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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

 

„Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život. 

 To, co děláme, dělat z lásky k věci.“ 

Karel Čapek 

 

 

 

 

 

1.1 Úvod 

V současné době patří stavebnictví mezi obory, které jsou v mnoha ohledech specifické. 

Na rozdíl od jiných oborů než stavebnictví a oborů stavebnictví blízkých je velkým 

rozdílem to, že osoby pracující ve stavebnictví se často přesouvají ze stavby na stavbu a 

ne obráceně. Práce, tedy nejčastěji stavba, je pokaždé na jiném místě a vlastně se dá říci, 

že každá stavba je originálem. Často se stavba označuje za velmi dobrý příklad 

nehomogenního výrobku. 

Doba je taková, že pracující lidé se velmi často dostávají pod určitý tlak a pres, ať už 

časový nebo jiný. Nejčastěji se to stává lidem, kteří pracují na vyšších pozicích, 

například v managementu, anebo lidem, kteří musejí řídit druhé lidi, což je ve 

stavebnictví velmi časté. Pokud chce být člověk v dnešní době úspěšný, musí tedy dobře 

řídit další lidi, a umět je správně motivovat. Nejčastěji své podřízené. 
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1.2 Cíl práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je tedy nejprve v teoretické části více teoreticky 

specifikovat základní pojmy stavebního podniku, motivace, motivování a některé jejich 

techniky používání za pomoci odborných zdrojů a literatury zabývající se touto 

problematikou. 

V praktické části práce bude probíhat průzkum ve dvou firmách. Jedné stavební firmy a 

jedné projekční kanceláře. Průzkum bude zaměřen na to, jak firmy motivují své 

pracovníky a jak jsou jejich zaměstnanci spokojeni s motivačním systémem firmy a 

jejich odměňováním. 

Budou stanoveny výzkumné hypotézy k této problematice a ty na základě stanoveného 

dotazníkového šetření a řízených rozhovorů budou potvrzeny, nebo vyvráceny. 

Průzkum bude založen na tom, jak je motivace a motivování pracovníků ve stavebnictví 

rozšířeno do podvědomí osob pracujících ve stavebních podnicích. Poté provedu 

analýzu výsledků tohoto průzkumu a posoudím je ve srovnání se stanovenými 

hypotézami. V druhé půli empirické části diplomové práce budou zaznamenány 

provedené rozhovory s lidmi z praxe. Těmito rozhovory budou podpořeny výsledky 

první půle empirické části. První rozhovor bude proveden s jedním pracovníkem, resp. 

s technicko - obchodním zástupcem společnosti Jungheinrich s.r.o., ze systémového 

oddělení, panem Ing. Jiřím Borovičkou, který tvrdí, že správná motivace je „alfa-

omega“ dobře odvedené práce. Dříve pracoval ve společnosti M.C.O. jako projektant. 

Vyzkoušel si také několik let práci jako stavbyvedoucí ve firmě INREA Pro s.r.o. 

Druhý rozhovor pak bude se zástupcem jednoho z podniků, který byl předmětem mého 

šetření, a to s panem Ing. Ondřejem Mlčochem ze stavební firmy Swietelsky, který 

v této firmě vykonává práci přípraváře. Chvíli si také vyzkoušel práci jako 

stavbyvedoucí u stejné firmy. 

Na základě výše zmíněného dotazníkového průzkumu rozhovory s lidmi z praxe budou 

provedeny závěry a doporučení pro obě firmy, ve kterých průzkum probíhal. 

  



VUT v Brně, Fakulta stavební 

Ústav stavební ekonomiky a řízení 

12 

2 TEORETICKÁ ČÁST 

V této části diplomové práce si teoreticky rozebereme pojmy, co se stavebního podniku, 

motivace, motivování a některých jejich technik používání týče. 

2.1 Stavební podnik 

„Je to hospodářsky samostatná organizace, která pod svým vedením sdružuje potřebné 

hospodářské prostředky. Cílem stavebních firem je provádět stavby za účelem zisku a 

uspokojení poptávky.“ [1] 

Provoz stavebního podniku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1-01: Stavebnictví – provoz stavebního podniku 

 

______________________________________________ 

http://fast10.vsb.cz/kuda/Ekonomika/Eko%20ve%20v%FDstavb%EC/P%F8edn%E1%9Aky%202012/02

_Stavebn%ED%20podnik.pdf 

 

http://fast10.vsb.cz/kuda/Ekonomika/Eko%20ve%20v%FDstavb%EC/P%F8edn%E1%9Aky%202012/02_Stavebn%ED%20podnik.pdf
http://fast10.vsb.cz/kuda/Ekonomika/Eko%20ve%20v%FDstavb%EC/P%F8edn%E1%9Aky%202012/02_Stavebn%ED%20podnik.pdf
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2.1.1  Specifika stavebnictví 

 „Stavebnictví patří mezi obory, které jsou vysoce závislé na momentálním stavu svého 

okolí – ekonomické i politické situaci státu, momentální poptávce na trhu, módních 

trendech, situaci na trhu surovin i práce. Pracovníci a podniky jsou stejně tak závislé na 

svých dodavatelích a subdodavatelích, cenách veškerých vstupů (také výstupu své 

konkurence), i na klimatu a ročním období.“ [2] 

Stavební výroba je podstatou stavebnictví. Hlavním úkolem stavebnictví jako takového 

je vytváření hodnot, staveb. Stavebnictví je specifické tím, že se stavební výroba díla 

zpravidla přesouvá z místa na místo, nikoli naopak. Stavební dílo vzniká na staveništi, 

později na místě jeho budoucího užívání. Tímto je také určena jedinečnost každého 

stavebního díla. 

2.1.2  Prostředí a specifika ve stavebním podniku 

Stavební podniky jsou tu proto, aby vytvářely a budovaly hodnoty, plnily zákazníkům 

jejich představy a přání, a vytvářely pro sebe zisk. 

„Každý podnik, a tedy i podniky ve stavebnictví působí v  nějakém prostředí, které na něj 

více či méně působí. Do podnikového okolí můžeme zařadit jeho zákazníky, dodavatele, 

konkurenci, ale i státní a finanční orgány, domácnosti, trh práce, suroviny a materiály, 

finance a podobně.“ [2] 

„Jako každý jiný podnik, musí se i stavební firmy přizpůsobit poptávce na trhu 

s ohledem na konkurenční nabídku. Znamená to, že v  případě převahy nabídky musí 

buď přesvědčit zákazníky svými cenami, kvalitou nebo sortimentem služeb, které 

konkurence neposkytuje, jinak mu hrozí zánik. Podnik se musí chovat tržně, tzn. mimo 

jiné, že musí mít vizi do budoucna, být pružný a flexibilní.“ [2] 

_____________________________________ 

LINKESCHOVÁ, D. K otázkám managementu ve stavebnictví  1. vyd. Brno: AKADEMICKÉ 

NAKLADATELSTVÍ CERM, 2005. 149 s. ISBN 80-7204-396-X. 

 

http://fast10.vsb.cz/kuda/Ekonomika/Eko%20ve%20v%FDstavb%EC/P%F8edn%E1%9Aky%202012/02

_Stavebn%ED%20podnik.pdf 

  

http://fast10.vsb.cz/kuda/Ekonomika/Eko%20ve%20v%FDstavb%EC/P%F8edn%E1%9Aky%202012/02_Stavebn%ED%20podnik.pdf
http://fast10.vsb.cz/kuda/Ekonomika/Eko%20ve%20v%FDstavb%EC/P%F8edn%E1%9Aky%202012/02_Stavebn%ED%20podnik.pdf
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2.1.3  Okolní vlivy 

„Během života stavebního podniku mohou vznikat jisté problémy, které mají za následek  

nesplnění daného cíle, zakázky nebo i zánik firmy, podniku. Aby k takové situaci 

nedošlo, měl by stavební podnik předpokládat a být připraven vždy na možné i limitní 

stavy, které mohou v jistých případech nastat.“ [3] 

Problémy mohou vznikat působením faktorů přímých (konkurence, zákazníci, věřitelé, 

dodavatelé, trh práce), ale i nepřímých (politické, ekonomické, sociální). 

2.2 Obecná charakteristika motivace 

2.2.1  Motivace – druhy motivace 

Teorie motivace rozlišuje dva přístupy lidí k práci. První přístup chápeme jako 

prostředek k dosažení jiných potřeb, např. existenčních (bydlení, strava, oblečení), 

kulturních (kino, divadlo), uspokojení seberealizace (sport, koníčky). V tomhle druhu 

chápeme práci jako povinnost, která nepřináší člověku radost, ale povinnost pro 

uspokojení svých potřeb. Druhý přístup člověka uspokojuje již obsahem samotné práce. 

Práce přináší radost, uspokojení potřeby seberealizace, odpovědnosti, udržování 

sociálních kontaktů atd. 

Vnitřní motivace 

Vztahují se k činnostem, kterou děláme z vlastního popudu, pro naše uspokojení. Patří 

sem zejména emoce, potřeby, hodnoty, zájmy, pocit povinnosti, životní plány a mnoho 

dalších. Projevem vnitřní motivace jsou pozitivní nebo negativní pocity doprovázející 

výkon konkrétní činnosti. Tento tip motivace můžeme přirovnat k uspokojování 

vlastních potřeb. 

 

Vnější motivace 

Vliv vycházející z vnějšího prostředí, který může mít podobu nabídky, odměny nebo 

trestu. Zabýváme se jí, jestliže provádíme činnosti, které vedou k získání odměny 

související s dosažením cíle. 
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Pozitivní motivace 

Pozitivní motivací rozumíme, že se k podřízenému chováme s porozuměním a 

uvědoměním. A když se dotyčnému něco nepodaří? Může se to samozřejmě stát, a je to 

zcela běžné. V takovém případě podřízeného nejprve pochválíme za jeho přístup, a 

následně jej nasměrujeme správným směrem. Dotyčný se poučí. A když se dotyčnému 

něco podaří? V tom případě je to skvělé, a podřízeného pochválíme před kolektivem a 

budeme ho dávat za příklad ostatním pracovníkům. 

 

Negativní motivace 

Negativní motivací rozumíme přesně opačný postup jako u pozitivní motivace. Když se 

dotyčnému něco nepovede, i když je to nováček nebo dělá práci poprvé? Důrazně jej 

upozorníme, že se taková věc nesmí opakovat, řekneme ostatním, ať si z dotyčného 

neberou příklad a strhneme mu prémie za vzniklé škody. U motivace je obecně velmi 

důležité akceptovat mentalitu a psychickou odolnost zaměstnance, protože každý člověk 

reaguje jinak, a ne vždy je volba negativní nebo naopak pozitivní motivace v daném 

případě pro danou osobu tím nejlepším a nejpřesvědčivějším řešením. K volbě druhu 

motivace a řešení podobných situací je rozhodující zkušenost a cit vedoucího 

pracovníka, který může motivovat své podřízené mnoha dalšími způsoby a metodami, 

závislými na mnoha okolnostech. 

2.2.2  Motiv 

„Motiv představuje určitou jednotlivou vnitřní psychickou sílu – popud, pohnutku. Je to 

potřeba, která je dostatečně silná, aby přinutila člověka jednat, ale na druhou stranu 

může probíhat i bez jeho vědomí.“ [4] Pojem motiv se pojí s pojmem cíle. Cílem motivu 

je dosažení finálního psychického stavu, který mívá podobu vnitřního uspokojení, nebo 

pocitu celkového naplnění z dosažení cíle motivu. Z toho vyplývá, že motiv působí tak 

dlouho, dokud nedojde k dosažení cíle a dokud není jedinec dostatečně uspokojen. Tyto 

typy motivů jsou označovány jako cílové, terminální. Existují ale i motivy 

instrumentální, kde nejde přesně určit cílový stav. 

______________________________________________ 
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Takovým motivem je například zájem člověka o literaturu. Bělohlávek ve své literatuře 

zmiňuje, že většina pracovníků na vedoucích pozicích si myslí, že jedinou motivací 

pracovníků jsou peníze. Mzda je sice jeden z hlavních motivačních prostředků, ale není 

jediný. Jsou lidé, kteří dávají přednost různým druhům motivů: peníze – významný motiv 

pro většinu lidí. Pro vedoucího pracovníka jsou lidé silně motivovaní penězi velkým 

přínosem, dokážou kvůli penězům udělat maximum, osobní postavení – potřeba 

pracovníků rozhodovat, vést lidi i chod věcí, takový člověk udělá maximum kvůli svému 

postavení, pracovní výkon – lidé, kteří se snaží vyniknout, jsou soutěživí a rádi se 

srovnávají s ostatními, přátelství – je pro ně nejdůležitější atmosféra na pracovišti, záleží 

jim více na přátelství než na penězích, jistota – lidé, kteří netouží po mimořádných 

výsledcích a postavení, ale jsou zaměřeni na jistotu, neriskují a řídí se předpisy, odbornost 

– pracovníci, kteří se především zaměřují na profesionální rozvoj a chtějí v něm vynikat, 

samostatnost – lidé, co nad sebou nesnesou žádnou autoritu, chtějí si o všem rozhodovat 

sami, tvořivost – kreativní lidi, kteří chtějí vymýšlet nové věci. Chceme-li své pracovníky 

motivovat správně, musíme pochopit co je pro ně nejdůležitější. 

2.2.3  Stimulace a stimul 

Provazník a Komárková uvádějí, že pojmy „stimulace“ a „stimul“ je nutné odlišit od pojmů 

„motiv“ a „motivace“, protože se nejedná o synonyma či ekvivalenty, jak si mnoho lidí 

myslí. Stimulací se rozumí vnější působení na psychiku, kvůli kterému dochází ke změnám 

jeho činnosti a především ke změně motivace. Základní rozdíl tedy spočívá v tom, že 

stimulace působí na psychiku zvnějšku. Bedrnová a Nový zase charakterizují stimul jako 

podnět, který vyvolá změny v motivaci. Bývají rozdělovány na impulsy - endogenní a 

incentivy - exogenní. Endogenní, to je vnitřní, signalizují změnu v mysli nebo v těle 

člověka. Exogenní, to je vnější, se vztahují k vrozeným nebo naučeným impulsům, tedy k 

podnětům, které aktivují určitý motiv. Mezi impulsy lze řadit určité stavy těla, jako 

například bolest v krku, která může vyvolat návštěvu u praktického lékaře. Incentivem je 

například možnost pracovního postupu v případě podání výborných pracovních výsledků. 

