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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá tématikou identifikace motivačních a demotivačních 

faktorů a s tím spojené vysoké fluktuace ve společnosti Sportlines, s. r. o. Práce je 

rozdělena na tři části, a to teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část se 

věnuje vysvětlení pojmům motivace, fluktuace, spokojenosti zaměstnanců a 

odměňování. Analytická část je zaměřena nejprve na popis vybrané společnosti a jeho 

současný motivační a odměňovací systém. Dále je zde interpretovaný výzkum vybrané 

problematiky. V závěrečné části jsou prezentovány návrhy na zlepšení aktuální situace 

na základě výsledků výzkumu mezi aktuálními a již bývalými zaměstnanci. 

Abstract 

This master´s thesis deals with the topic of the motivation and demotivation factors and 

associated high fluctuations in Sportlines a. t. d. The thesis is divided into three parts: 

theoretical, analytical and own proposal. The theoretical part is devoted to explain the 

concepts of motivation, fluctuation, employee satisfaction and remuneration. The 

analytical part focuses first on the description of the selected company and its current 

incentive and compensation system. There is also an interpreted research on selected 

issues. The final part presents proposals for improving the current situation based on the 

results of research among current and former employees. 

Klíčová slova 

Motivace, fluktuace, odměňování pracovníků, spokojenost zaměstnanců, benefity 

Key words 

Motivation, fluctuation, remuneration, employee satisfaction, benefits  
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ÚVOD 

V dnešní době se vývoj všech oborů lidské činnosti neustále zdokonaluje a zrychluje, 

přičemž se do popředí dostává otázka významu lidských zdrojů. Každá organizace dnes 

usiluje o co nejpevnější postavení na trhu a získání konkurenční výhody. Touto 

konkurenční výhodou může být i dostatečně motivovaný personál, obzvlášť při aktuální 

ekonomické situaci v České republice. Zejména v oboru poskytujícím služby, kde 

pracovník je v podstatě jediný výrobní faktor pro danou společnost. Lidské zdroje se tak 

stávají vysoce ceněným kapitálem každé společnosti a kvalitní a propracovaná 

personální politika tak může hrát velkou roli pro dlouhodobou konkurenceschopnost na 

trhu. 

Chce-li být firma úspěšná, musí dostatečně využívat potenciál svých zaměstnanců, řídit 

je a motivovat k dosažení co nejlepších pracovních výkonů a firemních cílů. Nezbytné 

je přitom brát na vědomí i spokojenost zaměstnanců, protože pokud jsou zaměstnanci 

spokojeni a ztotožňují se se stanovenými cíli firmy, stávají se oddanější. Všechny tyto 

aspekty úzce souvisí s fluktuací zaměstnanců, které se věnuje tato práce. 

Cílem této diplomové práce je analýza zmíněné problematiky ve zkoumané společnosti 

a s tím spojené motivační a demotivační faktory, které působí na zaměstnance firmy. Na 

základě těchto dat navrhnout řešení, které vyřeší rostoucí problém a zamezí tak vysoké 

fluktuaci ve společnosti. 

Práce je rozdělena do tří tematických částí. První se věnuje literární rešerši odborné 

literatury týkající se dané problematiky, zejména pracovní motivace, spokojenosti 

pracovníků, odměňování a zaměstnaneckých benefitů, aby čtenář porozuměl tématu 

výzkumu dané práce. Další, analytická část, zkoumá historii a nabízené portfolio služeb 

společnosti, a hlavně popis aktuálního problému, včetně výzkumu prováděného mezi 

bývalými a aktuálními zaměstnanci. Závěrečná část se věnuje návrhům na zlepšení dané 

situace na základě výsledků z provedené analýzy. 

Téma jsem si zvolil z důvodu, že mě problematika řízení lidských zdrojů a motivace 

zaměstnanců dlouhodobě zajímá a rád bych se této oblasti i nadále do budoucna 
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věnoval. Hlavním motivem je snaha pomoci s vysokou fluktuací ve společnosti 

Sportlines, s. r. o. a docílit tak efektivnější práci se zaměstnanci a zvýšení jejich 

spokojenosti. 
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1 CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Diplomová práce je rozdělena na tři části: teoretickou, analytickou a návrhovou. 

V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a definice týkající se zvolené 

problematiky. Mezi tyto pojmy můžeme zařadit například motivaci, zdroje motivace, 

fluktuace, spokojenost zaměstnanců odměňování pracovníků či zaměstnanecké výhody. 

Vše je zpracováno na základě odborné literatury. 

Analytická část se věnuje detailnímu popisu společnosti a jeho stávajícího motivačního 

a odměňovacího systému, který z pohledu velikosti fluktuace může připadat spíše 

demotivační. V této části jsou zpracované i výsledky dotazníkové šetření včetně analýzy 

rozhovorů, které byly vedeny s bývalými zaměstnanci firmy.  

V závěrečné části práce jsou na základě již zmíněného šetření zpracované návrhy na 

zlepšení aktuálního motivačního systému a budoucí fluktuace společnosti 

v následujících sezónách. 

1.1 Výzkumný cíl 

Hlavní cílem této práce je na základě rozhovorů s bývalými zaměstnanci, kteří u 

společnosti Sportlines s. r. o. pracovali minimálně 1 rok zjistit, které faktory ovlivnili 

jejich ukončení pracovního poměru a vyvodit ze zjištěných dat vlivy ovlivňující 

motivaci pracovníků. Následně z informací zjištěných z rozhovorů s bývalými 

zaměstnanci společnosti vytvořit dotazník pro stávající pracovníky a zjistit jejich 

motivační a demotivační faktory ovlivňující jejich pracovní činnost u společnosti 

Sportlines. 

K získání verifikovaných výsledků je potřeba dodržet následující postup: 

1. analýza aktuálního motivačního, odměňovacího systému a systému 

benefitů, 

2. sběr primárních dat pomocí polostrukturovaného rozhovoru s bývalými 

zaměstnanci působící u společnosti déle jak 1 rok a přijít na demotivační 

faktory působící na pracovníky, 
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3. sběr primárních dat pomocí dotazníku zaměstnanci společnosti a zjistit 

tak faktory, které motivují zaměstnance k navázání pracovního poměru, 

4. analýza získaných dat, 

5. návrh změn na zlepšení aktuální situace. 

1.2 Metodologie práce 

Pro začátek bylo třeba zanalyzovat aktuální situaci ve společnosti a základní informace 

o činnosti podniku. Důležitou částí je analýza sekundárních dat, respektive 

momentálního odměňovacího a motivačního systému a zaměstnaneckých benefitů 

poskytovaných společností. 

Následně jsem provedl kvalitativní výzkum pomocí polostrukturovaných rozhovorů 

s pěti bývalými zaměstnanci společnosti, kteří u společnosti pracovali minimálně 1 rok. 

Respondentům byla přislíbena anonymita.  

Na základě získaných primárních dat z rozhovorů jsem vytvořil dotazník pro aktuální 

zaměstnance firmy. Kvantitativní výzkum byl realizován pomocí dotazníku vytvořeném 

v internetovém nástroji na webu survio.com. Dotazník byl vyplněn 72 pracovníky z 94 

dotazovaných. 

Závěrem pak na základě teoretických znalostí dané problematiky, analýzy získaných dat 

z rozhovorů a dotazníků vytvořit návrhy na zlepšení zjištěné situace. 

1.3 Sběr dat 

Sběr dat polostrukturovaného interview proběhl v dubnu 2018 s pěti bývalými 

zaměstnanci, kteří působí u společnosti déle než 1 rok. Každému zaměstnanci byla 

přislíbena anonymita jeho odpovědí.  

Sběr dat dotazníkového šetření proběhl na přelomu měsíců dubna a května 2018 mezi 

zaměstnanci. Respondentům byl předem vysvětlen účel tohoto šetření a slíbena 

anonymita jejich odpovědí.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část je zaměřena na popis pojmů a problematiky týkající se personálního 

řízení, motivace a fluktuace. Tyto obecné informace budou podkladem pro zpracování 

analytické a návrhové části diplomové práce. 

2.1 Motivace 

Motivace je proces, při kterém nabízíte člověku, od kterého něco potřebujete, 

uspokojení jeho zájmů a potřeb s cílem, aby vše bylo vykonáno ve vašem zájmu nebo 

v zájmu celku, např. společnosti. K tomu, aby motivace nebyla ponížena na manipulaci, 

je nutné chápat zájmy a potřeby jiných a rozumět jim (Plamínek, 2007). 

"Pojmy motivace a motiv, patří mezi četně používaná slova soudobého jazyka, a to jak 

hovorového, tak odborného. V personalistické praxi a v četných teoretických reflexích 

se s nimi setkáváme téměř na každém kroku, velmi často však převládá jejich laické 

použití. Etymologie nabízí následující vysvětlení. Motiv – pochází z latinského motus, 

což bylo významové slovo. Řadu jeho nuancí nám zanechal Cicero: animi motus – hnutí 

mysli, duševní pohyb (pružnost, pohnutka; v užším slova smyslu – rozčílení či nadšení. 

Odvozeninou je latinské motivus – hýbající" (Chládková, 2012, s. 151). 

Můžeme vymezit 3 složky motivace: 

 směr – čeho se člověk snaží dosáhnout, 

 úsilí – jak moc se o to snaží, 

 vytrvalost – jak dlouho se o to snaží (Armstrong, 2015). 

2.2 Zdroje motivace 

Rozlišujeme dva základní zdroje motivace – vnitřní a vnější, záleží na interakční 

povaze motivace. Chování člověka ovlivňuje nejen jeho vnitřní stav, ale také vnější 

situace, ve které se nachází. Vnitřní zdroje nazýváme motivy, např. hlad nebo žízeň, a 

vnější stimuly, např. voda nebo chleba. Stimul bude určovat chování za předpokladu, že 
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se setká s příslušným motivem. Nemusí se však jednat o stavy přechodné např. 

biologické potřeby, ale může jít o motivy trvalejší (Pauktnerová, 2012). 

 

Obrázek č. 1: Vztah motivace a výkonu  

(Zdroj: Pauktnerová, 2012, s. 93) 

 Vnitřní motivace  2.2.1

Vnitřní motivace se projevuje tím, že lidé mají pocit, že je jejich práce důležitá, 

zajímavá a přínosná okolí, poskytuje jim určitou míru nezávislosti, možnost rozvíjet své 

schopnosti a dovednosti, stejně jako příležitost dosáhnout vytyčeného úspěchu či 

kariérního postupu. Vnitřní motivaci lze charakterizovat jako motivaci, která vychází 

z práce samotné a není podněcována vnějšími pobídkami (Armstrong, 2015). 

Model charakteristiky práce, navržený Hackmanem a Oldhamem, je založen na 

myšlence, že samotný úkol je klíčem k motivaci zaměstnanců. Uvádí, že existuje pět 

základních charakteristik pracovních pozic (rozmanitost dovedností, identita úkolů, 

významnost úkolů, autonomie a zpětná vazba), které ovlivňují tři kritické psychologické 

stavy (prožitá smysluplnost, zkušenost s odpovědností za výsledky a znalost skutečných 

výsledků) a výsledky práce (uspokojení z práce, absencí, pracovní motivace atd.) 

(Taylor, 2015). 

Hackmanova a Oldhamova teorie charakteristik pracovních pozic navrhuje, že vysoká 

motivace souvisí s tím, že zaměstnanec zažívá tři psychologické stavy při práci: 
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 Smysluplnost práce 

Práce má pro člověka význam, může se s ní ztotožnit, není to jen soubor pohybů, 

které se opakují. Jedná se o vnitřní motivaci, práce motivuje sama o sobě. (na 

rozdíl od motivace pouze jako prostředek k ukončení). 

 Odpovědnost 

Získání dostatečné svobody jednání a tím dostat příležitost být ve své práci 

úspěšný. Člověk ukazuje svoji schopnost provádět změny a učí se postupně ze 

svých pracovních kroků a výsledků. 

  Znalost výsledků 

To je důležité z dvou důvodů. Nejprve poskytnout osobě znalosti o tom, jak 

úspěšná byla jejich práce, což zase umožňuje, aby se učili z chyb. Druhým je 

emocionální propojení zákazníků s jejich výstupy, čímž se dává dalšímu účelu 

práce (např. Můžu pracovat pouze na výrobní lince, ale vím, že potravinové 

dávky, které vyrábím, slouží k pomoci lidem v oblastech katastrof, zachrání 

mnoho životů) (Taylor, 2015). 

Na druhou stranu, každý z těchto kritických psychologických stavů vychází z určitých 

charakteristik práce: 

 Identita úkolu 

V případě, že je člověk schopen identifikovat práci jako celek, je mu umožněno 

cítit větší hrdost z výsledku práce, na rozdíl od demotivující jednotvárné práce 

skládající se z jednoho dílčího kroku bez znalosti dalších navazujících. 

 Význam úkolu 

Pokud člověk vidí, že svým svěřeným úkolem přispívá k něčemu většímu, ať už 

je to skupina nad ním nebo projekt s hlubším významem, cítí sounáležitost, která 

je pro něj motivující. 

 Odpovědnost 

Odpovědnost vychází z autonomie člověka, neboť v praxi je pro jednotlivce 

podstatná svoboda, nezávislost a diskrétnost při plánování práce a při určování 

postupů, které je třeba použít při jeho provádění 
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 Znalost výsledků 

Znalost výsledků vyplývá z poskytnuté zpětné vazby. Zaměstnanec má možnost 

si uvědomit, tak efektivně přeměňuje své úsilí na výkon. Zpětná vazba se může 

týkat čehokoli, údajů o výrobě nebo spokojenosti zákazníka. Nabízí informace, 

které zaměstnanci pomohou udělat něco jinak, pokud chce. Zpětná vazba může 

pocházet od jiných lidí nebo samotné práce (Taylor, 2015). 

 Vnější motivace 2.2.2

Vnější motivace znamená, že motivační stimuly jednotlivce přicházejí zvenčí. Jinými 

slovy, naše touhy provádět úkol jsou řízeny vnějším zdrojem. Ten zahrnuje jak odměny 

(mzda, pochvala, povýšení, bonusy, zaměstnanecké benefity), tak tresty (srážka ze 

mzdy, vyjádření kritiky apod.) (Plamínek, 2007). 

Vnější motivátory mohou mít okamžitý a výrazný účinek, nicméně nemusejí působit na 

zaměstnance dlouhodobě (Armstrong, 2015). 

