepážkami. Od prostoru jednotlivých boxů je oddělen pouze prostor 

na jednání a kanceláře nejvyšších manažerů. Tyto prostory však zpravidla mají 

prosklené stěny, někdy průhledné jednostranně. Takové pracovní prostředí nalezneme 

především v zahraničních firmách, například GE Capital, na pobočkách Komerční 

banky, u Siemense a v dalších velkých firmách. Tento systém je hlavně rozšířen v USA. 

Ale v posledních letech se zavádí i v několika organizacích České republiky 

(WAGNEROVÁ, 2011, s. 91).  

2.4.1 Klady open space 

Mezi pozitiva takového pracovního prostředí můžeme zařadit úsporu nákladů díky práci 

na menším prostoru. Ceny kancelářských prostor jsou vysoké a tak je úsporné rozvržení 

prostoru jednou z možností racionalizace a snižování takových nákladů. Platné 

hygienické normy uvádějí 2 m2 volné podlahové plochy a 15 m3 volného prostoru 

na jednoho zaměstnance, zdá se, že je zde skutečně dost příležitostí pro racionalizaci 

oproti obvyklým kancelářím. Taktéž je výhodou poměrně snadná změna uspořádání 

prostým přemístěním skříní nebo přepážky oproti stavebním úpravám v případě 

kanceláří (MICHALÍK, SKŘEHOT, 2010). 

Dalším kladem je zajisté lepší kontrola manažerem a tím i snížení časové ztráty, 

ke které dochází častěji, když jsou pracovníci sami v kanceláři. Taktéž má manažer 

v otevřeném prostoru lepší přehled o větším počtu podřízených (WAGNEROVÁ, 2011, 

s. 91 - 92). 

2.4.2 Zápory open space 

Nejznámějším negativem tohoto uspořádání je především odpor zaměstnanců, kteří 

nejsou na takové uspořádání zvyklí a pro které může tato změna být stresující, jelikož 

pro ně může znamenat určitou ztrátu soukromí.  

Otevřené prostředí může vyvolat také nesoustředěnost zaměstnanců na práci, protože 

se věnují svému okolí, ať už je rozptyluje, když se některý z kolegů zvedne z místa a jde 

někam, nebo mají větší tendenci si mezi sebou povídat. Více soukromí bude mít 

pracovník v boxu – prostoru o několika metrech čtverečních s dřevěnou přepážkou 

ve výšce 2 m ze tří stran, než v kanceláři o 20 m2, kde pracuje pět dalších zaměstnanců 
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a každý má jen svůj stůl, jinak neoddělený od okolí. Pokud je v zorném poli jedince 

někdo další, má jeho přítomnost vždy vliv na pracovní výkon (MICHALÍK, 

SKŘEHOT, 2010).  

V některých firmách vedlo zavedení tohoto systému i ke ztrátě pevného a vymezeného 

prostoru, jejž má zaměstnanec uvnitř firmy, což je často frustrující (WAGNEROVÁ, 

2011, s. 92). Obecně platí, že čím méně může jedinec ovlivňovat své pracovní 

podmínky, tím vyšší je jeho stres a nespokojenost s prací, což může negativně 

ovlivňovat především jeho výkonnost. 

Dalším negativem je zvýšená nemocnost v případě, kdy někdo nemocný chodí do práce 

a nakazí tak své okolí. V takovém prostředí se šíří nákaza velkou rychlostí a může to 

způsobit nemoc velkého množství zaměstnanců. 

2.4.3 Open space a výkonnost 

Přítomnost většího počtu osob v jedné místnosti, nedostatek soukromí a změna 

pracovních podmínek jsou rozhodně stresory, které mohou negativně ovlivnit pracovní 

výkonnost, zvýšenou únavnost a stresovanost pracovníků. Vliv vyrušování a například 

zvýšená hlučnost mohou snížit výkonnost, pokud se na něj pracovník nedokáže 

adaptovat (MICHALÍK, SKŘEHOT, 2010).  

Studie prokázaly, že v přítomnosti dalších lidí se sice zvýší kvantita vykonané práce, 

ale zároveň se sníží kvalita výkonu, tedy jedinci dělají více chyb. Pokud jsou osoby 

hodnoceny, nebo jsou v přítomnosti dalšího člověka, řeší jednoduchý úkol rychleji, 

složitý naopak pomaleji. „Při střední hladině úzkosti (motivace) je výkon optimální, 

při nízké nebo vysoké úzkosti je výkon nižší. U jednoduchých úkolů je úzkost 

(motivace) jedince velice nízká a tím, že je přítomen další jedinec, se úzkost zvýší, 

a tedy se zvýší i výkon. Tam, kde se jedinec setkává se složitým úkolem, který sám 

o sobě navozuje úzkost, přítomnost dalšího člověka tuto úzkost ještě více zvyšuje a tím 

utlumuje výkonnost. Pro úroveň výkonu je také důležitá reakce publika. Pokud 

je negativní, pak se výkon snižuje. V případě pozitivní reakce se výkon zvyšuje.“ 

(WAGNEROVÁ, 2011, s. 94 – 95). 

V otevřených prostorech dochází ke vzájemnému ovlivňování. Když podřízený vidí, 

že vedoucí pracovník pracuje se zvýšeným úsilím, je efektivní, výkonný a pracuje déle, 

pak jde příkladem svým podřízeným a má pozitivní vliv na jejich výkon. V opačném 

případě, kdy nadřízení mají nižší pracovní morálku, pak i jeho zaměstnanci budou 
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negativně ovlivněni a nebudou tak výkonní. V otevřených pracovních prostorech 

dochází k šíření jak pozitivních, tak i negativních vlivů. Z toho důvodu je nutné umět 

použít tuto skutečnost směrem k lepší výkonnosti a k pozitivním aspektům týmové 

práce (WAGNEROVÁ, 2011, s. 95). 
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3 Popis problému a současná situace 

Tato kapitola zahrnuje popis advokátní kanceláře, řízení lidských zdrojů, prostředí 

společnosti a motivační systém. 

3.1 Popis advokátní kanceláře 

Advokátní kancelář, která si nepřeje být jmenována, na jejímž základě je tento 

výzkumný projekt zpracován, byla založena v roce 2010. Hlavní sídlo se nachází 

v Praze a také má pobočku v Brně. Cílem kanceláře je zúročení dosavadní zkušenosti 

členů jejího týmu a nabídnout klientům profesionální právní služby s důrazem 

na praktický dopad, účinné řešení problémů, nejvyšší míru individuálního přístupu 

a schopnost vidět právní problematiku z více úhlů. Právních služeb této kanceláře 

využívají desítky společností všech velikostí, obce i nepodnikající fyzické osoby. 

Pobočka v Brně, které je tato práce věnována, má hlavního významného klienta, který 

se zabývá půjčováním finančních prostředků fyzickým osobám. Tým kanceláře 

se zaměřuje především na obchodní, občanské, insolvenční a autorské právo. Zároveň 

dokáže pokrýt veškerou právní agendu související s chodem obchodní společnosti 

i fungováním a provozováním nemovitostí. Komplexně řeší stavební řízení, sestavuje 

smluvní dokumentace pro podnikatele i nepodnikatele, agendu cenných papírů nebo 

řešení pohledávek včetně nastavení credit managementu. Samozřejmostí je zastupování 

v soudních, rozhodčích, správních či exekučních řízeních. Organizační struktura 

je složena z vedení společnosti a několika odděleními zabývajícími se různými oblastmi 

právních úkonů. Společnost je složena z advokáta, který je zároveň vlastník, 1 zástupce 

advokáta, který vede pobočku v Brně a 34 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr 

a brigádníků. Účetnictví je vedeno externím zaměstnancem. Nabírání nových 

pracovníků na hlavní pracovní poměr provádí vedení společnosti spolu s majitelem 

a výběr nových brigádníků je zajištěn koncipienty společnosti, pokud se jedná o právní 

praktikanty, a specialisty, pokud se jedná o mimoprávní práce. Advokátní kancelář 

je financována především z prostředků hlavního klienta. (Zdroj: AKHAPO.CZ, 2015 - 

2017) 

3.1.1 Řízení lidských zdrojů 

Ve společnosti se uplatňuje demokratický a v kritických situacích autokratický styl 

řízení. Po přijetí nových zaměstnanců nedochází k dostatečnému zaškolení nových 
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zaměstnanců, kteří se víceméně učí „za běhu“ a kolikrát se stane, že co si nezjistí sami, 

to neví. Vzhledem k současnému stavu společnosti, kdy byla pozměněna část vedení 

společnosti (hlavní vedoucí koncipientů a její nadřízený), a také nespokojenost 

podřízených s celkovým chováním nadřízených, jejichž chování není asertivní 

a nedostatečně komunikují s podřízenými, a proto je atmosféra na pracovišti velmi 

napjatá, očekávám, že výsledky výzkumu prokáží nespokojenost s vedením společnosti 

a s motivačním systémem. 

