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ABSTRAKT 

Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout změny konceptu motivačního systému 

v podniku. Nejdříve je v rámci teoretické části práce vysvětlena teorie motivace, která je 

doplněna informacemi o efektivitě motivačních systémů. Praktická část se zaměřuje 

na analýzu motivačního systému. Nejdříve byl proveden rozhovor s manažerem řízení 

lidských zdrojů, který poskytl informace o charakteristice podniku a jeho motivačním 

systému. Aby bylo možné získat i názor zaměstnanců, byl následně proveden výzkum 

v podobě dotazníkového šetření. Výstupem práce jsou doporučení pro změnu 

motivačního systému, která povedou k minimalizování pravděpodobných příčin 

fluktuace zaměstnanců a k navýšení spokojenosti s jednotlivými aspekty motivačního 

systému. 

ABSTRACT 

The aim of this Master's thesis is to propose changes of motivational system 

in the company. Theoretical part describes motivational theory concepts including 

information about motivational systems efficiency. Empirical part is focused on analysis 

of motivational system. First there was an interview with human resources manager, 

who gave us information about characteristics and motivational system of this company. 

Second step was to find out more opinions from employees, therefore it was necessary 

to realize a research in form of questionnaire. Final outcome of this thesis is to 

recommend some changes of current motivational system. These proposals will 

minimize the most likely causes of labour fluctuation and it will also increase the 

satisfaction with particular aspects of motivational system. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Řízení lidských zdrojů, motivace, stimulace, motivační teorie, výzkum, odměňování, 

budování vztahů, osobní rozvoj. 

KEY WORDS 

Human Resources Management, motivation, stimulation, motivational theory, research, 

remuneration, relation building, personal developement. 
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ÚVOD 

Motivace je proces, který umožňuje pohyb, změnu, akci a je mnohdy spojována s úsilím 

jednoho nebo více jedinců. Zároveň je motivace jedním ze základních pracovních cílů, 

kdy je záměrem vytvořit určité chování, jež se odráží na výkonnosti podniku. Je 

otázkou, jaké stimuly aktivovat, aby bylo možné vytvořit v pracovnících hnací motor, 

který je povede směrem k cílům podniku a zároveň poskytne i pocit uspokojení. Pokud 

je pocit spokojenosti propojen ještě s užitečností a s vyšším smyslem práce, je možné 

vybudovat v podniku motivaci zaměstnanců založenou na pevných základech. Takové 

základy budují vztahy, podporu a loajálnost, což směřuje zaměstnance k vnitřnímu 

odhodlání plnit další cíle s trpělivostí a vytrvalostí. 

Motivace může být jedním z klíčových faktorů úspěchu, proto se v diplomové práci 

zaměřím na teorii motivace a další moderní nástroje pro řízení lidských zdrojů směrem 

k větší spokojenosti. Aby bylo možné nastavit efektivně fungující motivační systém, je 

nutné jeho návrh podložit argumenty získanými i na základě výzkumu vnitřního 

prostředí podniku. Cílem je vyhodnotit získané informace a sestavit návrh na odstranění 

slabých stránek motivačního systému. Doporučení by měla vést k větší atraktivitě 

pracovního místa a navíc by návrh měl mít vliv na spokojenost, výkon pracovníků 

a jejich motivaci. 

Základním záměrem této práce je analyzovat zvolený motivační systém v podniku 

TechCare Česká republika s.r.o. a navrhnout změny vedoucí ke spokojenosti 

zaměstnanců. Spokojenost bude zkoumána ve třech oblastech, kdy první se 

týká odměňování, druhá vztahů na pracovišti a třetí souvisí s osobním rozvojem, což je 

v této práci považováno za základní tři pilíře motivačního systému. Druhá část práce se 

zaměřuje  na teoretická východiska, kdy budou vysvětleny pojmy související s řízením 

lidských zdrojů v souvislosti s motivací, stimulací a motivační teorií. Třetí praktická 

část zahrnuje analýzu motivačního systému, kdy bude proveden výzkum vnitřního 

prostředí podniku, což povede k navržením změn konceptu řízení lidských zdrojů. 

Metodami rozboru bude dotazníkové šetření a hloubkový individuální rozhovor. 



-11- 

 

 

CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem práce je navrhnout změny konceptu motivačního systému ve vybraném 

podniku a to na základě přínosů motivačních nástrojů ke spokojenosti zaměstnanců.  

Primárním dílčím cílem je nastavit motivační systém způsobem, jež bude mít vliv 

na spokojenost zaměstnanců a pracovní motivaci, kdy budou eliminovány nedostatky 

aktuálního stavu. Cílem teoretické části je rozebrat pojmy spojené s motivací 

a stimulací, představit teorii motivace a zaměřit se na řízení lidských zdrojů a motivační 

podnikové systémy. Cílem praktické části je vyhodnotit zejména negativní efekty 

plynoucí z aktuálních motivačních nástrojů, které budou zjišťovány prostřednictvím 

kvalitativního i kvantitativního výzkumu. Hlavní metodou analýzy informací je v první 

řadě individuální hloubkový rozhovor s manažerem řízení lidských zdrojů, který poskytl 

informace o společnosti a jejím motivačním systému. Tento jednostranný pohled 

na aktuální stav je následně doplněn průzkumem spokojenosti zaměstnanců v podobě 

dotazníkového šetření. Získané informace jsou následně vyhodnoceny a navržená 

doporučení jsou prokomunikována s koučem osobního rozvoje. Dalším cílem je nastavit 

doporučení takovým způsobem, aby byly cíle zaměstnanců v souladu s cíli firmy.  

Společnost si přeje zůstat anonymní, proto je využíván název TechCare Česká republika 

s.r.o. (dále pouze TechCare) a některá data jsou pozměněna z důvodu ochrany 

poskytnutých informací. Zdrojem informací jsou primární data, která byla získána 

na základě rozhovoru s manažerem řízení lidských zdrojů, kdy bylo zanalyzováno 

finanční odměňování i zaměstnanecké benefity, vztahy na pracovišti a podniková 

kultura, možnosti vzdělávání zaměstnanců, kariérní růst, včetně osobního rozvoje 

každého zaměstnance. Manažer neposkytl firemní dokumenty, všechny informace 

z rozhovoru byly písemně zaznamenány. 

Nejdříve byl proveden rozhovor a následovalo dotazníkové šetření, kdy byly 

vyhodnoceny nedostatky systému prostřednictvím jednoduchého výpočtu. Jednotlivé 

výsledky byly porovnávány na základě váženého aritmetického průměru (součet všech 
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údajů vydělený jejich počtem), jehož výše poukáže na spokojenost případně 

nespokojenost s danou oblastí motivačního systému. Pokud je hodnota váženého 

aritmetického průměru větší než číslo tři, poukazuje výpočet na riziko nespokojenosti, 

kterému by měla být věnována pozornost. Kvantitativní výzkum obsahuje 32 škálových 

otázek, které jsou uvedeny včetně odpovědí a výpočtů průměru v Příloze 1. 

Pro zpracování výzkumu byla využita deskriptivní statistika, kdy jsou využívány 

absolutní četnosti a vážený aritmetický průměr včetně vizualizace dat do podoby grafů. 

Ve sloupcových grafech je nespokojenost zvýrazněna červenou případně oranžovou 

barvou. Na základě výzkumu budou určeny slabé stránky, které budou řešeny 

prostřednictvím navržených doporučení, která se opírají o teorii motivace. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část se zaměřuje na témata motivace a stimulace, kdy jsou i uvedeny 

motivační teorie, ze kterých se bude vycházet při navržených doporučení. Poslední část 

je zaměřena na pracovní motivaci, kde jsou blíže prozkoumána témata související 

s motivačními systémy a to s odměňováním, vztahy na pracovišti a osobním rozvojem. 

1.1 Motivace a stimulace 

Motivace je slovo latinského původu „movere“, což znamená hýbati, pohybovati. 

Motivaci lze tedy chápat jako určité, ne vždy uvědomované vnitřní hybné síly 

(pohnutky, motivy), které jedince orientují daným směrem a vytváří v něm aktivitu. 

Na pojem motivace lze nahlížet jako na vyjádření skutečnosti, že v lidské psychice 

působí určité motivy či podněty vycházející z jeho potřeb, které ovlivňují činnost 

člověka a jeho chování i prožívání a to opakovaně takovým způsobem, že je aktivita 

udržována, o čemž hovoří i následující schéma. Úlohou motivace v procesu odstranění 

nedostatku či nadbytku je motivace ke změně. Tímto způsobem dochází 

k opakovanému chování, viz Obrázek 1.1 

Obrázek 1: Schematické znázornění vztahu potřeb, motivace a chování jednotlivce 

 

Zdroj: BEDRNOVÁ, E., I. NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení (str. 225). 

Teď budou blíže rozebrány pojmy motivace a stimulace. Jak bylo řečeno, motivace je 

vnitřní proces, který směruje člověka k určitému chování a dává mu význam. Motiv je 

zase určitá jednotlivá vnitřní psychická síla, která se stává příčinou určitého chování 

či jednání člověka, která individualizuje jeho prožívání a dává jeho činnosti 

psychologický smysl. Stimulace naopak představuje působení na psychiku jedince 

z vnějšího prostředí. Dojde ke změně psychického procesu a to vede ke změně motivace 

                                                 
1 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ. I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. 202 s. 
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a stimulem je podnět, který vnější motivaci vyvolal. Stimuly i motivy jsou různé 

dle motivačního profilu jedince (závislé i na potřebách a nedostatku či přebytku potřeb), 

což by měl zohledňovat podnikový motivační systém kvůli efektivní motivaci svých 

zaměstnanců. Každý úkol může být tedy splněn pod vlivem vnějších podnětů (stimulů), 

ale i na základě vnitřních pohnutek (motivů) a obě věci mohou působit zaráz 

a navyšovat tak dimenzi motivace i její dynamiku či ji naopak i tlumit2.  

1.2 Dimenze motivace a její dynamika  

Významným rysem motivace její působnost ve třech rovinách neboli dimenzích. 

Dimenze směru podporuje činnost jedince daným směrem a od jiných směrů ji odvrací. 

Směrová dimenze udává cíl motivace. Dimenze intenzity udává sílu motivace, kdy 

jedinec vynakládá větší či menší úsilí na dosažení cíle, který byl určen směrovou 

dimenzí. Poslední je dimenze stálosti a projevuje se ve vytrvalosti pro uskutečnění 

motivované činnosti i v případě objevení překážek. Jedinec si zachová intenzitu a směr 

a pokračuje v motivovaném chování3. 

Kromě pojmu motivace se často v literatuře objevuje i pojem aktivace, kdy je možné 

hovořit o dynamice motivace. „Míra aktivace je ukazatelem funkční pohotovosti 

organizmu, funkční pohotovosti nervové soustavy, psychiky“. Když nedojde k plnění 

cílů při aktivování energie, jež povede k motivaci, povede to k frustraci či deprivaci4. 

Jedním z druhů frustrace je konflikt psychického stavu, charakteristický střetnutím dvou 

či více vzájemně neslučitelných motivů. Stav frustrace je mnohdy provázen 

nepříjemnými emocemi, které vyvolávají blokaci motivačně uchopeného, zaměřeného 

cíle. Blokující překážka může být vnitřní, vnější či obojí. Častou překážkou je vnitřní 

blokace, která způsobuje pocit vlastní neschopnosti. Tato bariéra vede následně 

k omezené schopnosti přijmout překážku jako výzvu a jedinec není schopen s tímto 

vnitřním konfliktem pracovat, což může mít dopad na výkon zaměstnance5. 

                                                 
2 BEDRNOVÁ, E., I. NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. Str. 225 
3 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ. I. Psychologie a sociologie řízení. Str. 202. 
4 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. Str.  230. 
5 DVOŘÁKOVÁ, Z. Management lidských zdrojů. Str. 158. 
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Aby bylo možné se těmto problémům vyhnout, tak je možné tomuto předcházet a také 

řešit například koučovacími otázkami a technikami, které mohou zaměstnance opět 

namotivovat a navést tím správným směrem. Ke zvládnutí umění koučinku je 

ale základem studium teorie motivace, jejímž poznáním je možné ovlivnit lidské 

chování žádoucím směrem. Kouč testuje otázkami skryté schopnosti pracovníků 

a motivuje je k dosažení jejich individuálních i podnikových cílů. Koučovací techniky 

umožňují zaměstnancům (koučovaným) zpracovat si opět integritu osobnosti 

a přerámcovat prožívání nepříjemných emocí. Do této oblasti spadá hluboká relaxace, 

protistresová cvičeni, práci s podvědomím. Koučink je svým způsobem jednou z forem 

poradenství, která udržuje zaměstnance motivovaného. Další oblastí koučinku je práce 

s vlastní emoční inteligencí, nové formy rychlého učení a odstranění vnitřních 

intrapsychických konfliktů, které mohou bránit motivaci zaměstnance. Tímto způsobem 

lze upravovat dynamiku motivace a to potřebným směrem6. 

1.3 Řízení lidských zdrojů a motivační systém 

Pracovní motivaci lze charakterizovat jako ochotu zaměstnance vykonávat to, co se 

od jeho pracovního zařazení objektivně vyžaduje. Pracovní motivaci lze vidět jako 

snahu či úsilí lidských zdrojů podat maximální výkon, což je zároveň rozhodující faktor 

prosperity podniku 7. Pracovní motivaci lze chápat jako: 

• „Individuální vnitřní proces – je tvořen prioritami pracovníků a jejich vnitřními 

stimuly. 

• Základní manažerskou funkci, spočívající v aktivním působení na motivaci 

jednotlivých pracovníků prostřednictvím využívání znalostí o podstatě lidské 

motivace, respektive o struktuře lidských potřeb a o průběhu motivačního 

procesu, jehož jsou právě potřeby obvyklým hybatelem, 

• Navyšování pracovního výkonu. Kdy výkon je výsledkem kombinace schopností 

a motivace.“ 8 

                                                 
6 CIPRO, M. Psychoanalytické koučování: vliv nevědomé motivace na jednání koučovaného. Str. 39. 
7 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ. I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. Str. 202.  
8 TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Str. 63. 



-16- 

 

Motivace je individuální věcí každého jedince a každý je vybaven jinými motivy 

či stimuly. Z toho důvodu je nutné stanovit motivační profil jednotlivce a na základě 

toho upravit motivační systém podle individuálních potřeb zaměstnanců. Je potřeba 

stanovit, jaké jsou jejich priority a jakým motivačních faktorům přisuzují malý význam, 

k čemuž může sloužit právě výzkum spokojenosti zaměstnanců s motivačním 

systémem. „Motivační profil zaměstnance je vyjádřením relativně dlouhodobé orientace 

a preference určitých potřeb a hodnot a to v kontextu celkového zaměření osobnosti 

a jeho pracovní motivace“. Častou tendencí bývá dosažení úspěchu či seberealizace, 

která je na vrcholu Maslowovy pyramidy potřeb9. 

Z psychologického hlediska je vhodné zaměřovat se na identifikaci požadavků 

pracovníka a poznání jeho individuálních charakteristik, psychického potenciálu, 

osobnostních vlastností a potřeb. Je otázkou „v jaké míře jsou individuální předpoklady 

pracovníka ve shodě s objektivními požadavky práce a zdali je práce pro něj aktuální 

systém motivující? 10“  Další informace o motivačním systému jsou zaměřeny 

na odměňování, pracovní vztahy a osobní rozvoj, což jsou dle úvodní části práce tři 

základní pilíře, které byly určeny jako stěžejní pro následnou analýzu podniku. 