 

Obrázek č. 2: Vnitřní vs. vnější motivace  

(Zdroj: Sherwal, 2018) 
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 Motiv 2.2.3

Motiv je interpretován jako určitou vnitřní psychickou sílu – popud. Je možné ho chápat 

jako důvod či psychologickou příčinu určitého chování jedince. Na každého člověka 

v jednu chvíli působí jeden nebo více motivů naráz. Každá z těchto pohnutek může mít 

odlišnou sílu a intenzitu a jsou buď ve shodě nebo mohou mít opačný směr. Motivy se 

proto mohou vzájemně podporovat anebo naopak narušovat (Bedrnová, Nový, 2002). 

Jedná se o jistou psychologickou tendenci k dosažení určitého stavu, který může 

pramenit z: 

1. Nedostatku – pocit potřeby (např. hlad). Nicméně nemusí se vždy jednat o 

fyziologickou potřebu, může to být potřeba peněz, informovanosti, apod. 

2. Přebytku/přetlaku – organismus má potřebu se něčeho zbavit, vydat ze sebe 

energii (vztek, odreagovat se) (Výrost, Slaměník, 2008) 

Motivy lze klasifikovat na: 

 Biologické motivy – neboli vrozené motivy. Jedná se především o fyziologické 

opakující se potřeby (dýchání, hlad, žízeň), nicméně sem můžeme začlenit i 

potřebu sexu nebo poskytování a přijímání rodičovské péče, 

 Psychické motivy – vnitřní motivace směřující k uchování vnitřního řádu a k 

nastolení duševní pohody. Mezi tyto potřeby patří potřeba sebeurčení, stabilní 

osobní identity, nalezení smyslu života, 

 Sociální motivy – jedná se o regulaci mezilidských vztahů a jejich následné 

prožívání. Mezi tyto motivy patří například potřeba vyhnout se neúspěchu, 

potřeba afiliace (sdružování se), potřeba moci apod. (Výrost, Slaměník, 2008).  

 Stimul 2.2.4

Stimul je různorodý podnět, který má za důsledek změnu v motivaci člověka. Stimuly 

můžeme členit podle vzniku na: 

 vnější – jedná se o vnější podněty, které aktivují určitý motiv. Týká se buď 

vrozené nebo naučené impulsy (například uznání pracovníka za dobře 

odvedenou práci), 
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 vnitřní –jedná se o endogenní podněty, které značí nějakou změnu v těle nebo 

mysli člověka (př. bolest zubů, nervozita před testem) (Bedrnová, Nový, 2002). 

2.3 Teorie pracovní motivace 

Proces motivace byl založen na řadě motivačních teorií, které se snaží vysvětlit, co je to 

motivace. Teorie se za řadu let vyvinuly a některé se do značné míry zdiskreditovaly 

(Armstrong, 2009). 

 Teorie instrumentality 2.3.1

Teorii vytvořil Taylor v polovině 19. století, podle kterého teorie souvisí s odměnami a 

tresty (cukr a bič). Zkráceně řečeno, teorie říká, že lidé jsou motivování k práci pouze 

penězi, naopak nezohledňuje množství lidských potřeb, které práce naplňuje. Lidé chodí 

do práce nejen kvůli penězům, ale také kvůli její náplni, vztahům na pracovišti a 

podobně. Teorie je již v dnešní době nepoužitelná (Armstrong, 2007). 

„Je nemožné přimět dělníky během jakkoli dlouhé doby k tomu, aby pracovali usilovněji 

než průměrní jedinci v jejich okolí, pokud jim to nezajistí podstatné a trvalé zvýšení 

jejich mzdy. Frederick W. Taylor“. 

 Maslowova teorie potřeb 2.3.2

Teorie je prakticky založena na individuálním rozvoji a motivaci. Skutečnost, že se 

jedná o individuální rozvoj naznačuje, že se teorie zaměřuje na individuální rozdíly. 

Výchozím bodem teorie je, že lidé jsou chtivé bytosti. Vždy chtějí víc a to, co chtějí, 

závisí na tom, co již mají. Potřeby jsou uspořádány v řadě úrovní neboli podle 

hierarchické důležitosti. Stejné potřeby mohou být uspokojeny řadou činností. Podle 

Maslowovy verze existuje pět hlavních kategorií potřeb, které jsou pro všechny lidi 

společné. V případě uspokojení nižší potřeby se stává dominantní vyšší potřeba a 

pozornost se soustředí na uspokojení této vyšší potřeby. Pouze neuspokojená potřeba 

může motivovat chování člověka. Potřeba seberealizace však nemůže být uspokojena 

nikdy (Jonas, 2016). 
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Obrázek č. 3: Maslowova teorie potřeb  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Jonas,2016) 

 Herzbergerova dvoufaktorová teorie 2.3.3

Teorie dvou faktorů se vyvíjela z údajů shromážděných Herzbergem z rozhovorů s 203 

inženýry a účetními z oblasti Pittsburghu, které byly zvoleny z důvodu rostoucího 

významu jejich profesí v podnikatelském světě. 

Z analýzy těchto rozhovorů Herzberg zjistil, že charakteristiky práce, které souvisí s 

tím, co člověk dělá – to znamená s povahou dané práce – má zjevně schopnost uspokojit 

takové potřeby jako jsou dosažení úspěchu, kompetence, statusu, osobní hodnoty a 

sebehodnocení, čímž je člověk šťastný a spokojený. Nicméně, zdá se, že nepřítomnost 

takových spokojených charakteristik práce nepovede k neštěstí a nespokojenosti. Místo 

toho je nespokojenost vyplývající z nepříznivého posouzení takových faktorů 

souvisejících se zaměstnáním, jako je politika společnosti, technické problémy, plat, 

mezilidské vztahy na pracovišti a pracovní podmínky. Pokud si vedení přeje zvýšit 

spokojenost zaměstnanců s prací, měla by se zabývat povahou samotné práce – 

příležitostí. Pod takovou příležitostí si lze představit například získání statutu, převzetí 

odpovědnosti a dosažení seberealizace. Pokud naopak vedení chce snížit nespokojenost, 

musí se zaměřit na pracovní prostředí – politika, postupy, dohled a pracovní podmínky 

(Armstrong, 2002). 
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 Teorie atribuce 2.3.4

Teorie vychází z informací, které má člověk dostupné a může si znich vyvodit závěry, 

aby se mohl rozhodnout. Proto se snažíme příčiny jevů hledat, ale také je určitým 

situacím připisovat (atribuovat). Lidé orientovaní na výkon budou úkoly spíše plnit, 

protože věří svým schopnostem a dovednostem a vyvíjí dostatek úsilí, aby dosáhli cíle. 

Neúspěch pak neovlivní jejich sebehodnocení, avšak úspěch je podpoří. Naopak lidé 

méně orientovaní na výkon se úkolům spíše vyhýbají, protože mají tendenci 

zpochybňovat vlastní dovednosti a předpokládají, že úspěch může být způsoben štěstím 

či náhodou (online, 2013). 

 Teorie vytváření vzorů 2.3.5

Teorie staví na konceptu, který ukazuje zaměstnancům vzor – schopného a pečlivého 

pracovníka. Tento vzor vytváří v člověku ideální obraz hodný následování a 

napodobení. 

K vytvoření vzoru může dojít tehdy, pokud existuje inspirující vedení lidí. To je jedna 

za sil, které mohou působit uvnitř skupiny pracovníků. Naopak výběr špatného 

zaměstnance za vzor může pracovníky demotivovat (Armstrong, 1999). 

2.4 Oddanost a angažovanost 

Oddanost je nejčastěji charakterizována jako závazek, sounáležitost a spolupatřičnost 

pracovníka k organizace. Angažovanost se dá charakterizovat stejně, nicméně 

v oddanosti jde více o ztotožění pracovníka s hodnoty a cíli organizace, angažovanost je 

více emocionální záležitostí. Oba pojmy jdou ruku v ruce – silný pocit oddanosti 

pracovníka vůči společnosti může znamenat vyšší angažovanost a vysoká úroveň 

angažovanosti může být spojena se zvýšeným pocitem oddanosti vůči organizaci. Avšak 

lidé se mohou v práci angažovat i pokud nemají oddanost vůči firmě (Horvátová, Bláha, 

Čopíková, 2016). 

Hlavním rozdílem mezi oddaností a angažovaností je, že angažovanost se týká práce, 

kdežto oddanost se vztahuje k organizaci samotné. Oddanost je také často zaměňována 
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s loajalitou, nicméně loajalita zdůrazňuje povinnost a kázeň a oddanost je spíše 

dobrovolným závazkem (Horvátová, Bláha, Čopíková, 2016). 

Pracovníci, kteří jsou vysoce angažovaní a oddaní mohou být motivovaní, lidé, kteří 

jsou motivovaní, nemusí být nutně angažovaní a oddaní. Mohou sledovat své vlastní 

cíle, a nikoliv cíle své práce a organizace (Armstrong, 2015). 

Oddanost vůči organizaci neboli organizační oddanost, lze vyjádřit jako nový přístup 

pracovníků k organizaci, zdůrazňující vnitřní oddanost zaměstnanců ke společnosti, 

která vede k preferování zájmů organizace před zájmy pracovníků. Oddanost lze 

rozdělit na tři složky: 

 emocionální oddanost – vyjadřuje, do jaké míry chce být pracovník začleněn 

v organizaci (lze přirovnat jako být členem rodiny), 

 trvající oddanost – týká se pocitu potřebnosti pro organizaci. Potřeba je spojena 

obavou ze ztráty výhod spojené s prací ve společnosti a strachem ze změny 

zaměstnání, 

 normativní oddanost – vyjadřuje do jaké míry pracovník cítí, že je jeho 

povinností zůstat v organizaci (Bláha, 2013). 

Angažovanost znamená, že pracovníci jsou zaujatí přidělenou prací a mají k ní pozitivní 

vztah a jsou připraveni podat mimořádné výkony, aby byl výsledek práce pro ně, co 

nejlepší. Jinými slovy lze říci, že tito lidé, kteří mají svojí práci velmi rádi, mohou 

organizaci dát „cosi více“ ne proto, že je to vyžadováno, ale z vlastního přesvědčení a 

iniciativy (Bláha, 2013). 

Na angažovanost se lze podívat z dvou pohledů: 

 emocionální angažovanost – vyjadřuje míru hrdosti zaměstnanců na 

sounáležitost k organizaci, ve které pracují, vidí v ní smysl a význam její 

existence i fungování, 

 racionální angažovanost – lze definovat jako míru pocitu možnosti svého 

rozvoje osobního, finančního a odborné odměny za vykonanou práci (Bláha, 

2013). 
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Obrázek č. 4: Kombinace angažovanosti a oddanosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Armstrong, 2009) 

 Vyhoření 2.4.1

Vyhoření je možným negativním účinkem přílišné angažovanosti. Může postihnout, jak 

pracovníky, na které je vyvíjen přílišný tlak z okolí, tak i workoholiky, kteří sami sebe 

vystavují přílišné pracovní zátěži. Je to reakcí na vysoké pracovní zatížení způsobené 

nadměrnými požadavky vykonávané práce, kdy se pracovník snaží splnit nadměrné a 

nedosažitelné standardy. Konečný důsledek vyhoření může způsobit selhání v práci, 

nepřítomnost, nemoc či úplný odchod z organizace (Armstrong, 2015). 

2.5 Motivace a spokojenost s prací 

Spokojenost zaměstnanců s prací se týká především pocitů a postojů, které mají 

pracovníci ve vztahu ke své práci. Pozitivní postoje zaměstnanců k práci naznačují 

spokojenost s prací, naopak negativní postoje k práci naznačují nespokojenost s danou 

prací (Armstrong, 2015). 

 Faktory ovlivňující spokojenost s prací 2.5.1

Faktory ovlivňující úroveň spokojenosti a nespokojenosti s prací můžeme rozdělit na: 
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 Vnitřní motivační faktory 

Tyto faktory se týkají zejména obsahu práce, respektive již zmíněného modelu 

Hackmana a Oldhama. Model pracuje s pěti klíčovými charakteristikami: 

rozmanitost dovedností a schopností, identita práce, významnost práce, 

autonomie práce a zpětná vazba (Taylor, 2015). 

 Úroveň kontroly 

Na základě výsledků hawthornských studíí (Roethlisberger a Dixon, 1939) se 

ukázalo, že kontrola patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující postoje lidí 

(Armstrong, 2015) 

 Úspěch nebo neúspěch 

Velikost úspěchu ovlivňuje přímou úměrou spokojenost lidí, obzvlášť má-li 

člověk možnost sám sobě dokázat, že naplno využil svého potenciálu. Naopak 

neúspěch přirozeně vyvolává nespokojenost (Armstrong, 2015). 

2.6 Řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů je součástí personálního managementu podniku, který v podniku 

zabezpečuje způsoby zvyšování efektivnosti, výkonnosti a konkurenceschopnosti, která 

vede k ekonomické úspěšnosti podniku na konkurenčním trhu. Řízení lidských zdrojů 

podléhá manažerským rozhodnutím a činnostem, které se ve své podstatě snaží o výkon 

směřující ke zvýšení produktivity práce zaměstnanců (Armstrong, 2015). 

 Cíle řízení lidských zdrojů 2.6.1

Mezi hlavní cíle řízení lidských zdrojů patří: 

 Systematicky podporovat dosahování strategických cílů společnosti vytvářením 

a uplatňováním strategií lidských zdrojů podle stanovené strategie organizace, 

 vést k rozvíjení kultury zaměřené na dosahování vysokého výkonu, 

 zajistit organizaci schopné, talentované a dostatečně kvalifikované pracovníky, 

 snažit se o vytváření pozitivních vztahů mezi zaměstnanci, navozovat 

vzájemnou důvěru mezi pracovníky a vedením společnosti (Armstrong, 2015). 
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Manažeři lidských zdrojů dohlížejí na nejdůležitější součást úspěšného podnikání – 

produktivní, prosperující pracovní sílu. Úlohou řízení lidských zdrojů v organizacích je 

organizovat lidi, aby mohli efektivně vykonávat pracovní činnost. To vyžaduje 

pozorování lidí jako lidských aktiv, nikoliv nákladů na organizaci. Pohled na lidi jako 

majetek je součástí současného řízení lidských zdrojů a řízení lidského kapitálu (Bianca, 

2018).  