______________________________________________ 

MARKOVÁ, L. Inovace předmětu Stavební podnik. In Modernizace výuky na FAST VUT v Brně. Práce a 

studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Brno: CERM s.r.o., 2007. s. 25-26. ISBN 978-80-7204-564-8.  
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Porozumění zdrojům motivace a celé této oblasti lidského chování je významným 

předpokladem pro možnost toto chování v budoucnu efektivně ovlivňovat. Toto je 

důležité ve všech oblastech, ale tam, kde je právě třeba řídit fungování a výkon lidí, tedy 

v pracovním prostředí, platí tato myšlenka dvojnásob. „Jako zdroje motivace 

označujeme ty skutečnosti, které motivaci vytvářejí, tj. skutečnosti, které zakládají 

dynamické tendence i zaměření lidské činnosti, a které významným způsobem ovlivňují 

přetrvávání těchto tendencí.“ [4] 

2.2.4  Základní zdroje motivace 

K základním zdrojům motivace můžeme řadit potřeby, návyky, zájmy, hodnoty a 

ideály.  Potřeby Představují základní zdroj motivace. Termín „potřeba“ je však chápán a 

vymezován různě, často zaměňován s pojmem „motiv“ apod. Potřebu definuje Hartl 

jako: „Nutnost organismu něco získat nebo se něčeho zbavit; též jako stav organismu 

člověka, který znamená porušení vnitřní rovnováhy nebo nedostatek ve vnějších vztazích 

osobnosti; opakem je stav rovnováhy, nepřítomnosti aktuální potřeby.“ [4] Poukazuje 

také na to, že komplementárním pojmem k potřebám jsou hodnoty, jejich konkrétní 

volba může konkrétní potřeby uspokojovat. Zatímco systém potřeb se ve vývoji lidstva 

příliš nemění, hodnoty jsou proměnlivé.  Potřeby jako vnitřní stavy vyvolávají nelibé 

pocity napětí a ty evokují tendenci k odstranění tohoto stavu. Samotná potřeba vede 

zpravidla k činnosti směřující k odstranění daného nedostatku a uspokojení potřeby. Je 

však nutné najít konkrétní skutečnost, cíl, který umožní uspokojení dané potřeby. 

Souvislost potřeb, motivace a činnosti můžeme vnímat jako reakci začínající od 

vnímání určitého nedostatku (nebo naopak nadbytku), na jehož základě vzniká potřeba, 

ta vede k motivaci a ta zase míří na cíl zaměřené činnosti. Výsledkem je odstranění 

nedostatku či nadbytku. Potřeby můžeme určitým způsobem členit, např. na potřeby 

primární a sekundární.  

„Primární potřeby – jedná se o potřeby fyziologické, biologické a viscerogenní. Jsou 

spojeny s činností lidského těla jako biologického organismu. Patří k nim například 

potřeba vzduchu, potravy, tekutin a jiné.“ [5] 

______________________________________________ 

BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. 2. rozš. vyd. Praha: Management 
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„Sekundární potřeby – zde jde o potřeby psychogenní, sociální, společenské. Jejich 

existence je spjata s existencí člověka jako osoby společenské, sociální a kulturní. Patří 

sem např. potřeba lásky, seberealizace a další.“  [5] 

Můžeme tedy říci, že se jedná o konání, které člověk provádí v průběhu života 

opakovaně, s jakousi pravidelností. Díky této pravidelnosti a výskytu složek v 

konkrétních situacích se dané jednání může automatizovat a fixovat, stane se zvykem, 

až stereotypem. Zájmy je možné vnímat jako motiv, zdroj činnosti a zároveň její 

produkt. Jde v podstatě o odvozené potřeby, které jsou uspokojovány provozováním 

zájmové činnosti. Hodnotový systém a hodnotová orientace výrazně ovlivňují jednání a 

prožívání člověka. Můžeme říci, že se jedná o názor na to, co je žádoucí, dobré a co 

nežádoucí, zlé. „Tedy vlastnost, kterou jedinec přisuzuje určitému objektu, situaci, 

události nebo činnosti ve spojitosti s uspokojováním jeho potřeb, zájmů atd.“ [6] 

Hodnoty se diferencují v procesu socializace a můžeme je dělit na pozitivní a negativní, 

absolutní a relativní, přímé a nepřímé. Jsou také výrazným zdrojem motivace veškeré 

lidské činnosti. Hodnotou pro konkrétního člověka může být v podstatě cokoli. 

Přisuzování hodnot se děje ve spojitosti s poznáváním a prožíváním. Hodnoty nikdy 

neodrážejí jen objektivní význam věcí, ale i jejich subjektivní individuální smysl čili 

význam pro jedince. „Hodnoty mohou být tedy posuzovány jen z hlediska prospěchu 

jednoho člověka, dále z hlediska prospěchu širších sociálních skupin, resp. z hlediska 

významu určitých skutečností pro celou lidskou společnost .“ [6] U každého člověka se 

vytváří jistý hodnotový systém, hierarchie hodnot. Některým skutečnostem přisuzuje 

jedinec vyšší hodnotu, jiným nižší. V případě ideálů jde o subjektivní představy 

pozitivních prvků, které pro jedince představují často významný cíl jeho snažení. Ideály 

se tedy mohou týkat různých skutečností a úkazů. Mohou se týkat oblasti životních cílů 

ať už v osobní nebo pracovní dimenzi. Může jít také o představy určitého životního 

stylu apod. Vznikají především na základě působení sociálních faktorů a utváření 

osobnosti člověka. 

______________________________________________ 

NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0592-7. 
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2.2.5  Fungování motivace 

Neuspokojené potřeby podněcují motivaci a tím vznikne touha něčeho se domoci či něco 

získat. Dalším krokem v tomto postupu je zvolení cílů, o kterých předpokládáme, že splní 

očekávání a utiší potřeby a přání. Poté stanovíme způsob, kterým bychom se měli dostat 

ke stanoveným cílům.  Jakmile se dostaneme ke stanovenému cíli, tak je velká 

pravděpodobnost, že v budoucnosti v případě podobné potřeby se samotný proces 

zopakuje. Pokud se potřeba neuspokojí, pravděpodobnost zopakování je nižší. 

Proces fungování motivace: 

 

 

 

 

  

Obrázek 1-02: Proces motivace 

2.2.6  Pracovní motivace 

Motivem každého člověka při jakékoliv práci může být něco jiného. Jsou lidé, pro které 

jsou jedinou hlavní motivací peníze. Některým lidem pak práce dává pocit důležitosti a 

uspokojení. Jsou pak i lidé, pro které je dobrá práce v dobrém kolektivu tím 

nejdůležitějším faktorem pro pocit uspokojení a štěstí. Motivace a chování člověka jsou 

pevně spojené, představují jakousi sílu a směr jak se chovat. V práci k motivaci 

jednotlivce dochází za předpokladu, že dosáhne určitý vytýčený cíl nebo odměnu, která 

uspokojí jeho individuální potřeby. 

______________________________________________ 
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2.2.7  Motivační teorie 

Motivační teorie se dá na základě psychologických a sociálních přístupů kategorizovat 

do dvou hlavních oddílů: 

1) Teorie zaměřené na poznání motivačních příčin: 

• Teorie hierarchie potřeb. 

• Teorie tří kategorií potřeb. 

• Teorie potřeby dosáhnout úspěchu. 

2) Teorie dvou faktorů zaměřené na průběh motivačního procesu: 

• Teorie očekávání. 

• Rozšířený model teorie očekávání. 

• Teorie spravedlivé odměny. 

• Teorie zesílených vjemů. 

2.2.8  Maslowova hierarchie potřeb 

V roce 1943 americký psycholog Abraham Harold Maslow definoval hierarchii potřeb. 

Rozlišuje dva základní typy potřeb, potřeby nedostatku tzv. D-potřeby a potřeby růstu 

tzv. B-potřeby. Vytvořil z nich pět kategorií. Jsou to potřeby fyziologické, bezpečí a 

jistoty, sounáležitosti, uznání a úcty, a potřeba seberealizace. První tři uvedené spadají 

do kategorie nedostatku, zbylé dvě do potřeb růstu. Vždy musí být na prvním místě 

uspokojeny potřeby nejnižšího řádu. To znamená, aby každý jedinec mohl v pyramidě 

postupovat nahoru a uspokojovat tak potřeby vyššího stupně, musí nejprve dojít k 

uspokojení potřeb na stupni nižším. Když člověk bude hladový a nebude mít střechu 

nad hlavou, nebude jeho prioritou myslet na uspokojení potřeby seberealizace. 

Fyziologické potřeby – zde patří nejzákladnější potřeby související s přežitím, jsou to 

potřeby dýchání, potravin, tekutin, spánku, sexu, atd. Na pracovišti pak hovoříme o 

potřebách pro dobré základní podmínky. To je například klid, dobré, čisté pracovní 

prostředí, svěží vzduch nebo klimatizace.  

______________________________________________ 
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Potřeby bezpečí a jistoty – jsou to takové potřeby, které zahrnují touhu po pořádku, 

bezpečí, svobodě, ochraně před násilím, újmě na zdraví a nehodám. V pracovním 

prostředí to mohou být potřeby jistoty stálého zaměstnání a pracovních podmínek. 

Potřeby sounáležitosti – potřeby se všeobecně skládají z citových vztahů, a to touhy po 

lásce, přátelství, partnerském vztahu a bytí ve společnosti. V organizacích mohou často 

tyto potřeby ovlivňovat spolupráci mezi kolegy nebo zaměstnanci. 

Potřeby uznání a úcty – jedná se o potřeby sebeúcty, sebevědomí a respektu k druhým 

lidem. Na pracovišti se tyto potřeby odráží v zájmu o práci s větší odpovědností a 

kompetencemi, poté jsou jedinci více motivováni k úspěšnému plnění konkrétních 

úkolů. 

Potřeby seberealizace – jsou to nejvyšší potřeby, jež jsou umístěny v pyramidě na 

samém vrcholku. Pokud jsou uspokojeny všechny nižší potřeby, jedinec touží po 

seberealizaci, to je rozvinutí svého jedinečného potenciálu. V organizacích se mohou 

tyto potřeby odrazit v touze po pracovních úkolech, které mohou ukázat, jaké má člověk 

dovednosti, schopnosti. Dále umožní rozvoj tvůrčích a inovativních přístupů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1-03: Maslowova pěti úrovňová pyramida lidských potřeb. 
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Obrázek 1-04: Maslowova sedmi úrovňová pyramida lidských potřeb. 

 

Původní teorie byla postupně doplňována a rozšiřována až na současnou osmi 

úrovňovou pyramidu. Maslow tvrdí, že po seberealizaci přichází ještě fáze 

sebetranscendence neboli spirituality, což je něco, co přesahuje samotného jedince. „Po 

dosažení této fáze přichází úplné porozumění sebe sama, tedy pochopením, kým daný 

člověk je. Znamená to, že veškeré individuální potřeby jsou zcela uspokojeny.“ [7] 

______________________________________________ 
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Ne každý člověk s touto teorií jednoznačně souhlasí. Prvním důvodem je odlišnost lidí v 

různých organizacích, funkcích, pozicích nebo zemích. Někoho může více zajímat 

komfortní pracoviště a vysoký plat, druhého zase tyto věci nezajímají, jelikož má 

vysokou potřebu seberealizace. Dalším problémem může být, že se potřeby mohou 

překrývat, což znamená, že jeden faktor může ovlivňovat všechny kategorie. Například 

peníze. Je také známo, že potřeby jsou proměnlivé v čase, tudíž ne vždy může 

hierarchie platit. Uspokojují se pouze ty potřeby, které jsou pro jedince v dané situaci 

aktuální. Pochopitelně pak bude mít jiný pohled mladý člověk, který se teprve chystá 

usadit a založit rodinu a člověk zajištěný blíže důchodovému věku. 

2.2.9  Herzbergova dvoufaktorová teorie 

Druhou, na obsah orientovanou teorii v roce 1959 zformuloval Frederick Herzberg. 

Svou teorii založil na studiu několika stovek až tisíců účetních a inženýrů. S několika 

kolegy z oboru udělali výzkum, kdy se ptali na dvě opakující se otázky. První otázka 

zněla takto: „Můžete do detailu popsat, kdy jste se v práci cítil/a obzvláště dobře?“ a 

druhá otázka byla: „Můžete do detailu popsat, kdy jste se v práci cítil/a obzvláště 

špatně?“ Na základě zkoumání odpovědí na tyto dvě otázky Herzberg uvádí, že 

zaměstnanci odpovídali dvojím způsobem. Popisovali zážitky, které byly spojeny s 

obsahem a spokojeností s prací, takové Herzberg nazval motivátory neboli satisfaktory. 

Jestliže nejsou přítomny, vyvolávají velkou nespokojenost. Jedná se o šest položek: 

úspěch, uznání, odpovědnost, kariérní růst, povýšení a práce samotná. Nebo naopak 

takové zážitky, které způsobovaly nespokojenost zaměstnanců. Ty nazval jako tzv. 

udržovací faktory neboli dissatisfaktory. Mezi ně patří: firemní politika, pracovní 

podmínky, plat, jistota práce, vztahy s nadřízenými, podřízenými a kolegy, kontrola, 

postavení a osobní život. Udržovací faktory mají za následek spokojenost, avšak 

člověka nemotivují, z toho vyplývá, že pokud nejsou udržovací faktory přítomny, jsou 

lidé spíše nespokojeni. Naopak druhá skupina satisfaktorů jsou silnou motivací, když 

jsou přítomny. 

 

______________________________________________ 
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Ovšem když scházejí, tak nemají za následek to, že by zaměstnanci byli nějak více 

nespokojeni. Na závěr celého šetření Herzberg usoudil, že protiklad spokojenosti není 

nespokojenost, nýbrž jen žádná spokojenost. Asi největší problém této teorie je zřejmý. 

Výzkum byl proveden na několika stovkách účetních a techniků. Ti samozřejmě mohou 

mít jiný pohled na práci. K jejich práci potřebují vyššího vzdělání, což na ně zároveň 

působí jako motivace. Od toho také očekávají příslušné ohodnocení. Faktory, které 

Herzberg považuje za udržovací (plat, jistota práce, a jiné), jsou manuálními pracovníky 

vnímány spíše jako motivační. 

Odborníci přisuzují spokojenost spíše dosaženým výsledkům a úspěchům, kdežto 

příčinu své nespokojenost vidí v politice podniku, nebo špatném vedení, a ne vinou 

svých nedostatků. Je také možné, že jeden faktor může být pro jednoho jedince příčinou 

spokojenosti a na druhou osobu může působit právě naopak, tedy jako příčina 

nespokojenosti. Herzberg se domnívá, že existuje úzký vztah mezi spokojeností a 

produktivitou jedince. Toto tvrzení bylo v mnoha případech prozkoumáno, na mnoha 

různých lidech v různém prostředí. 