3.1.2 Prostředí společnosti 

Společnost se nachází ve velké budově spolu s dalšími firmami, přičemž je na stejném 

patře s jejím hlavním klientem. Tyto dvě společnosti nejsou od sebe nijak odděleny, 

a jelikož se jedná o open space, nenajdeme zde skoro žádné kanceláře, takže se všichni 

navzájem ruší, překřikují se a nikdo nemá dostatečný klid na svou práci. Z toho důvodu 

i v tomto případě očekávám negativní ohlas na pracovní prostředí. Co ale mohu 

pozdvihnout, jsou dvě kuchyně s volným přístupem k pitnému zařízení, lednici, varným 

konvicím a dalšímu kuchyňskému zařízení, kde si lidé mohou uskladnit a ohřát jídlo 

a nemusí chodit nikam daleko. Dále prostor určený ke konzumaci jídla, prostor 

pro relaxaci zahrnující boxovací pytel, žebřiny, houpací sítě, křesílka a jiné. Budova, 

ve které se společnost nachází, je v areálu, kde jsou další firmy včetně restaurací, 

kavárny, banky, oční kliniky aj. a je zde příjemný prostor s krásně zelenou trávou 

a kašnou, kam si zaměstnanci mohou také jít protáhnout nohy a nadýchat se čerstvého 

vzduchu. Vnitřní prostory budovy jsou nekuřácké, ale venku se nachází prostor určený 

pro kuřáky. 

3.1.3 Motivační systém 

Motivační systém společnosti dle mého názoru není velmi kvalitní, ať už se jedná 

o finanční či nefinanční motivační nástroje. Jak pracovníci na hlavní pracovní poměr, 

tak i brigádníci jsou nedostatečně finančně ohodnoceni oproti jiným advokátním 

kancelářím stejné velikosti. Nejsou jim propláceny přesčasy. Vzdělávání se poskytuje 

koncipientům v rozsahu, který stanoví předpisy České advokátní komory a k tomu ještě 

mají nárok na další školení – v prvním roce zaměstnání mají budget na školení 3 000,- 

Kč, ve druhém a dalších letech 6 000,- Kč, což odpovídá jednomu, potažmo dvěma 

odborným školením, například na Právnické fakultě Masarykovy univerzity nebo 

u agentury Bovapolygon. Mezi benefity určené pouze pro zaměstnance na hlavní 
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pracovní poměr patří pět týdnů dovolené a k tomu možnost 3 dní sick days, což bych 

ocenila vzhledem k zdravotnímu systému naší republiky, kdy jsou první tři dny 

nemocenské neplacené. Motivační systém je postaven na pohyblivé složce mzdy. Jedná 

se o kvartální prémie, kdy při 100 % plnění stanovených cílů je možné si sáhnout až na 

20 % mzdy krát 3 (za každý měsíc v rámci kvartálu). Pravidelná zpětná vazba (jednou 

za čtvrt roku, kdy zaměstnanci dostávají i odměny), cíle si stanovují zaměstnanci sami 

a poté je reviduje nadřízený – případně jsou stanovovány po domluvě, se v posledních 

měsících nekoná. Výhodou je jistě i služební notebook, mobilní telefon a služební auta 

k dispozici v případě, že zaměstnanci jedou na soud či služební cestu. Jednou ročně 

se koná vánoční večírek pro zaměstnance na hlavní pracovní poměr, který je pořádaný 

hlavním klientem advokátní kanceláře a vedení se snaží zlepšit vztahy se zaměstnanci 

pomocí teambuildingů. Možnost práce z domu, takzvaný home office, je další 

z motivátorů ve společnosti.   

Motivační systém pro brigádníky není příliš rozsáhlý. Značnou výhodou rozhodně je, 

že si každý brigádník sám stanoví, jak často a na kolik hodin bude chodit. Mzda 

za odvedenou práci není příliš vysoká, ale za kvalitně odváděnou práci je možné 

zažádat o zvýšení mzdy a ve většině případů je tomuto požadavku vyhověno, i když jen 

o pár korun na hodinu.  
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4 Analýza dotazníkového šetření 

Tato kapitola se zabývá analýzou sběru dat získaných od zaměstnanců na hlavní 

pracovní poměr i brigádníků advokátní kanceláře. Dotazník obsahoval 20 otázek, 

z nichž se některé zabývaly obecnou částí (pohlaví, věk, dokončené vzdělání, typ 

úvazku, pozice), motivačním programem a motivací ze strany nadřízených, benefity, 

spokojeností zaměstnanců a spokojeností s prostředím „open space“. 

4.1 Obecná část 

Z celkového počtu zaměstnanců odpovědělo celkem 25 respondentů, z toho 19 žen a 6 

mužů.  Větší polovinu, celkem 64 % ze všech odpovědí, tvoří lidé ve věku  

26 – 35 let, 24 % jsou lidé do 25 let a 12 % ze získaných odpovědí tvoří zaměstnanci 

ve věku 36 – 50 let. Z toho je zřejmé, že většinu společnosti tvoří ženy a zaměstnanci 

advokátní kanceláře jsou mladí lidé. Průměrný věk je kolem 30 let, takže tzv. čerstvá 

krev s poměrně krátkou praxí v oboru, která může přinést nové poznatky a energii.  

 

Graf 1: Věk zaměstnanců (Zdroj: www.survio.cz) 

Co se týče dotazu na dokončené vzdělání, tak 60 % ze všech respondentů má 

vystudovanou vysokou školu a 40 % střední školu. Zmíněných 40 % respondentů 

s dokončenou střední školou tvoří převážně brigádníci, kteří aktuálně studují vysokou 

školu. To znamená, že zaměstnavatel na většině pozic vyžaduje dokončené 

vysokoškolské vzdělání.  
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Graf 2: Dokončené vzdělání (Zdroj: www.survio.cz) 

Zaměstnanci pracující na hlavní pracovní poměr mohou být vedoucí, koncipienti nebo 

administrativní pracovníci. Dále jsou v advokátní kanceláři brigádníci, kteří jsou 

nápomocni zaměstnancům pracující na hlavní pracovní poměr. Celkem odpovědělo 8 

koncipientů, 10 administrativních pracovníků a 7 brigádníků. Administrativní podpora 

je pro koncipienty velmi důležitá, protože připravuje veškerou dokumentaci na soudy, 

komunikuje s klienty, soudy, exekutory a insolvenčními správci telefonickou 

i elektronickou cestou, rozděluje poštu a přiděluje úkoly. Z toho důvodu je víc 

administrativních pracovníků, než koncipientů. Koncipienti píší přípisy a jezdí na 

soudy. Všichni koncipienti mají před advokátními zkouškami, které mohou vykonat až 

po tříleté praxi. Brigádníci se učí od koncipientů, píšou přípisy, exekuční návrhy, 

insolvenční přihlášky, připravují podklady pro exekuční návrhy a jiné.   
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Graf 3: Pozice (Zdroj: www.survio.cz) 

Většina zaměstnanců pracuje na hlavní pracovní poměr na plný úvazek, celkem 52 % 

procent ze získaných odpovědí. Pouze 3 zaměstnanci pracují na částečný úvazek. Z 

celkových 17 brigádníků odpovědělo 9 brigádníků. 