 Role řízení lidských zdrojů 2.6.2

Tým řízení lidských zdrojů navrhuje řídícímu týmu, jak strategicky řídit lidi jako 

obchodní zdroje. To zahrnuje řízení náboru a přijímání zaměstnanců, koordinaci 

zaměstnaneckých výhod a navrhování strategií školení a rozvoje zaměstnanců (Bianca, 

2018). 

 

Obrázek č. 5: Jak vést zaměstnance k úspěchu  
(Zdroj: Youtestme, 2017) 

Týmová spolupráce 

Na všech úrovních organizace, manažeři a pracovníci v oblasti lidských zdrojů 

spolupracují na rozvoji dovedností zaměstnanců. Například personální pracovník 
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doporučuje manažerům a supervizorům, jak přiřadit zaměstnance k různým rolím v 

organizaci, a tím pomáhá pracovníkům úspěšně se přizpůsobit prostředí. Ve flexibilní 

společnosti se zaměstnanci přesouvají do různých obchodních funkcí založených na 

obchodních prioritách a preferencích zaměstnanců (Bianca, 2018). 

Budování závazků 

Profesionální personální pracovník navrhuje také strategie pro zvyšování angažovanosti 

zaměstnanců vůči organizaci. Strategie začíná s využitím procesu náboru zaměstnanců 

nebo s výběrem správných pozic dle jejich kvalifikace. (Bianca, 2018). 

Kapacita společnosti 

Tým HR pomáhá podnikům rozvíjet konkurenční výhodu, která zahrnuje budování 

kapacity společnosti, aby mohla svým zákazníkům nabídnout jedinečnou skupinu zboží 

nebo služeb. Pro vybudování efektivních lidských zdrojů soukromé společnosti soutěží 

v tzv. „válce o talent“ (Bianca, 2018). 

Řešení problémů 

Řízení lidských zdrojů vyžaduje strategické plánování zaměřené nejen na měnící se 

potřeby zaměstnavatele, ale také na neustále se měnící konkurenční trh práce. Balíčky 

zaměstnaneckých výhod musí být průběžně vyhodnocovány v souvislosti s náklady 

zaměstnavatele. Vylepšování zaměstnaneckých benefitů také zvyšuje příležitost k 

udržení zaměstnanců přidáním dnů dovolené, pružných pracovních ujednání nebo 

vylepšení důchodového plánu (Bianca, 2018). 

 Personální činnosti 2.6.3

K zajištění správného fungování společnosti je potřeba provádět řadu personálních 

činností v určitém logickém sledu: 

Vytváření a analýza pracovních míst 

Řízení lidských zdrojů se zabývá několika činnostmi týkajícími se zaměstnanců v 

malých společnostech. Je důležité, aby manažeři personálního oddělení našli 
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talentované zaměstnance k výkonu na specifických pracovních místech a zajistili těmto 

pracovníkům adekvátní péči a spravedlivý plat (Suttle, 2016). 

Výběr a nábor zaměstnanců 

Personální řízení často zodpovídá za výběr a přijímání kandidátů o zaměstnání. 

Manažeři jednotlivých oddělení většinou informují manažery HR o tom, jakou 

kvalifikaci požadují u uchazečů o zaměstnání. Vypracují popisy práce, které poukazují 

na různé úrovně dovedností a zkušeností pro žadatele. Personální manažer poté umístí 

inzeráty na adekvátní místa, jak do novin, tak na internetové, aby přilákali správné 

uchazeče o zaměstnání. Řízení lidských zdrojů pak vybírá mezi životopisy a vybírá 

pouze ty nejkvalifikovanější žadatele. Často vyhledávají konkrétní žadatele, aby 

vyloučili lidi, kteří nemohou zapadnout do kultury organizace (Suttle, 2016). 

Školení a rozvoj 

Řízení lidských zdrojů také řídí školení pro nové zaměstnance. Některé školení mohou 

zahrnovat pouze předání informací o firemních zásadách. V jiných případech musí 

personální ředitelé koordinovat školení mimo pracoviště prostřednictvím školitelů v 

rámci své organizace. Tito zaměstnanci také koordinují školení pro stávající 

zaměstnance, kteří potřebují zlepšit dovednosti v používání počítačového softwaru, 

psaní či ústních prezentací (Suttle, 2016). 

Kompenzace 

Personální oddělení také určuje kompenzace pro různé zaměstnance. Většina 

kompenzací je založena na platových třídách či mzdových skupinách. Ředitelé mají 

například vyšší mzdovou skupinu než manažeři a manažer má vyšší postavení než 

řadoví zaměstnanci. Personální manažer by se mohl řídit srovnatelnými platy v rámci 

odvětví, aby odvodil rozsah kompenzací. Při určování platů, výhod a jiných pobídek 

musí pracovat v rámci svého stanoveného rozpočtu společnosti. Personální manažeři 

však vědí, že potřebují nabízet konkurenční platy, které pomohou udržet kvalitní 

pracovníky (Suttle, 2016). 
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Hodnocení výkonu 

Drobní firemní manažeři obvykle vyvíjejí formy hodnocení výkonu svých organizací. 

Hodnocení výkonu rovněž pomáhá vedoucím oddělení stanovit, ve kterých oblastech se 

potřebují jejich zaměstnanci zlepšit, jako je například práce v týmu, komunikaci vně 

organizace a další. Personální manažeři rovněž musí umět navrhnout určitá opatření a 

postupy pro ty zaměstnance, kteří nesplňují minimální požadavky na práci (Suttle, 

2016). 

Bezpečnost a zdraví 

Všechna pracovní oddělení musí zajistit, aby bylo pracovní prostředí bezpečné. Míra, 

do jaké zaměstnanci personálního oddělení pracují na otázkách bezpečnosti a ochrany 

zdraví, závisí na typech společností, ve kterých pracují. Pracovníci v malých továrnách, 

maloobchodních firmách a restauracích musí dodržovat určité bezpečnostní pokyny 

vypracované správou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto pokyny mohou 

například obsahovat správné způsoby, jak zvedat zboží nebo skladovat potraviny. Po 

zaměstnavatelích malých podniků by také mohlo být požadováno, aby v případě požáru 

zveřejňovaly pokyny, které ukazují nouzové postupy při manipulaci s popáleninami 

nebo při evakuaci budovy (Suttle, 2016). 

Správa právních otázek 

Většina oddělení lidských zdrojů pro malé podniky musí být obeznámena s 

diskriminačními postupy, které mohou existovat na pracovišti. Tyto otázky by se mohly 

týkat etnického původu, rasy, sexuálního obtěžování a jiných praktik. Mnoho 

personálních manažerů navrhuje a implementuje školení o etnických a citlivých 

otázkách, aby se o této problematice seznámili zaměstnanci společnosti (Suttle, 2016). 

2.1 Fluktuace 

Fluktuace má několik definicí. Nejčastěji můžeme říct, že se jedná o pohyb pracovníků 

mezi podniky nebo mezi odvětvími národního hospodářství (Armstrong, 2015). 
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Jedná se o výměnu či změnu firemního personálu v důsledku jeho nevyrovnanosti 

pracovních výkonů. Fluktuace, která je způsobena zvýšenými firemními náklady na 

zaměstnance bývá také častým nežádoucím jevem (Urban, 2013). 

Příliš velká fluktuace zpravidla mívá vliv na produktivitu práce. Zvyšují se náklady na 

přeškolování nových zaměstnanců a vysoká míra fluktuace svědčí o špatné péči o 

zaměstnance v podniku (Urban, 2013). 

Fluktuaci můžeme dělit podle různých kritérií:  

 Žádoucí – přirozenou. Žádoucí fluktuace mívá pozitivní vliv na fungování 

společnosti. Jedná se především o fluktuaci způsobenou dosažením 

důchodového věku, úmrtím, nástupem po škole apod., 

 Nežádoucí. Nežádoucí fluktuace mívá negativní dopad jak na firmu, ze které 

pracovník odchází, tak na společnost, do které přichází, tak i na stát. Fluktuace 

bývá způsobena špatnou péči o zaměstnance, špatnou pracovní morálkou či 

nespokojeností zaměstnanců (Otevřená škola, 2018). 

Dalším kritériem dělení může být: 

 Dobrovolná – Zaměstnanec se rozhodne sám odejít ze společnosti. Dobrovolná 

fluktuace může mít na firmu negativní dopad, 

 Nedobrovolná – V této kategorii můžeme zahrnout fluktuaci z důvodu 

reorganizace podniku, odchodu ze zdravotních důvodů nebo slabého pracovního 

výkonu (Urban, 2013). 

Dále můžeme sledovat trendy příčin odchodů zaměstnanců, proč odcházejí a vyvinout 

snahu o prevenci do budoucna: 

 Sezónní fluktuace – Sezónní ekonomická fluktuace se týká krátkodobých 

pohybů ekonomických ukazatelů, které se každoročně obecně řídí jednotným 

vzorem. Příjmy z farmy a rybolovu se mohou například zvyšovat v letních 

měsících, kdy v těchto odvětvích dochází k činnosti. Maloobchodní zásoby se 

běžně zvyšují během vánočního prodeje, neboť obchody se připravují nákupní 

horečky. Činnost ve stavebnictví rovněž vykazuje sezónní výkyvy. V oblastech s 
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drsnými zimami se stavba v zimních měsících zpomaluje a v létě se zvedá. 

Podniky, které dodávají těmto odvětvím, musí naplánovat tyto sezónní výkyvy a 

vybudovat dostatek hotovostních rezerv, 

 Fluktuace za odpovědností – někdy může nastat situace, kdy se pracovník 

organizace dostane po určité době do stavu, kdy cítí, že je ten správný čas se 

posunout dále a nevidí ve své organizaci možnost karierního postupu 

 Hromadný odchod – toto je pro firmy nejhorší scénář, který může nastat. 

Důvodů může být hned několik. Příkladem může být angažování nového 

manažera či mzdovými spory (Basu, 2018). 

 Minimalizace odchodů 2.1.1

Minimalizace odchodů 

Existuje mnoho způsobů, jak minimalizovat fluktuaci ve společnosti, nicméně fluktuaci 

nelze řídit. 

 Zlepšení náboru – pro začátek je potřeba vědět, koho firma hledá. Zda se jedná 

o zaměstnance pro současnou situaci ve společnosti nebo o pracovníka pro 

budoucí fungování firmy. Personální manažer musí vyhledávat pracovníky, kteří 

jsou flexibilní a dokáží uspokojovat, jak svoje, tak i podnikové měnící se 

potřeby, 

 Komunikace se zaměstnanci – každý zaměstnavatel by měl být otevřený vůči 

svým zaměstnancům a sdílet hodnoty a vize o budoucnosti směřování podniku. 

Pracovník potřebuje cítit, že zapadá do cílů společnosti, 

 Naslouchání zaměstnancům – podpora a komunikace se zaměstnanci patří 

mezi základní pilíře fungování týmu ve společnosti. Manažeři by měli být 

schopni svým zaměstnancům naslouchat, zvažovat jejich návrh na zlepšení a 

vyslechnout si názory na aktuální situaci. I když není možné všechny návrhy 

zaměstnanců přijmout, je důležité je alespoň zvážit, 

 Zvyšování benefitů – existuje mnoho jiných nepeněžních způsobů, jak vylepšit 

morálku pracovníků. Například zlepšovat systém benefitů, konkrétně den 

dovolené navíc, zavedení sick days apod. 
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 Pochvaly – jedním z důležitých faktorů ovlivňující pracovníka je zpětná vazba 

od nadřízených. Členové týmu potřebují vědět, jak je vedení s jejích prací 

spokojeno nebo naopak, v čem by se mohl zaměstnanec zlepšit. 

 Školení a rozvoj zaměstnanců – dalším faktorem motivujícím zaměstnance je 

jejich vzdělání. Nejenomže zaměstnanec vidí, že s ním zaměstnavatel počítá do 

budoucna, ale také se vzdělá v oboru, ve kterém pracuje. 

 Společenské události – mezi nejúspěšnější podniky patří ty, které mají zdravou 

úroveň kamarádství mezi zaměstnanci. Proto není od věci zapojit zaměstnance 

do plánování společenské firemní události, které se budou chtít opravdu 

zúčastnit (mosnter, 2018) 

 Výpočet fluktuace 2.1.2

Pro zjištění aktuální fluktuace v podniku slouží několik nástrojů pro jejich výpočet. 

Podnik musí počítat s určitou mírou přirozené fluktuace, nicméně pokud nežádoucí 

fluktuace dosáhne více něž 50 % celkové fluktuace, tak by měla společnost hledat 

příčiny odchodů pracovníků (Otevřená škola, 2018). 

Úbytek (přírůstek) pracovníků v % = 
ú𝑏𝑦𝑘𝑦 𝑛𝑒𝑏𝑜 𝑝ří𝑟𝑢𝑠𝑡𝑘𝑦 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛č𝑛í 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
∗ 100 

Nežádoucí fluktuace v % = 
ú𝑏𝑦𝑡𝑘𝑦 𝑑𝑜ℎ𝑜𝑑𝑜𝑢 𝑎 𝑣ý𝑝𝑜𝑣ě𝑑í

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛č𝑛í 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
∗ 100 

Celková fluktuace v % = 
𝑝ří𝑟ů𝑠𝑡𝑘𝑦+ú𝑏𝑦𝑡𝑘𝑦 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛č𝑛í 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů
∗ 100 

2.2 Odměňování pracovníků 

Odměna za práci je jedna z nejdůležitějších oblastí řízení lidských zdrojů. Každá 

organizace by měla mít individuální systém odměňování, který by splňoval všechny 

konkrétní podmínky, v nichž funguje konkrétní organizace, dále potřeby organizace a 

individuální potřeby zaměstnanců. Strategie odměňování je pro organizaci důležitá, 

definuje, jak se bude určovat výše odměňování nebo platu. Systém zajišťuje, že 

organizace je schopna přilákat zaměstnance, které potřebuje k podnikání, a také je 

schopna si své zaměstnance udržet a nadále je motivovat k dobrým pracovním 

výsledkům (Horvátová, Mikušová, 2011). 
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Moderní systémy odměňování zahrnují jak hmotné, tak nehmotné prvky odměňování. 

K hmatatelnému odměňování patří prvek mzdy, na kterou má zaměstnanec nárok a také 

složka, na kterou zaměstnanec nemá vždy nárok. Skládá se z forem bonusů, odměn, 

prémiových příspěvků apod. Mezi nehmotné odměňování lze zařadit chválu, 

odpovědnost, kvalitu pracovního života a kvalitu pracovního kolektivu (Horvátová, 

Mikušová, 2011). 