2.2.10  Porovnání Herzbergova a Maslowova modelu 

Oba modely neboli obě teorie, jak Herzbergerova dvoufaktorová, tak Maslowova 

hierarchie v pyramidě, jsou si velmi blízké. Maslowova hierarchie potřeb nám říká, že 

lidé mohou dosáhnout vyšších potřeb, a to například seberealizací neboli uplatněním se. 

To pro někoho může být největším motivátorem. Přitom však musí stále udržovat 

potřeby nižší úrovně, aby se na této úrovni mohli dále udržet a jít zase o úroveň výše. 

Peníze jsou proto důležité jak pro lidi s nízkým příjmem, tak také pro lidi s příjmem 

nadprůměrným. Herzbergův model rozšiřuje Maslowův model rozložením všech úrovní 

do pouhých dvou. A to na faktory motivační a udržovací. 

 

______________________________________________ 

STEERS, R. M., L. W PORTER a G. A BIGLEY. Motivation and leadership  atwork.  6.vyd.  McGraw-

HillHigherEducation, 1996. 766 s. ISBN 0-07-114730-6. 
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Praha:GradaPublishing, 1997. 824 s. ISBN 80-7169-422-3. 

  



VUT v Brně, Fakulta stavební 

Ústav stavební ekonomiky a řízení 

25 

2.2.11  Teorie spravedlnosti 

Teorie spravedlnosti je zaměřena na vnímání pocitu jedince, jak se s ním zachází, oproti 

jiným lidem. To znamená, že on sám objektivně porovnává, jak s ním bylo v dané 

situaci zacházeno a posuzuje to vzhledem k člověku jinému, který je na stejné úrovni, 

nebo ve stejném postavení jako on. Teorie spravedlnosti říká, že pokud se s lidmi bude 

zacházet spravedlivě, budou motivováni. Avšak dojde-li k opaku a s jedinci bude 

zacházeno nespravedlivě, může se stát, že budou naopak demotivováni. V jistých 

situacích může dojít k tomu, že uvědomění si nespravedlnosti působí na lidi jako 

motivace a snaží se o odstranění vykonávané nespravedlnosti. K nespravedlnosti 

dochází tehdy, když lidé cítí, že výsledky nejsou spravedlivé ve srovnání s tím, co 

dostávají jiní lidé na stejné úrovni. Pokud je pracovník pravidelně nedostatečně 

odměňován, což bývá nejčastější, než že je odměňován nadměrně, dochází k pokusu o 

změnu situace. Změna může vyústit například k menší produktivitě práce, žádosti o 

vyšší plat, nebo žádost o jiné zaměstnanecké výhody. V některých případech pak může 

nastat i odchod ze zaměstnání, v dnešní době, kdy je na trhu práce vyšší nabídka než 

poptávka, i tato varianta není ničím neobvyklým. Známé jsou tedy dvě formy 

spravedlnosti. První je spravedlnost distributivní a druhá pak spravedlnost procedurální. 

Distributivní spravedlnost se týká toho, jak lidé cítí, že jsou ohodnocováni a 

odměňováni podle svého přínosu v porovnání s ostatními. Procedurální spravedlnost je 

pak definována tím, jak zaměstnanci posuzují spravedlnost postupů probíhajících ve 

firmě u hodnocení zaměstnanců, při povyšování a v disciplinárních řízeních. 

Teorie neříká, jak správně spravedlnost v podniku nastolit. Každý má jiné měřítko a 

cíle. Proto se velmi špatně posuzuje, co je správné a co správné není. Toto rozhodnutí 

zpravidla zůstává na vedoucích pracovnících a manažerech. Většina výzkumů byla 

zaměřena pouze na mzdu a plat, takže úplně chybí porovnání s jinými odměnami, 

benefity či výhodami, které jsou pracovníkům poskytovány. 

 

______________________________________________ 
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2.2.12  Teorie kompetence 

Autorem této teorie je R. W. White. Chápe motiv teorie kompetence jako potřebu 

ovládat vše kolem sebe. Kompetence se v procesu pracovní oblasti vykládá jako potřeba 

dokázat svou profesní způsobilost a potřebu si získat obdiv druhých jedinců. 

Teorie kompetence je vhodný způsob pro porovnání je práce. Porovnáme vlastní 

pracovní výkon s výkony kolegů, konkurentů nebo jiných pracovníků. Porovnání 

pracovních výkonů slouží jako východisko pro posouzení míry své kompetence. Jestliže 

posouzení je pro člověka příznivé oproti kolegům, zvyšuje se mu sebedůvěra a zlepšuje 

se jeho sebehodnocení. Pokud je posouzení negativní oproti kolegům, sebedůvěra se mu 

naopak snižuje, a zhoršuje se mu jeho sebehodnocení. 

Podle teorie kompetence by měl vedoucí zaměstnanec prověřovat své podřízené 

pracovními úkoly. Jednoduchý pracovní úkol by pro cílevědomého pracovníka neměl 

být dostatečně motivující. A příliš složitý pracovní úkol naopak vystavuje pracovníka 

příliš velkému nebezpečí nesplnění úkolu a je tedy demotivující. Přiměřený pracovní 

úkol by měl mírně převyšovat nároky na schopnosti pracovníka, které již zaměstnanec 

někdy v minulosti prokázal. 

2.2.13  Teorie získaných potřeb 

Autorem této teorie nazývané jako teorie získaných potřeb je David C McClelland. 

Teorie je založena na tom, že motivace člověka je ovlivněna třemi druhy potřeb: 

• Potřeba něčeho dosáhnout. 

• Potřeba moci. 

• Potřeba někam patřit. 

Člověk, který chce něčeho dosáhnout, má vůli být nejlepší a často upozorňovat na to, 

jak je výborný a v lecčem nejlepší. Nevstupuje do příliš velkého rizika a také tam, kde 

je vyšší možnost neúspěchu. 

Člověk, který má potřebu moci, má tendence a vůli dostávat se k moci, jak u lidí, tak 

k dosažení cíle jakéhokoliv úkolu. 
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Člověk, který má potřebu někam patřit, má tendenci vyhledávat souzněné vztahy 

s ostatními. Nevyhledává uznání, ale potrpí si na souhlas. 

2.2.14  Teorie čtyř základních lidských potřeb 

Autorem teorie čtyř základních lidských potřeb je Stephen Covey. Velmi se inspiroval 

Maslowovou pyramidou lidských potřeb. Teorie je myšlenkou, jak uspokojovat čtyři 

základní potřeby a to: 

• Fyzické. 

• Sociální. 

• Mentální. 

• Duchovní. 

2.2.15  Expektační teorie 

Expektační teorie byla představena roku 1968 jejím autorem psychologem Victorem 

Vroomem. Jeho model této teorie je založen na předpokladu, že jednotlivci by měli 

vědomě a racionálně rozhodovat o svém chování. Například budou pracovat přesčas, 

nebo odcházet z práce brzy domů. Podle něj si zaměstnanci sami mohou zvolit, jaké 

pracovní chování budou zastávat. Vyberou si takové chování, u kterého věří, že za jejich 

úsilí, které vynaloží, budou odměněni. To je podstatou Vroomovy expektační teorie. 

Aktivity také závisí na rozsahu úkolu. Třemi nejdůležitějšími proměnnými jsou volba, 

očekávání a preference. 

Dle odborníků, kteří tvrdí, že tato teorie je příliš složitá, a to z důvodů, že se jen velmi 

těžko měří všechny tři proměnné. Každý jedinec má jiný pohled na preference. 

Navzdory všem nedostatkům má však tato teorie něco do sebe, jelikož když jde o 

odměnu, každý z nás se zeptá, jakou volbu provádíme, jestli máme nějaká očekávání či 

preference.  

 

______________________________________________ 

ARMSTRONG, Michael. Personální management. Praha: GradaPublishing, 1999. 963 s. ISBN 80-7169-
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2.2.16  Teorie rovnováhy 

Autorem teorie rovnováhy je další z uznávaných psychologů, John Stacey Adams. 

Podle jeho teorie si zaměstnanci srovnávají úsilí do práce vložené s odměnou za 

vykonanou práci. Vkládají do práce a pracovních úkolů úsilí, loajalitu, flexibilitu, čas, 

toleranci, spolehlivost, srdce a další faktory. Naopak za to získávají pracovní benefity, 

peníze, uznání, jsou oceněni, mají pocit firemního růstu, apod. 

Je důležité si říci, že každý zaměstnanec vnímá své vstupy a výstupy jinak než někdo 

druhý. Například když zaměstnanec dostane firemní automobil, tak si může a často bude 

myslet, že je to nároková věc, vnímá tedy tuto záležitost jinak než druhý další 

pracovník, který si myslí, že jde o druh benefitu na dané pozici za odváděnou práci. 

2.3 Motivační nástroje 

Motivační nástroje slouží vedení podniků a firem jako pomůcka pro motivování svých 

pracovníků k práci. Zásada přitom spočívá také v efektivitě. Důležité je, aby vedení 

nebo nadřízení byli schopni vyvolat co nejvyšší motivační sílu za co nejnižší možné 

vynaložené náklady. Nereálný ale pro podniky nejideálnější stav by nastal, kdyby lidé 

byly ochotni pracovat zadarmo. Z praxe ale víme, že tato představa není možná 

(výjimky tvoří pouze dobrovolničtí, charitativní činnosti apod.). 

 

 

 

______________________________________________ 
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2.3.1  Ocenění práce 

Dalo by se téměř se stoprocentní jistotou napsat, že zaměstnanci vykonávají práci proto, 

aby dosáhli jistého výsledku, za který budou následně ohodnoceni. Motivací 

zaměstnance k vykonání práce v zaměstnání je možnost získat to, co potřebuje, 

nejčastěji mzdu nebo plat. Pro člověka má mzda a plat instrumentální hodnotu, protože 

pomocí platu je schopen si pořídit výrobky nebo služby, které potřebuje nebo po 

kterých touží. Nejsou to jen základní fyziologické potřeby, jak je uvádí Maslow, ale 

patří sem i potřeby z vyšších kategorií. 

Plat a mzda však není jediným způsobem, jak ocenit práci zaměstnanců, dalšími 

možnostmi jsou nepeněžní odměny. Sem patří i zaměstnanecké výhody a benefity. Do 

této skupiny můžeme zahrnout i morální ocenění, a to buď ve formě oficiální nebo 

neoficiální. 

2.3.2  Podmínky práce 

Pro správnou motivaci zaměstnance jsou podmínky práce, kde samotnou práci 

zaměstnanec vykonává velmi důležité. Tyto podmínky se dají dělit na tyto dvě skupiny: 

• Materiální. 

• Společenské. 

Materiální podmínky jsou především takové podmínky, do kterých patří vybavení 

kanceláře, estetičnost a uspořádání pracoviště, klimatické podmínky, bezprostřední 

technické vybavení (jako např. i služební auto, mobilní telefon, počítač) a další. 

Společenskými podmínkami jsou především mezilidské vztahy na pracovišti. A to ať už 

s kolegy, podřízenými, nadřízenými anebo i jinými pracovníky z jiných organizací, se 

kterými daný pracovník spolupracuje. 

 

______________________________________________ 
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2.3.3  Motivace v organizaci 

Cílem motivačního přístupu je dostat ze zaměstnanců přidanou hodnotu čili dosáhnout 

vyšších hodnot výstupů než vstupů, což jsou nejčastěji náklady. Zaměstnanci pracují 

buď podle standardů podniku, nebo vynaloží dobrovolné úsilí, aby přinášeli přidanou 

hodnotu, to je individuální a záleží to na každém jedinci. Motivace pracovníků ale není 

jednoduchá záležitost, protože každý má své individuální motivy a na každého působí 

jiné stimuly. Dobře motivovaní zaměstnanci mají jasně definované cíle a dělají správné 

kroky k jejich naplnění. Většina pracovníků potřebuje být většinou stimulována z 

vnějšku. Největší zásluhu na správné motivaci má management podniku čili nadřízení 

pracovníků. Organizace jako celek může vytvářet vhodné prostředí, ve kterém je dána 

příležitost ke zvyšování vzdělávání a k osobnímu růstu, je nastaven motivační systém 

odměňování a jsou vytvořeny podmínky vedoucí k uspokojení z práce. Proces motivace 

jde čtyřmi základními kroky, které se neustále opakují. 

1) Identifikace potřeby. 

2) Stanovení cíle. 

3) Určení kroků k dosažení cíle.  

4) Dosažení cíle. 

Výkon podniku určuje výkon pracovníků. Pracovníci musí být tedy způsobilí a ochotní 

práci vykonávat. K tomu ještě přistupují pracovní podmínky, které mají na výkon vliv. 

Pokud jedna z těchto tří podmínek není dostatečně splněna, výkon bývá nedostačující. 

Nejlepším momentem je, pokud se podaří dosáhnout toho, aby byl pracovník dobře 

motivován a měl pocit závazku k podniku a samotná práce mu přinášela spokojenost. 

Motivací a stimulací lze dosáhnout vyšší spokojenosti pracovníka, ovšem spokojenost 

nemusí jednoznačně souviset s vyšším výkonem. Například pracovník, který má rád 

svou práci, nemusí chtít pracovat s přesčasy. Pracovní spokojenost není stálá veličina a 

v čase se může měnit. Je žádoucí, aby se management a vedoucí pracovníci firmy 

zabývali spokojeností zaměstnanců. 
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Pracovní spokojenost se u zaměstnanců projevuje také ve vyšším zájmu o dění ve firmě, 

v dobrých mezilidských vztazích na pracovišti a uvolněnosti v jednání. Je chybné 

domnívat se, že na spokojenost má vliv například pouze odměna. 

Spokojenost může být ovlivněna mnoha faktory, zde je příklad několika z nich: 

• Obsah práce. 

• Dobré mezilidské vztahy. 

• Pocit uznání. 

• Chování nadřízeného. 

• Vyšší plat. 

• Spravedlivý systém odměňování. 

• Reálné příležitosti k povýšení. 

• Ohleduplné řízení s možností participace. 

• Sociální interakce v práci. 

• Zajímavé úkoly s dostatečným stupněm různorodosti. 

• Stupeň autonomie. 

 

 

______________________________________________ 
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2.4 Firemní kultura 

Firemní kultura vyjadřuje určitý charakter firmy, celkovou atmosféru, ovzduší. Vnitřní 

život ovlivňující myšlení a chování spolupracovníků firmy. Hovoříme také o 

zvyklostech a rituálech využívaných ve firmě i o hodnotách, které se projevují v 

obecných vzorcích chování a jednání všech pracovníků. Jestliže se toto chování 

opakuje, pak se rychle vytvoří vzorec chování, který nemusí být vědomý, ale při 

vytváření či přijímání pravidel firemní kultury hraje důležitou roli. Základní zákonitosti 

firemní kultury lze popsat jako odraz lidských dispozic, myšlení a chování, které je 

předpokladem prosperity firmy. Je nutné vycházet z toho, že kultura firmy je 

kvalitativní veličina, kterou lze obtížně kvantifikovat či měřit, ale lze ji dle viditelných 

projevů poznat a dále s ní pracovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 1-05: Firemní kultura. 
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Můžeme stručně shrnout, že pojem „firemní kultura“ zahrnuje: působení firmy a jejích 

pracovníků navenek, vztahy mezi zaměstnanci, jejich myšlení, vzorce chování, celkové 

klima firmy, zvyklosti, ceremoniály, co je považováno za klady a co za zápory, hodnoty 

sdílené většinou pracovníků. 