1.3.1 Formy odměňování zaměstnanců 

Řízení odměňování souvisí se strategiemi, politikami a postupy odměňování, které 

vedou k rozlišení a ocenění hodnoty na základě odvedené práce, ale i podle přínosu 

k dosažením cílů podniku či splnění týmového plánu. Odměny souvisí s rozhodováním 

o základních sazbách za určitou práci, které vychází z tržního oceňování a hodnocení 

práce a směřuje k utváření struktur odměn peněžních a nepeněžních, kam patří 

i zaměstnanecké benefity. Odměna nejsou jen peníze, měl by to být oboustranně 

akceptovatelný a efektivní systém odměňování, který povede k dosažení cílů organizace 

včetně určité produktivity v podniku. Systém odměňování by měl být spravedlivý 

k pracovníkům a zároveň umožňovat nastavit harmonické vztahy ve firmě. Moderní 

personalistika chápe odměňování v širším slova smysl a zahrnuje sem: 

                                                 
9 TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Str. 68. 
10 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ. I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. Str. 202. 
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• „Peněžní formy odměňování a jejich dělení 

• Zaměstnanecké benefity vetšinou nepeněžní 

• Povýšení pracovníka a jeho vzdělávání 

• Formální uznání a pochvaly 

• Pozvánky na slavnosti, večírky, večeře 

• Rozmanitá a zajímav práce a příjemný styl vedení podniku 

• Pověřování lidí a delegování úkolů včetně zodpovědnosti za nároční úkoly 

• Vytváření příznivějších pracovních podmínek.“ 11 

Vyjmenovaný seznam peněžních i nepeněžních odměn spadá do kategorie vnější 

odměny, protože jsou  žízeny na základě rozhodnutí vedoucího ve firmě. Existují i další 

nástroje motivačních systémů, které lze zařadit do vnitřních odměn, kam patří pozitivní 

vnitřní pocity související s vykonávanou prací, jako je pocit úspěšnosti, užitečnosti, 

pocit vlastního významu, pocit seberealizace aj12. 

1.3.2 Pracovní prostředí a vztahy 

Pracovní prostředí a vztahy závisí mnohdy na komunikaci mezi jednotlivými stupni 

řízení. Jde o posun od sdělování informací ke sdělováním prožitků, protože citová sféra 

výrazně do komunikace zasahuje a vytváří intenzitu toho, jak byl člověk komunikací 

ovlivněn a jaký to mělo vliv na jeho pracovní motivaci. Tato skutečnost může výrazně 

ovlivnit míru stimulace k činnosti, která by měla být doplněna o pravidelný skupinový 

trénink, názornou dokumentaci a materiály podporující podnikovou kulturu včetně 

vytvoření spolupráce i mimo pracovní motivaci, kde nastupuje budování vztahů formou 

teambuildingu13.  

Firemní či podnikovou kulturu lze chápat jako systém materiálních a duchovních 

hodnot a jevů, které se vzájemně ovlivňují a vytváří tak individualitu firmy. Součástí 

podnikové kultury jsou pravidla chování, tradice, firemní mýty, normy a další nástroje, 

                                                 
11 KOUBEK, J. Personální práce v malých a středních firmách. Str 158. 
12 KOUBEK, J. Personální práce v malých a středních firmách. Str. 159. 
13 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ. I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. Str. 202 
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které dokáží regulovat chování pracovníků. Lze sem zařadit i různé rituály, zvyky 

či symboly, které byly vytvořeny jako výsledek lidské činnosti14. 

Vlivy na pracovní chování mohou být dány i skupinovými hodnotami, které by měl 

kolektiv sdílet, kam patří: 

• „Nebýt ničitel měřítek – neprodukovat příliš mnoho výstupů v porovnání 

s ostatními členy skupiny, ani nepřehánět produkční omezení. 

• Nepodvádět – nesnižovat produkci nebo produkovat nižší úroveň než ostatní 

členové skupiny. 

• Nedonášet – neříkat nadřízenému cokoli, co by mohlo poškodit ostatní členy 

skupiny. 

• Nebýt přehnaně oficiální – lidé mající u členů skupiny určitou autoritu by neměli 

zneužívat toho, že jsou například starší a neudržovat odstup od skupiny“. 

Týmová práce je založena na kooperaci, kdy dochází k reorganizaci postupu práce 

směrem k možnostem zvýšit produktivitu práce, kvalitu, inovace, technický pokrok 

či motivaci a oddanost pracovníků15. 

Budování podnikové kultury se může opírat o hodnocení spokojenosti zaměstnanců 

s motivačním systémem. Lze k tomu využít kvalitativní i kvantitativní výzkumné 

metody, které lze upravit pro potřeby získání informací ohledně motivace a vztahů 

na pracovišti aj. Mezi tradiční kvantitativní metodu patří dotazníkové šetření, kdy by 

mohla být provedena zpětná vazba pomocí zpracování několika otázek včetně 

identifikačních16. Výhody dotazníků jsou časová úspora, možnost srovnávání 

s podobnými typy lidí, rychlé vyhodnocení a možnost pracovat individuálním tempem. 

Nevýhodou je časová náročnost a omezená možnost odpovědi. Spokojenost 

s motivačním systémem a vztahy na pracovišti lze nadále měřit kvalitativně pomocí 

rozhovoru i s vedoucími pracovníky, kdy lze získat další informace ohledně možností 

vylepšení komunikace i motivace v rámci podnikové kultury. Další možností je 

                                                 

14 SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. Základy podnikání. Str. 141. 
15 DĚDINA, J., CEJTHAMR. V., Management organizačního chování. Str. 154 
16 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Str. 228. 
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benchmarking a to učení se od organizací, které již mají v této oblasti praxi a navíc 

třeba podnikají i ve stejném oboru17. 

Existují různé faktory ovlivňující spokojenost s prací, která souvisí s postoji i pocity, 

kdy je možné sledovat vztah motivace a práce. Základními faktory, které by měly být 

v rámci spokojenosti sledovány, jsou vnitřní motivační faktory, úroveň kontroly 

a úspěch či neúspěch při plnění úkolu, kdy úspěch vyvolává spokojenost a neúspěch 

opak. Dalším faktorem, který může prohloubit spokojenost i motivaci a uspokojit 

potřebu sounáležitosti je oddanost a angažovanost. Oddanost znamená vytvořit pouto 

s podnikem, což může podpořit i budování vztahů na pracovišti. Oddanost je spojena 

s pocity, které byly vyvolány organizací na téma loajality a náklonnosti k podniku. Je 

vhodné vybudovat vztah, který povede ke stavu silné touhy zůstat členem organizace, 

silné víry v hodnoty a cíle organizace a připravenost vynakládat značné úsilí. 

Angažovanost je svým způsobem: „zapojení jedince do práce, spokojenost jedince 

s prací a nadšení pro práci“. Dále lze angažovanost vyjádřit jako: „cílevědomost 

a soustředěnou energii, kterou ostatní vnímají jako osobní iniciativu, přizpůsobivost, 

úsilí a vytrvalost jedince směřujícího k cílům organizace“ 18 

1.3.3 Osobní rozvoj a vzdělávání 

Mnohdy se stává, že firmy zanedbávají potřeby vzdělávání a osobního rozvoje. 

V případě menších podniků je jisté, že by mohlo být soustavné hromadné vzdělávání 

finančně náročné, proto je vhodnější se zaměřit na konkrétního jedince. Vzdělávání by 

mělo být prioritní u podniků, kteří si kladou za cíl expandovat či chtějí maximalizovat 

pružnost svých produktů. Dalším benefitem je skutečnost, že: „vzdělávání zajišťuje, aby 

pracovníci měli znalosti a dovednosti potřebné k uspokojivému vykonávání práce nejen 

v současnosti, ale i v budoucnosti, aktualizuje jejich technologické znalosti v souladu 

s technickým rozvojem a zvyšuje jejich spokojenost a vazbu na firmu.“ 19 Existuje řada 

argumentů ve prospěch vzdělávání a rozvoje, které by mělo být uzpůsobeno podle 

potřeb firmy směrem k uspokojování potřeb zaměstnanců, a zároveň by vzdělávací 

                                                 
17 EVANGELU, J. E. Diagnostické metody v personalistice. Str. 43-45 
18 ARMSTRONG, M., TAYLOR S. Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy. Str. 228. 
19 KOUBEK, J. Personální práce v malých a středních firmách. Str. 140 
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program měl odrážet cíle podniku. Součástí je i mnohdy i analýza nákladů a přínosů, 

které mohou rozhodnout o výsledné implementaci programu osobního rozvoje. 

Základními výhodami mohou být: 

• „Zlepšují individuální, týmový i podnikový výkon v podobě výstupů, kvality, 

rychlosti a celkové produktivity. 

• Přitahují vysoce kvalitní pracovníky tím, že jim nabízejí příležitosti ke vzdělávání 

a rozvoji zvyšující úroveň jejich schopností a zlepšující jejich dovednosti 

a umožňující jim dosáhnut většího uspokojení z práce, vyšší odměny a funkčního 

postupu v organizaci. 

• Nabízejí dodatečné peněžní odměny (příležitost k růstu a kariéře) v rámci 

politiky celkového odměňování. 

• Zlepšují operační flexibilitu tím, že je možné nastavit i víceoborovou kvalifikaci. 

• Zvyšují oddanost pracovníků tím, že je vedou k tomu, aby se ztotožňovali 

s posláním a cíli organizace. 

• Pomáhají při řízení změny tím, že zvyšují porozumění pro důvody změny 

a vybavují lidi znalostmi liniové manažery dovednosti, potřebnými k řízení 

a rozvíjení lidí. 

• Pomáhají vytvářet pozitivní kulturu v organizaci: například tu, která je 

orientována na zlepšování výkonu. 

• Zabezpečují vyšší úroveň služeb pro zákazníky a Minimalizují náklady 

vzdělávání (nižší délka křivek učení)“20. 

Dalším moderním nástrojem, který lze pro vzdělávání využít je například Assesment 

Center, různé dálkové i online vzdělávání nebo koučink zaměstnanců a víkendové 

programy osobního rozvoje včetně jazykových kurzů aj. Assesment Center je možné 

využívat nejenom při výběru zaměstnanců, ale také při hodnocení či rozvoji 

zaměstnanců i při budování vztahů. Jedná se tedy o užitečný nástroj pracovní motivace, 

kdy je nutné stanovit program pro koordinaci celého týmu včetně členů hodnotící 

komise. Jsou vytvářeny modelové situace, které umožňují trénink na různých pozicích 

                                                 
20 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Str. 502. 



-21- 

 

ve firmě, navození situace z praxe, zapojení celé skupiny a pozorovat vztahy a sociální 

angažovanost. Nevýhodou je zejména časová a ekonomická náročnost21. 

1.4 Teorie motivace 

Teorií motivace je mnoho, proto je nejvhodnější vzít si z každé teorie něco 

a maximalizovat možnosti motivace na základě více teorií. Nejdříve je vysvětlena teorie 

X a Y, kterou popsal Dougles McGregor, dále jsou uvedeny obsahové teorie motivace, 

kam patří Maslowova pyramida potřeb a Herzbergova teorie dvou faktorů. Posledním 

typem teorií jsou ty, které se zaměřují na proces motivace a patří sem Vroomova 

expektační teorie, Teorie cíle (Letham a Locke) a Teorie spravedlnosti dle Adamse22. 

1.4.1 Teorie X a Y 

Jedna z prvních motivačních teorii byla zdokumentována Douglesem McGregorem 

a jmenuje se teorie X a Y. Jedná se o dva extrémní případy motivace, nicméně 

ve skutečnosti to závisí více na typu práce a dalších faktorech. Teorie X zastupuje 

pracovníky, kteří nejsou přirozeně motivováni k práci, jsou líní, dávají přednost 

kontrole, příkazům nadřízených a vyhýbají se odpovědnosti. Teorie Y zastupuje jedince, 

kteří mají rádi svoji práci a považují ji za přirozenou součást života. Jsou to lidé, kteří 

mají vysoké ambice a zodpovědnost vyhledávají, jsou iniciativní a tvořivý. Jedná se 

tedy o dva směry lidského chování23. 

1.4.2 Maslowova teorie hierarchie potřeb 

Abraham Maslow vytvořil hierarchii lidských potřeb v podobě pyramidy a to na základě 

jejich důležitosti, kdy pracuje s pěti úrovněmi, které jsou zachyceny v následujícím 

schématu (Obrázek 2). Základem jsou fyzické potřeby, potom potřeba jistoty, lásky, 

vážnosti (úcty) a nejvýše je potřeba seberealizace. Jakmile dojde k uspokojení nižší 

potřeba, nemá již potřeba takový motivační náboj, proto je vhodné přejít na motivaci 

                                                 
21 EVANGELU, J. E. Diagnostické metody v personalistice. Str. 46 

22 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Str. 222. 
23 TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Str. 60. 
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pomocí dalších potřeb v hierarchii. V některých případech je možné, že jsou potřeby 

přeházené, záleží na psychologickém profilu jedince24. 

Obrázek 2: Maslowova teorie hierarchie potřeb 

 

Zdroj: Vlastní práce dle TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách (str. 59) 

• Fyzické potřeby - automatická snaha těla udržovat klasické funkce organismu, 

kam patří ukojení hladu, žízně, potřeba kyslíku a spánku, uspokojení smyslů, 

mateřské pudy. Potřeby jsou zajištěny mzdou nebo platem a odpovídajícími 

pracovními podmínkami a zajištěním stravování aj. 

• Potřeba jistoty – ochrana před nebezpečím a nedostatkem, osvobození 

od bolesti a hrozeb i fyzického napadení, zajištění a jistota či stabilní práce. Patří 

sem i prostředky bezpečí a ochrany zdraví při práci a podpora ze strany firmy. 

• Sociální potřeby – dávání a přijímání lásky, pocit sounáležitosti, přátelství, 

sociální potřeby, sdílení. Potřeba sociálního kontaktu, spolupracující tým lidí, 

příslušnost ke skupině, přátelský dohled či profesní svazy. 

• Potřeba uznání – úcta k sobě samému, nezávislost, svoboda a úspěch, prestiž, 

uznání a pozornost včetně ocenění. Patří sem i potřeba uspokojení z pracovního 

postavení či statusu, nehmotné odměny a ocenění pracovního výkonu (zpětná 

vazba), respekt k vlastní osobě. 

• Potřeba seberealizace (sebeaktualizace) – osobní rozvoj jedince a realizace 

potenciálu včetně tvůrčích úkolů. Lze sem zahrnout i vzdělávání a rozvoj 

                                                 
24 DĚDINA, J.,  CEJTHAMR. V., Management organizačního chování. Str. 146. 
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v oblasti osobní i pracovní, možnost samostatně rozhodovat a pocit z dobře 

odvedené práce 25,26. 

1.4.3 Herzbergova teorie dvou faktorů 

Autor zkoumal motivační teorii z hlediska typů motivů, které ovlivňují motivaci 

pozitivně nebo negativně, proto dvoufaktorová teorie dle F. Herzbergera 

(viz Tabulka 1), známá i jako teorie motivátorů a hygienických faktorů27.  