 

Graf 4: Typ úvazku (Zdroj: www.survio.cz) 

4.2 Motivační program a motivace od nadřízeného 

Hned první otázka z této oblasti se týkala míry spokojenosti s motivačním programem 

advokátní kanceláře. Dle mého očekávání větší část zaměstnanců, celkem 44 %, patří 

k více či méně nespokojeným, menší část, tedy 32 %, je spíše spokojených a pouze 1 

člověk odpověděl, že je spokojený a 24 % zaměstnanců odpovědělo neutrálně, tedy 
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nejsou ani spokojení, ani nespokojení. Těžko říct, jestli zaměstnanci, kteří odpověděli 

neutrálně, opravdu mají neutrální postoj, nebo se pouze báli vyjádřit negativní názor. 

Z odpovědí je zřejmé, že je nutné zapracovat na motivačním programu. 

 

Graf 5: Míra spokojenosti s motivačním programem (Zdroj: www.survio.cz) 

Důležitá mi přijde i motivace od nadřízeného, proto je další otázka zaměřena tímto 

směrem. U brigádníků se nadřízeným myslí koncipient, kterému jsou podřízeni. 

V tomto případě bylo více jak polovina negativních odpovědí. Celkem 44 % spíše 

nesouhlasilo, že jsou od svého nadřízeného dostatečně motivování, 12 % není 

dostatečně motivováno svým nadřízeným. Pouhých 16 % spíše souhlasí až souhlasí (jen 

1 člověk) s výrokem, že jsou dostatečně motivováni od svého nadřízeného a 28 % má 

neutrální názor a nedokáží vyjádřit svoji spokojenost či nespokojenost. 
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Graf 6: Motivace od nadřízeného (Zdroj: www.survio.cz) 

  

4.3 Benefity, odměňování a další podněty související s motivací a 

spokojeností 

Část otázek z dotazníku se týká stávajících benefitů, odměňování a dalších podnětů, 

které mohou nebo by mohly pomoci s motivací a spokojeností zaměstnanců. 

4.3.1 Stávající benefity 

Respondenti měli za úkol seřadit dle důležitosti stávající benefity. Na prvním místě 

se nejvíce objevovala flexibilní pracovní doba, dále 5 týdnů dovolené a 3 sick days. 

K méně důležitým zaměstnanci řadili home office, služební notebook a nejméně 

důležitý služební mobil. 
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Graf 7: Spokojenost se stávajícími benefity (Zdroj: www.survio.cz) 

V další otázce jsem se snažila zjistit, co je pro zaměstnance v současném stávajícím 

systému důležité. Úplně nejdůležitější jsou pro zaměstnance odměny a dobrý pracovní 

tým, za tím je jistota pracovního místa, sick days, pružná pracovní doba, uplatnění 

znalostí a dovedností, firemní vzdělávání, zpětná vazba, příjemné pracovní prostředí, 

pochvala a uznání, zodpovědná práce, osoba přímého nadřízeného, pravomoc 

a odpovědnost, home office, neformální vztahy na pracovišti. K méně důležitým řadí 

služební telefon a služební notebook a nejméně důležité jsou pro zaměstnance firemní 

akce. 
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Graf 8: Co je pro zaměstnance důležité (Zdroj: www.survio.cz) 
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4.3.2 Navrhované další podněty 

Následně jsem zjišťovala, co z navrhovaných řešení by bylo pro zaměstnance důležité, 

co by je mohlo udělat spokojenější či lépe motivovat. Navrhla jsem výuku cizích 

jazyků, která spolu s dotovaným stravováním zaujala první místo v žebříčku důležitosti. 

V dnešní době, kdy jsou jazyky vyžadovány téměř všude a kurzy jsou velmi drahé, mě 

tento výsledek nepřekvapil. Dotované stravování je dle mého názoru v současnosti 

běžná praxe ve firmách, proto mě překvapuje, že zde není. Z toho důvodu jsem to 

zahrnula k těmto položkám a ukázalo se, že pro zaměstnance by to bylo velmi důležité. 

Na třetím místě se umístila variabilní složka mzdy, která by byla jistě velmi motivující 

pro všechny zaměstnance. Tato složka by se odvíjela od náročnosti a splnění úkolů, 

které každý zaměstnanec dostane. V případě koncipientů by tam byla zahrnuta i výhra 

či prohra na soudních případech, kterých by se účastnili. Je by to mohlo motivovat 

k tomu, aby udělali maximum pro to, aby soud zvítězili. V současné situaci dostanou 

stejné peníze, ať už případ vyhrají, či prohrají. Na dalších místech se objevil služební 

vůz s možností využívání i k soukromým účelům, dotované sportovní akce, životní 

pojištění hrazené firmou, odměny pro životní jubilea, pro koncipienty účast 

na zajímavém soudním případu, kdy by získali potřebné zkušenosti, naučili by se něco 

dalšího, nového, případně by se mohli zviditelnit v branži a dotované kulturní akce. 

Nejméně důležitý a tím i pro zaměstnance nezajímavý je koutek pro děti s chůvou. 

Řekla bych, že poslední místo zaujal koutek pro děti s chůvou z toho důvodu, že většina 

zaměstnanců je mladých a bezdětných a nemají ještě takovou představu o tom, jak je 

v dnešní době náročné skloubit rodinný a pracovní život, o to spíš, když ne všichni mají 

možnost dát po školce či škole dítě k prarodičům, kde by si je posléze mohli 

vyzvednout. 
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Graf 9: Co by mohlo být důležité pro zaměstnance (Zdroj: www.survio.cz) 
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4.3.3 Model odměňování 

V neposlední řadě jsem se zaměřila na současný model odměňování a zeptala se, jestli 

je pro zaměstnance dostatečně motivující. Větší polovina, celkem 60 %, odpověděla, 

že je pro ně současný model odměňování spíše nedostatečně motivující až nemotivující 

a 40 % odpovědělo, že je pro ně systém odměňování spíše motivující. Z toho vyplývá, 

že by se měl model odměňování pozměnit, aby byl pro zaměstnance dostatečně 

motivující. V tomto případě bych navrhla variabilní složku mzdy z předchozí otázky, 

která se jeví pro zaměstnance jako důležitá. 

 

Graf 10: Model odměňování (Zdroj: www.survio.cz) 
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Respondenti dostali otevřenou nepovinnou otázku se vyjádřit k tomu, co by 

je motivovalo k lepším výsledkům. Odpovědi byli následující: „Vyšší odměny, 

ale především možnost kariérního růstu, která je téměř potlačena.“ „Vyšší mzda 

a měsíční prémie (každý chodí do práce pro peníze, ne pro zábavu).“ „Vyšší hodinová 

mzda, případně bonusy i pro brigádníky“ „Vyšší mzda.“ „Zpětná vazba, vzdělávací 

akce.“ 

4.4 Spokojenost 

První otázka z této oblasti se týkala toho, co zaměstnancům advokátní kanceláře nejvíce 

vadí a mohli vybrat více možností. Nejvíce ze všeho pracovníkům vadí výše odměny 

za práci, celkem 52 %. Hned na druhém místě se umístila náplň práce, která vadí 40 %, 

dále chování vedoucího 32 %, vztahy mezi spolupracovníky 28 %, prostředí 

na pracovišti 24 %. Do položky „jiná“ se 2 lidé vyjádřili tak, že jim vadí absolutní 

nezájem středního a vyššího managementu o své podřízené a nezájem udržet si kvalitní 

lidi. Další položky byly v zanedbatelné výši a 2 lidé odpověděli, že jim nic nevadí. 

Z výsledků jasně vyplývá, že lidé nejsou spokojeni s výší odměny za práci a chováním 

svých nadřízených, ať už se jedná o střední, nebo vyšší management. Podřízení 

si nepřijdou dost důležití a to se odráží na jejich spokojenosti a tím i výkonu a potřebě 

zůstat pracovat v advokátní kanceláři a nehledat si jinou práci. Z toho důvodu je vysoká 

fluktuace zaměstnanců. 
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Graf 11: Co zaměstnancům nejvíce vadí (Zdroj: www.survio.cz) 
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Graf 12: Co se zaměstnancům líbí (Zdroj: www.survio.cz) 

Určitě je pro každého člověka důležité, aby mohl přijít s vlastním názorem a otevřeně 

ho komunikovat. Pracovník pak má pocit sounáležitosti, důvěry ze strany nadřízených 
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zaměřila na tuto problematiku. Tři čtvrtě odpovědí zněla tak, že mohou nebo spíše 

mohou přijít s vlastním názorem a otevřeně komunikovat o tom, co si myslí. Pouhých 

24 % s tímto nesouhlasilo. 