Jako čtyři základní prvky firemní kultury jsou uváděny: 

Symboly – zkratky, slang, způsob oblékání, symboly postavení, které jsou známé jen 

členům organizace. 

Hrdinové – skuteční, popřípadě imaginární lidé, kteří slouží jako model ideálního 

chování a jako nositelé tradice, slouží jako vzor ideálního zaměstnance či manažera. 

Rituály – společensky nezbytné činnosti a projevy, neformální aktivity (oslavy), 

formální schůze, psaní zpráv, plánování, informační a kontrolní systémy. 

Hodnoty – nejhlubší úroveň firemní kultury, vědomí toho, co je dobré a co špatné, co je 

normální a co ne. Promítají se do pracovní morálky, sounáležitosti pracovníků s firmou 

i do celkové orientace firmy. Měly by být sdíleny všemi nebo alespoň vedoucími 

pracovníky. 

 

 

 

 

 

 

 

         Obrázek 1-06: Základní elementy firemní kultury. 

 

_________________________________________ 
http://slideplayer.cz/slide/5636192/ 
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2.4.1  Mezilidské sociální vztahy 

Na každém pracovišti, kde se vyskytuje více než jeden člověk, jsou přirozeně vytvářeny 

sociální skupiny, jejichž členové spolupracují za účelem splnění rozmanitých 

pracovních úkolů. Mezi jednotlivými členy se vytváří určité vztahy, které ovlivňují vše, 

co se na pracovišti odehrává. To je dáno především fyziologickým i potřebami člověka. 

K nim patří zejména:  

• Potřeba sociálního kontaktu. 

• Potřeba poskytovat a přijímat pomoc. 

• Potřeba někoho ovládat, někomu se podřizovat. 

• Potřeba být přijímán, akceptován, náležet k určité skupině lidí. 

• Potřeba nalézat osoby blízké vlastní hodnotové orientaci. 

• Potřeba sociálních jistot. 

Z tohoto hlediska lze vztahy na pracovišti členit na vztahy formální a neformální. 

Formální vztahy vyplývají z organizační struktury sociálních útvarů. Ve vztahu ke 

konkrétnímu jedinci jsou předem dány a jsou vymezeny určitými organizačními 

normami a pravidly. Jedinec do nich vstupuje zvenku a tak, jak se postupně stává jejich 

součástí, některé z platných norem a pravidel akceptuje, jiné toleruje, a ještě další může 

i odmítat. Na základě svých potřeb a subjektivních preferencí (sympatie, antipatie) 

začíná člověk s některými lidmi postupně komunikovat více, jiným se vyhýbá nebo je 

dokonce cíleně ignoruje. Vytváří si tak síť neformálních kontaktů a vztahů, v jejichž 

rámci se identifikuje s pracovištěm, podnikem a lidmi v něm. 

 

 

______________________________________________ 

PAUKNEROVÁ, Daniela et al. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2., přeprac. a aktual. vyd. Praha: 
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2.4.2  Komunikace na pracovišti a v pracovním prostředí 

Každá účelově organizovaná skupina lidí se opírá o víceméně přesně stanovenou dělbu 

činností mezi jednotlivými pracovníky nebo skupinami osob, a také o vymezení 

vzájemné odpovědnosti vyplývající ze vztahů nadřízenosti, podřízenosti a spolupráce. 

To vše vyžaduje intenzivní vzájemné kontakty mezi lidmi. Mají ráz sociálního procesu, 

jehož obsahem je výměna informací. Podílí se na všech základních činnostech, které se 

v jejím rámci odehrávají, ať již je to přijímání, projednávání a schvalování nebo 

ukládání úkolů, zajišťování jednotlivých operací, dělba činnosti nebo kooperace při 

plnění úkolů, sledování, kontrole nebo hodnocení dosahovaných výsledků. Způsob 

předávání a přijetí informace závisí na osobnostních vlastnostech účastníků a na jejich 

vzájemném funkčním a společenském vztahu. Velké osobní a funkční rozdíly 

komunikační proces ztěžují. 

Komunikace v podniku slouží k upevňování spolupráce na základě vzájemného 

porozumění. Je užívána k překonávání rozporů v názorech a postojích, k vysvětlování 

nejasností a cirkulaci informací, námětů a nápadů mezi pracovníky podniku. To vše 

předpokládá, že tok informací v podniku má dostatečně volný prostor. 

Vymezení příslušných komunikačních cest v podniku je úkolem organizačního řádu, 

který v podstatě stanovuje: 

• Co má být sděleno. 

• Kdo má sdělení připravit. 

• Kdo má sdělení přijímat. 

• Jak má být sdělení předáváno. 

• Kdy a kde má být sdělení předáváno. 

• Jak má být kontrolován výsledek. 

 

 

___________________________________ 
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Jednou z důležitých součástí každé efektivní komunikace je zpětná vazba. Zpětnou 

vazbu je potřeba podávat tak, aby pracovníkovi pomáhala ve zlepšování kvality a 

nestala se osobním útokem. Efektivní zpětná vazba by se proto neměla týkat přímo 

osobnosti pracovníka, spíše by měla být zaměřena na jeho práci. Obecně platí, že čím je 

zpětná vazba rychlejší, tím je lepší. Poskytované údaje by vždy měly být spolehlivé a 

srozumitelné. Podmínkou efektivní komunikace je také umění aktivně naslouchat. 

Dobrý posluchač by měl umět dát řečníkovi průběžné najevo, že ho poslouchá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obrázek 1-07: Základní směry komunikace napříč pozicemi. 

 

 

___________________________________ 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Cílem praktické části této diplomové práce je ověření stanovené výzkumné hypotézy 

empirickými metodami s výsledky podpořenými rozhovory s lidmi z praxe. 

Můj prvotní záměr, když jsem si téma specifika motivace ve stavebním podniku vybral, 

byl takový, že porovnám dva podniky, co se motivace svých pracovníků týče. Navíc 

jsem v jednom z těchto podniků v té době pracoval jako brigádník. Od tohoto 

původního záměru jsem upustil v době, kdy jsem se dostal k části výsledků z dotazníku. 

Výsledky si byly natolik podobné, že porovnání mezi oběma podniky by nemělo tu 

správnou vypovídající hodnotu pro účely této diplomové práce. Rozhodl jsem se tedy, 

že výsledky vyhodnotím souhrnně bez primárního akcentu na hodnocení vzájemných 

rozdílů s tím, že pouze v případě větších rozdílů na tyto upozorním. Závěry a 

doporučení pak budou rovněž pro oba podniky společné, resp. všeobecně platné. 

3.1 Prostředí a specifika ve stavebním podniku 

Smyslem a podstatou stavebních podniků je především vytváření hodnot a budování 

staveb, které jsou jednak součástí technické a dopravní infrastruktury, ale také součástí 

plnění funkcí urbanizovaného prostoru nebo také ochrany životního prostředí. Nedílnou 

součástí podstaty stavebních firem je samozřejmě jejich neodmyslitelná funkce 

zaměstnanosti, kdy dávají spoustě lidí práci, a to v širokém spektru odvětví a oborů, a 

také regionů či zemí. Nezanedbatelným smyslem stavebních firem či podniků je 

z podstaty a principu svobody podnikání samozřejmě snaha vytvářet zisk.  

„Každý podnik, a tedy i podniky ve stavebnictví působí v  nějakém prostředí, které na něj 

více či méně působí. Do podnikového okolí můžeme zařadit jeho zákazníky, dodavatele, 

konkurenci, ale i státní a finanční orgány, domácnosti, trh práce, suroviny a materiály, 

finance a podobně.“ [2] 

 

 

___________________________________ 

LINKESCHOVÁ, Dana. K otázkám managementu ve stavebnictví. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2005. ISBN 80-7204-396-X. 
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„Jako každý jiný podnik, musí se i stavební firmy přizpůsobit poptávce na trhu 

s ohledem na konkurenční nabídku. Znamená to, že v  případě převahy nabídky musí 

buď přesvědčit zákazníky svými cenami, kvalitou nebo sortimentem služeb, které 

konkurence neposkytuje, jinak mu hrozí zánik. Podnik se musí chovat tržně, čili musí mít 

vizi do budoucna, být pružný a flexibilní.“ [2] 

 

3.2 Výzkumné hypotézy 

3.2.1  Stanovení výzkumných hypotéz 

Před tím, než jsem sestavil samotné dotazníkové šetření, jsem si stanovil hlavní 

výzkumnou hypotézu. K ní jsem stanovil hypotézu nulovou a poté další dílčí výzkumné 

hypotézy, které se budu snažit na základě dotazníkového průzkumu v aplikaci pro 

dotazníkové šetření na google.cz a pak i osobně na rozhovorech ověřit, zda jsou 

pravdivé, či nikoliv.  

Hlavní výzkumná hypotéza: 

„Pracovníky ve stavebních podnicích nejvíce motivuje platové ohodnocení.“ 

Tuto hypotézu jsem si zvolil jako hlavní, protože se dle mého názoru jedná o 

momentální stěžejní fakt nejen ve stavebních podnicích. U této hypotézy se domnívám, 

že jsou zaměstnanci ve firmách nejvíce motivováni platovým ohodnocením. V dnešní 

době se dá obecně říci, že pracující lidé chtějí po svých zaměstnavatelích na mzdách 

čím dál tím více peněz, a to i přesto, že jsou se své pracovní pozicí spokojeni. Je to dáno 

především tím, že trh práce ve stavebnictví je momentálně nastaven tak, že nabídka 

práce převyšuje její poptávku. 

Nulová hypotéza k hlavní výzkumné hypotéze by zněla takto: 

„Pracovníky ve stavebních podnicích nemotivuje nejvíce platové ohodnocení.“ 
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Další výzkumné hypotézy: 

H1: „Pracovníci mají vyšší motivaci nastoupit do firem, které nabízejí různé 

motivační druhy odměn za odvedenou práci.“ 

Zde se domnívám, že pracovníci mají větší motivaci a chuť pracovat v podniku, který 

jim nabízí formou odměny za jejich práci i jiné druhy benefitů a odměn, než jen 

samotné finanční ohodnocení, resp. mzdu jako takovou. 

H2: „V dnešní době je motivace pracovníků ve zkoumaných stavebních firmách 

špatná nebo dokonce žádná.“ 

U této hypotézy si myslím a předpokládám, že ve zkoumaných stavebních firmách, ale i 

všeobecně, není příliš dobře rozvinut motivační systém, co se odměňování svých 

pracovníků týče. 

H3: „V různých stavebních podnicích se používají stejné formy motivačních 

ohodnocení pro své zaměstnance.“ 

Zde se pak domnívám, že u různých stavebních firem funguje stejná nebo alespoň 

podobná politika co se týče motivačního ohodnocení svých zaměstnanců. Tato hypotéza 

souvisí s předešlou, kdy jsem se domníval, že je motivační systém ohodnocení svých 

pracovníků špatný.  

H4: „Finanční prémie jako pohyblivá složka mzdy za dobře dovedenou práci motivuje 

pracovníky firem ke zvýšení svého pracovního úsilí a nasazení.“ 

V této hypotéze předpokládám, že pracovníci stavebních podniků mají pohyblivou 

částku mzdy, prémie, jejichž výška se odvíjí od odvedené práce, ať už je vyplácená 

měsíčně, kvartálně, ročně nebo jednorázově po úspěšném dokončení projektu v termínu 

či ještě dříve apod. 
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3.3 Vyhodnocení dotazníků 

3.3.1  Stanovení cíle výzkumu 

Cílem, který jsem si pro tento výzkum stanovil, bylo zjistit, jak jsou pracovníci ve 

stavebních podnicích motivování k výkonu své práce, co je nejvíce motivuje a naopak, 

dále jak se firmy a podniky ve stavebnictví touto problematikou zabývají, a jak své 

pracovníky motivují k lepším výsledkům. Dále mě také zajímalo, jak moc se v praxi 

nástroje motivace pracovníků ve stavebnictví využívá, a zda se využívá správně. 

Stanovené cíle jsou pak promítnuty ve stanovených výzkumných hypotézách. 

 

3.3.2  Metodologie výzkumu 

Pro toto dotazníkové šetření jsem se rozhodl využít možnosti služeb na google.cz, kde 

je možnost vytvořit formulář dle mých požadavků, které jsem pro tento účel výzkumu 

měl. Je-li dotazník vytvořen na internetu a rozesílán tímto způsobem, jedná se tedy o 

CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) průzkum. Je to v dnešní době cenově 

nejdostupnější a nejrychlejší metoda dotazování. 

Otázek v tomto dotazníkovém formuláři bylo celkem 18. Otázky do online 

dotazníkového šetření jsem se snažil vytvořit tak, abych z nich byl na základě 

dosažených výsledků schopen potvrdit nebo vyvrátit předem stanovené výzkumné 

hypotézy. 

Tímto dotazníkem bylo osloveno zhruba 285 respondentů. Valná většina z nich byla 

oslovena emailem, nebo přes sociální síť facebook - pokud se jednalo o lidi z mého 

okolí, kteří se pracovně pohybují ve stavebnictví, a které jsem následně požádal, aby 

dotazník rozšířili i mezi své kolegy. Vyplněných dotazníků se mi vrátilo celkem 138, 

přesněji 76 z firmy Swietelski Stavební s.r.o. a 62 z firmy M.C.O. a.s. plně vyplněných. 

Návratnost tedy činila zhruba 48 %, což je na online dotazníkový průzkum vysoký 

nadstandard. Průměrná návratnost obvykle u takovýchto typů online dotazníků činí 

pouze 1-5 %. Tuto nadstandardně vysokou návratnost přisuzuji tomu, že byly dotazníky 

rozeslány především lidem, které znám.  
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Další věc, která procento návratnosti lehce navyšuje je skutečnost, že se dotazník dostal 

i k některým lidem, které jsem neoslovoval přímo já, a tudíž nejsou započítáni do 

celkového počtu oslovených respondentů. 

Například byl dotazník poslán několika vedoucím pracovníkům na vyplnění a zároveň 

byli požádáni, zda by dotazník nemohli nechat vyplnit také své kolegy a podřízené. 

Stejně tak jsem dotazníkové šetření podal i mým přátelům v těchto firmách. 