Úkolem odměňování je získat a udržet kvalitní zaměstnance, přispívat k růstu jejich 

výkonu či produktivity, současně však i zajistit nákladovou konkurenceschopnost 

podniku a mimo jiné zabezpečovat, aby podniková produktivita práce rostla rychleji než 

mzdy. Mezi další požadavky na odměňování patří zpravidla „vnitřní spravedlnost“ 

pracovníků. K tomu slouží tzv. diferenciace mezd odpovídající náročnosti a 

odpovědnosti pracovních míst i osobním výsledkům jednotlivých pracovníků (Urban, 

2013). 

Každý zaměstnavatel si může stanovit vlastní odměňovací systém podle vlastní strategie 

odměňování, ale musí respektovat a dodržovat zásady odměňování za práci, které 

stanovuje zákoník práce (zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a 

prováděcí právní předpisy (nařízení vlády o minimální mzdě apod.), jinak není omezen 

a vázán žádným dalším právním předpisem (Němec, Bucman, Šikýř, 2014). 

Optimální systém odměňování by měl být jednoduchý, spravedlivý, motivující a 

efektivní. 

 Jednoduchý mzdový systém je pochopitelný, srozumitelný, využívá jasný 

postupy a formy odměňování mzdou. Zaměstnanci rozumí a chápou, za co a 

jakým způsobem jsou odměňováni, 

 spravedlivý systém odměňování proplácí zaměstnanci mzdu podle složitosti, 

odpovědnosti a náročnosti zadaného úkolu či práce, obtížnosti pracovních 

podmínek i podle dosaženého pracovního výkonu či kvalifikace, 

 motivující mzdový systém stimuluje zaměstnance k vykonání sjednané práce a 

dosažení požadovaného pracovního výkonu, 

 efektivní systém zabezpečuje efektivní řízení nákladů práce a financování 

mzdového systému. Produktivita práce by měla růst rychleji než mzdy a mzdový 
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systém by měl být financován z kladných hospodářských výsledků organizace 

(Němec, Bucman, Šikýř, 2014). 

 Motivace a peníze 2.2.1

Peníze představují to, po čem většina lidí touží. Peníze ve formě mzdy jsou mnoha 

lidmi považovány za nejobvyklejší vnější odměnu. Účinnost peněz jako nejsilnější 

motivace zpochybnil Herzberg, který tvrdil, že nedostatek peněz může skutečně vyvolat 

nespokojenost pracovníka, nicméně jejich vydělávání nezajistí trvalou spokojenost. to je 

v případě pracovníků s pevnou mzdou, kteří nemají bezprostřední prospěch 

z pobídkového systému. Lidé mohou mít radost z toho, že dostanou přidáno. Jedná se o 

peníze navíc, ale také o formu uznání a účinný nástroj, jak dát lidem pocit, že si jich 

společnost váží (Armstrong, 2015). 

Pro spoustu lidí, kteří nenacházejí uspokojení v práci samotné, mohou být větším 

problémem některé jiné zdroje nespokojenosti, které patří mezi Herzbergovy hygienické 

faktory, jako jsou pracovní podmínky, kvalita řízení a zpětná vazba. Nutno 

připomenout, že různí lidé mají různé potřeby a přání a pro některé pracovníky jsou 

peníze motivace větší než pro jiné. Nicméně peníze mají mocnou sílu, protože jsou ať 

už přímo nebo nepřímo spojeny s uspokojováním potřeb lidí. Za správných okolností 

mohou peníze vyvolat silnou pozitivní motivaci to z důvodu, potřeby peněz a také jako 

vysoce hmatatelné formy uznání (Armstrong, 2015). 
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Obrázek č. 6: Systém odměňování 
(Zdroj: Armstrong, 2002, s. 215) 

 Mzda 2.2.2

Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty poskytované zaměstnavatelem 

zaměstnanci za odvedenou práci. Výše vyplacené mzdy nesmí být nižší než minimální 

mzda stanovená státem. Nedosáhne-li mzda výše mzdy minimální, tak je zaměstnavatel 

nucen poskytnout doplatek. Mzda je sjednávaná ve smlouvě nebo stanovena 

zaměstnavatelem vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem před začátkem výkonu 

práce, za kterou má mzda příslušet (Němec, Bucman, Šikýř, 2014). 

 Mzdové formy 2.2.3

Úkolem mzdových forem je mzdově ocenit výsledky práce pracovníka, respektive jeho 

výkon, včetně jeho chování na pracovišti a schopností. Mzdových forem a jejich variant 

je poměrně hodně a je možné je třídit podle různých hledisek (Koubek, 2001). 

Některé mzdové formy jsou pro zaměstnance nedostatečně pobídkové (časová mzda 

nebo plat), a tak je vhodné věnovat pozornost pro případy, kdy mají výkonové cíle 

klíčový význam (např. produktivita práce, objem produkce či prodeje) na pobídkové či 

výkonové formy mzdy. Pobídkové formy bývají nabízené jako dodatek k časové mzdě 

či platu nebo jsou nabízeny samostatně a pro pracovníka je tím pádem mzda přímo 

úměrná pracovnímu výkonu. Úkolová neboli výkonová forma odměňování se tedy snaží 
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posílit vazbu odměny na odvedený výkon, zviditelnit ji a tím motivovat dané 

pracovníky (Koubek, 2001). 

Mezi používané mzdové formy patří: 

 časová mzda, 

 úkolová mzda, 

 provize, 

 prémie, 

 osobní ohodnocení, 

 podíl na výsledcích hospodaření. 

Časová mzda 

Časová mzda je základní a univerzální mzdová forma, která se používá u zaměstnanců 

v hlavních, řídících i pomocných procesech. U dělnické kategorie se nejčastěji používá 

hodinová mzda, u nedělnických kategorií obvykle měsíční plat (Koubek, 2001). 

Časová mzda je administrativně nenáročná a jednoduchá. Používá se v případě, kdy 

pracovník nemůže ovlivnit množství odvedené práce nebo v případě, kdy je množství 

odvedené práce obtížně měřitelné. Nevýhodou časové mzdy je, že příliš nestimuluje 

k vykonávání sjednané práce a dosažení požadovaného výsledku (Němec, Bucman, 

Šikýř, 2014). 

Úkolová mzda 

Úkolová mzda patří mezi nejpoužívanější typy pobídkové formy odměňování. Mzda se 

odvíjí od velikosti odvedené práce pracovníkem. Přitom se uplatňuje norma času, která 

stanoví spotřebu času na jednotku produkce, popřípadě norma množství, která stanoví 

množství produkce za jednotku času. Tato forma odměňování stimuluje pracovníky 

k nadstandartnímu výkonu, nicméně snaha zaměstnanců dosáhnout, pokud možno, co 

nejvyšší produktivity a tím přímo úměrnému výdělku, může vést k přílišnému 

fyzickému vypětí, nedodržení pracovních postupů, zhoršení kvality odvedení práce 

nebo porušování bezpečnosti práce (Němec, Bucman, Šikýř, 2014). 
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Provize 

Podílová neboli provizní mzda bývá uplatňována v obchodních činnostech či ve 

službách. Odměna pracovníka je zcela nebo alespoň z části závislá na prodaném 

množství. V prvním případě se jedná o přímou podílovou mzdu. V druhé situaci má 

pracovník garantovaný základní pat a k němu dostává provizi za prodané množství. 

Provize může být odvozena od procenta z obratu, tržeb, zisku apod. nebo danou sazbou 

za jednotku prodeje (Armstrong, 2002). 

Výhodou této formy odměňování je přímý vztah odměny k výkonu. Pracovník ví, že 

pokud nebude podávat výkon, nebude dostatečně odměněn. Nevýhodou podílové mzdy 

je výše mzdy může být ovlivněna faktory, které zaměstnanec není schopen ovlivnit. 

Mezi tyto faktory můžeme zahrnout levnější či kvalitnější konkurenční výrobky, změnu 

hospodářské situace v dané ekonomice, preference zákazníků či počasí (Koubek, 2001). 

Prémie 

Prémie je doplňková mzdová forma, která patří mezi široce používané pobídkové 

formy. Bývají používané jak k časové, tak úkolové mzdě. Existují prémie dvojího 

druhu: 

 periodicky se opakující prémie za uplynulé období (měsíc, čtvrtletí, rok) 

s jasnou závislostí na odvedeném výkonu. Mohou být jak individuálního, tak 

kolektivního rázu, 

 jednorázově vyplacené prémie poskytnuté za mimořádný výkon, za vzorné 

plnění daných úkolů, za individuální iniciativu či za příkladné chování na 

pracovišti (Koubek, 2001). 

Osobní ohodnocení 

Tato forma ohodnocení se používá k ocenění náročnosti práce a k dlouhodobě 

dosahovaných výsledků práce pracovníků. Obvykle se určuje procentem ze mzdového 

tarifu (Němec, Bucman, Šikýř, 2014). 



40 

 

Podíl na výsledcích hospodaření 

Je to forma ohodnocení, kterou zaměstnavatel používá ke stabilizaci zaměstnance a 

posílení sounáležitosti pracovníků s odváděnou prací a s cíli organizace (Koubek, 

2001). 

Příplatky 

Příplatky oceňují nevšední pracovní podmínky (rizikovost pracovního prostředí, 

obtížnost pracovních režimů). Mohou být jak povinné, tak nepovinné. Mezi povinné 

příplatky, zakotvené v právních normách, patří příplatek za práci přes čas, za práci ve 

svátek, za práci o víkend a v noci či příplatek za práci ve zdraví škodlivém prostředí, ale 

i za vedení či zastupování. Do nepovinných příplatků můžeme zahrnout cestovné neboli 

příspěvek na dopravu na pracoviště, příspěvek na ubytování a další příplatky související 

s výkonem práce (Armstrong 2015). 

Nepeněžní odměny 

Tyto odměny zohledňují a uspokojují odlišné potřeby pracovníků týkající se úspěchu, 

osobního růstu, uznání nebo pracovního prostředí. Mezi tyto odměny můžeme zahrnout 

nepeněžní uznání za odvedenou práci a dosažené úspěchy, poskytování příležitostí 

k rozvoji schopností nebo vytváření lepšího pracovního prostředí, které zlepšuje kvalitu 

pracovního života. Nepeněžní odměny mohou být vnější, jako je uznání či pochvala od 

nadřízeného nebo vnitřní, které souvisejí např. s výzvami práce (Armstrong, 2015). 

2.3 Zaměstnanecké výhody a benefity 

Součástí strategického odměňování se v posledním desetiletí staly sociální benefity, 

které společnost poskytuje svým zaměstnancům. Mezi hlavní důvody poskytování 

benefitů patří snaha společnosti obstát ve velké konkurenci v boji o dostatek 

kvalifikovaných zaměstnanců. Firma si těmito výhodami snaží udržet kvalitní 

zaměstnance, podporuje pozitivní vztah zaměstnanců k firmě a loajalitu 

k zaměstnavateli, ale také využít daňových výhod poskytovanými státem na tyto 

benefity (Stýblo, Urban, Vysokajová, 2005). 
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Obrázek č. 7: Zaměstnanecké benefity 
(Zdroj: Lesonsky, 2017). 

Sociální benefity jsou různé formy zaměstnaneckých výhod, které mohou zahrnovat 

širokou škálu požitků od zboží, přes služby až po péči o zaměstnance. Tyto benefity 

nejsou součástí základní nebo výkonové složky mzdy zaměstnance a většinou nejsou 

závislé na povaze práce, na individuálních dovednostech zaměstnance ani jeho výkonu. 

Především jsou upraveny v kolektivní či pracovní smlouvě nebo jiném vnitřním 

předpisu zaměstnavatele (Beam, 2001) 

 Poskytování zaměstnaneckých benefitů 2.3.1

Sociálních benefitů, které zaměstnavatel poskytuje, existuje široké spektrum, které se 

neustále rozvíjí s nalézáním nových potřeb pracovníků. Z věcného hlediska můžeme 

tyto benefity třídit (Stýblo, Urban, Vysokajová, 2005): 

 Zaměstnanecké výhody, které mají vztah k práci nebo pracovišti: 

o stravenky, 

o doprava, 

o pracovní volno apod.  

 Pracovní pomůcky či hmotné vybavení pracovníka. Bývají často závislé na 

postavení pracovníka ve společnosti: 

o mobilní telefon, 
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o osobní automobil, 

o notebook, 

o příspěvek na bydlení. 

 Osobní a zaměstnanecké výhody: 

o zdravotní péče,  

o rehabilitace, 

o právní poradenství, 

o příspěvek na sport, kulturu či rekreaci (Urban, Vysokajová, 2005). 

Podle Armstronga se zaměstnanecké výhody mohou dělit do pěti následujících 

kategorií: 

 penzijní systémy – považovány za jednu z nejdůležitějších zaměstnaneckých 

výhod, 

 osobní jistoty – do této kategorie můžeme zahrnout výhody, které mají posílit 

osobní jistoty zaměstnance a jeho rodiny (nemocenské, zdravotní, úrazové nebo 

životní pojištění), 

 finanční výpomoc – jedná se o půjčky, výpomoc při koupi domu, slevy 

poskytnuté na služby a výrobky poskytované podnikem, 

 osobní potřeby – lze zařadit finanční poradenství, zotavovací dovolenou, péče o 

děti, přerušení kariéry apod., 

 podnikové automobily a pohonné hmoty (Armstrong, 2002). 

2.4 Vzdělávání 

Pojem firemní vzdělávání můžeme charakterizovat jako souhrn vzdělávacích aktivit 

poskytovaných nebo zajišťovaných zaměstnavatelem s cílem doplnit, rozšířit, zvýšit, 

prohloubit nebo změnit kvalifikaci zaměstnanců a odstátnit negativní rozdíl mezi 

aktuální kvalifikací pracovníků a požadavky, které na ně klade pracovní zařazení. 

V posledních letech je však kladen spíše důraz na posílení silných stránek zaměstnanců 

a rozvoj jejich potenciálu (Tureckiová, 2009). 

Vzdělání má výrazně posilnit charakter. Pracovník zapojený v procesu vzdělávání 

absorbuje, získává nové znalosti a rozvíjí své schopnosti a dovednosti a seznamuje se 
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s novými do profesního života a jednání. Posláním vzdělání v organizaci je připravit 

kvalifikované pracovníky pro současné i budoucí potřeby společnosti (Častorál, 2013). 