Podle teorie lze očekávat, že nedostatečné naplnění faktorů hygienických může vést 

k nespokojenosti. „Motivující faktory mají charakter faktorů vnitřních a souvisejí 

s obsahem práce. Hygienické faktory mají vnější charakter a jsou záležitostí kontextu 

práce“28. Hygienické faktory slouží jako prevence pracovní nespokojenosti a mají 

omezený motivační potenciál, jde o uspokojení nedostatkových a sociálních potřeb. 

Motivátory odráží vztah pracovníka k práci a projevují se ve zvýšení výkonnosti29. 

Tabulka 1: Herzbergova teorie dvou faktorů 

Faktory motivující Faktory hygienické 

Úspěch Pracovní řády, směrnice 

Uznání Technické vedení 

Povýšení Pracovní podmínky 

Práce samotná Vztahy k podřízeným 

Možnost osobního růstu Vztahy ke spolupracovníkům 

Odpovědnost Osobní život 

Samostatnost Výdělek  

Zdroj: SRPOVÁ, J. ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání (str. 125). 

                                                 
25 DĚDINA, J., CEJTHAMR. V., Management organizačního chování. Str. 146. 
26 TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Str. 60. 
27 TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Str. 60. 
28 SRPOVÁ, J. ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Str. 125 – 126. 
29 TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Str. 61. 
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Je možné zde vidět analogii s Maslowovou pyramidou potřeb, kdy jsou hygienické 

faktory podobné jako první dvě skupiny potřeb pyramidy a faktory motivační jsou jako 

ostatní vrstvy pyramidy. Obě motivační teorie bývají kritizovány pro svou statičnost 

a zjednodušení, kdy nelze jednoznačně predikovat, jak motivovat pracovníky. 

Na druhou stranu obě teorie poukazují na důležitost vnějšího prostředí, které má vliv 

na spokojenost, výkon pracovníků a jejich motivaci. Lze vidět, že nestačí pouze 

finanční odměna a zvyšování mzdy, je nutné zařadit i další potřeby30.  

1.4.4 Vroomova expektační teorie 

Další teorie řeší více do detailu motivační proces. Patří sem například Vroomova 

expektační teorie, která „vychází z předpokladu, že sílu motivu vedoucí k vynaložení 

určitého úsilí, jež je nutné k dosažení cíle ovlivňují dva body a to 1. míra (velikost) 

očekávání, že dosažení cíle je reálné a dále 2. Přitažlivost (subjektivní pozitivní 

hodnota) cíle pro jednotlivce“. Jedinec bude podle této teorie motivován subjektivní 

pozitivní hodnotou daného cíle, která je přímo úměrná s vynaložením úsilí na dosažení 

cíle. Podstatu očekávání je možné definovat následující rovnicí a to: 

MS = E x V, 

kde motivační síla je rovna součinu ohodnoceného očekávání a preference výsledku, 

kdy E je exspektance neboli očekávání a V je subjektivní očekávaná hodnota cíle31.  

1.4.5 Teorie cíle dle Lathama a Lockeho 

Motivace a výkon se lepší, když lidé mají přijatelně náročné cíle a zároveň zpětnou 

vazbu. Tato teorie stanovování cílů, vytvořená E. A. Lockem a G. P. Lathamem, je 

zaměřena na záměr pracovní činností vyjádřené jako cíl, který vede ke změně chování 

jedince a to má vliv na pracovní výkon. Podle této teorie je nutné správně definovat cíl, 

který ovlivňuje chování a pracovní výkon jednotlivce32.  

                                                 
30 TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Str. 62. 
31 TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Str. 62. 
32 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, Str. 222. 
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SMART znamená cíle, které jsou specifické, měřitelné, akceptovatelné, realistické 

a termínované. Správně definovaný cíl vede k usměrnění pozornosti, mobilizaci úsilí, 

probuzení výdrže a zlepšení rozvoje strategie. Cíl ale musí být stanoven konkrétně 

a musí být dána kritéria jeho měřitelnosti včetně reálné možnosti dosažení cíle 

a časového ohraničení kvůli možnosti ověření splnění cíle v daném časovém úseku33.  

1.4.6 Adamsova teorie spravedlnosti 

Poslední uvedenou teorií motivace je teorie motivace, kterou zveřejnil John Stacey 

Adams. Lidé jsou údajně motivovanější, když se s nimi zachází slušně a spravedlivě, 

kdy je nutné vytvořit spravedlivé. Odmněna by měla být spravedlivá jak ve vztahu 

k odvedenému výkonu v pracovním procesu zaměstnance, tak i ve vztahu k ostatním 

pracovníkům. Spravedlnost spouští pracovní úsilí, zatímco co nespravedlnost vytváří 

v povědomí dojem podhodnocení, kdy dochází k porovnávání odlišného úsilí u dvou 

pracovníků, jejichž hodnocení je však stejné34.  

Adamsova teorie spravedlnosti vede k adekvátní komunikaci ohledně rozdělování 

finančních i nefinančních odměn.Pokud bude pracovník například nějaký 

zaměstnanecký benefit brát jako samozřejmost, bude jeho vnímání této odměny 

naprosto odlišné od pracovníka, který tento benefit vnímá jako nadstandart35. 

1.5 Shrnutí teoretických východisek 

Základní příčinou lidského jednání je motivace, která vytváří v jedinci hnací sílu 

k dosažení vytyčených cílů. Aby bylo možné usměrňovat lidské chování určitým 

směrem, je vhodné zajistit informace o motivech či stimulech jedince, protože tím lze 

zajistit potřebný výkon zaměstnance. Motivace působí ve třech rovinách. Dimenze 

směru udává cíl motivace, proto je nutné zajistit soulad cílů jedince a cíle firmy tak, 

aby neklesala intenzita motivace. Pokud se objeví nějaké překážky je vhodné nastavit 

opatření pro udržení motivace (například koučink), protože v opačném případě nemusí 

být cíle dosaženo a to může vést k deprivaci či frustraci. 

                                                 
33 TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Str. 67-68. 
34 DĚDINA, J., CEJTHAMR. V., Management organizačního chování. Str. 150. 
35 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, Str. 222. 
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Pracovní motivace je různá u každého jedince a mění se vzhledem k jeho individuálním 

potřebám, jež jsou proměnlivé v závislosti na vývoji osobnosti a liší se i v proběhu 

života. Aby bylo možné působit na výkon zaměstnance a udržovat jeho motivaci, je 

nutné průběžně získávat informace o zdrojích vnitřní i vnější motivace a to tak, aby byly 

vytvořeny podmínky respektující individualitu pracovníků, o čemž hovoří teorie 

motivace, která se zabývala hierarchií potřeb. 

Aby byl motivační systém efektivní, je nutné se zaměřit na více oblastí, kam patří 

peněžní i nepeněžní odměňování (mzda včetně zaměstnaneckých benefitů, pochvala 

a uznání), pracovní prostředí a vztahy na pracovišti (pokud nejsou vztahy pozitivní, 

může to ovlivnit stimulaci k výkonu práce a mít negativní dopad na motivaci i výkon 

zaměstnanců), osobní rozvoj a vzdělávání (kurzy, workshopy, individuální konzultace 

či online vzdělávání podporující rozvoj zaměstnanců). Pokud bude zajistěna 

spokojenost zaměstnanců s aktuálním motivačním systémem, bude to mít vliv nejenom 

na výkon organizace, ale i na celkovou konkurenceschopnost podniku. 

V práci bude hlavním cílem zajistit analýzu aktuálních nástrojů pro řízení pracovní 

motivace ve firmě TechCare a navrhnout doporučení pro změny motivačního systému 

na základě přínosů motivačních nástrojů ke spokojenosti zaměstnanců. 
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2 ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 

Cílem této analýzy je odhalení faktorů, které snižují pracovní spokojenost. Nejdříve 

bude provedena charakteristika podniku a následuje rozbor motivačního systému 

na základě konceptů uvedených v teoretické části. Dále je proveden průzkum 

ve společnosti, kdy jsou zjišťovány nedostatky aktuálního stavu a posledním krokem je 

navrhnout opatření, která eliminují slabé stránky motivačního systému. Hlavní 

pozornost v průběhu analýzy a výzkumu je zaměřena na tři pilíře spokojenosti, kam 

patří systém odměňování (složky mzdy a zaměstnanecké benefity), vztahy na pracovišti 

a osobní rozvoj. 

Informace podniku byly získány na základě rozhovoru s manažerem, kdy byl vytvořen 

pohled na motivační systém a následně jsou sestaveny hypotézy, které vyplývají 

z očekávání manažera. Manažer nechtěl poskytnout firemní dokumenty, nicméně 

odpověděl na všechny otázky. Druhá část je již věnuje průzkumu spokojenosti 

zaměstnanců, kterým bylo položeno 32 otázek. Nicméně nejdříve je potřeba sestavit 

otázky, které zodpoví manažer řízení lidských zdrojů, a na základě kterých bude 

vytvořeno dotazníkové šetření. Základní informace o motivačním systému podniku byly 

získány na základě rozhovoru s manažerem řízení lidských zdrojů, kterému byly 

položeny následující otázky: 

• Jak byste představil společnost TechCare Česká republika, jaké je její poslání 

a její hlavní cíle? 

• Mohl byste blíže objasnit jednotlivé složky motivačního systému – finanční 

odměnu a složky mzdy včetně prémií a zaměstnaneckých benefitů? 

• Jaké formy vzdělávání v podniku nabízíte svým zaměstnancům a jak se může 

u vás ve společnosti zaměstnanec rozvíjet? 

• Jaký máte názor na vztahy na pracovišti a to v týmu spolupracovníků tak 

i na vztahy s manažerem servisu a prodeje? 

• Jaká jsou Vaše očekávání a hypotézy skrze provedení výzkumu v podobě 

dotazníkového šetření mezi zaměstnanci? Domníváte se, že jsou s pracovní 

pozicí spokojeni? 
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Na základě těchto otázek je následně charakterizována společnost a její motivační 

systém včetně očekávání managementu ohledně budoucího vývoje společnosti. Protože 

nebylo možné nahlédnout do firemních dokumentů, byl rozhovor použit jako jedna 

z hlavních metod k získání informací o podniku. 

2.1 Představení společnosti TechCare Česká republika s.r.o. 

Společnost TechCare Česká republika s.r.o. (dále jen TechCare) je mezinárodní 

společnost, která byla založena před více něž 50 lety ve Spojených státech amerických. 

Firma působí na českém trhu lékařské technologie již od roku 2009. Pobočka se nachází 

v Praze a byla založena současně z toho důvodu, že se mělo toto město stát logistickou 

centrálou koncernu pro východní Evropu. Navíc se měly otevírat nové obchodní entity 

také v Polsku, Maďarsku, Slovensku a dalších zemí. Centrála zajišťuje veškerou 

logistiku zboží i materiál pro vlastní výrobu. 

Aktuálně má firma přibližně 90 zaměstnanců, mezi které patří vyškolení odborníci. 

Nejvyšší pozice v podniku je generální ředitel, který se účastní mezinárodních 

konferencí a komunikuje s americkým top managementem ohledně budoucích cílů 

a finančního plánování. Základními úseky v podniku je sekretariát ředitele, obchodní 

úsek a servis, nákup a logistika, řízení lidských zdrojů a finanční úsek. V práci bude 

řešen problém fluktuace zaměstnanců na pozici servisní technik – prodejce, což se týká 

obchodního úseku. Hlavní pracovní náplní takového zaměstnance je zajistit příslušný 

servis a poradenství zákazníkům firmy, provádět kvalifikované opravy a údržbu 

přístrojů a mimo to má na starost i představení a prodej lékařské technologie či jejích 

součástek. Pracovník nemusí hledat potencionální klienty, o komunikaci se zákazníky 

se stará manažer prodeje se svým asistentem. Prezentace a prodej je již úkolem 

servisního technika – prodejce, který celou objednávku vyřizuje a mimo to je 

zodpovědný za inveturu, servisní výkazy a vyúčtování pracovní cesty. 

2.1.1 Poslání společnosti 

Posláním společnosti TechCare je pomáhat zlepšovat zdravotní péči přinášením 

inovativních zdravotnických prostředků a technologií a poskytovat kvalitní produkty 

a služby na základě profesionálního jednání, kdy dodržuje i etické principy. Společnost 
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se zaměřuje na technologický pokrok v medicíně, kdy je jejím posláním přispívat 

k prodlužování a zlepšování kvality života na naší planetě. 

2.1.2 Hlavní cíle společnosti 

Hlavním strategickým cílem firmy je vybudovat moderní společnost, která bude 

konkurenceschopná a obstojí v dnešním dynamickém ekonomickém prostředí a to 

na základě spojení vývojových, výrobních, obchodních a logistických činností, kdy 

přinese na trh nové zdravotnické prostředky a lékařské technologie (např. analyzátory 

různých tělních tekutin aj.). 

Součástí cílů společnosti je péče o zákazníka i zaměstnance. Zákazník je vnímán 

na základě hesla Tomáše Bati „Náš zákazník, náš pán“ s tím, že je dodržován 

individuální přístup ke klientovi, kterému se podnik přizpůsobuje podle jeho přání. 

Zaměstnanci jsou v podniku zaměstnáni mnoho let, někteří jsou v podniku od roku 

2009. Manažer hodnotí zaměstnance jako loajální. 

Společnost následovala svůj růstový potenciál a plnila své krátkodobé i dlouhodobé 

plány. Ke konci roku 2012 se ale situace začala obracet. Poslední tři roky se začaly 

ve firmě dít zvraty a odešlo několik zaměstnanců. Ve společnosti je možný kariérní růst, 

pokud má pracovník zájem povýšit a převzít více odpovědnosti. Společnost nabízí 

i různé možnosti osobního rozvoje a to tak, aby se postupně zvyšovala jejich kvalifikace 

prostřednictvím vzdělávání a následné certifikace, která pomáhá v kariérním růstu 

svých zaměstnanců. Dalším cílem je sociální odpovědnost firmy, která pečuje 

i o prostředí, ve kterém dnes žijeme, je ekologická a zaměřená na udržitelný rozvoj. 

Součástí hodnot společnosti je zájem pomáhat druhým, proto se zajímá i o dobročinné 

projekty. 

2.2 Současný motivační systém 

Následující část specifikuje jednotlivé oblasti motivačního systému, který má přispívat 

ke spokojenosti zaměstnanců. Aktuálně je v podniku nastaven systém odměňování 

prostřednictvím peněžních i nepeněžních odměn včetně zaměstnaneckých výhod. 

Následuje rozbor motivačních faktorů, kam patří i osobní rozvoj a vztahy na pracovišti, 
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což také ovlivňuje výkon zaměstnance a jeho spokojenost s aktuálním stavem 

motivačního systému. Informace o motivačním systému byly poskytnuty na základě 

rozhovoru s manažerem firmy a zohledňují i teorii motivace. 

Hlavním nástrojem motivačního systému je odměňování zaměstnanců, které by do jisté 

míry mělo působit na motivaci zaměstnanců k jejich výkonu a mělo by přispět 

k jejich spokojenosti. Nicméně motivace prostřednictvím finančních prostředků může 

být v některých případech neefektivní, proto je systém motivace nastaven tak, aby bylo 

možné odlišit méně výkonné zaměstnance od těch, kteří jsou více aktivní či mají větší 

zodpovědnost vyplývající z jejich pracovní pozice. 