 

Graf 13: Možnost přijít s vlastním názorem (Zdroj: www.survio.cz) 
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v úvahu názory podřízených, váží si jejich názorů a jsou ochotni jejich názory zohlednit, 

což je jistě velmi důležité pro každého zaměstnance, který si pak připadá důležitější 

a vyvolává to v něm pocit sounáležitosti. Určitě bych doporučila v takovém přístupu 

pokračovat a ještě více se snažit brát v úvahu názory všech podřízených v otázkách, kde 

to bude možné. 

 

Graf 14: Zohlednění názoru podřízeného nadřízeným při rozhodování 

(Zdroj: www.survio.cz) 
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Graf 15: Spokojenost s důležitými pracovními složkami (Zdroj: www.survio.cz) 
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Poslední otázka z oblasti spokojenosti byla nepovinná otevřená a zněla: „Jaké změny by 

zvýšily Vaši spokojenost v práci?“: „Schopnější vedení, jednodušší struktura hierarchie 

nadřízenosti, různorodější práce, vyšší mzda, možnost kariérního růstu, stravenky.“, 

„Více informací od vedoucích, celkově lepší vedení procesu.“, „Propracovanější způsob 

odměňování.“, „Vyšší hodinová mzda.“, „Zrušení open space, lepší organizace 

a rozdělování práce v rámci celé AK.“ 

4.5 Open space 

Hned první otázka z oblasti „open space“ se ptá na to, jestli zaměstnancům vyhovuje 

open space? Většina pracovníků je nespokojených. Konkrétně 52 % řeklo, že jim 

nevyhovuje, 24 % spíše nevyhovuje a 24 % spíše vyhovuje. Nikdo nesouhlasil 

s výrokem, že mu open space vyhovuje. Dle mého názoru je to způsobeno tím, 

že v rámci otevřeného prostoru se pracovníci navzájem vyrušují a nemohou se 

dostatečně soustředit na svou práci, překřikují se. Zároveň je open space nevhodné 

v tom, že se rychleji šíří nemoci. Jediné uzavřené prostory, vyjma toalet, jsou místnosti 

pro porady, které jsou prosklené. 

 

Graf 16: Open space (Zdroj: www.survio.cz) 
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Úplně poslední otázka v dotazníku zněla: „Jste spokojen/a s prostředím, ve kterém 

pracujete, co se týče vzhledu?“ Víc jak polovina zaměstnanců, celkem 54 %, 

odpověděla, že jsou nebo spíše jsou spokojeni s prostředím, ve kterém pracují, co 

se týče vzhledu a 36 % spíše není nebo není spokojeno. 

 

Graf 17: Spokojenost s prostředím, co se týče vzhledu (Zdroj: www.survio.cz) 
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4.6 Shrnutí dotazníkového šetření 

4.6.1 Obecná část 

Z dotazníkového šetření vyšlo najevo, že advokátní kancelář je tvořena převážně 

ženami na všech pozicích, přičemž muže můžeme najít na pozicích koncipient, 

brigádník i administrativní pracovník ve velmi malém zastoupení. 75 % koncipientů 

je ve věku 26 – 35 let a zbylých 25 % ve věku do 25 let, přičemž všichni mají 

vysokoškolské právní vzdělání. Většina administrativních pracovníků je ve věku 26 – 

35 let a 50 % z nich má vzdělání středoškolské a 50 % má vystudovanou vysokou školu. 

Věkově jsou brigádníci v 50 % do 25 let a 26 – 35 let zbylých 50 %, přičemž víc jak 

75 % má střední školu a ostatní mají vysokou školu. Všichni koncipienti jsou 

zaměstnáni na hlavní pracovní poměr na plný úvazek, stejně tak většina 

administrativních pracovníků. Jen malé procento administrativních pracovníků 

je zaměstnáno na hlavní pracovní poměr na částečný úvazek.   

4.6.2 Motivační program a motivace od nadřízeného 

Co se týče dotazu na motivační program, tak třetina koncipientů není ani spokojena, 

ani nespokojena, třetina je spíše spokojena a třetina spíše nespokojena. Administrativní 

pracovníci jsou ve většině případů spíše nespokojeni až nespokojeni, zbylí jsou spíše 

spokojeni nebo nejsou ani spokojeni, ani nespokojeni. Brigádníci jsou převážně 

nespokojeni s motivačním programem. K dotazu motivace od nadřízeného koncipienti 

odpověděli, že třetina je dostatečně motivována od svého nadřízeného, třetina není 

a třetina se nemůže rozhodnout, jestli je či není dostatečně motivována svým 

nadřízeným. Většina administrativních pracovníků se k této otázce vyjádřila tak, 

že spíše nejsou dostatečně motivováni od svého nadřízeného. Brigádníci jsou převážně 

názoru, že ani nesouhlasí, ani souhlasí s výrokem, že jsou dostatečně motivováni svým 

nadřízeným, ostatní spíše nesouhlasí.  

4.6.3 Benefity, odměňování a další podněty související s motivací a spokojeností 

Preference benefitů z pohledu koncipientů bylo v následujícím pořadí: flexibilní 

pracovní doba, 3 sick days, 5 týdnů dovolené, home office, služební mobil a služební 

notebook. Administrativní pracovníci seřadili benefity následovně: 5 týdnů dovolené 

se dělí na prvním místě s flexibilní pracovní dobou, na druhém a pátém místě se půl na 

půl dělí služební mobil a home office, na dalším místě jsou 3 sick days a na posledním 

místě se stejně jako u koncipientů nachází služební notebook. Žebříček preferencí 
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benefitů z pohledu brigádníků je v tomto pořadí: flexibilní pracovní doba, 3 sick days, 

služební mobil, 5 týdnů dovolené, služební notebook a home office. Pravomoc 

a odpovědnost je pro všechny druhy pozic důležitá až spíše důležitá. Dobrý pracovní 

tým je pro všechny pozice velmi důležitý. Osoba přímého nadřízeného je pro všechny 

pozice průměrně důležitá. Zodpovědná práce je pro všechny pozice spíše důležitá 

až důležitá. Uplatnění znalostí a dovedností je pro všechny důležité až spíše důležité. 

Jistota pracovního místa je taktéž pro všechny důležitá až spíše důležitá. Neformální 

vztahy na pracovišti jsou průměrně důležité pro všechny pozice. Pochvala a uznání 

je pro koncipienty a administrativní pracovníky průměrně důležitá až spíše důležitá 

a pro brigádníky důležitá až spíše důležitá. Příjemné pracovní prostředí je pro 

koncipienty a administrativní pracovníky důležité až spíše důležité a pro brigádníky 

průměrně důležité až důležité. Pružná pracovní doba je pro koncipienty spíše důležitá, 

pro administrativní pracovníky důležitá a pro brigádníky důležitá až spíše důležitá. Sick 

days jsou pro koncipienty spíše důležité, pro administrativní pracovníky důležité 

až spíše důležité a pro brigádníky méně důležité. Home office je pro všechny průměrně 

důležitý až méně důležitý. Služební telefon je pro všechny méně důležitý až nedůležitý. 

Služební notebook je pro všechny v rozpětí průměrně důležitý až nedůležitý. Firemní 

akce nejsou pro zaměstnance důležité. Zpětná vazba je pro koncipienty a brigádníky 

spíše důležitá až průměrně důležitá, pro administrativní pracovníky důležitá až spíše 

důležitá. Firemní vzdělávání je pro všechny spíše důležité až průměrně důležité 

a odměny jsou pro všechny velmi důležité až spíše důležité. Otázka týkající se podnětů, 

které by mohly být navrženy k lepší motivaci a spokojenosti zaměstnanců vyšly 

následovně. Výuka cizích jazyků je pro administrativní pracovníky a brigádníky 

nejdůležitější a pro koncipienty důležitá až průměrně důležitá. Dotované stravování 

je pro koncipienty spíše důležité, pro administrativní pracovníky důležité a pro 

brigádníky důležité až spíše důležité. Životní pojištění hrazené zaměstnavatelem je pro 

koncipienty a brigádníky průměrně důležité až spíše nedůležité a pro administrativní 

pracovníky průměrně důležité. Služební vůz s možností využívání k osobním účelům 

je pro polovinu koncipientů důležité až spíše důležité a pro druhou polovinu nedůležité, 

pro administrativní pracovníky průměrně důležité až nedůležité a pro brigádníky spíše 

důležité až průměrně důležité. Odměna pro životní jubilea je pro koncipienty spíše 

důležitá až průměrně důležitá, pro administrativní pracovníky průměrně důležitá 

až nedůležitá, pro část brigádníků důležitá až spíše důležitá a pro část nedůležitá. 