 

3.3.3  Výsledky dotazníkového šetření 

Níže jsou z důvodu přehlednosti v grafické podobě uvedeny výsledky dotazníkového 

průzkumu. Jako první bude vždy znázorněn graf z firmy Swietelsky Stavební s.r.o., 

odkud bylo nashromážděno 76 odpovědí. A jako druhý bude vždy graf z firmy M.C.O. 

a.s., kde bylo 62 nashromážděných odpovědí. 

Vlastní výsledky dotazníkového šetření následuje pro ucelenost a přehlednost až na 

další straně. 
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1) Jste spokojen/a se svou prací a její náplní? 

 

Graf 1-01 a 1-02: Jste spokojen/a se svou prací a její náplní? 
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Z první otázky, zda-li jsou respondenti spokojeni se svou prací a její náplní, a z prvních 

dvou výše uvedených grafů vyplývá, že většina dotazovaných odpovídala kladně, 

přičemž do kladných odpovědí počítám „rozhodně ano“ a „spíše ano“. U firmy 

Swietelsky to bylo v součtu 65 % všech dotazovaných, a u firmy M.C.O. pak 59 %. 

Naopak, že nejsou spokojeni se svou prací a její náplní, odpovědělo 35 % respondentů u 

prvního podniku a 41 % u podniku druhého. U druhého podniku, tedy u firmy M.C.O. 

je trochu zarážející odpověď rozhodně ne, která mě svými 32 % poměrně dost 

překvapila.  

Vysvětlení se nabízí hned několik. V první řadě jde o část lidí, kteří nebudou nikdy 

s žádnou prací spokojeni. Dalším možným vysvětlením je také obtížnost práce 

v souvislosti s okruhem dotazovaných osob. Ne všichni mají to štěstí, že mohou dělat 

práci, která je baví, a se kterou jsou spokojeni. Dále lze dovodit takto vysoké procento 

nespokojených zaměstnanců také argumentací související se stářím resp. profesním 

stářím dotazovaných zaměstnanců, kde u této firmy může být velké procento 

zaměstnanců jednak starší generace, nebo těch, kteří berou práci čistě jako prostředek 

pro uživení sebe a své rodiny resp. jako jistotu, ve smyslu sociálním. Spousta lidí se 

také ze strachu z neznámého bojí změnit své zaměstnání, a tak setrvávají i v pracovní 

pozici, která je sice vnitřně nenaplňuje, ale mají v této práci především sociální jistotu, 

která je u určitého procenta zaměstnanců výraznou prioritou. Mladší generace, se na 

tento aspekt z podstaty věci dívá tak, stejně jako i já, že pokud nebudu s prací spokojen, 

půjdu jednoduše ucházet se o práci u jiné firmy. Je to dáno především tím, že zatím 

mladí lidé nenesou břemeno nutnosti uživit sebe a především dalších několik členů své 

rodiny. Tím má mladší generace výrazně méně omezenou možnost volby na trhu práce, 

a má to štěstí, že si může vybírat práci i s ohledem na to, zda ji bude bavit. Navíc je 

dnes nabídka práce velmi široká, a je možné si vybrat, s ohledem na kvalifikaci a délku 

praxe v tom kterém oboru. I když na druhou stranu spoustě mladých začínajících lidí 

činí problém absence praxe, která často bývá při nástupu do zaměstnání požadována. 
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2) Jak se Vám zamlouvá Vaše pracovní doba? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2-01 a 2-02: Jak se Vám zamlouvá Vaše pracovní doba? 
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Z výsledků druhé otázky a grafů vyplývá, že u firmy Swietelsky je spokojeno se svojí 

pracovní dobou 54 % a nespokojeno nebo spíše nespokojeno 46 % respondentů. Tato 

otázka je hodně individuální a záleží na každém člověku. U firmy M.C.O. se pak 

pracovní doba „zamlouvá“ nebo „spíše zamlouvá“ 45 % respondentů, a 55 % se pak 

„nezamlouvá“ nebo „spíše nezamlouvá“. 

Tady jsem byl výsledkem u firmy M.C.O překvapen, protože zde je pracovní doba 

částečně flexibilní, zaměstnanci mají danou pevnou 6-ti hodinovou pracovní dobu a to 

od 8:30 do 14:30. Zbytek do klasického 8 hodinového denního pracovního závazku si 

mohou dodělat kdykoliv mimo základní pevnou pracovní dobu. Dá se tedy říci, že jeden 

den může pracovník odpracovat 16 hodin a následující dny v týdnu už bude pracovat 

vždy pouze hodin 6 a to v čase od 8:30 do 14:30 hod. Proto mně osobně poměrně dosti 

překvapilo, že byla většina dotazovaných zaměstnanců s pracovní dobou u této firmy 

nespokojena. Tuto nebo podobnou možnost flexibilní pracovní doby, nebo tedy alespoň 

částečně flexibilní pracovní doby každý zaměstnavatel nenabízí a je to v naší 

společnosti zatím spíše výjimkou. 

Na druhou stranu se nejedná o standardní flexibilní pracovní dobu, resp. v tomto 

modelu není zapracována možnost nadpracování takovým způsobem, aby bylo možné 

využít některý den v týdnu, v případě potřeby zaměstnance, k vyřizování svých 

osobních věcí apod., aniž by bylo nutné si brát dovolenou. Možná tím, že se jedná o 

jakýsi „hybrid“ polo flexibilní pracovní doby, není s tímto modelem spokojenost 

zaměstnanců v takové míře, v jaké bych ji očekával. Obecně ale asi neexistuje žádný 

model pracovní doby, který by vyhovoval všem. Někteří lidé mají rádi brzké ranní 

nástupy do práce, a volné odpoledne, jiní zase raději ráno dospí, a chodí později do 

práce, a nevadí jim pracovat do večerních či nočních hodin. Tato otázka je skutečně 

silně individuální. 
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3) Jste spokojen/a se svým mzdovým ohodnocením? 

 

 

Graf 3-01 a 3-02: Jste spokojen/a se svým mzdovým ohodnocením?  

  

43%

25%

19%

13%

Jste spokojen/a se svým mzdovým ohodnocením?

Ano, jsem.

Spíše ano.

Spíše ne.

Ne, nejsem.



VUT v Brně, Fakulta stavební 

Ústav stavební ekonomiky a řízení 

47 

U otázky číslo 3, zda jsou respondenti spokojeni se svojí mzdou, byly odpovědi z mého 

úhlu pohledu velmi kladné. U obou firem to bylo hrubě přes 50 %. Přesně pak 

odpovídalo, že jsou spokojeni, nebo že jsou spíše spokojeni se svojí mzdou 68 % 

zaměstnanců u firmy Swietelsky. U M.C.O. to pak bylo rovných 65 % respondentů. 

Takto kladné odpovědi jsou dané z mého pohledu především tím, že mzdy pracovníků 

jsou momentálně na historickém maximu a navíc díky příznivým podmínkám na trhu, 

kdy ekonomika stále roste, neustále rostou i mzdy. Napříč tomuto velmi příznivému 

trendu máme ve výši mzdy stále co dohánět, především v rámci zemí Evropské unie, za 

kterými stále bohužel poměrně silně co do výše mezd zaostáváme, přičemž ceny za 

zboží jsou dnes již v rámci Evropské unie v podstatě srovnatelné.  

Rozdíl v rámci odpovědí respondentů na tuto otázku byl pouze v tom, že u firmy 

Swietelsky většina odpovídala rozhodněji ano, kdežto u druhé firmy, tedy u M.C.O. 

odpovídala většina respondentů méně rozhodně, avšak stále kladně spíše ano. Tento ne 

zcela zásadní rozdíl přisuzuji tomu, že u firmy M.C.O. mají na mnoha pracovních 

pozicích mzdu tvořenou také nezanedbatelnou provizní složkou. Samozřejmě tato 

složka je i u první firmy, avšak zřejmě ne v tak velké míře jako u druhého zkoumaného 

podniku. Tady je zapotřebí zmínit ještě jeden faktor, a sice individuální chápání toho, co 

je dostačující mzdové ohodnocení. V tomto ohledu hraje roli také možnost kariérního 

růstu v rámci firmy, u které jsem zaměstnán. Pokud je možnost, že se v případě, kdy 

mám vzdělání, praxi a schopnosti k tomu, abych se posunul na vyšší pracovní zařazení, 

a firma svým zaměstnancům takovému růstu nebrání, zjevně je spokojenost se 

mzdovým ohodnocením z části tvořena také tím, že zaměstnanci mají povědomí o tom, 

že jejich mzda má neustále možnost progrese a skokovému navýšení, v případě 

zásadního kariérního posunu. To ovšem závisí na schopnostech a možnostech každého 

individuálního zaměstnance, jeho pracovním zařazení a druhu prováděné práce (oboru). 
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4) Jsou Vám udělovány finanční nebo jiné odměny či prémie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4-01 a 4-02: Jsou Vám udělovány finanční nebo jiné odměny  či prémie? 
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Finanční nebo jiné odměny jsou v dnešní době udělovány téměř v každém zaměstnání a 

na každé pozici. Ať už se jedná o prémie, osobní ohodnocení, provize nebo 13. či 14. 

plat, ale i jiné. Dle mého názoru je správně, že se tento trend postupně dostává čím dál 

více mezi naše podniky. Výhodou prémií, odměn, provize a jiných spočívá v tom, že 

pracovník je neustále motivován určitým virtuálním tlakem na podávání co nejlepšího 

pracovního výkonu, a zasloužit si tak navíc i prémiové ohodnocení. Jistou nevýhodou 

však může být právě to, co jsem výše popsal jako výhodu, a sice že se zaměstnanec, 

který takový způsob práce z podstaty své povahy není schopen dlouhodobě vydržet, 

může naopak cítit pod nepříjemným a neúměrným tlakem na neustále podávaný 

maximální výkon. Je však samozřejmě důležité tak, jak to platí obecně v životě, tak i 

tuto záležitost motivace udržet v jisté únosné míře. A to není primárně věcí 

zaměstnavatele, který tento systém prémiového ohodnocení nabízí, ale především je to 

otázka osobní zralosti a zkušenosti zaměstnance, který musí vyvažovat čas trávený 

v zaměstnání, vynaloženou námahu, v přímé vazbě na výši mzdového resp. prémiového 

ohodnocení. Každopádně ze strany zaměstnavatele by pak takové vyvažování mělo být 

úkolem pro manažera, vedoucího pracovníka nebo nadřízeného. Ten by měl uplatnit 

osobní znalost každého individuálního zaměstnance, a jeho povahy, schopností, a 

ochotě naběhnout na vyšší či nižší prémiový systém odměňování. 

Co se týče samotných výsledků odpovědí respondentů na tuto otázku, tak u firmy 

Swietelsky odpovídalo na 57 % respondentů, že jim jsou udělovány odměny, či prémie. 

19 % pak odpovídalo „ne“ a 24 % „spíše ne“. Tak vysoké procento záporných odpovědí 

mne osobně poněkud překvapilo. U druhé firmy pak byly odpovědi již jasnější. A to 85 

% respondentů odpovědělo kladně, z toho 61 % ano a 24 většinou ano. 15 % pak tvořila 

skupina respondentů, s odpovědí „ne“ (5 %), nebo „spíše ne“ (10 %). 
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5) Myslíte si, že Vám jsou finanční, ale i jiné odměny udělované spravedlivě? 

 

 

Graf 5-01 a 5-02: Myslíte si, že Vám jsou finanční, ale i jiné odměny udělované spravedlivě?  
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Otázka na toto téma je velmi citlivá. Důvodů proč by nemusely být udělovány finanční 

či jiné odměny pracovníkům spravedlivě je hned několik. A to například špatně 

nastaveným systémem odměňování v konkrétním podniku. I když jde opět o otázku, 

která bude s největší pravděpodobností vždy hodnocena každým zaměstnancem velmi 

subjektivně. Dalším důvodem pak může být i lidský faktor, tedy pracovní resp. osobní 

vztah mezi pracovníkem, který má odměnu nebo prémii dostat, a nadřízeným, který 

rozhoduje o udělení odměny či prémie. Na tento problém myslí i zákoník práce, ve své 

zásadě rovného odměňování, avšak realita a praxe může být často odlišná. Nicméně u 

těchto zkoumaných podniků byly odpovědi respondentů na tuto otázku spíše kladné, 

což hodnotím pozitivně. Obecně lze tedy konstatovat, že lze považovat na základě 

průzkumu odměňování a udělování ostatních benefitů v obou zkoumaných firmách za 

vyvážené a spravedlivé. To si myslím, že je pozitivní skutečnost a zároveň dobrá vizitka 

pro personální manažery resp. pro nastavení systému odměňování v obou 

společnostech. 

U firmy Swietelsky odpovědělo 71 % všech dotázaných, že jim jsou udělovány odměny 

a prémie spravedlivě. A u firmy M.C.O. toto tvrzení potvrdilo dokonce 90 % 

respondentů. Z toho vyplývá, že pouze 29 % respektive 10 % pracovníků odpovídalo, 

že nejsou spokojeni nebo že jim odměny a prémie udělovány spravedlivě spíše nejsou. 
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6) Máte možnost kariérního růstu ve svém zaměstnání? 

 

 

 

 

 

 

7) Nabízí Vám Váš zaměstnavatel zaměstnanecké výhody či benefity? 

 

 

Graf 6-01 a 6-02: Máte možnost kariérního růstu ve svém zaměstnání?  
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Možnost kariérního růstu je jednou z otázek, u které se odpovědi dotazovaných 

pracovníků u obou podniků poměrně hodně liší. Dle mého názoru je to dáno především 

rozdílnou strukturou daných firem. Je zřejmé, že lidé na vyšších pracovních pozicích již 

mají menší možnosti kariérního postupu než ti, co jsou v hierarchii podniku prozatím 

níže. Vrcholný manažer nebo ředitel už nemá tolik možností a prostoru pro kariérní růst 

jako řadový pracovník s ambicemi a nižší pozicí, umožňující kariérní růst. Tady je 

rozhodující struktura firmy, druh práce, a úseky, na kterých je z podstaty práce vůbec 

nějaký kariérní růst možný. Navíc toto hledisko nemusí být pracovníky správně 

vyhodnoceno, neboť třeba pracovník zařazený na dělnické profesi může vnímat svůj 

kariérní postup jako nereálný, přičemž se může vypracovat na mistra, stavbyvedoucího 

či na jinou vyšší pozici. Na druhou stranu někdo může možnosti kariérního růstu 

naopak přeceňovat. Takže opět v odpovědích respondentů rezonoval subjektivní postoj 

respondentů k hodnocení tohoto hlediska v rámci podniku a pracovní pozice, na které se 

momentálně v době provedení průzkumu nacházejí. 