Pro potřeby práce se zaměříme zejména na zaměstnance, kde je největší fluktuace a to 

na pozici – servisní technik a prodejce. Než budou rozebrány jednotlivé aspekty 

motivačního systému, je potřeba uvést, že společnost nestanovuje motivační profil 

zaměstnance a neuzpůsobuje odměny na základě individuálních potřeb zaměstnance, 

čímž se odchyluje o teorií motivace související s hierarchií potřeb podle Herzberga 

nebo Maslowa aj. Manažer se domnívá, že jsou zaměstnanci spokojeni s benefity 

i s finanční odměnou, protože takovýto soubor plošných benefitů například konkurenční 

společnosti působící v České republice údajně nenabízí. Navíc manažer uvedl, že si 

na poradách nikdo na nic nestěžoval, pouze se řešily chyby v inventuře, ale poslední rok 

je již vše v pořádku, protože byly zaměstnanci proškoleni. Navíc je manažer 

přesvědčen, že vztahy jsou mezi zaměstnanci velmi pozitivní a pracovníci jsou loajální.  

2.2.1 Finanční odměna a příplatky ke mzdě  

Co se týče této oblasti odměňování, je možné za správných okolností pozitivně 

motivovat pracovníky, jelikož peníze jsou základní prostředek k uspokojení 

individuálních potřeb zaměstnance, čímž je napomáháno k dosažení jeho cílů. Zároveň 

je finanční odměna upravena podle výkonu tak, aby byly splněny i cíle organizace, 

proto je kromě mzdy zaměstnanci vyplacena i prémie za splnění finančního plánu, kdy 

je zohledněna i inventura, kterou zaměstnanci jednou za půl roku provádějí. 

• Prémie za inventuru – Tento příplatek ke mzdě je možné získat v případě, kdy 

je splněna určitá odchylka, jež je stanovena managementem podniku. Tato forma 
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odměň je dle managementu efektivní proto, že jsou zaměstnanci motivování 

k pečlivosti v případě zacházení s produkty firmy včetně odpisování 

nefunkčních součástek či starších přístrojů. Současně management zaznamenává 

celkové výše těchto odměn, kde je vidět rostoucí tendence, až na roky 2013 

a 2014, kdy nebyla splněna stanovená odchylka, a kdy v prvním roce tři 

a ve druhém roce dva noví pracovníci vykázali manko větší než 20 000 Kč, což 

byla částka mnohonásobně vyšší než stanovená odchylka. V roce 2015 byla 

stanovená odchylka téměř splněna. 

• Prémie za dodržení finančního plánu – Jedná se o další složku mzdy, která je 

přímo úměrná čistému zisku společnosti. Manažer pobočky dostane od top 

managementu finanční plán, který je rozepsán do jednotlivých měsíců, a pokud 

zaměstnanec plán splní, je mu navýšena mzda o 5%. Pokud je ziskovost 

pobočky vyšší o 5%, než bylo stanoveno ve finančním plánu, obdrží 

zaměstnanec celkem navýšení mzdy o 10%. Pokud je plán navýšen o 10%, 

obdrží zaměstnanec 15%. V roce 2012 byl plán dle managementu navýšen 

dokonce o 15%, zaměstnanci tedy obdrželi prémii 20%. Management uvádí, 

že pokud by rostl čistý zisk společnosti dále, bude upravena i prémie 

zaměstnance. V roce 2013 a 2014 nebyl splněn finanční plán a navíc několik 

zaměstnanců odešlo, což mělo vliv na zaměstnance takový, že neobdrželi 

žádnou prémii. V roce 2015 opět nebyl plán splněn, ale manko z inventury se již 

blížilo stanovené odchylce. 

2.2.2 Zaměstnanecké benefity 

Benefity jsou zaměstnancům poskytovány plošně, všem stejné. Každý zaměstnanec 

na pozici servisní technik – prodejce obdrží služební automobil a navíc pro svou 

potřebu může denně projezdit 50 km tímto automobilem zdarma. Dalším benefitem je 

mobilní telefon iPhone 5 (včetně neomezeného paušálu a mobilního internetu) a ještě 

pracovní notebook. Součástí benefitů jsou poukázky na stravování v hodnotě 90 Kč 

na každý pracovní den. Navíc může každý zaměstnanec využívat 5 týdnů dovolené a 4 

jednodenní volna (neboli sick days). Manažer uvedl, že konkurenční společnosti 

nenabízí takovéto plošné benefity a domnívá se, že jsou zaměstnanci spokojeni s jejich 
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nabídkou, protože zlepšuje kvalitu jejich života. Benefity je možné využívat 

i pro osobní účely. Hlavním nedostatkem je nemožnost přizpůsobení obsahu benefitů 

individuálním potřebám zaměstnanců, dále skutečnost, že nedochází k průzkumům mezi 

zaměstnanci ohledně jejich potřeb. 

2.2.3 Vzdělávání v podniku a osobní rozvoj 

Tuto kategorii je možné zařadit do zaměstnaneckých benefitů, nicméně v práci je tato 

oblast sledována zvlášť, protože je považována za jeden ze třech základních pilířů 

spokojenosti. V podniku je možné využít online kurzy angličtiny, online literaturu 

z oblasti osobního rozvoje či kurzy na téma komunikační a prodejní dovednosti. Nadále 

je každý zaměstnanec proškolen v komunikaci se zákazníkem a mimo to je nutné projít 

i certifikací skrze odbornou znalost lékařské technologie (případně zdravotnických 

potřeb), kdy společnost investuje do certifikace zaměstnanců nemalé peníze (cca 50 000 

na každého nového zaměstnance při zaškolování se do práce s lékařskou technologií). 

Součástí vzdělávání zaměstnanců jsou i teambuildingové akce dvakrát ročně na firemní 

chatě, kde dochází k budování vztahů mezi zaměstnanci. 

2.2.4 Vztahy na pracovišti a úkoly vyplývající z pracovní pozice 

Vlivy na pracovní chování je možné stanovit skupinovými hodnotami, které mezi sebou 

zaměstnanci sdílí. Manažer uvádí, že zaměstnanci jsou k firmě loajální a rozhodně 

sdílejí cíle společnosti a její vizi, protože chápou smysl celé práce, která si klade za cíl 

zlepšovat zdravotnické služby a poskytnout kvalitnější péči prostřednictvím lékařské 

technologie a zdravotnických prostředků, které vyrábí a servisuje. 

Co se týče vztahů na pracovišti, údajně na sebe zaměstnanci nedonáší, ani se nechovají 

přehnaně oficiálně, nepodvádí a rozhodně je spolupráce založena na kooperaci místo 

na soupeřivosti. I přes tyto výhody aktuálního stavu manažer uvedl, že je hlavním 

problémem v podniku fluktuace zaměstnanců, a že si management uvědomuje stres 

na pracovišti, který je ale podle jeho názoru ku prospěchu a navíc patří k moderní 

dynamické společnosti, která nastavuje kontrolu svých zaměstnanců s cílem eliminovat 

chyby ve výkazech a v komunikaci či při předávání informací potřebných k výkonu 

práce. Je otázkou, co způsobuje fluktuaci zaměstnanců. Manažer řízení lidských zdrojů 
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uvedl, že je jedná o dlouhodobé zaměstnance, kteří byli přátelé a údajně odešli skrze 

špatné vztahy na pracovišti. 

2.3 Výzkumná část a vyhodnocení dotazníkového šetření 

V rámci výzkumu budou popsány různé faktory, jež by mohli snižovat spokojenost 

zaměstnanců a mohly by mít vliv na pracovní motivaci, případně by se mohlo jednat 

o potenciální příčinu odchodu ze zaměstnání. Výzkumná část se skládá ze škálových 

otázek, kdy celkem dvacet zaměstnanců odpovídalo na otázky v Příloze 1, které byly 

vyhodnoceny na základě váženého aritmetického průměru, který ukazuje úroveň 

spokojenosti s daným aspektem motivačního systému. Měřítko hodnotící škály bylo 

určeno ve formě - určitě ano, spíše ano, neutrální postoj, spíše ne, určitě ne. 

Než budou sbírána data formou odeslání dotazníku na e-mail jednotlivých zaměstnanců 

na pozici servisní technik – prodejce, je nutné sestavit hypotézy, které jsou 

zformulovány na základě očekávání managementu firmy, kdy bude sledována 

spokojenost zaměstnanců s motivačním systémem TechCare Czech Republic s.r.o. 

2.3.1 Stanovení hypotéz výzkumu podle očekávání managementu 

Cílem je odhalit faktory, které snižují pracovní spokojenost – popsat aktuální stav 

motivačního systému z pohledu zaměstnanců, zohlednit prostřednictvím hypotéz 

i pohled managementu a následně navrhnout opatření, která odstraní slabé stránky 

motivačního systému. Následující hypotézy vztahující se k dotazníkovému šetření: 

• H1: Pracovníci jsou spokojeni se zaměstnaneckými benefity.  

• H2: Zaměstnanci jsou spokojeni na pracovišti.  

• H3: Zaměstnanci jsou spokojeni s chováním manažera. 

• H4: Osobní rozvoj v podniku a vzdělávání motivuje zaměstnance k vyššímu 

výkonu. 

• H5: Pracovníci souhlasí s tvrzením, že je motivační systém spravedlivý. 
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2.3.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Zaměstnancům na pozici servisní technik – prodejce bylo položeno celkem 32 otázek, 

které se týkaly jednotlivých oblastí motivačního systému, který je mnohem širší než by 

se mohlo na první pohled zdát (viz Příloha 1). Nejdříve byl položen dotaz 

na spokojenost se zaměstnáním. Další otázky byly rozděleny do pěti sekcí, kam patří: 

A) Odměňování a zaměstnanecké benefity.  

B) Vzdělávání a osobní rozvoj. 

C) Náplň práce a vztahy na pracovišti. 

D) Důležitost jednotlivých oblastí pracovní spokojenosti. 

E) Identifikační otázky. 

Na pozici je aktuálně 20 pracovníků na pozici servisní technik - prodejce s tím, že 4 

pracovníci oděšli v posledním roce a tři pracovníci před dvěma roky. Z toho pět 

pracovníků pracovalo pro firmu více něž 5 let. Ve firmě je tedy aktuálně 7 nových 

pracovníků a všichni zaměstnanci dotazník vyplnili a odeslali na základě e-mailové 

komunikace. 

Pro potřeby dotazníku byly zvoleny uzavřené otázky typu škály, kdy bylo možné 

v některých případech se více vyjádřit k motivačnímu systému na základě otevřené 

otázky. Poslední dvě otázky jsou identifikační a jejich záměrem je zjistit do jaké věkové 

skupiny zaměstnanec patří a mimo to i jak dlouho pracuje ve společnosti. Škála je 

následně převedena na hodnocení formou známkování od jedničky do pětky, kdy číslo 

jedna zastupuje dopověď určitě ano a číslo pět odpověď zcela ne. Pro potřeby výzkumu 

byla zvolena pětistupňová škála typu - určitě ano, spíš ano, neutrální pohled, spíše ne 

a určitě ne.  

Každá otázka je vyhodnocena průměrnou známkou, která zároveň hodnotí aspekt 

motivačního systému z pohledu zaměstnance a to na základě váženého aritmetického 

průměru, který se vypočítá podle následujícího vzorce36: 

                                                 

36 SOUČEK, E. Statistika pro ekonomy. Str. 25. 
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Průměr vážený se počítá, jako součet jednotlivých vážených hodnot znaků lomeno 

celkovým počtem znaků. Průměrná hodnota určuje, zdali není potřeba zavést nějaké 

doporučení pro změnu aktuálního stavu. Pokud je hodnota vyšší jak 3 (tři znamená 

neutrální postoj), je nutné se na oblast zaměřit, protože to může znamenat 

nespokojenost s danou oblastí motivačního systému. Následující část představí 

jednotlivé grafy a tabulky s výpočty, kdy budou zjišťovány slabé stránky podniku, které 

budou následně v práci řešeny doporučenými návrhy. U většiny grafů (krom grafů 

týkajících se identifikačních otázek) byla vybrána barevná škála, která má specifický 

význam: 

• Sytě zelená vyjadřuje většinou spokojenost či motivaci, která lze oznámkovat 

na jedničku a zastupuje odpověď určitě ano.  

• Světle zelená znamená spíše ano, což je zároveň hodnocení faktoru dvojkou.  

• Žlutá vyjadřuje neutrální postoj, hodnocení faktoru za tři. 

• Oranžová již vyjadřuje nespokojenost, takový faktor obdržel známku čtyři. 

• Červená je výrazná nespokojenost s oznámkováním za pět. 

Nejdříve byla všem zaměstnancům položena obecná otázka na spokojenost se 

zaměstnáním, kdy pracovníci odpovídali různě a pouze čtyři respondenti vyjádřili svoji 

nespokojenost, z čehož vyplývá, že většina zaměstnanců je spokojena či si zachovává 

neutrální postoj. 
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Graf 1: Spokojenost se zaměstnáním 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Dále následovaly otázky zaměřené na oblast finanční odměny a jednotlivých aspektů 

odměňování včetně zaměstnaneckých benefitů.  

Tabulka 2: Spokojenost se zaměstnáním, odměňování a zaměstnanecké benefity 

1 Jste ve vašem zaměstnání spokojený? 
Určitě 
ano 

Spíše 
ano 

Neutrální 
postoj 

Spíše 
ne 

Určitě 
ne 

Vážený 
průměr  

2 9 5 3 1 2,6 

A Odměňování a zaměstnanecké benefity 
Určitě 
ano 

Spíše 
ano 

Neutrální 
postoj 

Spíše 
ne 

Určitě 
ne 

Vážený 
průměr  

2 
Jste spokojeni s finanční odměnou, kam 
patří mzda, finanční provize a provize za 

inventuru? 
3 9 6 2 0 2,35 

3 
Jste spokojeni se zaměstnaneckými 

benefity (auto, mobil, notebook, sick days, 
stravenky aj.) 

2 4 6 8 0 3 

4 
Ceníte si možnosti pracovat z domu (home 

office)? 
8 6 3 3 0 2,05 

5 
Domníváte se, že je odměna spravedlivá 

vzhledem k vašemu výkonu? 
3 9 5 3 0 2,4 

6 
Máte zájem o změny v odměňování či v 
zaměstnaneckých benefitech? Prosím, 

uveďte konkrétně. 

7 8 3 2 0 2 

poukázky na sport, wellness, kulturu, příspěvky 
na penzijní připojištění a zdravotní pojištění 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Čím je hodnota váženého aritmetického průměru vyšší, tím je nutnější provést změnu. 

Na základě tohoto výsledku se domnívám, že je potřeba zavést změny v oblasti 

zaměstnaneckých výhod. Na druhou stranu ukazují časté zelené plochy v Grafu 2 

spokojenost s jednotlivými aspekty motivačního systému.  
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Graf 2: Spokojenost s finanční odměnou a zaměstnaneckými benefity 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Hlavním přáním zaměstnanců jsou poukázky na sport, wellness služby, kulturu, kino 

či divadlo a mimo to tři zaměstnanci uvedli příspěvky na penzijní připojištění 

a zdravotní pojištění. 