 Odborné vzdělávání 2.4.1

Odborné vzdělání zaměstnance během jeho pracovního poměru je spojeno se 

všeobecným vzděláním člověka během jeho života ve společnosti. Všechny schopnosti, 

které člověk nabyl a prohloubil během všeobecného a odborného vzdělávání za účelem 

vykonávání určité práce a dosahování určitého výkonu tvoří kvalifikaci člověka. Změny 

kvalifikace člověka umožňuje odborné vzdělávání (Němec, Bucman, Šikýř, 2014). 
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Obrázek č. 8: Logo společnosti 

(Zdroj: Hanzlík, 2018) 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V následující části se práce věnuje historii a popisu společnosti, včetně identifikace 

problému, který tíží společnost. Dále je zde popsané produktové portfolio firmy, 

stávající motivační a odměňovací systém společnosti a zaměstnanecké benefity. 

 

 

 

3.1 Základní identifikační údaje 

Název společnosti:    Sportlines, s. r. o. 

Sídlo společnosti:    Praha 

Zápis do obchodního rejstříku: 13. 11. 2006 

Základní kapitál:   200 000,- Kč 

Jednatel:    Martin Kurtz 

3.2 Historie společnosti 

Společnost vznikla v roce 2006, jejichž hlavním cílem bylo nabízení nekomerčních 

sportovních aktivit a poskytování poradenství v oblasti sportovišť a služeb s tímto 

spojené. Společnost díky svému rozšíření v dnešní době nabízí široké kvantum dalších 

služeb. Například: 

 poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti sportovního 

aerobiku, bojových forem aerobních cvičení, míčových her, cyklistiky, plavání, 

atletiky, gymnastiky, fitness, kulturistiky a hokeje, 

 provozování cestovní kanceláře, 

 výroba, obchod a služby, 

 hostinská činnost. 
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Aktuální sídlo firmy se nachází v Praze 4 – Háje v budově sportovního centra SQP.  

3.3 Organizační struktura 

Společnost Sportlines s. r. o. má pouze 6 stálých zaměstnanců, kteří jsou vázání hlavní 

pracovním poměrem. Další složkou jsou instruktoři, kteří jsou firmou zaměstnáni 

v období prosinec–březen a duben–říjen, proto jim není nabízen hlavní ani vedlejší 

pracovní poměr. Nejčastěji voleným pracovním poměrem je dohoda o provedení práce. 

Někteří zaměstnanci z řad instruktorů, nejčastěji dlouhodobí pracovníci, mají 

živnostenský list na činnost spojenou s předmětem podnikání firmy. Počet instruktorů 

se liší podle ročního období od 5 do 120 lidí. Nejvíce pracovníků je potřeba v období 

květen–červen. 

 

Obrázek č. 9: Organizační struktura  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.4 Charakteristika pracovních rolí 

Každá pracovní role má své specifické úkoly, nicméně firma není autokraticky řízena. 

Ve firmě se uplatňuje demokratický styl řízení a často se stává, že některému úkolu se 

věnuje více zaměstnanců, kteří to nemají v popisu práce. Záleží na aktuální části 

sezóny, kdy se úkoly liší podle aktuální potřeby. 

Jednatel 
společnosti 

Obchodní 
manažer 

Personální 
manažer 

Instruktoři 

Manažer PT Delegát 

Ředitel  Účetní 
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Ředitel 

Ředitel je přímo zodpovědný jednateli společnosti za chod firmy. Hlavní náplní práce je 

komunikace se stávajícími zákazníky, dohled nad zaměstnanci společnosti a následná 

kontrola.  

Účetní 

Náplní práce účetní je například zpracovávání účetních dokladů, sestavování účetních 

výkazů, komunikace s úřady a jinými institucemi, výpočet srážek a odvodů, vedení 

mzdové evidence na základě hodnocení hlavních instruktorů a ředitele společnosti. 

Obchodní manažer 

Obchodní manažer ve společnosti Sportlines s. r. o. se stará o kontaktování nových 

zákazníků, péči o zákazníky stávající a následnou pomoc při přípravách na smluvené 

pobyty. Pokud je to možné, pomáhá delegátovi s jeho povinnostmi. 

Personální manažer 

Hlavní náplní práce personálního manažera je oslovení nových sezónních pracovníků 

v období před jarní částí sezóny, tj. listopad–březen, dále rozdělení pracovníků na 

smluvené akce, kontrola podkladů od hlavních vedoucích a zapracování výstupních 

hodnocení zaměstnanců z pobytů do profilu zaměstnance.  

Manažer PT 

Dalším nabízeným produktem jsou letní příměstské tábory na území hlavního města 

Prahy. Jedná se o období letních prázdnin každý týden od pondělí do pátku. Manažer 

příměstských táborů se stará o registraci účastníků, jejich platbu a komunikaci 

s veřejností. Mimo období letních prázdnin přebírá některé úkoly delegáta. 

Delegát 

Mezi úkoly delegáta patří pravidelné školení instruktorů před jejich nástupem do práce, 

stará logistiku a zásobování nasmlouvaných akcí a také působí na některých pobytech 

jako hlavní vedoucí. Často využívá pomoci jiných zaměstnanců při plnění svých 

povinností. 
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Zdravotník 

Zdravotní dozor na pobytu či jednodenní akci může plnit pouze člověk s dokončeným 

úplným středním, vyšším nebo vysokoškolským vzděláním v daném oboru. 

Zdravotníkem, ale může být i člověk, který prošel specifickými doškolovacími kurzy 

akreditovanými Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Tyto kurzy bývají 

uváděny pod názvem ZZA neboli Zdravotník zotavovacích akcí, který je po úspěšném 

absolvování akreditován k tomu, aby mohl jezdit s osobami na letní tábory, ozdravné 

pobyty. Absolvent kurzu ZZA není vystudovaná osoba ve zdravotnictví. 

Mezi povinnosti zdravotníka patří kontrola zdravotních průkazů fyzických osob činných 

při stravování, převzetí a kontrola posudků a prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte 

pro účast na škole v přírodě či zotavovací akci, sestavování a kontrola daného 

jídelníčku, výdej pravidelné i nepravidelné medikace, první pomoc v případě úrazu či 

nemoci a následná komunikace se záchranou zdravotní službou a rodiči postiženého. 

Hlavní instruktor 

Tato osoba je na každé zotavovací nebo jednodenní akci vždy jen jedna. Hlavního 

instruktora, resp. šefinstruktora lze přirovnat k delegátu zájezdu. Stará se o veškerou 

komunikaci mezi subjekty, které jsou na dané akci v kooperaci. Těmito subjekty jsou 

dopravci, zaměstnanci společnosti Sportlines, s. r. o., učitelé dané školy, ubytovatel a 

další případné zainteresované osoby. 

Mezi další povinnosti hlavního vedoucího je dohled nad svěřenými zaměstnanci, 

instruktory. Zajišťuje, aby instruktoři plnili zadané úkoly, které jsou v souladu s přáním 

zákazníka, aby se před svěřenými dětmi chovali podle morálního kodexu stanoveného 

společností, a svojí činností i nečinností nepřišel žádný z účastníků k úrazu či újmě. 

Další povinností je následné hodnocení instruktora a vytvoření mzdových podkladů pro 

personálního manažera se slovním ohodnocením silných a slabých stránek daných 

zaměstnanců k případnému povýšení nebo degradaci a budoucímu rozdělení sil na 

následující plánované akce. 
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Instruktor 

Instruktor je v přímém kontaktu se zákazníkem, dětmi a učiteli. Stará se o pohodlí 

účastníků, náplň předem zvoleného programu a bezpečnost svěřenců.  

3.5 Základní informace o nabízených službách 

Ozdravné pobyty pro školy 

Školy v přírodě neboli ozdravné pobyty tvoří 75 % všech prodaných produktů, které 

firma nabízí. Jedná se o několika denní (nejčastěji 5 dnů/4 noci) pobyty v předem 

vytipovaných destinacích. Na každém pobytu je zajištěn zdravotní dozor, pravidelné 

stravování, personál k zajištění smluveného programu a vnitřní a venkovní prostory 

s učebnami. Na tomto druhu akcí probíhá pravidelná dopolední výuka dětí, která je 

povinností dle školského zákona. Cílem těchto pobytů je naučit účastníky vzájemné 

komunikaci, respektu v rámci skupiny a podpořit kreativitu myšlení každého jedince. 

Jednodenní sportovní akce 

Dalším oblíbeným produktem je jednodenní sportovní či zážitková akce pořádaná na 

území Prahy či Středočeského kraje. Dle přání zákazníka je uspořádaná událost, kde si 

účastníci mohou vyzkoušet netradiční aktivity nebo outdoorové workshopy za účasti 

proškolených instruktorů daných aktivit. Často jsou tyto události pod záštitou 

městských částí či obcí, kde je událost pořádaná. 

Příměstské tábory 

Každé jarní, letní a podzimní prázdniny je na území hlavního města Prahy pořádán 

příměstský tábor. Společnost na smluveném místě, převážně zázemí základní školy, kde 

je sportovní a volnočasové vyžití jako pod širým nebem, tak pod střechou, organizuje 

tematický tábor. Pro tento druh akce platí stejné základní předpisy jako pro ostatní 

vícedenní akce. To znamená zajištěný zdravotní dozor, pravidelná strava a personál pro 

náplň smluveného programu. 
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Adaptační pobyty 

Adaptační pobyty jsou určeny pro první ročníky čtyřletých i víceletých gymnázií, první 

ročníky odborných středních škol. Tyto pobyty musí splňovat několik pilířů pro správné 

fungování. Hlavními zásadami je pobyt účastníků mimo jejich přirozené prostředí, 

sdílení společných prožitků, podpora spolupráce ve skupině, osobní čas pro účastníky a 

provázející přístup, respektive naučit se vzájemnému respektu a komunikaci ke 

stanovení pevných hranic. 

Lyžařské kurzy 

Další aktivitou firmy je pořádání lyžařských kurzů pro žáky základních škol. Místa 

pobytů jsou předem vyzkoušena a platí zde stejná pravidla jako na jiných vícedenních 

událostech. Personál společnosti je řádně proškolen a každý instruktor splňuje 

požadavky školského zákona a disponuje minimálně licencí učitele školního lyžování 

nebo licencí instruktora lyžování MŠMT. Cílem tohoto pobytu je výuka na lyžích nebo 

snowboardu, přednášky o pohybu v horách, první pomoci či technice lyžování. 

3.6 Zákazníci 

Již z předmětu podnikání lze poznat, že firma se věnuje nekomerčním aktivitám, proto 

zákazníci, na které společnost cílí jsou třídní kolektivy základních a středních škol. 

Běžným zákazníkem je třída základní či střední školy nebo skupina tříd základní školy. 

Zainteresované strany při jednání jsou třídní učitelé, ředitel školy a obchodní zástupce 

společnosti.  

Společnost při realizaci služby musí dbát na legislativní omezení, které jsou spojené se 

školským zákonem č. 561/2004 Sb. Jedná se především o zákon o ochraně veřejného 

zdraví, o vyhlášku o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti a o vnitřní 

směrnice a nařízení každé školy.  

3.7 Dodavatelé 

Mezi hlavní dodavatele společnosti patří subjekty, které jsou součástí nabízeného 

produktu. Jedná se zpravidla o dopravce, který zajišťuje přesun účastníků na místo akce, 
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dále o provozovatele objektu, který zprostředkovává ubytování v místě akce, 

pravidelnou stravu a prostory určené k programu a výuce. Tito dodavatelé jsou 

pravidelnými obchodními partnery firmy a spolupracují opakovaně. Na každý pobyt je 

potřeba zajistit ještě zdravotnický, sportovní materiál a papírenské zboží, které je 

doplňováno dle potřeb aktuálního pobytu, a to vždy v místě pobytu, pokud je to možné 

nebo před danou akcí u nahodilých subjektů. 

3.8 Stávající motivační a odměňovací systém 

Společnost Sportlines využívá úkolový odměňovací systém pro své brigádníky. Za 

každý dokončený úkol, respektive odjetý pobyt, zaměstnanci náleží odpovídající mzda 

dle jeho výkonnostní třídy a předvedeného výkonu na akci.  

Každému zaměstnanci je přiřazena výkonnostní skupina dle odvedené práce, zkušeností 

a vzdělání. Každá mzdová skupina má stanovené minimální a maximální rozpětí 

odměny za vykonanou práci dle počtu dní konání akce. Výkonnostní třídy jsou tři a to: 

 A – hlavní vedoucí, 

 A – instruktor, 

 B – instruktor. 

Na každém pobytu je jeden hlavní vedoucí a odpovídající počet instruktorů, podle počtu 

účastníků akce. Hlavní instruktor na konci každého pobytu zaměstnance hodnotí slovy a 

procenty do informačního systému společnosti. Slovy proto, aby pracovník dostal 

zpětnou vazbu na svou práci a procenty, od kterých se odvíjí jeho příplatek z pohyblivé 

složky mzdy (rozdíl maximální a minimální hodnoty). 

3.9 Zaměstnanecké benefity 

Cestovné 

Ne všichni zaměstnanci pochází z místa odjezdu, tedy z oblasti hlavního města Prahy. 

Společnost proto vyplácí do určité míry cestovné do místa odjezdu nebo do místa 

konání akce. Výši nároku na proplacení cestovného určuje vnitřní směrnice firmy. 



51 

 

Ubytování a strava 

Výrazným zaměstnaneckým benefitem je plně hrazené ubytování a strava po dobu 

trvání akce. Zaměstnanec tak během svého výkonu nemá žádné nutné vedlejší výdaje. 

Strava je zprostředkovaná 5krát denně po celou dobu trvání pobytu. Pracovníci jsou 

ubytováni převážně na dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. 

Možnost rychlého povýšení 

Dalším benefitem nabízeným společností je možnost rychlého povýšení. Pokud se 

zaměstnanec na své první a druhé akci osvědčí, může ve výstupním hodnocení 

z proběhnuté akce povýšit o platovou třídu. Jako kritéria povýšení se sledují základní 

principy fungování pracovníka na akci jako například aktivita při své práci, příprava na 

programové bloky a zodpovědnost a kontrola při vedení svěřené skupiny. Pracovník 

proto může během dvou týdnů povýšit. 