Dotované kulturní akce jsou pro koncipienty spíše důležité, pro administrativní 
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pracovníky průměrně důležité a pro brigádníky průměrně důležité až nedůležité. 

Dotované sportovní akce jsou proč část koncipientů spíše důležité a pro část spíše 

nedůležité, pro administrativní pracovníky průměrně důležité a pro brigádníky 

průměrně důležité až nedůležité. Koutek pro děti je pro všechny nedůležitý. Variabilní 

složka mzdy je pro koncipienty spíše důležitá až průměrně důležitá, pro administrativní 

pracovníky spíše důležitá a pro brigádníky důležitá až průměrně důležitá. Zajímavý 

soudní případ je pro koncipienty spíše důležitý až průměrně důležitý, pro 

administrativní pracovníky průměrně důležitý až nedůležitý a pro brigádníky průměrně 

důležitý. Ohledně dotazu, zda je pro zaměstnance dostatečně motivující systém 

odměňování, odpověděla polovina koncipientů, že spíše ano a druhá spíše ne, 

administrativní pracovníci spíše ne až ne a brigádníci polovina spíše ano a druhá 

polovina spíše ne. V otevřené nepovinné otázce týkající se toho, co by zaměstnance více 

motivovalo, odpověděli hlavně administrativní pracovníci a brigádníci, kteří se shodli 

na vyšší finanční odměně a koncipienti k tomu ještě dodali kariérní růst, zpětnou vazbu 

a vzdělání. 

4.6.4 Spokojenost 

Administrativním pracovníkům nejvíce vadí výše odměny za práci, vztahy mezi 

spolupracovníky a chování vedoucího, absolutní nezájem středního a vyššího 

managementu. Naopak se administrativním pracovníkům líbí vztahy mezi 

spolupracovníky, náplň práce a flexibilní pracovní doba. Koncipientům nejvíce vadí 

náplň práce, prostředí na pracovišti a chování vedoucího. Líbí se jim vztahy mezi 

spolupracovníky a flexibilní pracovní doba. Brigádníkům nejvíce vadí náplň práce, výše 

odměny za práci a chování nadřízených. Kvitují flexibilní pracovní dobu a vztahy mezi 

spolupracovníky. K dotazům, zda pracovníci mohou přijít s vlastním názorem 

a komunikovat ho a zda to nadřízený zohledňuje při rozhodování, koncipienti 

odpověděli, že spíše mohou dojít s vlastním názorem a nadřízený ho někdy bere 

v potaz, administrativní pracovníci také mohou přijít s vlastním názorem, ovšem 

nadřízení ho zřídka berou v úvahu a brigádníci mohou přijít s vlastním názorem 

a nadřízení ho někdy až zřídka zohledňují při rozhodování. Se vzděláním a rozvojem 

nejsou koncipienti spokojeni, administrativní pracovníci jsou spíše spokojeni 

a brigádníci jsou průměrně spokojeni. S odměňováním jsou koncipienti spíše spokojeni 

a administrativní pracovníci s brigádníky jsou spíše nespokojeni. Koncipienti 

si pochvalují pracovní vztahy, se kterými jsou spíše spokojeni, administrativní 
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pracovníci a brigádníci jsou spíše spokojeni až průměrně spokojeni. S péčí 

o zaměstnance jsou všichni zaměstnanci tak průměrně spokojeni. Se stylem řízení jsou, 

z pohledu koncipientů a administrativních pracovníků, průměrně spokojeni až spíše 

nespokojeni a brigádníci jsou spíše spokojeni až průměrně spokojeni. S komunikací 

a informovaností jsou všichni zaměstnanci průměrně spokojeni až spíše nespokojeni. 

V otevřené nepovinné otázce týkající se toho, co by zaměstnance udělalo spokojenější, 

se koncipienti vyjádřili tak, že by chtěli schopnější vedení, možnost kariérního růstu, 

různorodější práci, stravenky a zrušení open space. Administrativní pracovníci 

a brigádníci by ocenili lepší systém odměňování a vyšší mzdu, lepší informovanost 

a komunikaci, různorodější práci. 

4.6.5 Open space 

Velké většině všech zaměstnanců advokátní kanceláře nevyhovuje open space až spíše 

nevyhovuje. Co se týče spokojenosti s prostředím, tak koncipienti jsou spíše spokojeni, 

administrativní pracovníci jsou spíše spokojeni až spokojeni a brigádníci jsou rozděleni 

na dvě poloviny, kdy jedné spíše vyhovuje prostředí, co se týče vzhledu a druhé 

polovině spíše nevyhovuje. 
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5 Návrhy advokátní kanceláři 

K fungování jakékoliv organizace jsou nutné následující základní zdroje – materiálové, 

finanční a lidské. Lidské zdroje jsou nejdůležitější, protože využívají finanční 

a materiálové zdroje. Z toho důvodu je nutné zaměstnance motivovat. Dále musí být 

pracovníci v organizaci spokojení, aby neměli potřebu změnit své pracovní 

místo/organizaci. Motivace a spokojenost zaměstnanců ovlivňuje i jejich pracovní 

výkon. Navrhovaná řešení vycházejí z dotazníkového šetření, které bylo analyzováno 

v předchozí kapitole. Návrhy jsou zaměřeny na zvýšení motivace a spokojenosti 

zaměstnanců i brigádníků advokátní kanceláře. 

Zaměstnanci advokátní kanceláře jsou koncipienti, administrativní pracovníci 

a dále brigádníci. Každá skupina má jiné požadavky na zlepšení motivace 

a spokojenosti, proto jsou návrhy pro každou skupinu vytvořeny zvlášť tam, kde se 

požadavky liší.  

5.1 Motivační program a motivace od nadřízeného 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že všechny skupiny pracovníků jsou spíše 

nespokojeni s motivačním programem advokátní kanceláře, proto je třeba ho zlepšit, 

protože motivační program do jisté míry ovlivňuje výkon a také spokojenost každého 

zaměstnance. Vzhledem k tomu, že každá skupina vyžaduje jiné přístupy k motivování 

z pohledu pozice, je třeba rozlišit tyto motivační přístupy pro každou skupinu zvlášť. 

Kde se požadavky na zlepšení motivačního systému neliší, shrnula jsem je dohromady. 

Prvky, které mají pomoci ke zlepšení motivačního programu a spokojenosti 

zaměstnanců jsou řešeny v následující podkapitole Benefity, odměňování a další 

podněty související s motivací a spokojeností. 

5.1.1 Motivace od nadřízeného 

Většina zaměstnanců odpověděla, že si nepřijdou dostatečně motivováni od svého 

nadřízeného. S největší pravděpodobností je to způsobeno nedostatečným zájmem 

nadřízených o své podřízené a to, že nejsou dostatečně informováni, nadřízení s nimi 

téměř vůbec nekomunikují a neberou příliš v úvahu názory podřízených a jejich návrhy 

na řešení různých problémů, především u administrativních pracovníků. Dále vymizela 

zpětná vazba, která byla v dřívějších letech pravidelně prováděna každého čtvrt roku, 
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kde byl probrán pracovní výkon zaměstnance, výše jeho finanční odměny a zároveň 

i zaměstnanec se mohl vyjádřit, co si myslí o názoru nadřízeného. 