Další oblast zkoumání je vzdělávání a osobní rozvoj na pracovišti, kdy bylo opět 

položeno několik otázek, které reflektují, jaké nástroje společnost využívá pro růst 

svých zaměstnanců. Nejvyšší hodnotu váženého aritmetického průměru je možné vidět 

u vzdělávání v podniku i u aktivit souvisejících s osobním rozvojem. 

Tabulka 3: Vzdělávání a osobní rozvoj 

B Vzdělávání a osobní rozvoj 
Určitě 
ano 

Spíše 
ano 

Neutrální 
postoj 

Spíše 
ne 

Urči
tě ne 

Vážený 
průměr  

7 
Jste spokojen se vzděláváním v 
podniku a osobním rozvojem? 

0 2 3 10 5 3,9 

8 
Naplňují vás teambuildingové 
akce na firemní chatě? 

8 7 3 2 0 1,95 

9 
Jste spokojeni, co se týče 
firemních školení? 

4 5 7 4 0 2,55 

10 
Jste spokojeni s online literaturou 
a anglickými kurzy? 

2 3 2 8 5 3,55 

11 
Jaká forma vzdělávání a osobního 
rozvoje by vás naplňovala? 
Prosím uveďte konkrétně. 

antistresový management, individuální trénink 
s koučem, chybí jiná než online forma vzdělávání, 

stejné kurzy pro všechny, chybí individuální přístup 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Určitou intenzitu nespokojenosti odráží i hodnota průměru u firemních školení. 

Doporučení by se měla týkat i anglických kurzů a online literatury. U otevřené otázky 

bylo nejčastěji uváděno přání zaměstnanců na kurzy z témat antistresový management, 

koučovací techniky, možnost využívat v rámci prémie či na základě loajality k firmě 

individuální koučink a další kurzy osobního rozvoje. 

Na základě dotazování skrze spokojenost se vzděláváním a osobním rozvojem lze vidět 

nejvíce červených sloupců v grafu (viz Graf 3), které značí nespokojenost s aktuálním 

stavem. Zároveň je průměrná hodnota u jednotlivých otázek vyšší než 3, což značí opět 

nutnost implementovat nějaké nové nástroje související se vzděláváním a s osobním 

rozvojem, které by podle teorie motivace měli souviset s individuálními potřebami 

zaměstnanců, které byli uvedeny v otázce 11. 

Graf 3: Spokojenost se vzděláváním a osobním rozvojem 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Další oblast výzkumu se zaměřovala na pracovní náplň zaměstnance a na vztahy 

na pracovišti. Nejvyšší čísla průměrů lze vidět v případě otázky 12, kde je poukázáno 

na skutečnost, že aktuální práce je stresující. Navíc bylo zaměstnanci uvedeno, že někdy 

jsou přesčasy již neúnosné. Další oblasti, kde vznikají nedostatky v motivačním 

systému je zjištěná skutečnost, že zaměstnanec nekomunikuje upřímně a otevřeně se 

svým manažerem a to z důvodu, že manažer údajně využívá direktivní styl vedení. 

Někdy dokonce nejsou zajištěny včasné informace pro plnění úkolů, což způsobuje 
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další stres na pracovišti a tímto postupně klesá motivace pracovníka, který navíc dle 

výsledků výzkumu u otázky 18. neuslyší pravděpodobně pochvalu, ani za dobře 

odvedenou práci. 

Tabulka 4: Náplň práce a vztahy na pracovišti 

C Náplň práce a vztahy na pracovišti 
Určitě 
ano 

Spíše 
ano 

Neutrální 
postoj 

Spíše 
ne 

Určitě 
ne 

Vážený 
průměr  

12 Přijde Vám vaše pracovní náplň 
klidná a NEstresující? 

0 2 3 8 7 4 

13 Máte včas potřebné informace pro 
výkon své práce? 

2 3 8 6 1 3,05 

14 Ztotožňujete se s cíli společnosti? 4 3 8 4 1 2,75 

15 Komunikujete upřímně a otevřeně se 
svým manažerem? 

0 2 6 8 4 3,7 

16 Jste spokojen s chováním svého 
nadřízeného? 

0 1 7 9 3 3,7 

17 Jste spokojeni se vztahy mezi 
zaměstnanci - prodejci? 

10 6 4 0 0 1,7 

18 Dostává se Vám potřebného uznání či 
pochvaly za dobře odvedenou práci? 

0 2 5 8 5 3,8 

19 Vyhovuje Vám flexibilní pracovní 
doba a přesčasy? 

2 3 8 4 3 3,15 

20 Domníváte se, že je v podniku možné 
postoupit v kariéře? 

8 7 4 1 0 1,9 

21 Vidíte smysl ve vaší práci? 9 5 4 2 0 1,95 

22 
  

Domníváte se, že tato oblast 
potřebuje změnu? 

14 4 2 0 0 1,4 

 Prosím uveďte konkrétně jakou? 
Stresující pracovní prostředí, demotivace skrze 
direktivní vedení manažera, neúnosné přesčasy, 

strach z komunikace a kritiky manažera 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Zaměstnanci se mnohdy bojí s manažerem komunikovat a navíc se jim spíše místo 

pochvaly dostaví pouze jenom kritika. Pokud je prostředí stresující, je možné opět 

zavést programy osobního rozvoje, což může eliminovat fluktuaci na pracovišti 

a přinést změny, které eliminují i problémy v komunikaci s manažerem. Otázka 22 je 

šedě označena z důvodu, že se opět většina respondentů domnívá, že je nutné zavést 

změny. Pracovníci na pozici servisní technik – prodejce nejsou spokojeni s náplní práce 

a se vztahy na pracovišti, zejména kvůli chování manažera. 
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Graf 4: Náplň práce a vztahy na pracovišti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Graf 5: Aspekty pracovní motivace a jejich důležitost 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Poslední dva grafy se již týkají identifikačních otázek, kdy první se týkala doby 

zaměstnání u firmy (Graf 6) a druhá se zaměřovala na věk respondenta (Graf 7). Bylo 

zjištěno, že 40% dotazovaných je v podniku od jeho založení, 25% pracovníků pracuje 
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ve firmě více jak dva roky a méně než pět let, a dále, že 20% pracovníků není v podniku 

ani rok. Celkový počet zaměstnanců, kteří jsou ve firmě méně jak dva roky, je 35%. 

Graf 6: Celková doba zaměstnání na pozici prodej-servis 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Při porovnávání věkové skupiny zaměstnanců lze vidět, že nejvíce zaměstnanců je 

ve věku od 26 do 39 let, více než 35% mladších zaměstnanců a pouze 10% zaměstnanců 

od 40 do 55 let. Lze tedy opět očekávat odlišné potřeby vzhledem k věku jednotlivých 

zaměstnanců. 

Graf 7: Věková skupina na pozici servis-prodej 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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2.3.3 Vyhodnocení hypotéz výzkumu 

Na základě výsledků dotazníkového šetření je možné vyhodnotit jednotlivé hypotézy 

a následně navrhnout doporučení pro změny motivačního systému. Cílem je porovnat 

skutečnost s hypotézami a následně vyjádřit vlastní názor. Lze vidět, že se očekávání 

managementu liší od očekávání zaměstnanců. Vyhodnocení jednotlivých hypotéz: 

1) H1: Pracovníci jsou spokojeni se zaměstnaneckými benefity. – Hypotéza byla 

zamítnuta na základě sekce A v dotazníku a to otázky č. 3 a č. 6, kde vyšlo 

najevo, že zaměstnanci nejsou spokojeni s benefity a chtěli by provést změnu. 

Největší zájem je o osobní rozvoj, který je však sledován zvlášť. Dále bylo 

uvedeno, že někteří pracovníci by rádi dostávali poukázky na sport, wellness 

a kulturu. Zaměstnanecké výhody nelze poskytovat plošně, podle motivačních 

teorií je nutné respektovat individualitu potřeb, která se liší dle jedinečnosti 

každého člověka. Navíc z výzkumu vyplynulo, že 15 ze 20 zaměstnanců by 

provedlo změnu v systému peněžního i nepeněžního odměňování a přitom 12 

pracovníku je spokojeno s finanční odměnou (otázka č. 2), proto je hypotéza 

o spokojenosti s benefity zamítnuta. 

2) H2: Zaměstnanci jsou spokojeni na pracovišti. – Tuto hypotézu lze vyhodnotit 

na základě sekce C, kde je sledována spokojenost s náplní práce a vztahy 

na pracovišti sledovaného útvaru prodej – servis. Práce je podle zaměstnanců 

velmi stresující (otázka č. 12), což potvrzuje vážený aritmetický průměr 

o hodnotě čísla 4. Toto číslo reprezentuje nespokojenost. Když se zaměříme 

pouze na vztahy (otázky č. 15 až 18), lze vidět nespokojenost s chováním 

manažera. Vztahy mezi servisními techniky – prodejci jsou na dobré úrovni, což 

potvrzuje vážený aritmetický průměr o hodnotě 1,7, který zobrazuje 

spokojenost. Další slabou stránkou jsou přesčasy (otázka č. 19) a skutečnost, že 

zaměstnanci nemají mnohdy včas potřebné informace pro výkon své práce 

(otázka č. 13). Navíc 18 z 20 zaměstnanců se domnívá, že sekce C potřebuje 

změnu, proto je hypotéza zamítnuta. 

3) H3: Zaměstnanci jsou spokojeni s chováním manažera. Chování manažera bylo 

zachyceno v sekci C v otázkách č. 13 až 16 a v otázce 18. Na základě výzkumu 
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je jasné, že zaměstnanci nejsou spokojeni s chováním manažera a více 

než polovina uvedla, že kolektiv spolupracovníků je výborný, až na vztah 

s manažerem, který využívá direktivní formu řízení a nebojí se využívat kritiku, 

která mnohdy způsobuje v zaměstnancích demotivaci. Z dotazníkového šetření 

navíc vyplynulo, že zaměstnanci nedokáží upřímně komunikovat s manažerem 

a lze vydedukovat, že je to strach a stres, který potom nedovolí zaměstnancům 

projevovat naplno jejich kreativní potenciál. Protože se vážený aritmetický 

průměr ve výše uvedených otázkách blíží číslu 4, lze odhadovat, že se jedná 

o jeden z hlavních faktorů pro odchod ze zaměstnání. Manažer se na základě 

rozhovoru kvalitativního výzkumu domnívá, že je direktivní řízení manažera 

efektivní, protože se snížily chyby ve výkazech a v komunikaci či při předávání 

informací potřebných k výkonu práce. Nicméně styl motivace využívaný 

managementem k motivaci je v rozporu s teorií motivace a navíc dotazník 

nepotrvzuje, že by měli zaměstnanci všechny informace k výkonu práce. 

Hypotéza je tedy zamítnuta. 

4) H4: Osobní rozvoj v podniku a vzdělávání motivuje zaměstnance k vyššímu 

výkonu. Na základě kvalitativního výzkumu se manažer domnívá, že nabízí 

zaměstnancům zajímavé možnosti osobního růstu v podobě online vzdělávání. 

Elektronické vzdělávání má významnou výhodu v nízkých nákladech na provoz, 

nicméně tato forma není vyhovující pro každého zaměstnance. Navíc školení se 

týkají pouze dovedností spojených s prací a někteří zaměstnanci se již několik 

let školení neúčastní. Zde ztrácí potom vzdělávání motivační potenciál, protože 

pokud se chce zaměstnanec vzdělávat, má pouze jednu možnost a to kurzy 

angličtiny nebo si stáhnout e-book, kde si může přečíst něco o osobním rozvoji. 

Na základě kvantitativního výzkumu a to sekce B lze opět vidět, že zaměstnanci 

nejsou spokojeni. Pracovníci nemohou být motivováni k vyššímu k výkonu, 

když u otázky č. 7 vyšel vážený aritmetický průměr 3,9.  Je jisté, že je nutné tuto 

hypotézu zamítnout. Tato oblast by měla být změnena směrem k potřebám 

zaměstnanců i na základě sekce D, kde 19 zaměstnanců považuje vzdělávání 

a osobní rozvoj za jeden z nejdůležitějších faktorů pracovní motivace. 
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5) H5: Pracovníci souhlasí s tvrzením, že je motivační systém spravedlivý. Je 

pravdou, že se pracovníci domnívají, že je finanční odměna spravedlivá 

vzhledem k pracovnímu výkonu (otázka č. 5) a jsou poměrně spokojeni jak 

s odměnou peněžní i nepeněžní (otázka č. 1 a 2). Na druhou stranu podniková 

kultura již takové pozitivní ohlasy nesklidila skrze vztahy s manažerem a to ještě 

nehovoříme o nedostatečném vzdělávání a osobním rozvoji. Na základě 

zhodnocení všech hlavních pilířů motivačního systému je nutné tuto hypotézu 

opět zamítnout a navrhnout potřebná doporučení. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Na základě výzkumu bylo zjištěno, že základními faktory, které snižují spokojenost 

s motivačním systémem a podporují fluktuaci, mohou pravděpodobně být následující: 

• negativní vztahy s manažerem podniku a stresující pracovní prostředí, 

• nerespektování individuálních potřeb zaměstnance v případě volby 

zaměstnaneckých benefitů (plošný systém), 

• omezené množství vzdělávacích programů a minimální osobní rozvoj 

zaměstnance, 

• chybějící revize stylů řídících pracovníků a jejich kontrola, 

• nepropojenost individuálních cílů zaměstnanců a cílů společnosti, 

• nejasný směr u některých zaměstnanců a neúplná zpětná vazba, 

• nedostatečná komunikace na pracovišti a zkreslené informace, 

• nespokojenost zaměstnanců, nedostatek pochvaly a uznání. 

Svět korporací se v posledních letech dynamicky mění, dochází k častým změnám 

na trhu a to se hned odráží v řízení celé organizace. Odpovědnost za řízení podniku 

padá na hlavy managementu, kteří se pod vlivem těchto změn nemohou spolehnout 

na své dlouholeté zkušenosti. Klasické tradiční nástroje vedení mnohdy nefungují, 

proto je nutné zavést doporučení, která zajistí podniku rychlost rozhodování 

a flexibilitu, což by ji mělo umožnit obstát v měnících se podmínkách trhu tím, že se 

nejdříve zaměří na rozvoj kritických oblastí. Pokud by se nic nezměnilo, je možné, 

že by stres na pracovišti vedl k další demotivaci zaměstnanců a to by mohlo vlivem 

nezměněného chování managementu vést k nespokojenosti a následné fluktuaci. Firma 

si nemůže již dovolit zaučovat další nové zaměstnance, management si klade za cíl 

stabilizovat aktuální stav a docílit změn, které umožní růst celému podniku. Změna by 

ale měla začít jak od zaměstnanců, tak i od managementu, protože potom bude celkový 

efekt mnohem větší. Pokud chce organizace nadále na trhu růst, doporučuji nechat růst 

jednotlivé zaměstnance a vedoucí pracovníky a nastolit ve firmě přátelské prostředí 

prostřednictvím čtyř následujících doporučení: 
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• Cafeteria systém – Hlavní změnou, která by eliminovala hned několik slabých 

stránek je zavést Cafeteria systém, který může i nemusí obsahovat nějaké 

programy osobního rozvoje, ty budou však sledovány zvlášť jako další 

doporučení. 