Možnost volby týdnu a místa výjezdu 

Tradiční pracovní doba zaměstnance je pondělí–pátek, a to každý týden, když není 

zákazníkem stanoveno jinak. Zaměstnanec si může vybrat, který týden pojede a který 

ne. Každý týden si může pracovník vybrat minimálně mezi 9 rekreačními zařízeními po 

celé České republice. 

3.10 Vzdělávací systém  

Společnost Sportlines, s. r. o. nabízí svým zaměstnancům doškolovací semináře a 

možnosti osobního vzdělání v oboru díky spolupráci s jinými subjekty. 

Předsezónní školení 

Každý zaměstnanec projde povinným seminářem před začátkem sezóny nebo 

v průběhu. Délka předsezónního semináře je 3 dny, včetně přespání. Seminář se skládá 

ze 2 částí: 
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V první části je pracovník seznámen s právními aspekty práce s dětmi, právy a 

povinnostmi pracovníka, metodikou programů na následující období, mzdovým 

systémem pro nadcházející rok a bezpečností práce, včetně přednášky první pomoci. 

V druhé neboli praktické části každý pracovník obdrží úkol, který ho může běžně potkat 

při výkonu práce a následuje ukázka toho, jak úkol zvládne. Po absolvování této části 

proběhne diskuze v rámci skupiny, jak byla situace vyřešena a zda jde vyřešit lépe.  

Po úspěšném absolvování semináře náleží instruktorovi odměna 5 % k jeho měsíčnímu 

platu po celou sezónu. 

Semináře, které probíhají v průběhu sezóny se zaměřují primárně na pracovníky, kteří 

neabsolvovali předsezónní seminář. Náplň programu bývá uzpůsobena požadavkům 

pracovníků podle toho, co je v nadcházející době očekává. 

Adaptační školení 

Adaptační školení bývá zpravidla na konci měsíci srpna, a to z důvodu poptávky po 

adaptačních pobytech v září a říjnu. Tota školení vedou specializovaní pracovníci, kteří 

mají několikaletou praxi v adaptaci skupin, zážitkové pedagogiky a prevence šikany. 

Náplní tohoto semináře je obeznámit školené s cíli, základními pilíři, pravidly 

adaptačního procesu a předat patřičné know-how k realizaci tohoto kurzu. 

Lyžařský výcvik 

Dalším a prvním dobrovolným školením je lyžařský výcvik instruktora lyžování. Tento 

kurz zajišťuje společnost ve spolupráci s lyžařskou školou Lipno nad Vltavou, která je 

certifikovanou organizací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o 

10denní intenzivní kurz ve skiareálu Lipno nad Vltavou s každodenními odbornými 

přednáškami, videorozbory a závěrečnými zkouškami pod vedením kvalifikovaných 

učitelů a cvičitelů lyžování. Po úspěšném dokončení kurzu a odpracování povinné 

praxe, účastník obdrží certifikát instruktora lyžování MŠMT. 

Kurz ZZA 

Kurz ZZA, respektive kurz zdravotníka zotavovacích akcí má za cíl naučit zúčastněného 

základům první pomoci, základy prevence, dát přehled o běžné medikaci účastníků 
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zotavovacích akcí a základní přehled nad zdravotní dokumentací spojenou s náplní 

práce. Kurz je částečně hrazen společností. Účastník si zbývající část kurzu hradí sám. 

3.11 Popis problému a současná situace 

Pro začátek je nutno vysvětlit několik pojmů jako stálý zaměstnanec, nový 

zaměstnanec a odjetý pobyt. Stálý zaměstnanec je ten, který se společností Sportlines 

spolupracoval již v minulosti, před danou sezónou a má schopnosti odpovídající 

proškolenému pracovníkovi. Nový zaměstnanec je pracovník, který začal s firmou 

spolupracovat v dané sezóně.  

Společnost zprostředkuje během měsíců května a června přibližně 70 pobytů, kdy na 

každý z těchto pobytů je potřeba průměrně 5 zaměstnanců. Každý z těchto zaměstnanců 

je odměněn za pobyt, který absolvuje, respektive za odjetý pobyt. 

 Vysoká fluktuace pracovníků 3.11.1

Velkým problémem společnosti Sportlines, s. r. o. je vysoká fluktuace zaměstnanců 

mezi sezónami. Tato fluktuace zaměstnanců se projevuje na kvalitě nabízených služeb, 

jelikož zaměstnanci nejsou dostatečně zkušení, ale také na nákladech spojené se 

získáním a proškolením nových pracovníků. Mezi tyto náklady lze zařadit: 

 propagace na pracovních serverech, 

 pohovory se zájemci, 

 cestovné personálních pracovníků, 

 4 školení, 

 poskytnuté materiály účastníkům školení, 

 mzdy školících pracovníků, 

 mzda personálního pracovníka. 

Celkové vyčíslené náklady, ředitelem společnosti, činí přibližně 540 000 Kč/rok, a 

přesto se společnost potýká s nedostatkem zaměstnanců (Havrlík, 2018). 
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Tabulka č. 1: Fluktuace zaměstnanců za rok 2016 a 2017  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Hanzlík, 2018) 

Rok 
Počet 

pracovníků 

Z toho nových 

pracovníků 

Podíl nových 

pracovníků 

2016 164 105 64,02 % 

2017 277 209 75,45 % 

Tabulka znázorňuje počty pracovníků, kteří navázali pracovní poměr se společností 

Sportlines v roce 2016 a 2017, z pohledu podílu nových a stálých zaměstnanců. Z údajů 

je patrné, že podíl nových zaměstnanců má rostoucí tendenci a podíl nových 

zaměstnanců značí nízké procento zkušených pracovníků. 

 Nedostatečná motivace nových pracovníků absolvovat školení 3.11.1

Školení je z pohledu společnosti velmi důležitá událost. Zaměstnanec se dozví zásadní 

informace, získá schopnosti k řešení pracovních úkolů, na vlastní kůží zažije učení 

zážitkem a dostane možnost konzultace se zkušenými pracovníky. To vše pracovníka 

připraví a namotivuje do výkonu práce. 

 

Graf č. 1: Poměr zaměstnanců, kteří absolvovali/neabsolvovali školení za rok 2017  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Hanzlík, 2018) 

81,4% 
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Poměr nových zaměstnanců, kteří 
absolvovali/neabsolvovali školení za rok 2017 

Zaměstnanci, kteří neabsolvovali školení Zaměstnanci, kteří absolvovali školení
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Z grafu lze vyčíst, že více než 80 % zaměstnanců, kteří absolvovali alespoň jeden pobyt, 

neabsolvovalo školení a nejsou tak dostatečně teoreticky i prakticky připraveni 

k výkonu práce. To v pokročilé fázi sezóny bývá pro společnost kritické z pohledu 

nedostatku zaměstnanců, se kterým se potýká.  

 

Tabulka č. 2: Počet zaměstnanců za rok 2017  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Hanzlík, 2018) 

Počet zaměstnanců za rok 2017 

Stálí 

zaměstnanci 

Noví zaměstnanci 
Celkem 

zaměstnanců 

Počet 

chybějících 

zaměstnanců Absolvovali školení Neabsolvovali školení 

68 39 170 277 47 

Z toho se odvíjí další problém, který firmu trápí. Společnost potřebuje buď 

zaměstnance, kteří jsou ochotni navázat dlouhodobější spolupráci během sezóny, i do 

sezón následujících nebo mít více zaměstnanců, pokud by počet odjetých pobytů zůstal 

stejný jako dosud. 

Tabulka č. 3: Průměrný počet odjetých pobytů na zaměstnance za rok 2017  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Hanzlík, 2018) 

Průměrný počet odjetých pobytů na zaměstnance za rok 2017 

Stálý 

zaměstnanci 

Noví zaměstnanci 
Celkem 

Absolvovali školení Neabsolvovali školení 

3,7 2,8 0,6 2,4 

Z tabulky lze vyčíst, jaký je průměrný počet odjetých pobytů z pohledu, zda absolvovali 

školení v minulosti, zda v roce 2017 anebo vůbec. Nutno podotknout, že ne všichni 

zaměstnanci, kteří začali se společnosti Sportlines spolupracovat, se dostavili na 

smluvenou akci.  

V aktuální roce je společnost nucena odmítat další zákazníky z důvodu nedostatečného 

personálního pokrytí. 
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4 EMPIRICKÁ ČÁST 

Tato část se věnuje přípravě a realizaci výzkumného šetření.  

4.1 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum proběhl s pěti bývalými zaměstnanci společnosti Sportlines, s. r. 

o., kteří pracovali u firmy minimálně 1 rok. 

 Výzkumné otázky 4.1.1

Jako výzkumnou otázku jsem si zvolil: Které faktory způsobují odchody zaměstnanců, 

kteří u společnosti Sportlines pracují minimálně 1 rok. K zjištění tohoto cíle jsem si 

zvolil několik dílčích otázek. Ke každé z následující dílčí oblasti jsem si připravil 

několik doplňujících zjišťujících otázek, aby pokud možno, byla odpověď, co nejvíce 

podrobná. 

CVO: Které faktory způsobují odchody zaměstnanců, kteří u společnosti Sportlines 

pracují minimálně 1 rok? 

: Vztah k práci s dětmi? 

 Jak dlouho jsi pracoval(a) u společnosti? 

 Jaká byla náplň tvé práce? 

 Jaký je tvůj vztah k práci s dětmi? 

 Bereš práci s dětmi jako motivační faktor, který na tebe působí? 

: Důvody začátku pracovního poměru? 

 Jak jsi se poprvé dozvěděl(a) o možnosti práce u takové společnosti? 

 Kdy a jak jsi navázal(a) kontakt se společností Sportlines, s. r. o.? 

 Co tě motivovalo k tomu začít pracovat zrovna zde? 

: Benefity ovlivňující zaměstnance? 

 Jsi si vědom(a) benefitů, které na tebe působily během tvé práce? 



57 

 

 Můžeš vyjmenovat jeden, který tě ovlivňoval nejvíce? 

 Je nějaký benefit, který ti chyběl? 

: Odměňovací systém? 

 Přišel ti odměňovací systém spravedlivý vůči tvé osobě? 

 Motivoval tě odměňovací systém dostatečně? 

 Jak se vyvíjel odměňovací systém za tu dobu, co jsi u společnosti pracoval(a)? 

 Vidíš nějakou slabinu v odměňovacím systému společnosti? 

 Jak bys zlepšil/upravil(a) odměňovací systém? 

: Důvody odchodů? 

 Co zapříčinilo ukončení tvého pracovního vztahu se společností Sportlines? 

 Mluvil(a) jsi o konkrétních problémech se zaměstnavatelem? 

 Profil respondentů 4.1.2

Všichni respondenti museli splňovat následující podmínky: 

 jsou bývalými zaměstnanci Sportlines s. r. o, 

 pracovali u dané firmy alespoň 1 rok, 

 jsou dostatečně obeznámeni s motivačním a odměňovacím systémem 

společnosti. 

4.2 Kvantitativní výzkum 

Dotazník se skládá ze 4 okruhů. Nejdříve respondent odpovídá na otázky z obecné části, 

které se týkají složení respondentů. Následují otázky týkající se odměňovacího systému 

společnosti, systému benefitů a fungování společnosti. Dotazník obdrželi všichni 

zaměstnanci, kteří již v roce 2018 podepsali se společností dohodu o provedení práce a 

již absolvovali některou z akcí v tomto roce. Celkově se jednalo o 94 pracovníků.  

Navráceno bylo 72 dotazníků, přičemž návratnost dosáhla 76,6 %. 
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5 VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

Následující kapitola se věnuje výsledkům polostrukturovaných rozhovorů s bývalými 

zaměstnanci firmy, kteří u společnosti pracovali minimálně 1 rok a výsledkům 

dotazníkového šetření s aktuálními zaměstnanci. 

5.1 Výsledky kvalitativního šetření 

Kapitola se zaměřuje na složení respondentů polostrukturovaných rozhovorů a jejich 

odpověďmi. 

 Respondenti rozhovorů 5.1.1

Jako respondenty jsem zvolil pět bývalých zaměstnanců společnosti, kteří pracovali na 

pozici instruktor nebo šéf instruktor minimálně jeden rok. Jejich jména jsou nahrazena 

náhodným iniciálem, kvůli anonymitě  

Tabulka č. 4: Profil respondentů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jméno 
Délka výkonu 

práce 
Pozice 

Instruktorka A. 4 roky Instruktor/Hlavní instruktor 

Instruktorka K. 3 roky Instruktor/Hlavní instruktor 

Instruktor M. 6 let Instruktor 

Instruktorka T. 3 roky Instruktor 

Instruktor P. 4 roky Instruktor/Hlavní instruktor 

 Rozhovory se zaměstnanci 5.1.2

Pro rozhovor se zaměstnanci jsem si připravil strukturu témat a otázek, které jsem chtěl 

s daným respondentem probrat. S každým respondentem proběhlo neformální a 

přátelské setkání. Prvním bodem bylo respondenty seznámit s cíli práce a tématy, které 

bylo třeba probrat. Tím pádem byli respondenti připraveni na okruhy, kterých se 

výzkum týkal a mohli si tak odpovědi alespoň částečně připravit. Pokud respondent 

neodpověděl na otázku, tak jsem pokládal dodatkové otázky, či se k nějaké otázce 

vrátil. 
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 Odpovědi 5.1.3

Jak již bylo zmíněno, výzkum se zajímá o několik oblastí, které bylo třeba zjistit pro 

zodpovězení výzkumného cíle. Odpovědi jsem tedy rozdělil do několika následujících 

kapitol. 

Vztah k dané práci a pracovní motivace 

V této oblasti se všichni bývalí zaměstnanci rozmluvili o své náplni práce instruktora, 

přičemž všechny odpovědi byly podobné. Každý z dotazovaných respondentů u 

společnosti pracoval 3 a více let, tudíž byla jejich zkušenost a orientace v motivačním a 

odměňovacím systému více než dobrá.  

Důležitým aspektem je vztah pracovníků k dané práce, respektive k práci s dětmi. 

Většina respondentů se shodla na tom, že je práce baví a naplňuje, což je důležitým 

faktorem jak pro zaměstnance, tak pro společnost. Někteří zaměstnanci tuto práci zvolili 

i kvůli svému studiu na vysoké škole jako například instruktorka K, která odpovídala na 

otázku ohledně jejího vztahu k práci s dětmi: „Myslím si, že dobrý, děti mám ráda. 