Konečné výsledky odpovědí na tuto otázku jsou pak u firmy Swietelsky u 55 % 

respondentů, že mají, nebo spíše mají možnost kariérního růstu. Zbytek respondentů 

odpovědělo negativně tedy spíše ne u 20 % a rozhodné ne u 25 % respondentů. U druhé 

firmy M.C.O. pak byly výsledky následující: pouze 8 % dotázaných zaměstnanců 

odpovědělo, že má a 18 % že spíše má možnost kariérního růstu. To je opravdu velmi 

málo. 74 % respondentů pak tvoří odpovědi „spíše ne“ nebo „ne, nemám“. Pro mě 

osobně byla možnost kariérního růstu jednou z podmínek při hledání svého nového 

zaměstnání. Dá se říci, že to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem po studijní brigádě 

u jedné z těchto firem již nechtěl pokračovat. 
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7) Nabízí Vám Váš zaměstnavatel zaměstnanecké výhody či benefity? 

 

 

 

           Graf 7-01 a 7-02: Nabízí Vám Váš zaměstnavatel zaměstnanecké výhody či benefity?  
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V dnešní době jsou zaměstnanecké výhody či různé formy benefitů dle mého názoru již 

standardem. Proto není divu, že většina dotazovaných pracovníků odpovídala „ano 

nabízí“, nebo „spíše nabízí“. Upřímně jsem očekával více kladných odpovědí. Myslím 

si, že někteří zaměstnanci již některé benefity zkrátka subjektivně neberou jako něco 

navíc, i když by takto jakékoliv zaměstnanecké výhody či benefity vnímány být neměly, 

nýbrž je považují za standard či dokonce za povinnost zaměstnavatele. Dalším možným 

jednoduchým vysvětlením je i to, že někteří zaměstnanci o výhodách či benefitech 

prostě nevědí. V některých podnicích to dosud bohužel ještě chodí tak, že pokud se 

člověk nezeptá, tak se příslušné informace nedozví. To je ale jistě malé procento firem, 

neboť v dnešní době především internetové informovanosti mají větší firmy v zásadě 

veškeré benefity v rámci pracovních nabídek zveřejněny i na svých webových 

stránkách, které však nejsou jediným zdrojem informací. Uvnitř firem funguje také 

často nějaká lokální síť (intranet), a samozřejmě musí být živá aktivní vazba mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. Obecně samozřejmě platí, že informace si musí 

zaměstnanec získat sám, a v případě nižší úrovně informovanosti v té které firmě musí 

být pracovník o to aktivnější, aby se k potřebným informacím dostal.  

Konkrétní čísla pak hovoří takto, 67 % pro kladné odpovědi u firmy Swietelsky a 33 % 

záporných, že zaměstnavatel výhody či benefity nenabízí, nebo o nich pracovník neví. 

U firmy M.C.O. je pak 63 % respondentů proto, že jejich podnik benefity nabízí a  

37 % proto, že je nenabízí nebo spíše nenabízí. 

  



VUT v Brně, Fakulta stavební 

Ústav stavební ekonomiky a řízení 

56 

57%24%

0%
0% 19%

Jaké výhody či benefity, které Vám zaměstnavatel 
poskytuje, využíváte?

57%24%

0%
0% 19%

Jaké výhody či benefity, které Vám zaměstnavatel 
poskytuje, využíváte?

 

8) Jaké výhody, které Vám zaměstnavatel poskytuje, využíváte?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Graf 8-01 a 8-02: Jaké výhody či benefity, které Vám zaměstnavatel poskytuje, využíváte? 
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U otázky číslo 8 jsem zvolil možnost otevřeného výběru, tzn. že měl respondent 

možnost odpovědět na více možností. Z výsledků vyplývá, že mnoho respondentů tuto 

možnost využilo. Proto je součet všech % nad 100, jelikož 100 % tvoří 76 respektive 62 

odpovědí. Po prozkoumání všech odpovědí z obou grafů vyplývá, že nejvíce dotazovaní 

zaměstnanci využívají stravenky, které jsou v dnešní době opravdu standardem. 

Stravenky jsou v různých hodnotách, kde na ně zaměstnavatel přispívá 55 % jejich 

hodnoty, přičemž zaměstnanec pak doplácí pouze zbytek, tedy 45 % hodnoty stravenky. 

Na druhém místě se pak odpovědi u těchto dvou firem lišily. U firmy Swietelsky byla 

druhou nejčastější možností čerpání zaměstnaneckých výhod nebo benefitů mobilní 

telefon, při této odpovědi předpokládám i k osobním účelům. U druhé firmy M.C.O. to 

byla odpověď jiná. Protože v dotazníku nebyla možnost dopsání, rozhodl jsem se 

separátně zjistit, co pracovníci u této firmy využívají za jiný benefit, který nebyl 

v možnostech. Zjistil jsem, že velké množství pracovníků u této firmy využívá slevy do 

různých zařízení počínaje aquaparkem, sportovním centrem Omega, nebo kinem. 

Nejčastěji pak zaznělo sportovní centrum Omega v Olomouci, kde je velké množství 

sportovního využití a zaměstnanci firmy M.C.O. mají možnost využívat nejen slevy 

v tomto zařízení, ale i předplacený účet. Toto platí ovšem pouze pro Olomouckou 

pobočku. Na dalších místech se poté objevil počítač, u firmy Swietelsky s 25 % a 

mobilní telefon u firmy M.C.O. s 33 %. Další místa už byly procentuálně obsazena 

méně, a objevovaly se v nich odpovědi jako automobil nebo příspěvek na dovolenou. 

Co se týče automobilu, tak jako benefit jej mají buď vysoce postavení zaměstnanci obou 

podniků anebo pracovníci, kteří jej využívají ke své práci, jako jsou například 

stavbyvedoucí nebo obchodní zástupci. V posledních letech se pak velmi rozšířil mezi 

podniky oblíbený operativní leasing na zmiňované automobily. Pro firmy to většinou 

má jistou výhodu, a to v tom, že jim odpadává většina starostí, co se týče servisu a 

údržby. Nevýhoda pak spočívá v tom, že podnik není majitelem vozidla, ale pouze si ho 

pronajímá na určitou předem stanovenou dobu. 
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Na otázku jak často zaměstnanecké výhody či benefity pracovníci využívají, můžeme 

vyčíst, že u firmy Swietelsky naprostá většina těchto výhod a benefitů využívá nebo 

spíše využívá, dohromady 82 %. To není nic neobvyklého. 12 % respondentů tedy 

odpovědělo, že této možnosti nevyužívá. 6 % pak odpovědělo, že benefity nevyužívá 

spíše, čili někdy je jistě také využívá. Více mne překvapily výsledky na tuto otázku u 

druhého podniku, kde jsem čekal minimálně podobné výsledky. A to z důvodu 

možnosti čerpání nabitého kreditu ve sportovním centru zmíněného výše. Tam jsem se s 

pracovníky této firmy seznámil i já osobně, a proto si myslím, že je to v rámci dobrých 

vztahů na pracovišti velmi dobrá investice. A odpovědi respondentů na tuto otázku u 

firmy M.C.O. byly tedy takové, že výhody či benefity využívá často nebo spíše 52 % 

respondentů, resp. že benefity nevyužívají vůbec, nebo nevyužívají spíše, pak 

odpovědělo 48 % respondentů. 

 

10)   Máte mezi Vašimi spolupracovníky blízké přátele? 

 

Graf 10-01: Máte mezi Vašimi spolupracovníky blízké přátele? 
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Graf 10-02: Máte mezi Vašimi spolupracovníky blízké přátele? 

 

Z těchto dvou grafů můžeme vyčíst, že převážná většina respondentů má mezi svými 

spolupracovníky blízké přátele. Přesněji 70 % v podniku Swietelsky, a dokonce 77 % u 

M.C.O. Pouze 24 % dotazovaných zaměstnanců v podniku Swietelsky, respektive 15 % 

u druhého podniku, odpovědělo, že mezi svými spolupracovníky spíše nemá blízké 

přátele. Myslím si, že za velice dobrý výsledek lze u obou podniků považovat odpovědi 

respondentů, že nemají mezi svými spolupracovníky blízké přátele, a to 

v zanedbatelném podílu, který činí 6 % respektive 8 %. Zjevně nejen dle mého názoru 

je lepší mezi pracovníky vždy udržovat dobrou a přátelskou atmosféru. A to z důvodu, 

že většině lidí se bude lépe pracovat v dobrém, příjemném a přátelském prostředí, a 

tudíž lze důvodně předpokládat, že tím budou i jaksi přirozeně podávat lepší pracovní 

výkony, než když panuje, ať už v kanceláři nebo na stavbě, mezi pracovníky nepříjemná 

napjatá, či dokonce nepřátelská, atmosféra. V takovém prostředí se nikomu nebude chtít 

pracovat a tím pádem nebude výkon zaměstnance stoprocentní, a motivace a chuť do 

práce bude velmi oslabena. Proto je dobré, pokud se podnik snaží udržovat přátelské 

vztahy mezi pracovníky, ať už se jedná o pořádání pravidelných akcí jako je např. 

teambuilding, vánoční večírek nebo třeba i jiné společenské akce k různým 

příležitostem. To vše samozřejmě jen v míře, která je únosná, a všeobecně prospěšná. 
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Graf 11-01 a 11-02: Jakým způsobem motivujete své podřízené k lepším výkonům? 
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U otázky číslo 11 jsem opět jako u otázky číslo 8 zvolil možnost otevřeného výběru, 

tzn. s možností respondentů odpovědět současně na více možností. Z výsledků vyplývá, 

že mnoho respondentů tuto možnost využilo. Z toho důvodu je součet všech procent 

roven hodnotě vyšší než 100, jelikož 100 % tvoří 76 respektive 62 odpovědí v případě 

nemožnosti otevřeného výběru. Pokud jde o analýzu samotných výsledků, asi není 

překvapením, že u obou podniků bylo největší procento odpovědí na otázku, jak 

motivují nadřízení své pracovníky, zastoupeno položkou „finanční ohodnocení“. Je 

celkem pochopitelné, že tato odpověď byla nejčastější, protože i v dnešní době 

pracovníci logicky preferují peníze jako nejlepší způsob odměny a motivace. Druhou 

nejčastější odpovědí, když pominu odpověď, že respondent nemá podřízené, byla 

„možnost kariérního postupu“. Tato odpověď mne svým způsobem překvapila, protože 

ne každá pozice v každém podniku může kariérně růst. Zřejmě je u obou společností 

nastaven systém kariérního růstu skutečně sofistikovaně a otevřeně natolik, že jej vnímá 

tak velké procento zaměstnanců jako pozitivní ukazatel. Další odpovědi v pořadí jsou, 

že své podřízené „motivuji jinak“ nebo své podřízené „nemotivuji“. U druhého podniku 

jen v opačném pořadí těchto posledních dvou možností odpovědi. V odpovědích „jinak“ 

si umím představit motivaci na základě působení mezilidských vztahů, tedy apel na 

jakousi profesní čest a vzájemnou důvěru a úctu zaměstnance podřízeného vůči svému 

nadřízenému, a naopak. To je samozřejmě také velmi důležitým prvkem, kdy se jednak 

nadřízený může spolehnout na své podřízené, a naopak podřízení vědí, že za 

mimořádnou práci navíc, při splnění šibeničního termínu apod., ho zpětně odměna 

nemine, a to tedy nejen finanční, ale třeba i verbálně nárůstem vzájemné důvěry, 

zmínkou u nejvyššího vedení společnosti apod. Všechny tyto aspekty jsou samozřejmě 

vzájemně provázány, a nelze je od sebe striktně selektovat. 
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Výsledkem vyhodnocení odpovědí na tuto otázku je dle mého názoru relativně malé 

procento odpovědí ve prospěch skutečnosti, že nadřízení své podřízené motivují 

k lepším výkonům, přesněji tak odpovědělo v součtu 29 % respondentů u druhého 

podniku, tedy u společnosti M.C.O. Příčinu pak vidím v tom, že zřejmě někteří 

nadřízení nemotivují podřízené k vyšším výkonům finančními stimuly, což může být 

chápáno z hlediska podřízeného jako absence motivace. Proto pravděpodobně tato 

otázka dopadla takovým způsobem. Navázal bych na předchozí komentář 

k vyhodnocení odpovědí na stejnou otázku, která však byla položena nadřízeným. 

Zjevně u této společnosti obecně nepanuje úplně ideální důvěra mezi podřízenými a 

nadřízenými. V takovém prostředí pak jsou skutečně jako motivace chápány jen a pouze 

peníze, což je jistě škoda, a neprospívá to vzájemným vztahům na pracovišti, především 

ve smyslu týmovosti a možnosti se „samozřejmě“ spolehnout v kritických pracovních 

okamžicích vzájemně jeden na druhého, ať už se v hierarchii společnosti nachází na 

jakékoliv pozici. 

U prvního podniku tato skutečnost nebyla tak výrazná, ba naopak odpovědi 

respondentů, že jsou svými nadřízenými motivování nebo alespoň spíše motivování 

byla ve velké většině, a to v součtu rovnou u 74 % respondentů. Zbytek odpovědí u 

podniku Swietelsky pak tvořily odpovědi, že pracovníci spíše nejsou motivování svými 

nadřízenými, a to u 20 % respondentů, resp. že nejsou motivováni vůbec, pouze u 6 % 

dotázaných. Tento výsledek u této firmy naopak hodnotím velmi pozitivně, a pokládá 

zdejší pracovní prostředí za velmi zdravé, a zakládající se na vzájemné důvěře a 

respektu zaměstnanců, a to bez ohledu na své pracovní zařazení. 
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13)  Co Vás ve Vaší práci nejvíce motivuje a pomáhá k lepším výkonům? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13-01 a 13-02: Co Vás ve Vaší práci nejvíce motivuje a pomáhá k lepším výkonům? 
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Na otázku, co respondentům nejvíce pomáhá a motivuje v jejich práci k lepším 

výkonům, v obou firmách odpovídali respondenti ve většině tak, že jsou jejich hlavním 

stimulem „peníze“. Tak jako v minulé otázce tedy nebylo překvapením, že nadřízení své 

pracovníky motivují především penězi.  