• Koučování a osobní rozvoj – Hned druhým cílem je tedy zavést programy 

osobního rozvoje, což by rozhodně mělo stejně jako první doporučení vliv 

na snížení fluktuace, protože takové pracovní místo se stane atraktivnějším 

a jeho hodnota na trhu tedy stoupne. 

• Zpětná vazba jako součást hodnocení – Třetím doporučením bude vytvoření 

vhodnějšího postupu hodnocení zaměstnance, kdy bude zjišťována pravidelně 

jeho zpětná vazba na jeho spokojenost s uspokojováním jeho potřeb a jeho cílů. 

• Revize stylů vedení – Čtvrtým cílem bude zajistit pravidelnou revizi stylů 

vedení, kdy jednotliví manažeři budou také zařazeni do programu 

osobního rozvoje, který jim bude přizpůsoben na míru, ale zároveň umožní 

přechod od direktivního řízení, k liberálnímu až koučovacímu stylu řízení. 

3.1 Cafeteria Systém a proč odměňovat zaměstnance nepeněžně 

Cafeteria systém je jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak nabízet zaměstnanecké 

benefity podle přání zaměstnanců. Název je odvozen z myšlenky, že si zaměstnanec 

zvolí své benefity sám, podle svých aktuálních potřeb, podobně jako na jídelním lístku 

v bufetu nebo kafeterii. 

Hlavním důvodem, proč odměňovat zaměstnance touto formou je zejména fakt, 

že i když jsou peníze zajímavou odměnou, nemusí být dostatečně motivující. Od určité 

hranice nemají již peníze vliv na výkon a jejich motivační charakter klesá. Volitelný 

systém zaměstnaneckých výhod lze chápat jako takový věrnostní program, kdy 

zaměstnanci sbírají kredity či body, které potom mohou libovolně utratit za odměny 

z katalogu benefitů. Existuje řada výhod, proč je pro zaměstnavatele i zaměstnance 

výhodnější čerpat benefity. 

Principem zaměstnaneckých výhod je skutečnost, že je to mnohdy pro zaměstnance 

výhodnější než běžná mzda. Buď se jedná o benefit, který není u zaměstnance 

předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti, nebo je benefit od daně zcela osvobozen 



-47- 

 

či nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Ještě větší úspora na straně 

zaměstnavatele může vzniknout v případě, když se bude jednat o nepeněžní plnění, 

které bude zároveň daňovým nákladem zaměstnavatele. Navíc pokud například bude 

poskytnuto zaměstnanci 1 500 Kč měsíčně navíc, bude pro něj výhodnější získat tuto 

hodnotu ve formě benefitů, protože v případě mzdy mu bude strženo sociální 

a zdravotní pojištění a daň z příjmů 15%. Za rok takto může zaměstnanec přijít o více 

než 3 600 Kč. 

Tabulka 5: Navýšení odměny o 1500 Kč měsíčně v případě mzdy a benefitu 

Měsíční navýšení 1 500 Kč Mzda Benefit 
Roční navýšení  18 000 Kč 18 000 18 000 
Sociální pojištění 6,5% 1 170   
Zdravotní pojištění 4,5% 810   
Základ daně zaměstnance 34% 24 120 18 000 
Daň zaměstnance 15% 3 618   
Konečná výše   14 382 18 000 

Zdroj: Vlastní práce 

Benefity jsou upraveny zákonem různě, lze však v mnoha případech ušetřit či vydělat a 

rozhodně doporučuji místo navýšení mzdy využívat benefity. Současně by měl mít 

zaměstnanec možnost si volit na základě určitého počtu bodů či kreditů, které získává 

na základě například plnění finančního plánu. Systém by měl být nastaven tak, aby 

mohl plnit dvě hlavní funkce – motivační a odměňovací. Nedoporučuje se přidělovat 

zaměstnanci konstantní počet bodů, každý měsíc, protože to potom nemá motivační 

charakter. Mnohem vhodnější je přidělovat body na základě pracovního výkonu. 

Například by měl prodejce jistých každých měsíc 10 bodů, ale pokud by byla jeho 

provize vyšší, dostal by více bodů. Pokud by například byly splněny cíle společnosti 

nebo by byl dokončen významný projekt, bylo by možné získat body navíc. Důležité je 

vysvětlit zaměstnanci, za co body získal a vyjádřit mu odměnu a vděčnost za dosažení 

mimořádného výsledku.  

Odměny v systému by měly respektovat přání jednotlivých zaměstnanců, kteří se 

nacházejí na různé úrovni pyramidy potřeb dle Maslowa, který vysvětluje, jak je 

důležité si uvědomit, že každý člověk je jedinečný. Proto je nutné vytvořit individuální 
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plány a sledovat spokojenost zaměstnance a jeho motivační profil, který se může 

v průběhu času měnit. Je jisté, že absolvent, který zrovna nastoupil, bude více 

motivovaný vzdělávacími kurzy a osobním rozvojem, než zaměstnanec, který chce co 

nejvíce času trávit doma s rodinou. 

Tříkroková implementace Cafeteria systému 

• Systém přidělování bodů – Prvním krokem je nastavit systém přidělování bodů 

(případně slev na produkty a služby) ve stylu věrnostního programu, kdy je 

možné kombinovat peníze a body a získat tak odměny podle přání zaměstnance.  

Například pokud bude mít zaměstnanec koupit notebook synovi, může si body 

vyměnit za slevu, kdy notebook získá například za poloviční cenu, než je jeho 

běžná cena na trhu.  

• Nastavení zaměstnaneckých výhod – Druhým krokem je nastavit konkrétní 

odměny, které bude systém obsahovat a to na základě dotazníkového šetření 

v podniku. Obsah benefitů bude nastaven tak, aby měli zaměstnanci zájem 

o benefity a byli motivováni zvýšit svůj výkon s cílem pořídit si zajímavou 

zaměstnaneckou odměnu. Pokud by bylo možné například koupit notebook 

za 2000 bodů, je nutné, aby se cena bodová pohybovala též v souladu z tržní 

cenou. Například pokud tržní cena na trhu klesne na 50%, měla by se snížit 

i bodová cena v Cafeteria systému např. na 1000 bodů. 

• Implementace systému či outsourcing – Posledním krokem je potom realizace 

tohoto systému a to na základě podpůrného IT systému nebo lze využít 

outsourcing Cafeteria systému, což má výhodu v tom, že si firma nemusí 

zajišťovat objednávku zboží či služeb, nemusí vyjednávat ceny. Lze tímto 

způsobem jednoduše a efektivně realizovat politiku nepeněžního odměňování 

zaměstnanců a není nutné již řešit správu benefitů a tím odpadá nutnost 

zatěžovat touto činností nějakého firemního specialistu. Výhodou Cafeteria 

systému je skutečnost, že přispívá ke zvýšení loajality a spokojenosti 

zaměstnanců a má vliv i na úspěšnost firmy, protože má pozitivní vliv 

i na firemní kulturu a mimo to i zajišťuje rovnováhu mezi pracovním a osobním 

životem tzv. work-life balance. Současně je výhodou benefitu přímý vliv 
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na snížení fluktuaci zaměstnanců, což má vliv na snížení nákladů, které 

vyplývají z nutnosti zaučovat stále nové pracovníky. Pokud zaměstnavatel 

nabídne zajímavé odměny, má to vliv na atraktivitu pracovní pozice, i na jeho 

konkurenceschopnost na trhu práce. Dalšími výhodami outsorcovaného 

Cafeteria systému je i finanční přínos, kdy je tato forma motivace vhodnější 

než zvyšování mezd. Mnohé benefity jsou daňově uplatnitelné a navíc v případě 

outsourcingu společnost ušetří na nákladech spojených s tvorbou a správou 

interního systému, kde odpadá nutnost náročnější administrativy. Příkladem 

může být společnost Cafeteria Systems.cz. „Naše služby nespočívají pouze 

v zajištění nabídky benefitů a její správě. Jsme si vědomi toho, že problematika 

nefinančního odměňování zaměstnanců je velmi komplikovaná a svým 

zákazníkům proto vycházíme vstříc jak v otázkách personálního poradenství, tak 

v souvisejících oblastech IT, legislativní a daňové problematiky.37“ 

Dalšími výhodami Cafeteria systému je skutečnost, že obsahuje i další funkce 

a možnosti pro zaměstnavatele či vedoucí pracovníky, kdy lze upravovat benefity podle 

potřeb podniku flexibilně a zároveň je možné generovat statistiky a sledovat 

využitelnost jednotlivých benefitů, čímž s sebou návrh přináší řadu výhod. 

Naopak nevýhoda může být v tom, že někteří lidé jsou nerozhodní a bude pro ně složité 

zvolit si pouze některý benefit. Někteří pracovníci mohou zaujmout pasivní přístup 

či mohou prožívat negativní pocit ze špatného rozhodnutí a to může působit 

na podnikovou kulturu. Tomuto se však dá zabránit komunikací ze strany managementu 

či mezi spolupracovníky. Zde vznikají dodatečné náklady nejenom na zavedení 

systému, ale i na další komunikaci ohledně možností volby jednotlivých benefitů, 

protože jinak by nemusel být systém oceněn a vplné výši využit pro rozvoj firmy. Další 

negativní stránkou je samozřejmě náročná administrativa a krom toho i nákladná 

implementace, což může být eliminováno outsourcingem. Je však třeba dodat, že tyto 

dodateční náklady, přinesou podniku úspory, takže se celková investice podniku vrátí. 

                                                 

37 Cafeteria Systems, dostupné z: http://www.cafeteriasystems.cz/ 
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3.2 Kurzy osobního rozvoje a koučovací techniky 

Dalším návrhem pro eliminování fluktuace zaměstnanců je vytvořit silné vztahy 

na základě technik osobního rozvoje, kam patří i koučování včetně neurolinguistického 

programování. Návrh Cafeterie neumožní eliminovat negativní vztahy na pracovišti, je 

potřeba zavést programy, kdy se zaměstnanci naučí pracovat se stresem a jejich 

emocemi prostřednictvím různých kurzů, kam může patřit: 

• Antistresový management – koučovací techniky či dýchací cvičení, která 

umožní transformovat stres v motivaci a další pozitivní emoce. 

• Práce s emoční inteligencí – techniky osobního rozvoje založené mnohdy 

na vizualizaci, jak ovládat emoce, aby neovládaly nás a zároveň jak zdravě 

vyjadřovat emoce, aby nebyly potlačovány, protože údajně každá potlačovaná 

emoce má podle moderní psychologie vliv na naše zdraví. 

• Budování sebevědomí a sebedůvěry  – někteří pracovníci mají strach 

komunikovat napřímo s manažerem a někdy může se stres promítnout 

i v komunikaci se zákazníkem, kdy nemusí obchod proběhnout podle představ 

zaměstnance. Tyto techniky umožňují pracovníkovi udržet si sebevědomí 

i v případě, kdy má manažer spíše tendenci pracovníka kritizovat nebo není 

schopen zaměstnance pochválit. Pracovník je motivován díky různým technikám 

k plnění svých cílů, protože si více věří, že je pracovní náplň zvládne. 

• Diplomatická komunikace a umění raportu  – jedná se o manažerskou 

techniku z oboru moderní psychologie, tzv. NLP – neurolinguistické 

programování. Účastníci takového školení se naučí komunikaci přizpůsobit 

různým situacím a zároveň si udrží diplomatický formát použitého jazyka. Další 

výhodou NLP je fakt, že se prostřednictvím technik vizualizace naučí vciťovat 

se do druhých a zároveň pomocí různých očních vzorců a gestikulace se mohou 

naučit umění raportu neboli jak navázat rychle důvěru u druhého pracovníka 

či klienta prostřednictvím zrcadlení klienta, které však musí být prováděno tak, 

aby zrcadlení nepřešlo do vědomé pozornosti osoby, se kterou raport vytváříme. 

Pokud je raport navázán, je mezi oběma osobami vytvořen pocit, že si vzájemně 

rozumějí, protože mají něco společného a je potom jednodušší na základě 
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vzájemného ovlivňování například přesvědčit druhou k stranu k požadovanému 

chování38. 

• Kritické a kreativní myšlení – existují techniky, které umožňují budovat 

kritické a kreativní myšlení. Mnohdy je součástí takového osobního rozvoje 

využíváno opět vizualizačních a koncentračních technik a zároveň se člověk 

naučí něco o tom, které mozkové hemisféry jsou zodpovědné za jednotlivé typy 

myšlení a jak lze myšlení nastavit pro vyšší efektivitu v pracovním prostředí. 

Hlavním efektem výše uvedených oblastí osobního rozvoje je skutečnost, že dojde 

k eliminování negativních emocí na základě výcviku pracovníka, který se naučí 

s emocemi pracovat. Zaměstnanci si nebudou brát tolik osobně chování manažera, 

protože se budou více soustředit na své cíle a techniky jim umožní se stresem pracovat. 

Podobné koučinkové programy více zaměřené na vedení lidí by měly být vytvořeny 

i pro management, což je součástí čtvrtého doporučení. 

Další přínosy koučinku, které uvádí Mezinárodní federace koučů je vyšší spokojenost 

zaměstnance a loajalita pracovníka. Klient objevuje svůj potenciál, získává důvěru 

ve své síly a větší jistotu a odvahu rozhodovat. Zároveň je údajně koučink účinná 

prevence manažerského vyhoření. Dalším přínosem je to, že koučování umožňuje 

navýšit osobní efektivitu, kreativitu, kvalitnější rozhodování, koncentraci, komunikací 

apod. Cílem koučinku je dlouhodobě udržitelný výkon jednotlivce a celé společnosti39.  

Pokud firma investuje do koučinku, povede to ke změně firemní kultury, kdy se 

program zaměří i na změnu stylu vedení managementu. Součástí programů osobního 

rozvoje by mohly být různé nástroje podle potřeb společnosti, program lze přizpůsobit 

na míru zaměstnanců, stačí si pouze najít kouče, který program sestaví. Typický 

koučinkový kontrakt se sjednává většinou na 6-12 sezení o délce 60 až 90 minut, je 

však možné nastavit program osobního rozvoje podle potřeb firmy, například je možné 

vytvořit několik workshopů pro všechny zaměstnance na celý rok. 

                                                 
38 BANDLER, R., ROBERTI, A., FITZPATRICK, O. NLP pro každého, str. 69. 

39 Coaching Federation, dostupné z www: https://www.coachfederation.cz/cz/proc-koucink/prinosy-
koucinku-jako-metody.html  
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Základní podmínkou pro úspěšnou implementaci tohoto doporučení je vhodné si ujasnit 

vzájemná očekávání a vysvětlit, v čem bude celý program koučinku spočívat a jaké jsou 

jeho výhody a případně i omezení. Management by měl projevit ochotu nechat jednat 

zaměstnance samostatně v rámci stanovených cílů a nesnažit se je přehnaně kontrolovat. 

Zaměstnanci by měli být informováni o celém programu a jeho přínosech. 