K tomu jsem studovala volnočasovou pedagogiku a nadále se věnuju rekreologii, takže 

většina mé práce je s dětmi“, nebo instruktorka T: „Do budoucna se tomu chci věnovat. 

Nejen, že studuji pajdák, ale práce mě fakt baví. Už od dětství jsem jezdila na tábory 

jako účastník a od patnácti jako praktikant, takže v tomhle oboru se pohybuji už od 

dětství, ač je náplní práce trochu něco jiného“. 

Dva dotazovaní, konkrétně instruktorka A. a instruktor P., přiznali, že je jejich vztah 

k práci velmi pozitivní: „Ten je velmi pozitivní. Dost mě baví pracovat s dětma, sám 

jsem ještě trochu dítě.“, a že tato práce byla dosud nejlepší prací, co se náplně týče: „Jo, 

moc. Dá se s nimi suprově vyřádit. Popravdě mě zatím tato práce bavila nejvíce ze 

všech, které jsem kdy dělala.“. Instruktor M. mluvil ve stejném duchu jako předchozí 

respondenti, nicméně dodal důležitou poznámku o spolupracovnících v týmu: „Dobrý. 

Je to sranda, ač někdy to stojí dost sil, ale která práce není taková. Když se k tomu sejde 

dobrá parta lidí, tak je to práce hrou“. 

Pokud se zaměříme na pozitivní vztah k práci s dětmi jako motivační faktor ovlivňující 

pracovníka, tak lze z odpovědí zjistit, že práce je dostatečně motivující. Konkrétně o 



60 

 

tom mluví instruktorka A: „Jako ne vždy bylo posvícení, občas se pobyty také 

nepovedly, ale kdybych to měla shrnout, tak určitě, motivovala. Kolikrát si říkám, zda to 

ještě nezkusím“. Nicméně s touto odpovědí na otázku, zda tato práce působí jako 

motivační faktor, se někteří pracovníci neidentifikují. „Do jisté míry ano, když jsem 

jezdíval párkrát do roka, tak ano. Když jsem později jezdil skoro neustále, tak už mě to 

spíš demotivovalo“, instruktor M. 

Začátky pracovního poměru 

V další dílčí kapitole se respondentů ptám na jejich začátky práce ve zkoumané firmě, 

jak se dozvěděli o možnosti této práce, jak probíhalo případné jednání a proč si zvolili 

zrovna tuto společnost. 

Nejdříve jsem se pracovníků ptal, jak se dozvěděli o možnosti takové práce u této 

společnosti. Dvě pracovnice odpověděli, že si našli inzerát ne internetu nebo na 

sociálních sítích: „Našla jsem inzerát na FB nebo na internetu, už sama nevím“. Zbylí 

instruktoři se o práci v této společnosti dozvěděli pomocí doporučení svých známých. 

V případě instruktora M.: „Známý mě kdysi vzal s sebou na jeden pobyt a přišlo mi to 

fajn.“, a instruktora P. „Kamarád se zmínil, že byl jednou na pobytu, ať to taky zkusím, 

tak jsem do toho šel“, by se dalo říct, že se ke společnosti dostali, jak slepí k houslím.  

Nicméně z výpovědi instruktorky A. je pro firmu potěšující skutečnost, že u 

konkurenčního podniku, nejsou pracovní a mzdové podmínky takové jako zde: „Já 

jsem dřív pracovala u jiné firmy, kde jsme v podstatě dělali to samé, ale dost věci tam 

fungovalo špatně. Už ani nevím jak, asi nějaký jiný instruktor ze staré práce mi o tom 

řekl. Fakt si nevzpomenu“. Instruktorku jsem proto poprosil, zda by mohla svoji 

myšlenku rozvést více: „Systém, jaký tam byl zavedený byl takový zvláštní. Byly tam 

dva druhy instruktorů. Jedni, co se starali o děti a druzí, kteří jim dělali program. 

Takový selektování se mi nelíbilo. S tím samozřejmě odpovídající odměna. Jezdilo se 

pouze na jedno místo a pan šéf byl, no, byla bych asi sprostá. Celkově i mzdový systém 

stál, slušně řečeno, za nic“. 

Na otázku, proč si zvolili pracovníci zrovna tuto společnost se pracovníci shodli, že do 

té doby o žádné další firmě nevěděli, když nebudeme brát v potaz instruktorku A. se 
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zkušenostmi z konkurenčního podniku. „V tu dobu jsem o žádné další společnosti 

nevěděla a přišlo mi to ke studiu jako dobrý nápad to zkusit“, instruktorka K. 

Důležitou informací bylo, kdy a jak zkoumaní respondenti, z pohledu průběhu sezóny, 

kontaktovali personální oddělení a kdy se vydali na svůj první pobyt. Pouze jeden 

pracovník, a to instruktorka T: “Psala jsem mail, poté jsem byla pozvána na pohovor a 

týden na to jsem už byla na víkendovém školení, které bylo fajn“, se spojila 

s personalistou ještě před zahájením pobytové sezóny, a proto stihla školení, které 

zaměstnance provede jejich náplní práce a otestuje jejich schopnosti. Zbytek 

respondentů se dle jejich výpovědí zapojilo do práce v průběhu jara, a proto neprošli 

školením, které je z hlediska práce, legislativy a povinností důležité. 

Zaměstnanecké benefity ovlivňující zaměstnance 

V této dílčí oblasti jsem se respondentů ptal na zaměstnanecké benefity, které jim byli 

nabízeny a kterými benefity byli ovlivněni. Nutno podotknout, že škála nabízených 

benefitů není velká, co se počtu týče. Nabízené benefity, přesněji strava a ubytování 

zdarma, jsou využívány každým zaměstnancem. Instruktorka A. uvedla, že tento benefit 

velmi ovlivňuje její spokojenost a zdraví: „Tak určitě strava a ubytování. 5x denně jídlo 

s tím, že obědy i večeře jsou teplé. To bych vyzdvihla pro sebe asi úplně nejvíce. 

Člověku to nastaví dobrou životosprávu a o nic se nemusí starat“. Ve stejném duchu se 

vyjadřovali i zbývající dotázaní jako i instruktor P.: „Pokud vím, tak benefity byly jen 

strava a ubytování zdarma ne? Každý těchto benefitů využíval, vlastně ani moc neměl 

na výběr“.  

Dalším benefitem, který byl často zmiňovaný je proplácení cestovného. Někteří 

zaměstnanci tento benefit nevyužívali, protože za prací do Prahy nemuseli dojíždět, 

proto si nebyly vědomi této možnosti. Ti, co museli dojíždět se o tomto benefitu 

zmiňují. Nicméně zde se odpovědi liší v tom, jakým způsobem proplácení cestovného 

fungovalo. Například instruktor M. míval s vyplácením cestovného problémy: „Jestli 

máš na mysli ubytování a stravu zdarma, tak ano. Jak jsem už říkal, v té době jsem 

neměl moc na výběr. Cestovné se začalo proplácet až nedávno, nicméně to byl kolikrát 

porod to z vedení vymámit“. Naopak instruktorka T. a instruktorka K. na takový 

problém nenarazily.  
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Co se týká benefitu, který zaměstnance nejvíce ovlivňoval, tak se dotazovaní 

jednohlasně shodli na stravě a ubytování zdarma. Tyto benefity nelze oddělit, co se 

oblíbenosti týče, jak řekl instruktor P na otázku, kterého z benefitů si cení více: „Určitě 

té stravy. Já jím hodně. Hodně a rád. Nocleh je samozřejmě taky fajn. Nejde to úplně 

srovnat tyto dva benefity“. Většina dotázaných tyto benefity brali jako jeden, nejlépe to 

shrnula instruktora T.: „Určitě ubytování a strava. Není moc o čem diskutovat“. 

Na poslední zjišťující otázku, jaký benefit zaměstnancům chyběl, odpověděla část 

dotázaných stejně. Dovolil jsem si tyto odpovědi kategorizovat pod slovo teambuilding. 

Nejstručněji odpověděla instruktorka A.: „Nevím. Teda vím. Vůbec jsme se nedružili 

jako zaměstnanci. Jednou za rok jsme se sešli na grilovačce, kde jsme stejnak dávali 

zpětnou vazbu, se kterou se nic neudělalo. To mi nepřijde jako forma teambuildingu. 

Jestli se můžu vrátit zpět, tak z velké části šlo o lidí, kteří tam se mnou jezdili. Jsme 

firma, která dělá teambuilding školám, potažmo i firmám a polovina zaměstnanců žádný 

teambuilding nezažila“. Ve stejném duchu odpovídala i instruktorka T: „Chyběl? Třeba 

zrovna to školení. Všichni jsme z něho odjížděli natěšeni na pobyty a sezóna pak byla 

suprová. Pak se přestalo dělat pro instruktory, kteří už na nějakém byli a už to bylo spíš 

jen přežívání .. Ne, přežívání, to je silné slovo. Zkráceně bylo fajn jednou za čas vidět 

všechny instruktory se stejným zapálením jako ty“, a instruktor P.: „Vytratili se 

předsezónní a posezónní setkání. Bylo dobré se s každým vidět, povyprávět si, co se 

komu kde přihodilo a samozřejmě to trochu zapít“. 

Instruktor M. jako největší absenci mezi benefity zvolil nefungující proplácení 

cestovného, které ho jako dojíždějícího z větší dálky limitovalo: „Určitě proplácení 

cestovného. Sice se to později zavedlo, ale pro mě pravidelné dojíždění z Ústí nad 

Labem nebylo zrovna levné. A po tom, kdy už se cestovné zavedlo, tak kolikrát získat 

jeho proplacení docela trvalo, a ne vždy se to povedlo“.  

Jeden ze zaměstnanců, instruktorka K., na zaměstnaneckém systému benefitů neshledal 

absenci nějakého benefitu: „Nevím. Žádný mě nenapadá“. 

Odměňovací systém 

Na tuto dílčí výzkumnou otázku se dostalo nejvíce odpovědí, co se kvality i kvantity 

týče. Respondenti byli dotázáni, zda jim odměňovací systém společnosti přišel 
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spravedlivý a motivující, jak se vyvíjel a jakým způsobem daného člověka ovlivnil. 

Následně bylo třeba zjistit, zda zaměstnanec poznal nějaké slabiny v systému 

odměňování a jaké jsou potenciální návrhy na zlepšení. 

Nikdo z dotázaných neodpověděl, že by mu přišel odměňovací systém spravedlivý. 

Instruktorka A. uvedla: „Jak se to vezme. Ano i ne. Já si myslím, že na začátku sezóny 

se nastavily mzdové skupiny nějak a rozřazení lidí do nich beru jako spravedlivé. 

Nicméně mi přijde dost nefér, že v době, kdy firma nemá lidi, tak vezme každého, kdo 

má ruce nohy a nabídne mu stejné peníze jako mě. Nakonec to vypadá tak, že já toho 

člověka musím zaškolovat na dané akci, samozřejmě, že za to nic nedostanu a ten člověk 

při programu je spíš na obtíž než, aby přispěl ruku k dílu“. O nespravedlnosti 

klasifikace do výkonnostních skupin mluvila i instruktorka K.: „Spravedlivý spíš ne. 

Nebyly jasně stanovená kritéria, proč je kdo v jaké výkonnostní skupině“.  

Další instruktoři se stejným problémem potkali i ve výkonu práce. Na stejně položenou 

otázku byly odpovědi následující: „Když se tak zamyslím, tak ne. V jednu chvíli jsem 

v nějaké platové třídě, kde nám bylo řečeno, že jednou z podmínek je mít odjetý určitý 

počet pobytů, který jsem samozřejmě splňoval. No a pak se potkáš na pobytu 

s instruktorem, který neví, která bije, je poprvé a má stejné peníze. To mě fakt 

naštvalo“. S podobnou odpovědí přišla i instruktorka T.: „Jak říkám, první sezónu a pul 

jsem v tom motivaci našla. Nicméně pak jsem narazila na pracovníky, kteří měli placeno 

stejně jako já a jen se vezli a byli tam jen do počtu, kvůli hygieně (pozn. vyhláška o 

hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti)“.  

Stejného názoru, na stejnou otázku, jako dva předešlí instruktoři byl i hlavní instruktor 

P., který je ohodnocen lépe než řadový instruktor: „Až když jsem dosáhl na hlavase, tak 

mi to přišlo spravedlivé. V průběhu sezóny bývaly velké čachry kolem peněz pro lidi, 

kteří byli sehnáni na poslední chvíli. Jako hlavasové jsme to měli jasně dané, kolikrát 

nám chyběl člověk, tak byla nějaká koruna navíc“.  

Následující otázka zjišťovala, zda byli dotázaní pracovníci motivování zvoleným 

odměňovacím systémem. Všichni pracovníci odpověděli, že pro ně odměňovací systém 

nebyl dostatečně motivující a většina dotázaných se vracela ke své motivaci z dané 

práce. Takto odpověděl instruktor P: „Popravdě, já jsem to dělal, protože mě to bavilo. 
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Nejde říct, že jsem to nedělal pro peníze, ty jsou také třeba, ale hlavní motivaci jsem 

v tom neviděl. A kdybych měl stanovit peníze, které by mě motivovaly, tak by ty částky 

byly o něco vyšší“, a instruktorka K.: „Spíš ne, držela mě spíš ta práce. Byl k tomu 

nějaký peníz navíc, ale člověku to postupem času nestačí“.  

Dotázaná instruktorka T.  uvedla, že pro ni odměňovací sytém byl motivující pouze 

první rok a pul a poukazovala na problém špatného výkonnostního rozřazení 

zaměstnanců: „Jak říkám, první sezónu a pul jsem v tom motivaci našla. Nicméně pak 

jsem narazila na pracovníky, kteří měli placeno stejně jako já a jen se vezli a byli tam 

jen do počtu, kvůli hygieně (pozn. aut. vyhláška o hygienických požadavcích na 

zotavovací akce pro děti)“. A na podobný fakt narazila i instruktorka A.: „Popravdě, 

nebyl. Když nastala taková situace, což se nestalo jednou ani dvakrát, tak jsem měla sto 

chutí se na to vykašlat“. 