Návrh na zlepšení: Vnitřní motivace je takový typ motivace, kde nedochází k formě 

peněžité nebo jinak hmotné formě stimulu. Vhodným přístupem k vnitřní motivaci 

v tomto případě je zapojit zaměstnance do rozhodování o práci jím vykonávané, 

čím dojde k tomu, že v zaměstnanci bude vyvolán pocit důležitosti, který ho může 

evokovat k lepšímu pracovnímu výkonu a zároveň i spokojenosti. Také doporučuji 

zaměstnance více informovat o různých aspektech s jeho prací spojených a úspěchy 

a neúspěchy advokátní kanceláře. Důležitá je komunikace se zaměstnanci, zjišťování 

jejich názorů k různým problémům, které se řeší a brát jejich názory v úvahu, zajímat 

se o zaměstnance jako samotné, s čím jsou či naopak nejsou spokojeni. V případě 

spokojenosti nadřízeného s podřízeným vyjádřit pochvalu a uznání. Pochvala je typem 

nefinanční morální motivace, pro některé zaměstnance může být velice důležitá, 

v některých případech může být důležitější než finanční motivace. S pochvalou je úzce 

spojeno i uznání. Tento typ motivace je velmi důležitý. Vytváří v zaměstnancích 

sebedůvěru, když jsou podřízeným chválení, také podněcuje jejich vnitřní motivaci. 

Znovu bych zavedla pravidelnou zpětnou vazbu každé tři měsíce, kde budou 

zaměstnanci hodnoceni z pohledu jejich výkonnosti, splnění cílů, které měli, spolupráce 

s kolegy a jiné. Podle toho se budou odvíjet čtvrtletní odměny a zaměstnanec alespoň 

bude vědět, z jakého důvodu má právě takovou výši odměny a bude se moci k tomu 

vyjádřit, případně obhájit svou práci. Bude zde moct také vyjádřit svůj názor 

a spokojenost či nespokojenost s různými pracovními aspekty. Zapojení pracovníka 

do rozhodování, informování pracovníka, komunikace a zájem o pracovníka, pochvala 

a uznání a pravidelná zpětná vazba nic nestojí, takže tento návrh je ekonomicky 

finančně nenáročný. 

Zúčastněné osoby do návrhu na zlepšení situace týkající se motivování zaměstnanců 

jsou vedoucí týmů a jejich nadřízená, kteří mají konečné slovo v případě určování 

odměn (jak formou peněžní, tak i nepeněžní). 

5.2 Benefity, odměňování a další podněty související s motivací 

a spokojeností 

Vzhledem k tomu, že motivace a spokojenost spolu úzce souvisí, tak všechny níže 

uvedené návrhy ovlivňují obě tyto složky. Na základě odpovědí respondentů vyšlo jasně 
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najevo, že to, co zaměstnance motivuje, zároveň ovlivňuje jejich spokojenost. 

Dotazníkové šetření poskytlo dostatek informací k provedení změn v benefitech, 

odměňování a dalších podnětech souvisejících s motivací a spokojeností. Pro lepší 

přehlednost jsou v tabulce znázorněny největší přednosti a nedostatky. 

Tabulka 1: Přednosti a nedostatky ovlivňující motivaci a spokojenost (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Přednosti Nedostatky 

Flexibilní pracovní doba Výuka cizích jazyků 

3 sick days Firemní vzdělávání 

5 týdnů dovolené Dotované stravování 

Home office Odměny 

Služební mobil Různorodá náplň práce 

Služební notebook  

V tabulce je vidět, jaké přednosti a nedostatky ovlivňují motivaci a spokojenost 

zaměstnanců advokátní kanceláře.  

5.2.1 Výuka cizích jazyků a firemní vzdělávání 

Kvalitní školení a rozvoj v systému odměn nenapomůžou pouze k motivaci 

zaměstnanců, ale také podporují růst znalostí a dovedností potřebných nejen 

k provádění výkonu práce. Pro toto doporučení vycházím z vyhodnocení dotazníkového 

šetření, kdy většina pracovníků projevila zájem o výuku cizích jazyků a koncipienti také 

o firemní vzdělávání, které je pro ně důležité k získání znalostí ze všech oblastí práva 

k úspěšnému složení advokátních zkoušek a lepším pracovním výkonům. Jedná 

se o nástroj rozvoje zaměstnanců ve smyslu zdokonalování, rozšiřování a prohlubování 

znalostí. Výhodou implementace vzdělávání je, že koncipienti dokážou lépe vykonávat 

svoji práci, protože získají další důležité informace k vykonávané práci. Doposud byli 

koncipienti školeni pouze povinným školením, které jim nařizuje Česká advokátní 

komora. Bohužel tato školení nejsou dostatečná a koncipienti nedostanou všechny 

potřebné informace.  
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Návrh na zlepšení: Advokátní kancelář se nachází ve stejné budově a na stejném patře 

jako její klient, který svým zaměstnancům zařizuje kurz výuky anglického jazyka. 

Doporučuji zjistit počet zaměstnanců, kteří mají zájem o výuku anglického jazyka 

a domluvit se s klientem, zda by bylo možné, aby i zaměstnanci advokátní kanceláře 

mohli docházet na kurz. Zvýšením počtu lidí v kurzu by došlo k množstevní slevě 

a advokátní kancelář by se spolu s klientem vzájemně podíleli na nákladech spojených 

s kurzem. Výuka by se prováděla v prostorách některé ze zasedacích místností, čímž by 

odpadly náklady na pronájem prostoru.  

Koncipienti projevili zájem také o firemní vzdělávání ze všech oblastí práva, aby 

se lépe orientovali, měli aktualizované informace k lepšímu výkonu práce a také 

z důvodu, že po 3 letech vykonání práce koncipienta mohou složit advokátní zkoušky, 

které se skládají ze všech oblastí práva. Česká advokátní komora sice ukládá povinnost 

koncipientům absolvovat během 3 let povinná školení, ale vzhledem k rozložení školení 

do všech let a různým změnám zákonů je třeba se pravidelně vzdělávat. Navrhuji interní 

školení samotným majitelem advokátní kanceláře, který má dlouholetou praxi a je velmi 

zkušený a vážený ve svém oboru. Kromě školení formou výuky bych doporučila i účast 

koncipientů jako pozorovatelů na soudech i z jiné oblasti práva, než kam běžně jezdí 

hájit práva klienta v oblasti vymáhání pohledávek. 
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Tabulka 2: Ekonomické zhodnocení návrhu zlepšení v oblasti vzdělávání (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Dílčí krok Finanční náročnost 

Kurz cizích jazyků 5 000 – 20 000,- Kč (v závislosti na kurzu 

a počtu zaměstnanců) 

Sestavení harmonogramu kurzů  

a školení + účast na soudech 

0,- Kč 

Školení z oblasti práva 0,- Kč 

Je nutné ve svých zaměstnancích uchovat myšlenku, že neustálé vzdělávání 

a zdokonalování je nutné pro všechny pracovníky. Pravidelným školením 

či vzděláváním je u lidí zajištěn určitý přehled o současných právních zákonech a jiných 

důležitých informacích. 

5.2.2 Dotované stravování 

Stravenky jsou v dnešní době u nás oblíbeným a pravděpodobně nejrozšířenějším 

zaměstnaneckým benefitem. Zaměstnanci advokátní kanceláře tento benefit zatím 

nemají a projevili o něj zájem. Výhodou tohoto benefitu je to, že příspěvek 

na stravování je pro firmy daňově uznatelným nákladem. Díky nové podobě vyhlášky 

ministerstva práce a sociálních věcí o změně sazeb náhrady za používání silničních 

vozidel a stravného, si mohou zaměstnavatelé odečíst až 58,- Kč v případě hodnoty 

stravenky 105,- Kč (včetně provize). 

Návrh na zlepšení: Zavedení benefitu stravenek v hodnotě 105,- Kč, díky kterým získá 

zaměstnanec 1 160,- Kč navíc, pokud bude 20 pracovních dní v měsíci a snížení 

základu daně pro zaměstnavatele. Zaměstnancům v tomto případě bude navýšena mzda 

v podobě stravenek. Plnohodnotné a vyvážené stravování má pozitivní dopad 

na produktivitu zaměstnanců a jejich zdraví. Vzhledem k hodnotě 105,- Kč je velká 

pravděpodobnost, že zaměstnanci nebudou muset připlácet nic za oběd koupený 

za stravenku v případě objednání menu v restauraci, které se v Brně obvykle nachází 

v rozmezí 90 – 110,- Kč. 
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Tabulka 3: Ekonomické zhodnocení návrhu dotovaného stravování (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Dílčí krok Finanční náročnost 

Stravenky v hodnotě 105,- Kč 1 160,- Kč/os./měs. 