Současně by měl celý podnik chápat, že kouč není poradce, ani mentor, trenér 

či psychoterapeut, který bude předávat vlastní zkušenosti, či bude dohlížet na procesy 

či zkoumat psychiku zaměstnanců. Koučování je na základě definice Mezinárodní 

federace koučů určitá forma partnerství mezi klientem a koučem v tvůrčím procesu, kdy 

dochází k motivování klienta, aby dosahoval svých cílů a využil maximálně svůj osobní 

i profesní potenciál. Dosažení těchto cílů má potom pozitivní vliv na efektivní výkon 

pracovních rolí, kdy dochází k další synergii mezi posláním společností, jejími cíli 

a přáními zaměstnance40. 

Konkrétní návrhy kou čovacích programů a ukázka NLP techniky Swish 

Cílem tohoto doporučení je podat návrh na program osobního rozvoje, který by mohl 

být buď součástí pravidelných teambuildingových setkání nebo by mohl být program 

součástí benefitů, které by mohl získat pouze zaměstnanec, který například dosáhne 

bonusu 5% nebo je možné vytvořit speciální program pro všechny zaměstnance 

a nahradit tímto programem již zastaralý a neustále stejný program komunikace. 

Možnosti jsou různé, nicméně pro potřeby této práce je níže uvedená kalkulace 

na program osobního rozvoje z výše uvedených témat. Program pro zaměstnance by 

na základě rozhovoru s koučem měl nejvyšší cenu, protože se jedná o koučink pro 20 

lidí. Klasická cena individuálního koučinku by mohla být 2 000 Kč za 90 minut. Pokud 

by společnost měla zájem o školení na podnikové chatě v rámci teambuildingu, bylo by 

možné vytvořit 4 bloky technik pro všechny zaměstnance, a protože se teambuilding 

koná dvakrát ročně, vyšla by celková cena na 24 000 Kč za rok. Cena za 90 minut 

koučinku v rámci teambuildingu je 3 000 KČ, protože se bude jednat o více jak 

                                                 
40 Koučink.eu, dostupné z www: http://www.koucink.eu/manazersky-koucink/implementace-koucinku/ 
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3 hodiny koučinku na jednom místě v rámci jednoho odpoledne. Součástí cen nejsou 

uvedeny náklady na dopravu kouče, případně implicitní náklady (ušlý příjem z jiné 

alternativy). 

Tabulka 6: Přibližné roční náklady za tři různé koučinkové programy 

Koučinkové programy Doba 
programu 

Jednotková 
cena 

Celková 
roční cena 

Program pro zaměstnance (20 osob) 90 minut 4 000 Kč 48 000 Kč 
Individuální koučink pro 1 manažera 90 minut 2 000 Kč 24 000 Kč 

Celodenní teambuilding s osobním rozvojem 4 x 90 minut 12 000 Kč 24 000 Kč 

Zdroj: Vlastní práce na základě rozhovoru s koučem. 

Jendo školení by mohlo obsahovat 2 až 5 technik podle typu programu Příkladem 

techniky, která by mohla být součástí workshopu je například NLP technika Swish. 

Technika umožňuje například nahradit negativní chování nějakým pozitivnějším. 

Konkrétně lze například nahradit prokrastinaci za motivaci nebo lze pomocí techniky 

vyměnit křik na pracovníka za diplomatickou komunikaci. Dále je technika Swish 

užitečná při snaze zbavit se zlozvyků nebo při jiném negativním chování. Základem této 

techniky je odhodlání pracovníka změnit své staré chování. Základem techniky je 

vizualizovat si dva stavy v mysli. Konkrétně si techniku představíme na chování, kdy 

manažer křičí na zaměstnance. 

• První nežádoucí stav je spojen s nechtěným chováním. Je potřeba si vybavit 

obraz před začátkem tohoto negativního chování. Základem je projektovat 

do obrazu co vidíme, slyšíme a cítíme, než se rozčílíme. Tento obraz 

nežádoucího chování si se zavřenýma očima představíme před sebou jako 

na obrazovce. 

• Druhý žádoucí stav je spojen s obrazem, kdy jsme se zachovali podle svého 

přání. Do tohoto obrazu budou promítnuty pozitivní emoce z úspěchu 

komunikovat bez vzteku a s úctou. Opět je nutné procítit motivaci a radost 

ze žádoucího chování a zaměřit se krom na pocity i na to co vidíme a slyšíme. 

Když máme oba stavy nastavené, zavřeme oči a umístíme první nežádoucí obraz 

před sebe, a vpravo dole vložíme menší obraz druhého žádoucího stavu (viz Obrázek 3). 

Až jsou oba obrazy před námi, budeme je vyměňovat po tom, co řekneme Swish. 
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Obrázek 3: NLP technika Swish 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě videa Swish techniky od Anthonyho Robbinse41 

Když se řekne slovo Swish, provedeme v naší představě výměnu obou obrazů 

specifickým způsobem. Nežádoucí obraz se roztříští na tisíce kousků a místo něj se 

zvětší, vybarví a zaostří obraz žádoucí. Technika se má opakovat tak dlouho, až si 

nebudeme moci vybavit nežádoucí stav. Na odstranění lehkých zlozvyků stačí techniku 

opakovat klidně 15 krát. Pokud se jedná o více zakořeněný vzorec myšlení, je nutné 

techniku opakovat klidně více než 30 krát. Cílem je při opakování vyměňovat obrazy co 

nejrychleji a navodit odlišný stav mysli, který již nespustí nežádoucí chování. 

3.3 Hodnocení zaměstnance na základě individuálního přístupu 

Individuální přístup k zaměstnanci se odvíjí na základě teorií motivace, kde bylo 

vysvětleno, jaký má vliv vnější prostředí na spokojenost zaměstnance, výkon 

pracovníka a jeho motivaci. Manažeři podniku nepřistupují k zaměstnancům 

individuálně a nerespektují jeho individuální potřeby a odlišnou formu motivace. Někdy 

se může stát, že management chce vidět pouze výsledky, ale zapomíná na lidskou 

stránku každého zaměstnance. Negativní motivace může být škodlivá, protože přílišný 

stres neumožňuje kreativně využít potenciál zaměstnance. Ke každému zaměstnanci je 

nutné přistupovat individuálně a využít cílů SMART pro vylepšení jeho hodnocení. 

Součástí hodnocení bude jednou za čtvrt roku rozhovor s manažerem řízení lidských 

zdrojů, který bude sledovat, jak se mění individuální cíle zaměstnance, a jestli 

korespondují s cíli podniku. Výzkum v podobě dotazníkové šetření může sloužit jako 

                                                 
41 Anthony Robbins – Swish Pattern. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=jPu5cXaTZOw  
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Nežádoucí chování 
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šablona pro takové hodnocení spokojenosti s motivačním systémem a případně 

i pro analýzu dalších slabých stránek, které mohou v průběhu existence podniku 

vznikat. Manažer řízení lidských zdrojů bude vést evidenci potřeb každého zaměstnance 

a bude kontrolovat jejich aktuálnost a to v případě třech základních pilířů motivačního 

systému, kam patří finanční odměňování včetně benefitů, osobní rozvoj včetně 

koučování a podniková kultura včetně pracovních vztahů. Aby bylo možné stanovovat 

aktuální motivační profil jednotlivce, který se v průběhu času mění, je nutné tedy 

doplnit hodnocení zaměstnance o následující kroky: 

• Průzkum motivovanosti zaměstnanců v rámci nového systému odměňování, kdy 

je sledována i výkonnost organizace. 

• Úprava zaměstnaneckých benefitů v Cafeteria systému podle aktuálních potřeb 

společnosti a jejích zaměstnanců. 

• Jasná komunikace s pracovníky včetně vyčíslení navýšení hodnoty 

v odměňování zaměstnance skrze nově nabité benefity a vzdělávací programy. 

3.4 Revize stylů vedení využívaných manažery podniku 

Podle pracovníka způsobuje zpětná vazba manažera demotivaci a nechuť k práci. 

Hodnocení pracovníka je stresující. Pracovník má strach, že opět udělá chybu a bude 

pokárán s hrozbou, že mu sníží plat a to způsobuje silný stres a uvažování o změně 

pracovního místa. Tímto způsobem nelze správně nastavit motivy k práci, které fungují 

jako zdroje energie či akcelerátor k výkonu zaměstnance. Vnější stimuly by měly být 

také flexibilní a přizpůsobeny na míru zaměstnanci a manažer by měl znát nástroje, jak 

s těmito stimuly pracovat flexibilně, aby byla zajištěna pracovní motivace. 

Z tohoto důvodu je dalším cílem postupně rekonstruovat řízení lidských zdrojů ve firmě 

a to z direktivního řízení na liberální a postupně až na koučovací styl řízení, kdy je 

zaměstnanec chováním managementu motivován k vyššímu výkonu i skrze znalost 

technik osobního rozvoje. Direktivní směr řízení se projevuje většinou v případech, kdy 

manažer zaměřen na úkoly a cíle, ale přitom zároveň svým lidem nedůvěřuje a tím 

může docházet k přehnané kontrole, kdy se zaměřuje na chyby a vytýká je. Lidé se 

potom bojí komunikovat a v práci se snaží chyby tajit. Manažer bere dobrý výkon jako 

samozřejmost a nesnaží se svými slovy chválit druhé. 
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Styl vedení, který je žádoucí by měl být založen převážně na důvěře a tím je styl 

liberální a koučovací. Liberální styl se vyznačuje tím, že je spíše orientovaný na lidi 

a na vztahy, zatím co koučovací styl se spíše orientuje úkoly a na cíle. V případě 

liberálního stylu se nechává věcem volný průběh a spoléhá se na to, že si zaměstnanci 

nějak poradí, nedochází ke kontrole zaměstnanců, protože by to mohlo být vnímáno 

jako nedůvěra. V tomto případě nebude vedoucí vnímán jako autorita a může vznikat 

problém mezi zaměstnanci v tom, že někdy nevědí, co mají dělat, což je v případě 

podniku nežádoucí. Z liberálního stylu je vhodné se zaměřit na vztahy a umět se 

vciťovat do potřeb druhého člověka. Navíc není potřeba natolik zaměstnance 

kontrolovat, ale nechat jim do jisté míry svobodu v rozhodování. 

Nejvhodnějším stylem, který by měl podnik implementovat je koučovací styl vedení, 

což vyplynulo z dotazníku z částí C a D (viz Příloha 1), kde byla zjišťována spokojenost 

se vztahy na pracovišti a důležitost jednotlivých aspektů pracovní motivace. Výsledky 

ukázaly, že je pro pracovníky mnohem důležitější chování manažera než mzda a provize 

či zaměstnanecké benefity. Dotazník ukázal, že zaměstnanci nejsou spokojeni 

s chováním manažera a také že se jim neodstává pochvaly či uznání. Direktivní chování 

manažera způsobuje, že jsou pracovníci demotivováni. Navíc zaměstnanci 

nekomunikují upřímně se svým nadřízeným, protože mají někteří z nich strach z kritiky. 

Celkem 18 z 20 zaměstnanců souhlasilo, že je potřeba provést změny. Z těchto důvodů 

doporučuji zavést koučovací styl vedení, kdy manažer zaměstnancům důvěřuje. Takový 

manažer je zaměřen na výkon a na cíle. Tento styl je nejvhodnější z toho důvodu, 

že vede lidi k samostatnosti a odpovědnosti, ptá se zaměstnanců na jejich názory 

a zapojuje je do rozhodování. Výhodou tohoto stylu je skutečnost, že manažer je 

zároveň koučem, který podporuje lidi v nacházení vlastních řešení, problémy vidí jako 

výzvy a chyby nejsou důvodem k potrestání, ale jako příležitost k učení. Zpětná vazba 

v případě koučovacího stylu je konstruktivní i pozitivní a zároveň takový manažer 

využívá různé techniky k motivaci pracovníka. Cílem bude tedy zavést programy 

osobního rozvoje, které navedou manažera k tomu, aby se naučil řídit zaměstnance 

koučovacím stylem namísto direktivního stylu 42. 

                                                 

42 Cesta k úspěchu, dostupné z: http://www.cesta-k-uspechu.cz/news/ctyri-zakladni-styly-vedeni/  
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Dalším moderním nástrojem, který lze pro vzdělávání využít je například Assesment 

Center, který lze využít i k hodnocení zaměstnanců nebo při budování vztahů a mimo to 

lze tímto způsobem i vybírat pracovníky. Tento program pracovní motivace lze nastavit 

na základě potřeb společnosti, kdy je nutné ještě stanovit členy hodnotící komise. 

Součástí programu jsou modelové situace z praxe, které zajišťují trénink pracovníků 

na různých pozicích, což umožňuje pozorovat postupy řešení jednotlivých pracovníku 

včetně vztahů a sociální angažovanosti. Nevýhodou řešení je ekonomická náročnost, 

protože celý program zabere určitý čas a vytváří tím dodatečné náklady. Je již 

na managementu podniku, jaké doporučení je pro něj nejvhodnější. Co je velmi 

důležité, je zpětná vazba na tuto změnu, kdy bude zjištěna spokojenost zaměstnanců 

i manažerů, kteří se změn budou účastnit a to na základě rozhovoru s manažerem řízení 

lidských zdrojů a zároveň i prostřednictvím výzkumu, aby bylo možné případně 

eliminovat další nedostatky nového motivačního systému. 

3.5 Diskuse nad navrženými doporučení z hlediska teorie motivace 

Spokojenost je individuální záležitostí a je spojena s pozitivními emocemi zaměstnance, 

který by měl vlivem změn motivačního systému pociťovat vyšší motivaci díky tomu, 

že si bude práci lépe užívat. Vlivem nových programů osobního rozvoje bude 

eliminován stres na pracovišti a navíc se pracovníci naučí pracovat s emoční inteligencí, 

naučí se základy psychologie a diplomatické komunikace. Vlivem programů osobního 

rozvoje dojede k lepším vztahům a vylepšeným pracovním podmínkám, kde má 

zaměstnanec pro podnik větší hodnotu, která je vyjádřena péči o něj. Systém povede 

pracovníka jeho cíli, které budou v souladu s podnikovými cíli. Nástroje jako pochvala 

či uznání se stanou motivátorem dalšího pracovního rozvoje zaměstnance, který bude 

v klidném pracovním prostředí vhodněji splňovat finanční plán společnosti a zároveň 

v něm bude posílena loajalita k podniku, kdy zaměstnanec sám od sebe přestane dělat 

chyby, protože již nebude pod takovým tlakem skrz negativní vztah s manažerem. 

Zaměstnanec bude vlivem nového systému hodnocení jednodušeji naplňovat své ambice 

a bude se ztotožňovat se svou rolí v podniku a posláním firmy. 

Hlavním cílem práce bylo navrhnout změny konceptu motivačního systému 

ve vybraném podniku a to na základě přínosů motivačních nástrojů ke spokojenosti 
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zaměstnanců. Spokojenost může být podpořena na základě několika teorií motivace, 

kdy je teď nutné ověřit funkčnost jednotlivých návrhů. 

Na základě Maslowovy teorie je největší prioritou uspokojit fyziologické potřeby, jako 

hlad, žízeň a další základní potřeby včetně spánku. Mzda pracovníků je flexibilní a je 

možné si ji navýšit na základě dvou motivačních složek, kdy první je prémie 

za inventuru a druhá je prémie za dodržení finančního plánu. V podniku jsou pracovníci 

spokojeni se mzdou a jejími motivačními složkami, čímž mohou zajistit své základní 

potřeby. Zároveň doporučení implementovat Cafeteria systém může uspokojit nějaké 

fyziologické a i další potřeby. Další složky potřeb, které pracovní pozice zaměstnancům 

přináší je pocit jistoty, stabilita pracovní pozice a rozhodně i určitou formu bezpečí. 