Je to dáno tím, co především zaměstnanci požadují, tedy penězi jako takovými. Pokud 

by firma měla místo vyplácení peněz navíc svým zaměstnancům jako benefity darovat 

cokoliv ve formě nepeněžního plnění, stejně by za takové benefity musela zaplatit, tedy 

vynaložit finanční prostředky tak jako tak. V opačném případě je vyplatí rovnou 

zaměstnancům, kteří to vzhledem k možnosti utratit peníze svobodně za své konkrétní 

osobní potřeby spíše ocení. Dalo by se tedy říci „win-win“ pro obě strany. Na druhém 

místě, co se počtu odpovědí týče, se opět shodně v obou podnicích objevila odpověď 

„dobře odvedené práce“. Ve firmě Swietelsky takto odpovědělo 16 % a u M.C.O. 

dokonce 29 % respondentů, což je opět velmi pozitivní, vypovídá to o tom, že 

pracovníci mají zdravou touhu svoji práci dělat dobře a svědomitě. Takové zaměstnance 

si jistě přeje mít každý manažer a zaměstnavatel. Je to ale vždy vzájemná interakce, co 

je do zaměstnanců vloženo, to by se mělo vracet. Samozřejmě s ohledem na 

individualitu každého pracovníka, a jeho různou potřebu dělat svojipráci zodpovědně. 

Další a již méně volenou odpovědí respondentů byla „možnost kariérního růstu“ a to 

v procentuální míře u společnosti Swietelsky u 17 % a u společnosti M.C.O. u pouhých 

3 % respondentů. U této společnosti pak byla častěji volena „možnost čerpání firemních 

benefitů“, kam spadá např. již dříve zmiňovaná možnost chodit zdarma do sportovního 

centra apod. 
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14)  Jak dlouho jste již v pracovním procesu u této firmy? 

 

 

 

Graf 14-01 a 14-02: Jak dlouho jste již v pracovním procesu u této firmy? 
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Z dalších dvou grafů vyčteme, jak dlouho jsou již pracovníci z jednotlivých firem, kteří 

odpovídali na tento dotazník, v pracovním procesu. Pokud porovnáme oba dva grafy, 

respektive oba podniky jako takové, zjistíme, že u prvního podniku, tedy u firmy 

Swietelsky jsou pracovníci zaměstnáni výrazně kratší dobu. Tedy alespoň ti, kteří 

odpovídali na tento dotazník. Každopádně z námi dostupných čísel vyplývá, že u firmy 

Swietelsky pracuje nejvíce respondentů po dobu 2-10 let – konkrétně 32 %. V těsném 

závěsu druhou nejčastější odpovědí resp. skupinou jsou zaměstnanci, kteří u společnosti 

pracují 2 roky a méně, což považuji za překvapení. Třetí pak byla odpověď resp. 

skupina zaměstnanců s praxí u společnosti v rozmezí 10-25 let.  

Naopak u firmy M.C.O. je situace přirozeně trochu jiná, a to taková, že 2 roky a méně 

odpovídalo pouze 5 % respondentů. Odpověď resp. skupina pracovníků, zaměstnaná po 

dobu 2-10 let, byla v procentuálním zastoupení podobná jako u první firmy, konkrétně 

čítala 36 % respondentů, avšak nebyla, na rozdíl od první firmy, to zdaleka nejvíce 

zastoupená supina. Ta je u této firmy zastoupena s 59 % respondentů zaměstnanci, kteří 

ve firmě pracují v rozmezí 10-25 let. Možnost praxe 25 let a více pak nevybral nikdo, 

což je logicky správně, vzhledem ke skutečnosti, že tato firma na trhu působí od roku 

1996, tedy cca něco přes 21 let. U této otázky tedy hrálo roli i stáří firmy jako takové, i 

když hlavním akcentem bylo zjištění, v daném rozložení intervalů, v jakých jsou 

pracovníci u obou firem zaměstnáni. Lze konstatovat, že se jedná u obou firem o 

společnosti, které mají zdravou zaměstnaneckou politiku, a tudíž si umí své 

zaměstnance udržet dlouho. Na druhou stranu je patrná také skutečnost, že jsou to firmy 

otevřené, a provádí průběžný nábor nových pracovníků, což je jednak proces příznivý, 

ale hlavně také nutný, především z hlediska neustálého vychovávání nových 

kvalifikovaných pracovníků, kteří se naučí vše od kolegů s delší praxí. Myslím si, že 

toto kritérium kvalitní společnosti je u obou firem naplněno, byť logicky ve vzájemně 

odlišném proporcionálním rozložení. 
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15)  Vaše pohlaví? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Graf 15-01 a 15-02: Vaše pohlaví? 

  

78%

22%

Vaše pohlaví?

Muž.

Žena.

84%

16%

Vaše pohlaví?

Muž.

Žena.



VUT v Brně, Fakulta stavební 

Ústav stavební ekonomiky a řízení 

70 

Otázku na pohlaví, tedy na to, jaký je poměr mužů a žen mezi respondenty, jsem do 

dotazníku k této práci zahrnul pro ucelenost tohoto šetření, a možnost zohlednění také 

tohoto sociálního aspektu. Můj předpoklad, že většina dotazovaných respondentů budou 

muži, se naplnil. Je to dáno tím, že ve stavebnictví pracuje z podstaty tohoto odvětví 

v reálném pracovním prostředí více mužů než žen. Procentuální zastoupení je zhruba 

takové, jaké jsem očekával. To znamení cca 1/5 žen vůči 4/5 mužů v obou podnicích. 

Myslím si, že navzdory této jasné převaze mužů, se bude procento žen, zaměstnaných 

v následujících letech bude zvedat. Tato moje úvaha má podklad ve dvou základních 

tezích, a to především v tom, že se pracovní podmínky legislativně i v praxi naprosto 

srovnávají mezi oběma pohlavími, což je správný trend, a druhou tezí je skutečnost, že i 

stavebnictví se stává daleko propracovanějším oborem, s daleko více profesemi, ve 

kterých ženy budou nacházet stále více uplatnění. Souvisí to s neustálým zpřísňováním 

legislativy, technických norem, požadavcích na kontrolu ve všech aspektech fungování 

stavebních firem resp. všech firem obecně, přísných požadavcích na dodržování 

ochrany životního prostředí, především při hospodaření s odpady, při recyklaci apod., 

dále při administrativě a kontrole nejen účetnictví, ale i v projekci, v technických 

laboratořích apod. Tím pádem se stává názor, že je stavebnictví spíše oborem pro muže 

než pro ženy, již v podstatě překonaným názorem. Pominu-li samozřejmě dělnické 

profese, u kterých je předpokladem velká fyzická náročnost, jedině tady zůstane místo 

mužů nezastupitelné. 
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16)  Jaké je vaše nejvýše dosažené vzdělání? 

 

 

    Graf 16-01 a 16-02: Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání? 
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Odpovědi respondentů na otázku, jaké je jejich vzdělání, se od sebe relativně liší. Ač 

převažuje vzdělání vysokoškolské, tak se najde i zastoupení vzdělání nižších. Je to dáno 

tím, že profese v kancelářích a tedy kde se pracuje převážně duševně „hlavou“ jsou 

doménou lidí především vysokoškolsky vzdělaných. Zejména ve stavebnictví, kde je 

potřeba četných technických znalostí, a velmi často je jasný požadavek zaměstnavatele 

u různých pracovních pozic na vysokoškolské vzdělání resp. na autorizaci či odbornou 

způsobilost či jiné technické osvědčení apod. A protože jsem dotazník směřoval k lidem 

pracujícím v kancelářích, je výrazná většina lidí vysokoškolsky vzdělaných, zcela 

logickým a očekávaným výsledkem. Stále také existuje dostatek lidí pracujících 

v kancelářích, kteří mají také vzdělání středoškolské, ať už s maturitou nebo zakončené 

výučním listem. Středoškolsky vzdělaní pracovníci s maturitou mnohdy dosahují časem 

a získanou praxí velmi podobných kvalit znalosti problematiky vykonávané práce, jako 

vysokoškolsky vzdělaní kolegové. Jejich místo je ve stavebnictví také nezastupitelné. 

Malé procento respondentů odpovídalo také, že mají vzdělání základní. Toto vzdělání 

převládá u lidí pracujících přímo na stavbě, tedy u dělnických stavebních profesí, a nebo 

u ostatních pracovních pozic, které nevyžadují odborné znalosti. 

 

17)  Do jaké věkové kategorie patříte? 

 

Graf 17-01: Do jaké věkové kategorie patříte? 
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Graf 17-02: Do jaké věkové kategorie patříte? 
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3.4 Řízené rozhovory 

Řízené rozhovory jsem vedl takovým způsobem, že jsem lidem z praxe, resp. dvěma 

zástupcům zkoumaných firem, kteří byli k takovému rozhovoru ochotni, za což bych 

jim chtěl touto cestou velmi poděkovat, přednesl své stanovené hypotézy a nechal je ať 

mi k nim řeknou svůj názor a případně se jich doptal na to, co mne zajímalo, resp. co 

z daných rozhovorů jako další dotazy vyplynulo. 

3.4.1  Řízený rozhovor 1 

Ing. Jiří Borovička – za Moravia Consult Olomouc a.s. 

Prvním erudovaným člověkem, se kterým jsem provedl řízený rozhovor, byl pan Ing. 

Jiří Borovička. Pan Borovička několik let pracoval ve zkoumané firmě Moravia Consult 

Olomouc a.s. která projektuje především dopravní a železniční stavby. Zde byl pan 

Borovička zaměstnaný na pozici vedoucího projektanta a podílel se tedy na mnoha 

velkých projektech. Poté pracoval ve firmě INREA Pro s.r.o. jako stavbyvedoucí a 

projektový manažer. Dále pracoval pro firmu PIK s.r.o. na pozici vedoucího 

projekčního střediska specializované na benzínové čerpací stanice. Dnes pan Borovička 

pracuje u společnosti Jungheinrich na systémovém oddělení jako obchodně – technický 

zástupce tohoto oddělení. Dá se tedy konstatovat, že pan Ing. Jiří Borovička má již 

mnohaleté zkušenosti s praxí a také s využíváním času, motivace vůči sobě, a především 

vůči svým podřízeným. 

 

HV: „Pracovníky ve stavebních podnicích nejvíce motivuje platové ohodnocení.“ 

Tuto první hypotézu pan Borovička nepřímo potvrdil. Myslí si stejně jako já, že nejvíce 

pracovníky ve stavebnictví, ale i jinde motivují samozřejmě peníze. Což je podle něj 

naprosto normální a zcela v pořádku. Ale také tvrdí, že za svou bohatou praxi se setkal i 

s několika vysoce postavenými manažery, kteří dělali svoji práci z důvodu, že ji dělají 

dobře a naplňuje je ze své podstaty, nikoli pro peníze. Ale bylo to dle jeho slov 

zapříčiněno především tím, že měli svoji mzdu již na takové úrovni, která by jiným 

stačila „na více životů“.  
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H1: „Pracovníci mají vyšší motivaci nastoupit do firem, které nabízí různé motivační 

druhy odměn za odvedenou práci.“ 

O této hypotéze pan Borovička řekl, že je to samozřejmě pravda. Dodal však, že velmi 

záleží na tom, o jaký konkrétní druh motivační odměny se jedná. Ale ve své podstatě to 

byl i jeho případ nástupu do aktuálního zaměstnání, o čemž je zmínka níže, pod 

poslední hypotézou. 

 

H2: „V dnešní době je motivace pracovníků ve zkoumaných stavebních firmách 

špatná nebo dokonce žádná.“ 

S touto hypotézou naopak pan Borovička nesouhlasí. Dle jeho zkušeností z firem kde 

pracoval, a především pak zkoumaná M.C.O., byla motivace pracovníků jako takových 

dobrá a většinou až na výjimky na vysoké úrovni. Tvrdí, že pokud by podnik dobře 

nemotivoval své zaměstnance, tak by dělali hluboce pod své možnosti a s největší 

pravděpodobností by u firmy nevydrželi pracovat dlouhodobě. A to zejména v dnešní 

době, kdy už není takový problém si najít práci, kde motivaci pracovník mít bude. 

 

H3: „V různých stavebních podnicích se používají stejné formy motivačních 

ohodnocení pro své zaměstnance.“ 

S touto hypotézou se pan Borovička taktéž neztotožňuje. Dle jeho slov ve všech 

podnicích, kde pracoval nebo kde se ucházel o místo, se používaly jiné druhy 

motivačních ohodnocení. Přiznal však a zároveň si myslí, že nejčastější formou 

motivace byly, jsou a nejspíše vždycky budou peníze. 
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H4: „Finanční prémie jako pohyblivá složka mzdy za dobře odvedenou práci motivuje 

pracovníky firem ke zvýšení svého pracovního úsilí a nasazení.“ 

Na tuto hypotézu pan Borovička víceméně odpověděl v předešlé odpovědi. Dodal však 

jednu důležitou poznámku, a to ze zkušenosti z jeho aktuálního zaměstnání, kde jeho 

mzdu tvoří skoro z 50 % provize z prodeje. Když na tuto pozici nastupoval, jeho 

nadřízený mu řekl, že jeho mzda je tvořena tímto způsobem a kolik si vydělá už je 

pouze na něm. V té době si poprvé pořádně uvědomil, kolik se dá opravdu stihnout 

práce, pokud je dostatečně silná motivace. 

3.4.2  Řízený rozhovor 2 

Ing. Ondřej Mlčoch – za Swietelsky stavební. 

Druhým odborně zdatným člověkem, který mi poskytl řízený rozhovor, byl pan Ing. 

Onřej Mlčoch, který je relativně čerstvým absolventem vysoké školy. Nemá tedy tak 

bohaté pracovní zkušenosti jako Ing. Borovička, avšak to, že nemá tak bohaté pracovní 

zkušenosti nepovažuji za nevýhodu. Naopak bych řekl, že se to do mého výzkumu 

náramně hodí, neboť pan Mlčoch zastupuje skupinu mladších zaměstnanců s jiným 

úhlem pohledu na některé skutečnosti. Mohu tak alespoň porovnat dva různé úhly 

pohledu resp. získané informace o zkušenostech obou pánů. Pan Mlčoch momentálně 

pracuje ve firmě Swietelsky Stavební s.r.o., kde se jako rozpočtář a přípravář podílí na 

přípravě a kalkulacích projektových záměrů firmy. Jedno kratší období si také u stejné 

firmy vyzkoušel práci přímo na stavbě jako stavbyvedoucí. Ale jak sám řekl, práce 

v terénu nebyla pro něj tím, co od své pracovní kariéry očekával. Na této pozici si chtěl 

pouze na vlastní pěst vyzkoušet, zač je toho na stavbě loket. To pokládám za skvělý 

model, projít si ve firmě od nižších pozic tak, aby člověk měl ve svém pracovním know 

how i tuto praktickou zkušenost ze stavby, která je v další praxi mnohdy nedocenitelná. 
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HV: „Pracovníky ve stavebních podnicích nejvíce motivuje platové ohodnocení.“ 

S touto hypotézou pan Mlčoch souhlasil. Dokonce přiznal, že tohle tvrzení pociťuje i 

sám na sobě. Dále si pan Mlčoch myslí, že v dnešní době jsou peníze na prvním místě u 

mnoha lidí. Samozřejmě ne u všech a ne všude. Ale krásným příkladem této hypotézy, 

dle jeho tvrzení, je práce na stavbě, kde stavbyvedoucí přicházejí do styku s dělníky. A 

právě stavbyvedoucí má velmi často kompetenci těmto lidem, jak se říká „šahat na 

peníze“. V dosti častých případech je toto pak jejich jediná „páka“, která na ně funguje. 