5.2.3 Kvartální odměny 

Koncipienti a administrativní pracovníci dostávají kvartální odměny, které 

jsou maximálně ve výši 20 % z hrubé mzdy. Empirickým pozorováním během roku a tři 

čtvrtě bylo zjištěno, že kvartální odměny mají vliv na motivaci a spokojenost 

zaměstnanců. Bohužel výše odměn není příliš závislá od výkonu, ale spíš dle osobních 

sympatií vedoucích zaměstnanců, kteří rozhodují o výši odměn, což negativně ovlivňuje 

spokojenost a motivaci některých zaměstnanců a do jisté míry i vztahy na pracovišti. 

Dosavadní systém odměňování tak neplní účel motivace, pro který jsou odměny 

vypláceny, ba naopak vede ke zhoršení pracovních vztahů a celkového pracovního 

klima na pracovišti. Nejen že respondenti většinou odpovídali, že nejsou dostatečně 

motivováni, neboť odměňování neodpovídá výkonu, ale další nevýhodou takto 

vedeného odměňování je to, že jde o neefektivní vynakládání peněžních prostředků. 

Je vhodné přesně specifikovat, co se od zaměstnanců očekává, že by měli vykonávat 

a naopak, co je nežádoucí.  

Návrhy na zlepšení: Zavedením benefitu dotované stravování, kterým dojde k navýšení 

měsíční mzdy o 1 160,- Kč a u administrativních pracovníků navíc zvýšením měsíční 

mzdy o 2 550,- Kč, bych snížila výši kvartálních odměn. V případě koncipientů bych 

navrhovala kvartální odměny ve výši maximálně 15 %, v případě administrativních 

pracovníků maximálně 10 %. Vyšší procento kvartálních odměn u koncipientů navrhuji 

z toho důvodu, že jezdí na soudy, zastupují klienta a hájí jeho zájmy a mají vyšší 

zodpovědnost. Důležité je, aby výše odměny byla objektivní, nikoliv subjektivní 

a odrážela skutečnou výkonnost a splnění cílů zaměstnanců, které mají na každé 

čtvrtletí stanovené a také počet a složitost případů, které řeší (v případě koncipientů). 

Kvartální odměny by se měly řešit u kvartálních pohovorů, kde dochází ke zpětné vazbě 

nadřízených podřízeným a zároveň by podřízení měli dostat možnost se vyjádřit k této 

výši kvartální odměny a svému výkonu práce. 
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Tabulka 4: Ekonomické zhodnocení návrhu na kvartální odměny (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

Zúčastněné osoby do návrhu na zlepšení situace týkající se kvartálních odměn jsou, 

stejně jako u návrhu na zlepšení v oblasti motivování nadřízenými, vedoucí týmů 

a jejich nadřízená, kteří mají konečné slovo v případě určování odměn (jak formou 

peněžní, tak i nepeněžní). 

5.2.4 Různorodá náplň práce u koncipientů 

Každému koncipientovi je při nástupu přidělena určitá oblast práce (žaloby, exekuce, 

insolvence, incidenty, speciální projekty, „auta“), kterou vykonává po celou dobu 3 let, 

než jde k advokátním zkouškám. Vzhledem k tomu, že jsou koncipienti u advokátních 

zkoušek zkoušeni ze všech oblastí práva a během vykonávání práce koncipienta mají 

získat zkušenosti ze všech právních oblastí, jsou koncipienti nespokojeni s náplní práce, 

kterou vykonávají, protože jsou zaměřeni pouze na jednu oblast. 

Návrh na zlepšení: K důvodné nespokojenosti ze strany koncipientů navrhuji, aby byla 

náplň práce různorodější, respektive aby byla rozvržena tak na dobu 3 let, aby si 

koncipienti vyzkoušeli práci ve všech oblastech. Tím získají potřebné zkušenosti 

z různých oblastí, zjistí, co je jak náročné, jak se u čeho postupuje a další. Zároveň 

dojde ke zlepšení spokojenosti a motivaci zaměstnanců, kteří nebudou mít potřebu 

Dílčí krok Finanční náročnost 

Kvartální odměna koncipientů bez soc.  

a zdrav. poj. 

0 – 3000,- Kč/os./3 měsíce 

Kvartální odměna koncipientů se soc.  

a zdrav. poj. 

0 – 4 020,- Kč/os./3 měsíce 

Kvartální odměna admin. pracovníků bez 

soc. a zdrav. poj. 

0 – 1 950,- Kč/os./3 měsíce 

Kvartální odměna admin. pracovníků se 

soc. a zdrav. poj. 

0 – 2 613,- Kč/os./3měsíce 
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hledat jinou advokátní kancelář, která by jim poskytla tolik pro ně potřebné zkušenosti 

a nebudou si moct navzájem závidět určitý druh práce. 

Tabulka 5: Ekonomické zhodnocení návrhu různorodosti náplně práce (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Dílčí krok Finanční náročnost 

Různorodá náplň práce 0,- Kč 

5.3 Open space 

Vzhledem k tomu, že z dotazníkového šetření vyšlo najevo, že zaměstnanci nejsou 

spokojeni s prostředím open space, doporučila bych do vzdálenější budoucnosti přesun 

do jiného objektu, kde budou klasické kanceláře. Povede to k větší soustředěnosti 

zaměstnanců z důvodu klidu na pracovišti, snížení častého rozšiřování nemocí mezi 

zaměstnanci a tím i vyššímu výkonu práce. Měsíční pronájem prostoru s dostatečným 

počtem kanceláří pro všechny zaměstnance by vyšel zhruba na 80 000,- Kč. Tedy 

960 000,- Kč za rok. 

5.4 Shrnutí návrhové části 

Bylo doporučeno hned několik návrhů, které mají vést ke zlepšení motivace 

a spokojenosti zaměstnanců advokátní kanceláře vycházející z dotazníkového šetření. 

Návrhy mohou být použity jednotlivě, nebo v kombinaci.  

V případě, že advokátní kancelář přijme všechna mnou navržená opatření a doporučení, 

bude celková výše nákladů bez sociálního a zdravotního pojištění činit 339 080,-Kč 

až 579 080,- Kč za rok. Celková výše nákladů se sociálním a zdravotním pojištěním 

je 339 080,- Kč až 655 580,- Kč. 

Úspora nákladů vlivem snížení kvartálních odměn u koncipientů a administrativních 

pracovníků je ve výši 123 000,- Kč (36 000,- Kč + 87 000,- Kč) bez sociálního 

a zdravotního pojištění a 203 580,- Kč (87 000,- Kč + 116 580,- Kč) včetně sociálního 

a zdravotního pojištění. Snížení daně zavedením benefitu dotovaného stravování bude 

o 677 280,- Kč.   
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Závěr 

Diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení motivace a s ní úzce související 

spokojenost zaměstnanců advokátní kanceláře, která má vést i ke zvýšení výkonu 

zaměstnanců. Motivace je jedním z klíčových faktorů, který by měl řešit každý vedoucí, 

ať už se jedná o vedoucího jako zaměstnavatele, či vedoucího nějakého týmu. Pokud 

chce být podnik na trhu úspěšný a dosahovat vytečených cílů, potřebuje nejen dostatek 

materiálu, finančních a informačních zdrojů, ale také správně motivované a spokojené 

zaměstnance, kteří práci vykonávají. Aby motivační faktory působily na zaměstnance 

tím správným efektem, je důležité nastavit správný motivační systém. Ten je zapotřebí 

navrhnout podle přání zaměstnanců, čeho je docíleno komunikací s nimi. 

Cílem diplomové práce bylo za pomoci dotazníkového šetření mezi zaměstnanci 

a brigádníky advokátní kanceláře zanalyzovat spokojenost zaměstnanců se současným 

motivačním systémem a jeho nedostatky a navrhnout taková opatření, která povedou 

ke zvýšení pracovní motivace a spokojenosti. 