V případně sociálních potřeb zde byly problémy ve vztazích pouze s manažerem, což by 

se mělo programem osobního rozvoje a revizí stylů vedení změnit. Tímto doporučením 

poroste potřeba sociálního kontaktu a zároveň budou mít kurzy a nové aktivity vliv 

na budování týmové spolupráce. Co v podniku bylo slabou stránkou je další schodek 

pyramidy a to potřeba uznání, kterou si dávali maximálně tak pracovníci mezi sebou, 

ale aby mohli mít zaměstnanci ještě silnější vztah ke své práci, je vhodné stimulovat 

jejich pracovní výkon i oceněním pracovního výkonu od manažera. Vrcholem 

Maslovovy pyramidy potřeb je potřeba seberealizace, kam patří osobní i pracovní 

rozvoj a mít dobrý pocit z dobře odvedené práce, což bude opět podpořeno navrženými 

doporučeními. 

Podle Herzbergovy teorie dvou faktorů, je potřeba podpořit jak faktory motivující 

i hygienické. Motivující faktory jako úspěch, uznání, povýšení, smysl práce, možnost 

osobního růstu, odpovědnost a samostatnost, to vše souvisí s obsahem práce, 

ale zároveň je nutné zavést zpětnou vazbu, kdy budou tyto oblasti sledováni 

při doplňkovém hodnocení zaměstnance, protože ty mají vliv na výkon. Jako prevence 

pracovní nespokojenosti slouží hygienické faktory, kdy je nutné zajistit uspokojení 

nedostatkových sociálních potřeb, které mají vnější charakter a patří sem vztahy 

na pracovišti, pracovní podmínky, technické vedení, osobní život a výdělek. Vlivem 

navržených změn z direktivního stylu na liberální případně koučovací styl 

a implementací systému Cafeterie se lze přiblížit uspokojení těchto hygienických 

faktorů, opět je nutné zajistit zpětnou vazbu a revizi stylů vedení. Pokud dojde navíc 
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k vylepšení teambuildingových aktivit a k vytvoření odpočinkové místnosti, podpoří se 

tím ještě více vztahy na pracovišti. 

Na základě Vroomovy expektační teorie je nutné pohledět na detail motivačního 

procesu. Teorie vychází z předpokladu, že navýšení motivace vzniká růstem síly 

motivu, který vede k vynaložení určitého úsilí. Jedinec bude podle této teorie motivován 

subjektivní pozitivní hodnotou daného cíle, která je přímo úměrná s vynaložením úsilí 

na dosažení cíle. Pokud bude navržen nový flexibilní systém benefitů a zároveň bude 

součástí motivačního systému i osobní rozvoj, lze očekávat nárůst preference dosažení 

takového cíle na základě vnitřních pohnutek, protože vzroste hodnota cíle a zároveň 

i očekávání, že je reálné cíle dosáhnout. Podle Vroomovy expektační teorie lze očekávat 

navýšení motivační síly zaměstnanců i celého podniku. 

Podle teorie dle Lathama a Lockeho je nutné správně definovat cíl, který ovlivňuje 

chování a pracovní výkon jednotlivce, ale i celé společnosti. Jednotlivé SMART cíle by 

měly být specifické, měřitelné, akceptovatelné, realistické a termínované. Správně 

definovaný cíl vede k usměrnění pozornosti, mobilizaci úsilí, probuzení výdrže 

a zlepšení rozvoje strategie. Zaměření na cíle bylo představeno v koučovacím stylu 

vedení, je tedy nutné, aby cíle nastavené managementem byly sestaveny dle principu 

SMART. 

Adamsova teorie spravedlnosti říká, že motivace vzroste, pokud je komunikace s lidmi 

založena na spravedlnosti a slušném chování. Pokud by měly zaměstnanci pocit, 

že odměna není spravedlivá, může to v hlavě vytvářet pocit podhodnocení. Na základě 

navržených doporučení dojde k uvědomění, že systém je spravedlivý a respektuje 

individuální potřeby zaměstnanců. Navíc díky doporučením dojde k navýšení pracovní 

motivace a jednotlivé uvedené návrhy umožní podniku odstranit nedostatky stávajícího 

motivačního systému a zároveň povedou podnik k využitá svého maximálnímu 

potenciálu díky navrženým koučovacím technikám. Co se týče ekonomického 

zhodnocení, byly vybrány takové návrhy, které jsou nízkonákladové a navíc se investice 

do těchto doporučení podniku vrátí. Podnik se takto vydá na cestu, jak plnit své poslání 

pomocí spokojených motivovaných zaměstnanců. 
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ZÁVĚR 

V práci byly navrženy změny konceptu motivačního systému ve společnosti TechCare 

Česká republika s.r.o., a to na základě přínosů motivačních nástrojů ke spokojenosti 

zaměstnanců. První část se zabývala teoriemi motivace a přinesla i informace ohledně 

osobního rozvoje a moderní psychologie, což je následně využíváno v části praktické. 

Aby bylo možné zanalyzovat aktuální stav motivačního systému, bylo nutné získat 

potřebné informace zaměřené na odměňování, pracovní vztahy a osobní rozvoj, což jsou 

dle úvodní části práce tři základní pilíře, které byly určeny jako stěžejní součásti 

motivačního systému. Nedostatky tohoto systému způsobují fluktuaci zaměstnanců, 

proto bylo nutné zanalyzovat slabé stránky podniku a představit doporučení, která 

umožní tyto nedostatky eliminovat. Pro získání potřebných podkladů bylo nutné provést 

rozhovor s manažerem řízení lidských zdrojů, který charakterizoval společnost a uvedl 

potřebné detaily k jednotlivým aspektům motivačního systému. Na základě tohoto 

pohledu byly sestaveny hypotézy, které reflektují očekávání managementu ohledně 

spokojenosti na pracovišti. Aby mohly být informace přesnější, bylo následně 

provedeno dotazníkové šetření se zaměstnanci na pozici Servisní technik – prodej. 

Výstupem dotazníku bylo několik nedostatků, jež mohly způsobovat fluktuaci 

zaměstnanců, kam patřily zejména negativní vztahy s vedoucím pracovníkem, stresující 

pracovní prostředí, nerespektování individuálních potřeb zaměstnance v případě volby 

benefitů, omezené množství vzdělávacích programů, nedostatečná komunikace a zpětná 

vazba, nedostatek pochvaly a další slabé stránky, které byly nahrazeny navrženými 

doporučeními tak, aby vzrostla celková spokojenost s motivačním systémem 

u zaměstnanců i managementu a tím došlo k eliminování fluktuace. Mezi navržená 

doporučení patří: 

1) Zavést Cafeteria systém a přizpůsobit tak zaměstnanecké benefity na míru 

zaměstnancům na základě jejich aktuálních přání a cílů, protože podle teorie 

motivace je nutné respektovat individualitu potřeby zaměstnanců, které se 

mohou v čase měnit. Navíc z výzkumu vyplynulo, že existuje mnoho benefitů, 

které podnik nenabízí, proto je součástí doporučení Cafeteria systém 

outsourcovat a implementovat již hotový systém. 
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2) Zavést programy osobního rozvoje a naučit zaměstnance pracovat se stresem, 

emoční inteligencí, negativními emocemi, koncentrací, kreativnímu 

a konstruktivnímu myšlení aj. Součástí vzdělávání by mohl být buď intenzivní 

koučinkový trénink v rámci teambuildingu nebo je možné zavést individuální 

programy či skupinová setkání. Přínosem pro zaměstnance je i to, že se naučí 

využívat svůj potenciál k dosažení svých i podnikových cílů, což se odrazí 

v růstu celé společnosti.  

3) Hodnocení zaměstnance a individuální přístup umožní vyhodnocovat zpětnou 

vazbu ohledně spokojenosti s aktuálním stavem motivačního systému, k čemuž 

může sloužit rozhovor s manažerem lidských zdrojů nebo další dotazníkové 

šetření, které zajistí aktuálnost potřeb zaměstnance. Součástí hodnocení je 

nastavit cíle zaměstnanců tak, aby korespondovaly s cíli společnosti. 

4) Revize stylů a přechod managementu na koučovací styl vedení je dle mého 

názoru nejvýznamnější doporučení, které bude mít největší vliv na fluktuaci 

zaměstnanců. Z výzkumu totiž vyplynulo, že hlavním spouštěčem fluktuace jsou 

vztahy na pracovišti a to zejména stres a mimo to i direktivní řízení manažera. 

Investice do osobního rozvoje bude mít pro podnik významný přínos jak 

v případě zaměstnanců, tak i managementu. Každý manažer se naučí být 

i koučem, který bude jednodušeji řídit jednotlivé pracovní procesy díky uctivé 

komunikaci a naučí se motivovat své zaměstnance a povede je ke spokojenosti. 

Zavedením těchto doporučení, lze očekávat nárůst potenciálu všech zaměstnanců 

a ve výsledku poroste i potenciál firmy. Navíc taková forma péče o zaměstnance jim 

umožní vnímat vyšší hodnotu a smysl celé práce, což je základní faktor pro udržení 

motivace. Je velmi pravděpodobné, že dojde ke snížení fluktuace, a že nástroje 

osobního rozvoje a další opatření povedou postupně k vybudování silné podnikové 

kultury. Firma by se mohla takto stát konkurenceschopnější nejenom na pracovním trhu, 

ale i na celém mezinárodním trhu lékařské technologie a zdravotnických prostředků. 

Mezinárodní společnost TechCare Česká republika s.r.o. tím bude moc následovat své 

poslání a své cíle, kdy nadále bude přispívat ke zlepšení zdravotní péče a jejím 

přínosem budou kvalitní produkty, jež budou vyvinuty na základě profesionálního 

jednání, které má stabilní základ v motivující firemní kultuře. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha 1:Dotazník spokojenosti zaměstnanců 

1 
Jste ve vašem zaměstnání 

spokojený? 

Určitě 
ano 

Spíše 
ano 

Neutrální 
postoj 

Spíše 
ne 

Určitě 
ne 

Vážený 
průměr  

1 2 3 4 5   
  2 9 5 3 1 2,6 

              

A 
Odměňování a zaměstnanecké 
benefity 

Určitě 
ano 

Spíše 
ano 

Neutrální 
postoj 

Spíše 
ne 

Určitě 
ne 

Vážený 
průměr  

2 

Jste spokojeni s finanční 
odměnou, kam patří mzda, 
finanční provize a provize za 
inventuru? 

3 9 6 2 0 2,35 

3 

Jste spokojeni se 
zaměstnaneckými benefity (auto, 
mobil, notebook, sick days, 
stravenky aj.) 

2 4 6 8 0 3 

4 
Ceníte si možnosti pracovat z 
domu (home office)? 

8 6 3 3 0 2,05 

5 
Domníváte se, že je odměna 
spravedlivá vzhledem k vašemu 
výkonu?  

3 9 5 3 0 2,4 

6 

Máte zájem o změny v 
odměňování či v 
zaměstnaneckých benefitech? 
Prosím, uveďte konkrétně. 

7 8 3 2 0 2 

poukázky na sport, wellness a kulturu, osobní rozvoj 

   

B Vzdělávání a osobní rozvoj 
Určitě 
ano 

Spíše 
ano 

Neutrální 
postoj 

Spíše 
ne 

Určitě 
ne 

Vážený 
průměr  

7 
Jste spokojen se vzděláváním v 
podniku a osobním rozvojem? 

0 2 3 10 5 3,9 

8 
Naplňují vás teambuildingové 
akce na firemní chatě? 

8 7 3 2 0 1,95 

9 
Jste spokojeni co se týče 
firemních školení? 

4 5 7 4 0 2,55 

10 
Jste spokojeni s online literaturou 
a anglickými kurzy? 

2 3 2 8 5 3,55 

11 
Jaká forma vzdělávání a osobního 
rozvoje by vás naplňovala? 
Prosím uveďte konkrétně. 

antistresový management, coachovací techniky, vlastní 
kouč, osobní rozvoj, ne pouze online 



 

 

   

C 
Náplň práce a vztahy na 
pracovišti 

Určitě 
ano 

Spíše 
ano 

Neutrální 
postoj 

Spíše 
ne 

Určitě 
ne 

Vážený 
průměr  

12 
Příjde Vám vaše pracovní náplň 
klidná a nestresující? 

0 2 3 8 7 4 

13 
Máte včas potřebné informace 
pro výkon své práce? 

2 3 8 6 1 3,05 

14 Ztotožňujete se s cíli společnosti? 4 3 8 4 1 2,75 

15 
Komunikujete upřímně a 
otevřeně se svým manažerem? 

0 2 6 8 4 3,7 

16 
Jste spokojen s chováním svého 
nadřízeného? 

0 1 7 9 3 3,7 

17 
Jste spokojeni se vztahy mezi 
zaměstnanci - prodejci? 

10 6 4 0 0 1,7 

18 
Dostává se Vám potřebného 
uznání či pochvaly za dobře 
odvedenou práci? 

0 2 5 8 5 3,8 

19 
Vyhovuje Vám flexibilní 
pracovní doba a přesčasy? 

2 3 8 4 3 3,15 

20 
Domníváte se, že je v podniku 
možné postoupit v kariéře? 

8 7 4 1 0 1,9 

21 Vidíte smysl ve vaší práci? 9 5 4 2 0 1,95 

22 
Domníváte se, že tato oblast 
potřebuje změnu? 

14 4 2 0 0 1,4 

   Prosím uveďte konkrétně jakou? 
Stresující pracovní prostředí, demotivace skrze direktivní 

vedení manažera, neúnosné přesčasy, strach z komunikace a 
kritiky manažera 

   

D 

Jsou pro vás jednotlivé oblasti 
pracovní spokojenosti důležité? 
Prosím uveďte zvlášť u 
následujících aspektů pracovní 
motivace jejich důležitost. 

Určitě 
ano 

Spíše 
ano 

Neutrální 
postoj 

Spíše 
ne 

Určitě 
ne 

Vážený 
průměr  

1 2 3 4 5 X 

23 Mzda a provize 5 6 3 6 0 2,5 
24 Zaměstnanecké benefity 3 7 6 4 0 2,55 

25 
Flexibilní pracovní doba a home 
office 

8 5 4 3 0 2,1 

26 Kariérní postup 8 7 3 2 0 1,95 
27 Chování manažera 15 4 1 0 0 1,3 
28 Vztahy na pracovišti 16 3 1 0 0 1,25 
29 Smysluplná práce  15 3 2 0 0 1,35 
30 Vzdělávání a osobní rozvoj 16 3 1 0 0 1,25 

   
E Identifika ční otázky   

31 
Jak dlouho jste zaměstnaný u 
firmy CARETECH 

Méně 
než rok 

1 až 2 
roky 

Více jak 2 a 
max 5 let 

6 let a 
více 

  

4 3 5 8   

32 Do jaké věkové skupiny patříte? 
Méně 
než 25  

26 až 
39 let 

40 až 55 let 
Více 
jak 

55 let 
  

7 11 2 0   



 

 

 