Ale tohle je spíš motivace záporná, co se týče té kladné, tak ta samozřejmě funguje také. 

Například pokud se nestíhá termín dokončení ať už celého projektu či stavby nebo jen 

dílčí části, často se musí dělat přesčasy a samozřejmě v těchto chvílích nastává čas, kdy 

na pracovníky opět nejlépe fungují peníze, jako motivace pro zvýšené pracovní nasazení 

s cílem splnění termínu. 

 

H1: „Pracovníci mají vyšší motivaci nastoupit do firem, které nabízí různé motivační 

druhy odměn za odvedenou práci.“ 

Tato hypotéza je dle názoru pana Mlčocha velmi rozporuplná, myslí si, že pracovníci 

mají větší motivaci nastupovat do podniků, které nabízí různé motivační druhy odměn, 

avšak jen v případě, pokud je to něco navíc. Nadstandard. Ovšem zde, u této hypotézy 

platí, že pracovníci by raději uvítaly především peníze. Dovolená navíc, nové pracovní 

vybavení, ať už je to počítač nebo jiný pracovní nástroj jsou skvělým benefitem, ale ze 

zkušenosti pana Mlčocha stojí u drtivé většiny pracovníků peníze výrazně před těmito 

motivačními složkami. 

 

H2: „V dnešní době je motivace pracovníků ve zkoumaných stavebních firmách 

špatná nebo dokonce žádná.“ 

Zde si pan Mlčoch myslí, stejně jako pan Borovička, že tato hypotéze není zcela 

pravdivá. Mluví pouze za firmu Swietelsky, protože v ní pracuje od doby, co vyšel ze  
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školy. Ale vyzkoušel si v ní více pracovních pozic, a může je mezi sebou alespoň 

zasvěceně srovnávat. Myslí si, že u této firmy je motivace pracovníků na velice slušné 

úrovni. A to na všech pracovních místech, které měl tu čest si vyzkoušet. Zároveň 

ovšem dodává, že je to vždy o lidech a o nadřízených a manažerech, na které dle jeho 

slov měl vždy štěstí. 

 

H3: „V různých stavebních podnicích se používají stejné formy motivačních 

ohodnocení pro své zaměstnance.“ 

O této hypotéze řekl pan Mlčoch, že samozřejmě existují podniky, které mají podobné 

formy motivačních systémů pro své pracovníky. Ale dle jeho slov nelze vzít stavební 

podniky takto globálně, protože je každý jinak velký, dále je spousta různých firem, kde 

se každá zaměřuje na něco jiného apod. Takže pan Mlčoch si myslí, že se v různých 

stavebních podnicích nepožívají zcela stejné formy motivačních ohodnocení, ač se to 

může často zvenčí zdát. 

 

H4: „Finanční prémie jako pohyblivá složka mzdy za dobře odvedenou práci motivuje 

pracovníky firem ke zvýšení svého pracovního úsilí a nasazení.“ 

S touto hypotézou pan Mlčoch 100 % souhlasil a jak již výše u hlavní výzkumné 

hypotézy uvedl, peníze jsou v drtivé většině tím nejlepším motivačním nástrojem. Na 

druhou stranu také dodal, že bohužel dost často u některých zaměstnanců, především 

pak u dělnických profesí, je to jediná možnost, jak zvýšit jejich nasazení a úsilí. 

3.5 Vyhodnocení výzkumných hypotéz a dílčí závěry 

Na základě dotazníkového šetření a dvou řízených rozhovorů, které jsem provedl s 

lidmi z praxe, a především s pány, kteří mají nebo měli co do činění s podniky, jímž 

jsem tento výzkum věnoval, jsem potvrdil, resp. vyvrátil nebo částečně vyvrátil, některé 

stanovené hypotézy.  
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„Pracovníky ve stavebních podnicích nejvíce motivuje platové ohodnocení.“ 

Závěr: Na základě dotazníkového šetření a řízených rozhovorů se ukázalo, že 

zaměstnanci pracující ve stavebních podnicích jsou nejvíce motivování penězi. Z čehož 

vyplývá, že jsou pracovníci v tomto oboru nejvíce ovlivněni platovým ohodnocením. 

Tím pádem se dá konstatovat, že pracovníky nejvíce motivuje patové ohodnocení. Toto 

tvrzení bylo potvrzeno oběma pány, se kterými jsem provedl rozhovor. Tato hlavní 

výzkumná hypotéza se tedy potvrdila. 

Doporučení: Mé doporučení stavebním podnikům je takové, že jejich zaměstnance sice 

nejvíce motivuje platové ohodnocení, tedy peníze, ale přesto, pokud chtějí být 

maximálně efektivní vůči svým zaměstnancům, je potřeba ke každému přistupovat 

individuálně. Motivace zaměstnanců by měla být totiž individuálním procesem. To, co 

motivuje jednoho zaměstnance, může, ale také nemusí zákonitě se stejným úspěchem 

motivovat druhého. 

 

„Pracovníci mají vyšší motivaci nastoupit do firem, které nabízí různé motivační 

druhy odměn za odvedenou práci.“ 

Závěr: Tato hypotéza byla nepřímo potvrzena. Zaměstnanci ve své podstatě mají 

tendence nastupovat do zaměstnání tam, kde jim budou nabídnuty různé formy a druhy 

motivačních odměn za jejich práci. Je však velmi důležité podotknout, že u většiny 

pracovníků ve stavebnictví je na prvním místě vždy finanční odměna. 

Doporučení: Na základě výzkumu u těchto dvou stavebních podniků doporučuji 

firmám ve stavebnictví, resp. obecně příslušným zástupcům, kteří mají zaměstnaneckou 

politiku ve stavebních firmách na starosti, aby své nové pracovníky a samozřejmě i své 

stávající pracovníky nadále motivovali, ale měli přitom na mysli, že jsou v dnešní době 

nejvíce motivujícím prvkem pro zaměstnance stále především peníze. 
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„V dnešní době je motivace pracovníků ve zkoumaných stavebních firmách špatná 

nebo dokonce žádná.“ 

Závěr: Tato hypotéza byla vyvrácena, nepotvrdila se. Naopak bylo na základě odpovědí 

respondentů zjištěno, že motivace pracovníků ve zkoumaných stavebních podnicích je 

na velice slušné úrovni. Toto mé tvrzení bylo potvrzeno rovněž v řízených rozhovorech. 

Doporučení: Mé doporučení tedy zní, ať v současném stylu motivace svých 

zaměstnanců stavební podniky setrvají a pokračují nadále. Spokojení zaměstnanci jsou 

dobří zaměstnanci, a dobří zaměstnanci podávají dobré pracovní výkony. Zpětná vazba 

tady funguje více než kde jinde, a to ať už je motivace dostatečná, nebo nedostatečná. 

 

„V různých stavebních podnicích se používají stejné formy motivačních ohodnocení 

pro své zaměstnance.“ 

Závěr: Tato hypotéza byla taktéž vyvrácena. Ač výsledky mluvili spíše o opaku, byly si 

velmi blízko u obou podniků, takže z logiky věci a na základě řízených rozhovorů jsem 

dospěl k závěru tuto hypotézu nepotvrdit a jako takovou ji zamítnout. Tato hypotéza se 

tedy nepotvrdila. 

Doporučení: Jak jsem již zmiňoval u hlavní výzkumné hypotézy, je velmi dobré se 

věnovat pracovníkům vždy individuálně. To, co funguje jako motivace u jednoho 

pracovníka, může být demotivující a tím docílit opačného efektu u jiného pracovníka. 

Doporučení je tedy stejně jako u hlavní výzkumné hypotézy takové, aby se vedoucí 

pracovníci, manažeři a nadřízení věnovali svým zaměstnancům individuálně, například 

takovým způsobem, jakým to beze sporů aplikují vůči svým klientům a investorům. 
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„Finanční prémie jako pohyblivá složka mzdy za dobře odvedenou práci motivuje 

pracovníky firem ke zvýšení svého pracovního úsilí a nasazení.“ 

Závěr: Poslední hypotéza byla průzkumem a rozhovory potvrzena. Pro pracovníky 

finanční prémie znamená jistou pochvalu a zároveň ocenění za jejich dobře odvedenou 

práci. Jakmile pracovník zjistí, že za dobře odvedenou práci má možnost dostat finanční 

odměnu v podobě prémie, bude ho to motivovat ke zvýšení jeho pracovního úsilí, a tím 

bude odvádět svoji práci neustále velmi dobře. 

Doporučení: V tomto případě podnikům doporučuji, ať své zaměstnance finančními 

prémiemi za dobře odvedenou práci stále motivují tak, jak jim to jen jejich finanční 

možnosti dovolují. Upozornil bych pak hlavně na to, aby nedošlo k opačnému efektu, 

tedy aby pak zaměstnanci nechtěli za cokoliv, co by mělo být samozřejmostí, 

nepožadovali opět prémie, tedy aby nedošlo k obrácenému efektu, a prémie zůstaly jako 

vyvážená motivační avšak nenároková složka mzdy. Tzn. že tato finanční prémie musí 

být něčím, co si pracovník opravdu zaslouží za to, že odvede svoji práci nestandardně 

dobře, v nadstandardně krátkém termínu apod. Nikoliv pokud svoji práci odvede jen 

dobře, v rámci základního platového ohodnocení. Také doporučuji prémii dávat 

pracovníkům co možná nejdříve po tom, co si ji zaslouží, tedy vždy v následujícím 

výplatním termínu, případně i mimořádně před tímto termínem.  V takovém případě má 

totiž prémie největší kýžený efekt pro obě strany. 
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4 ZÁVĚR 

„Nic není produktivní méně, než snažit se efektivně  

dělat něco, co bychom neměli dělat vůbec.“  

Peter Drucker 

 

Cílem této práce bylo nejprve v teoretické části vymezit metody funkce motivace a 

veškeré specifika motivace ve stavebním podniku. Dále jsem se snažil přiblížit veškeré 

pojmy spojené s touto problematikou. 

V praktické části pak bylo mým hlavním cílem předem stanovit hypotézy, ty poté 

potvrdit anebo vyvrátit na základě zjištěných dat z dotazníkového šetření a řízených 

rozhovorů. Sestavený online dotazníkový formulář resp. výsledky z něj poté některé mé 

hypotézy potvrdily a některé naopak vyvrátily nebo částečně vyvrátily. Řízené 

rozhovory, které byly provedeny se dvěma lidmi z praxe z dotčených stavebních 

podniků, tyto výsledky z dotazníkového šetření jen podtrhly. Stanovené výzkumné 

hypotézy byly sestaveny na základě odborné konzultace a mých domněnek a názorů. 

Díky vypracování této diplomové práce jsem si teoreticky ujasnil veškeré techniky a 

specifika motivace. O čem všem motivace vlastně je, co obnáší a jaká je její správná 

aplikace. Také jsem se dozvěděl praktické věci a prohloubil své znalosti, co se této 

problematiky týče. 

Vzhledem ke specifikům motivace ve stavebnictví a stavebních podnicích se přikláním 

k názoru, že v následujících letech bude o motivaci v tomto oboru čím dál větší zájem, a 

tudíž význam motivace jako takové bude stále narůstat. 
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7 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č.1: Vzor dotazníku. 

Dotazníkové šetření: 

1) Jste spokojen/a se svou prací a její náplní? 

• Rozhodně ano. 

• Spíše ano. 

• Spíše ne. 

• Rozhodně ne. 

2) Jak se Vám zamlouvá Vaše pracovní doba? 

• Ano, zamlouvá. 

• Spíše ano. 

• Spíše ne. 

• Ne, nezamlouvá. 

3) Jste spokojen/a se svým mzdovým ohodnocením? 

• Ano, jsem. 

• Spíše ano. 

• Spíše ne. 

• Ne, nejsem. 

4) Jsou Vám udělovány finanční nebo jiné odměny či prémie? 

• Ano, jsou. 

• Většinou ano. 

• Většinou ne. 

• Ne, nejsou. 

5) Myslíte si, že jsou Vám finanční, ale i jiné odměny udělované spravedlivě? 

• Ano, jsou. 

• Většinou ano. 

• Většinou ne. 

• Ne, nejsou. 

6) Máte možnost kariérního růstu ve svém zaměstnání? 

• Ano, mám. 

• Spíše ano. 

• Spíše ne. 

• Ne, nemám. 
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7) Nabízí Vám Váš zaměstnavatel zaměstnanecké výhody či benefity? 

• Ano, nabízí. 

• Spíše ano. 

• Spíše ne. 

• Ne, nenabízí. 

8) Jaké výhody, které Vám zaměstnavatel poskytuje, využíváte? 

• Stravenky. 

• Mobilní telefon. 

• Jiné. 

• Počítač. 

• Automobil. 

• Příspěvek na dovolenou.  

9) Jak často je využíváte? 

• Velmi často. 

• Spíše využívám. 

• Spíše nevyužívám. 

• Vůbec.

10) Máte mezi Vašimi spolupracovníky blízké přátele? 

• Ano, mám. 

• Spíše ano. 

• Spíše ne. 

• Ne, nemám. 

11) Jakým způsobem motivujete své podřízené k lepším výkonům? 

• Možností kariérního růstu. 

• Nemám podřízené. 

• Jinak. 

• Finančním ohodnocením. 

• Své podřízené nemotivuji.

12) Motivují Vás Vaši nadřízení k lepším výkonům? 

• Ano, často. 

• Spíše ano. 

• Spíše ne. 

• Ne, vůbec. 
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13) Co Vás v práci nejvíce motivuje a pomáhá k lepším výkonům? 

• Vidina dobře odvedené 

práce. 

• Možnost čerpání firemních 

benefitů. 

• Peníze. 

• Možnost kariérního růstu. 

14) Jak dlouho jste již v pracovním procesu u této firmy? 

• Méně než 2 roky. 

• 2 – 10 let. 

• 10 – 25 let. 

• 25 a více. 

15) Vaše pohlaví? 

• Muž. • Žena. 

16) Jaké je vaše nejvýše dosažené vzdělání? 

• Základní. 

• Středoškolské s výučním 

listem. 

• Středoškolské s maturitou. 

• Vysokoškolské. 

17) Do jaké věkové kategorie patříte? 

• 25 let a méně. 

• 25 – 40 let. 

• 40 – 60 let. 

• 60 let a více. 

 

 

 

 

 

 

 

 