Teoretická část práce je zaměřena na teoretickou oblast spojenou s motivací, 

leadershipem, pracovní spokojeností a také prostředí „open space“, které je využito 

právě v advokátní kanceláři. Informace obsažené v teoretické části byly využity 

při sestavování konkrétních návrhů motivačního programu pro advokátní kancelář. 

V praktické části je popsána samotná advokátní kancelář, řízení lidských zdrojů, 

prostředí společnosti a motivační systém. Aby mohlo dojít k analýze dosavadního 

motivačního systému a tím zjištění jeho nedostatků a spokojenosti zaměstnanců, bylo 

potřeba nejprve sestavit dotazník, který byl sestaven z otázek zabývajících se osobními 

informacemi, motivací zaměstnanců aktuálním motivačním programem, nadřízeným, 

benefity a dalšími aspekty týkající se motivace a spokojenosti zaměstnanců a pro 

informaci navíc i spokojeností s prostředím open space. Dále jsem využila své téměř 

dvouleté praxe v této advokátní kanceláři a pro upřesnění a doplnění informací 

rozhovorů s některými zaměstnanci ze všech druhů pozic. Ze všech informací 

vyplynulo, že zaměstnanci nejsou příliš spokojeni s motivačním programem, s motivací 

od nadřízených a jejich chováním, komunikací a informovaností, s odměňováním, 

náplní práce a prostředím open space. Naopak jsou spokojeni s flexibilní pracovní 

dobou, 3 sick days, 5 týdny dovolené a možností občas pracovat i z domu, takzvaný 

home office.  
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Jelikož z dotazníkového šetření vyplývají požadavky jak na peněžní, tak i na nepeněžní 

prvky motivace, tato situace je zohledněna při tvorbě návrhů. K odstranění nedostatků 

a tím zvýšení spokojenosti zaměstnanců z pohledu motivace od nadřízených, kdy 

v tomto případě se jedná přímo o demotivační faktor, bylo navrhnuto zlepšení 

pracovního procesu prostřednictvím zlepšení komunikace a informovanosti mezi 

zaměstnanci a vedoucími pracovníky a opětovné zavedení zpětné vazby každé 3 měsíce, 

kde dojde ke zhodnocení pracovního výkonu zaměstnance a naopak i vyjádření 

zaměstnance k názoru nadřízeného. Z důvodu projevení zájmu zaměstnanců o firemní 

vzdělávání, a to jak cizích jazyků, tak z oblasti práva, je jedním z návrhů i právě toto 

řešení. Firemní vzdělávání z oblasti práva by bylo poskytnuto koncipientům, kteří 

se potřebují neustále vzdělávat k lepším výsledkům práce a také z důvodu, aby pro ně 

bylo snazší úspěšně vykonat advokátní zkoušky po odpracované tříleté praxi 

koncipienta. Většina zaměstnanců projevila zájem o dotované stravování, které 

je v dnešní době jedním z nejčastějších a nejoblíbenějších benefitů a zároveň jsou 

daňově uznatelným základem daně, proto se i tento benefit nachází v návrzích. 

Kvartální odměny, které se týkají koncipientů a administrativních pracovníků jsem 

nepatrně snížila z důvodu zavedení stravenek. Posledním návrhem týkající se pouze 

práce koncipientů, je různorodější náplň práce, aby si mohli vyzkoušet za dobu 

vykonávání koncipientské praxe všechny možné oblasti práva, které analyzovaná 

advokátní kancelář nabízí a tím se zlepšila jejich spokojenost a větší pravděpodobnost 

úspěchu u advokátních zkoušek. 

Zavedením návrhových opatření může advokátní kancelář docílit zlepšení motivace 

a spokojenosti zaměstnanců a tím i dosáhnout jejich vyšší výkonnosti, což je důležité 

k dosahování firemního zisku, a snížení fluktuace.   
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Příloha č. 1 – Dotazník 

Dobrý den, 

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je 

anonymní a bude použit pro účely Diplomové práce. Z výsledků vytvořím návrhy na 

zlepšení motivace a spokojenosti zaměstnanců v naší advokátní kanceláři, proto Vás 

prosím o jeho vyplnění. 

Předem moc děkuji za Váš čas a ochotu. 

Monika Brázdilová 

1. Vaše pohlaví žena   

muž 

2. Váš věk  do 25 let  

26 – 35 let  

36 – 50 let  

51 a více 

3. Vaše dokončené vzdělání  Základní škola   

Střední škola  

Vysoká škola 

4. Vaše pozice v advokátní kanceláři  Vedoucí   

 Koncipient   

 Administrativní pracovník   

 Brigádník 

5. Typ úvazku  HPP na plný úvazek 

HPP na částečný úvazek 

Brigádník 

6. Do jaké míry jste spokojen/a s motivačním programem advokátní kancelář? 

Spokojen/a   

Spíše spokojen/a   

Ani spokojen/a, ani nespokojen/a   

Spíše nespokojen/a   

Nespokojena 

 



 

II 

 

7. Myslíte si, že jste od svého nadřízeného dostatečně motivován/a? 

Souhlasím   

Spíše souhlasím   

Ani nesouhlasím, ani souhlasím   

Spíše nesouhlasím   

Nesouhlasím 

8. Jak jste spokojen/a se stávajícími benefity? (seřaďte dle důležitosti) 

Služební notebook   

Služební mobil   

5 týdnů dovolené   

3 sick days   

Flexibilní pracovní doba   

Home office 

9. Jak moc jsou pro Vás důležité (1 – nejdůležitější; 5 – nedůležité)? 

Pravomoc, odpovědnost 

Dobrý pracovní tým 

Osoba přímého nadřízeného 

Zodpovědná práce 

Uplatnění znalostí a dovedností 

Jistota pracovního místa 

Neformální vztahy na pracovišti 

Pochvala, uznání 

Příjemné pracovní prostředí 

Pružná pracovní doba 

Sick days 

Home office 

Služební telefon 

Služební notebook 

Firemní akce 

Zpětná vazba 

Firemní vzdělávání 

Odměny 
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10. Jak moc by pro Vás byly důležité (1 – nejdůležitější; 5 – nejméně důležité)? 

Výuka cizích jazyků 

Dotované stravování 

Životní pojištění hrazené firmou 

Služební vůz i k soukromým účelům 

Odměny pro životní jubilea 

Dotované kulturní akce 

Dotované sportovní akce 

Koutek pro děti s chůvou 

Variabilní složka mzdy 

Účast na zajímavém soudním případu 

11. Je pro Vás současný model odměňování dostatečně motivující? 

Ano   

Spíše ano   

Spíše ne   

Ne 

12. Sdělte prosím, co by Vás motivovalo k lepším výsledkům: 

13. Co Vám na práci v advokátní kanceláři nejvíce vadí? (více možných odpovědí) 

Výše odměny za práci 

Chování vedoucího 

Prostředí na pracovišti 

Vztahy mezi spolupracovníky 

Vztahy s vedoucím 

Náplň práce 

Školení 

Jiná 

14. Co se Vám na práci nejvíce líbí? (více možných odpovědí) 

Výše odměny za práci 

Chování vedoucího 

Prostředí na pracovišti 

Vztahy mezi spolupracovníky 

Vztahy s vedoucím 



 

IV 

 

Náplň práce 

Flexibilní pracovní doba 

Školení 

Jiná 

15. Máte možnost přijít s vlastním názorem a otevřeně komunikovat o tom, co si 

myslíte?  Ano   

Spíše ano   

Spíše ne   

Ne 

16.  Zohledňuje nadřízený Váš názor při rozhodování?  Vždy   

 Někdy   

 Zřídka   

 Nikdy 

17. Jak jste spokojen/a s následujícími okolnostmi Vaší práce (1 – spokojena; 5 – 

nespokojena)? 

Vzdělávání a rozvoj 

Odměňování 

Pracovní vztahy 

Péče o zaměstnance 

Styl řízení 

Komunikace a informovanost 

18. Jaké změny by zvýšily Vaši spokojenost v práci? 

19. Vyhovuje Vám open space?  Ano  

Spíše ano   

Spíše ne    

Ne 

20. Jste spokojen/a s prostředím, ve kterém pracujete, co se týče vzhledu? 

Ano  

Spíše ano   

Spíše ne  

Ne 

 