Navazující otázka byla z části zodpovězena u některých dotázaných již v otázce 

předešlé. Dotaz zněl, zda se odměňovací systém vyvíjel a jak. Nutno vyzdvihnout jednu 

změnu a to zavedení výkonnostních skupin, o které mluvila instruktorka A, nicméně 

z odpovědí bylo patrné, že změna nebyla dostatečně dobře zapracovaná a nefungovala 

tak, jak měla: „No, přijde mi, že se každý rok mění, ale v konečném důsledku to na 

vyplacených penězích není vůbec znát. Člověk za odjetý pobyt dostane pořád to stejné. 

Nicméně je pravda, že když jsem začínala, tak ještě žádné výkonnostní skupiny nebyly. 

Všichni měli stejně a měnila se jim jen pohyblivá část mzdy“, a instruktor M.: „Jediný 

vývoj jsem zaznamenal pouze tehdy, kdy se zavedli rozdílné výkonnostní třídy. Ale jak 

jsem říkal, nefungovalo to v praxi, aspoň jak jsem zaznamenal“.  

Dva z dotázaných připomněli, že se systém vyvíjel, nicméně buď změny 

nezaznamenali, jako například instruktorka K. “Nějaké změny tam byly, ale byly spíš 

nepatrné. Alespoň jsem je nezaznamenala“, a stejným způsobem odpověděl instruktor 

P.: „Vyvíjel, ale abych pravdu řekl, tak ti neřeknu jak“.  

Instruktorka T. o změnách v odměňovacím systému mluvila z pohledu její motivací do 

práce: „Každou sezónu byly změny, dokonce i k lepšímu, nicméně nemyslím si, že byly 

změny dostatečné a motivující“. 
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Každý dotázaný odpovídal také na to, jestli a jakou slabinu shledali v odměňovacím 

systému. Pro instruktorku T. nebyl mzdový systém dostatečně motivující: „Asi to, že 

nebyl motivující“. V podobném duchu odpovídal i instruktor M., jenž systém nazval 

nespravedlivým: „Že je nepravdivý nebo nevím, jak jinak to popsat. Píše se něco a ve 

skutečnosti je to jinak“.  

Nicméně zbývající odpovědi si byly velmi podobné. Odpověď instruktora P.: „No, u mě 

ani moc ne, spíš u instruktorů. Mrzí mě, že tu jsou lidi, kteří jsou fakt dobří a dostanou 

zaplaceno stejně jako lidi, co byli vzati na poslední chvíli a jsou jen do počtu“, a 

instruktorky A.: „Jak už jsem říkala, lidem sehnaným na posledních chvíli nestačila 

poslední výkonnostní skupina, tak ihned dostali stejné peníze jako instruktoři, kteří 

dokáží odtáhnout pobyt sami a na ty peníze se vypracovali“, téměř korespondovali 

v nespravedlnosti vůči osvědčeným a zkušeným zaměstnancům vůči zaměstnancům 

novým bez předchozích zkušeností, které management sehnal na poslední chvíli . 

Instruktorka K. odpověděla podobně jako předchozí dotazovaní, ale zmínila zde ještě 

jeden problém, se kterým se potýkala, a to výplatní termín: „Myslím si, že mzdy nebyly 

nastaveny adekvátně práci. Je jedno, jestli člověk jezdil celý měsíc a na pobytu dělal 

prd nebo se tam předřel. Na výsledné mzdě to bylo poznat jen nepatrně. Dalším bodem 

je, že výplatní den je až 21. dne následujícího měsíce“. Ke stejnému problému se 

pracovnice vrátila i při následující otázce, která zněla, zda by měli nějaký návrh na 

zlepšení odměňovacího systému: „Posunout výplatní den alespoň na 15. Když se 

povedlo, že 21. den v měsíci byla sobota, tak jsem věděla, že dřív, než v pondělí peníze 

neuvidím“. 

Při stejně položené otázce většina zaměstnanců podávala řešení na své předchozí 

odpovědi jako například instruktorka A., která připomněla i nedostatečně se vyvíjející 

výši mzdy, která ji nestačila k uživení a nemožnost adekvátního ohodnocení za 

vzdělání, schopnosti či věrnost: „Popravdě, mě už to může být úplně jedno. Peníze jsou 

pořád stejné už několik let. Člověk není vůbec ohodnocen za to, co umí, jak dlouho je u 

společnosti. Není nijak určeno, kdo patří do jaké mzdové skupiny a proč. A to, že by se 

mělo přidat v desítkách procent, o tom ani nemluvím. Tyhle peníze člověka neuživí“. O 

ohodnocení za věrnost mluvil i instruktor M.: „Myslím si, že příplatek za věrnost by 

mohl být. Odjel jsem v součtu docela dost pobytů, a i mé hodnocení nebylo špatné a pak 
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to na mé výplatě není ani poznat, že jsem několikaletý pracovník“, jenž by uvítal 

příplatek za věrnost. S podobnou myšlenkou přišla i instruktorka T: „Určitě bych ho 

upravila tak, aby lidi motivoval i postupem času, aby byli lidi zaplaceni za to, co umí a 

kolik už mají za sebou. Ne stále stejně“. 

O věrnostních odměnách se zmínil i poslední dotázaný instruktor P.: „Dejme tomu 

nějaký věrnostní odměny. Jakmile se lidi znají v téhle práci, hned je vše jednodušší a 

práce je radostí. Jen nejsou motivování k tomu jezdit nadále kvůli penězům.“ 

V této dílčí oblasti se mi dostalo dost významných odpovědí, které poukazují na 

nevhodně nastavený odměňovací systém. Systém dle dotázaných není dostatečně 

motivující pro zaměstnance, kteří jsou adekvátně vzdělaní v oboru, mají dostatečné 

schopnosti a zkušenosti. Dalším aspektem demotivace pracovníků je nezvládnuté 

rozřazení nových zaměstnanců, kterým nevyhovuje jejich mzdová skupina odpovídající 

jejich schopnostem. Z odpovědí lze jasně vyčíst, že pracovní síly je málo a společnost je 

na úkor zkušenějších zaměstnanců ochotna zaměstnancům novým nabídnout peníze 

odpovídající zkušeným a vzdělaným instruktorům. 

Důvody ukončení pracovního poměru 

Závěrečnou oblastí, které je věnována pozornost jsou důvody ukončení pracovního 

poměru. Instruktorka A. na otázku, co jí vedlo k tomu, že přestala spolupracovat 

s firmou Sportlines, odpověděla: „Bylo toho více. Nejen peníze, ač i s těmi penězi se to 

zvládnout dalo. Spíš mi kolikrát peníze nepřišly včas anebo vůbec. Výplatní termín 21. 

není pro mě ideálně zvolený, ještě k tomu, když mají výplaty občas zpoždění. Hlavně mě 

štvalo, že nás má být na práci třeba 6 a jsme na to 4, protože nejsou lidi. Je to hodně 

vysilující. Nakonec ani nedostaneme adekvátně zaplaceno za odvedenou práci za lidi, 

kteří nejsou“. Ve své odpovědi zmínila důvody, o kterých mluvili i její bývalí kolegové 

jako o problému v přecházejících dílčích oblastech výzkumu.  

O nedostatečném peněžním ohodnocení promluvila i instruktorka K, která se zmínila i o 

osobních důvodech: „Jak jsem už říkala, člověku ty peníze nestačí. Nicméně spíš jsem si 

potřebovala najít něco stabilnějšího, kde budu mít poblíž svého přítele“. O 

nedostatečném peněžním ohodnocení mluvil také instruktor M, nicméně jako další 

důvod udal nepravidelné vyplácení mzdy: “Poslední kapkou pro mě bylo pozdní 
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vyplacení výplaty, opět. Nejenže mi peníze stačily, tak akorát na vyžití, ale kolikrát 

přišly i o několik dní pozdě. Tohle nemám rád“. 

Dle odpovědí dotázaných lze identifikovat nedostatečná výše mzdy jako jeden z důvodů 

každého bývalého zaměstnance, avšak každý měl ještě jiný důvod. Dalším zmíněným 

problémem je špatná práce s informacemi ve společnosti. Instruktorka T. nejdříve na 

otázku, co zapříčinilo její odchod ze společnosti, uvedla: „Bylo toho hodně. Špatná 

informovanost, peníze“. Po následném dotázaní, zda může problém více rozvést uvedla: 

„Dobře. Co se týče informovanosti, tak v jeden den mám informace o mém odjezdu 

nějaké, druhé den jiné a třetí den, respektive den před odjezdem zase jiné a kolikrát 

špatně. U peněz mi vadilo, že ať jsem dělala, co jsem dělala, tak jsem se výše dostat 

nemohla“. Instruktor P. zmínil práci s informacemi také jako jeden z důvodu odchodu: 

„Dost mě štvala práce s informacema. Ve vedení mi přišlo, že jedna ruka neví, co dělá 

druhá, každý zařizuje vše, a přitom nikdo nic“. 

Závěrečnou otázkou pro bývalé zaměstnance bylo, zda o příčinách své nespokojenosti 

mluvili s managementem společnosti. Pouze instruktorka K. uvedla, že své problémy 

nekonzultovala s nadřízenými, nicméně poukázala na fakt, že by nebyla jediná: 

„Popravdě ani ne. Vím, že se peníze řešili pořád, ale nějak jsem do toho nezasahovala“. 

Zato instruktorka T. svou nespokojenost řešila elektronicky, pokud již nějaký problém 

nastal a dále tomu nevěnovala pozornost. Na otázku, zda o svých problémech mluvila 

s vedením společnosti odpověděla následovně: „Spíš jen elektronicky, když jsme řešili 

už daný problém, jinak ne“.  

Zbývající dotazovaní o své nespokojenosti mluvili s nadřízenými, nicméně zdůraznili 

nefunkčnosti zpětné vazby. Na stejnou otázku, jako předchozí dotázaní odpověděla 

instruktorka A.: “Ano. Několikrát a nejen já. Pravidelně dáváme zpětnou vazbu na konci 

každé sezóny a pak skutek utek. Nic se nezmění.“. Podobně odpověděl i instruktor P.: 

“Několikrát, a nebyl jsem jediný. Bez úspěchu“. Instruktor M. zmínil, do jisté míry, že 

byl jeho požadavek kolikrát ignorovaný: „Jo, ale bez výsledku. Buď jsem dostal omluvu, 

která vlastně nic neřešila anebo ani to ne“. 
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5.1 Výsledky dotazníkového šetření 

Tato kapitola se věnuje výsledkům získaných z dotazníků od zaměstnanců společnosti 

Sportlines, s. r. o. 

 Odpovědi – Obecná část 5.1.1

V obecné části se dotazník respondentů ptá na zjišťující otázky pro rozdělení 

dotazovaných, na základní informace o dotazovaných a délku jejich působení u 

společnosti.  

Věkové rozdělení respondentů 

 

Graf č. 2: Skladba respondentů dle věku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu lze vyčíst, že největší věkovou skupinou dotazovaných byli respondenti ve 

věkové kategorii od 18 do 20 let, následované věkovou kategorií 23–25 let a 21–22 let. 

To znamená, že necelých 75 % zaměstnanců tvoří kategorie do 25 let. Z výsledků je 

patrné, že pouze 8 zaměstnanců je dosáhlo věku 29. let a více. 

31,9% 

20,8% 

22,2% 

13,9% 

6,9% 
4,2% 

Skladba respondentů dle věku 
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Délka spolupráce zaměstnanců se společností 

 

Graf č. 3: Délka spolupráce se společností 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Další otázka směřovala na délku působení dotazovaných zaměstnanců u společnosti 

Sportlines. Téměř polovina dotazovaných je u společnosti první rok, což naznačuje 

vysokou fluktuaci zaměstnanců v dotazovaném vzorku, což potvrzuje i velmi nízké 

procento pracovníků, kteří spolupracují s podnikem 4 a více let. Společnosti výsledky 

značí, že pouze jeden pracovník z dotazovaného vzorku vydržel u společnosti 4 a více 

let, a proto by měl management společnosti zjistit příčiny, proč mají zaměstnanci 

tendenci odejít. Průměrná délka pracovního poměru v dotazovaném vzorku tak činí 

necelých 21 měsíců. 

47,2% 

34,7% 

16,7% 

1,4% 

Délka spolupráce se společností 

1. rok 2. rok 3. rok 4 a více let
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Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Graf č. 4: Nejvyšší dosažené vzdělání 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu lze vyčíst, že 75 % zaměstnanců tvoří lidé, kteří uvedli nejvyšší dosažené 

vzdělání je středoškolské, ať s maturitou nebo s výučním listem. Tomu odpovídá fakt, 

že stejné procento tvoří pracovníci do 25 let.  Nejvíce zaměstnanců uvedlo, že jejich 

nejvyšší dosažené vzdělání je středoškolské s maturitou a není vyloučené, že dosažené 

vzdělání u těchto zaměstnanců může být v budoucnu vyšší.  
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Podnět k navázání spolupráce 

 

Graf č. 5: Podnět k navázání spolupráce 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tato otázka zjišťovala, jak se pracovníci dozvěděli o práci u zkoumané společnosti. 

Velkou část tvoří inzerát na internetových portálech s nabídkami práce, což 

personálnímu manažerovi poukazuje, že peníze vložené do internetových inzerátů jsou 

přece jen dobře investované. Pokud k tomu přičteme procento pracovníků, kteří se o 

společnosti dozvěděli ze sociálních sítí.  

Druhou nejvyšší četnost tvořila odpověď „doporučení od známého“. Lze těžko 

vydedukovat, zda se pracovníci dozvěděli o práci kvůli dobrému jménu společnosti, 

náplni práce nebo z důvodu nedostatku zaměstnanců. 

Nutno zmínit i kategorii „jinak“, kde dotazovaní měli zmínit, jakým jiným způsobem se 

o společnosti dozvěděli. Tuto odpověď zvolili 2 respondenti. První pracovník se s touto 

společností setkal jako účastník jednoho z kurzů na základní škole a po dovršení 18 let 

navázal spolupráci s firmou. Druhému účastníkovi tuto práci zajistil jeden z rodičů. 
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Momentální situace zaměstnance 

 

Graf č. 6: Momentální situace zaměstnance 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výsledky této otázky odpovídají výsledkům předchozích otázek. Více než 56 % 

pracovníků společností tvoří studenti, což odpovídá zjištění o věkové kategorii 

respondentů. Nicméně to není příjemné zjištění pro podnik. Každý student má studijní 

povinnosti, ať už to je docházka do školy, zkoušky či blížící se závěrečné zkoušky. 

Společnost tak nemůže naplno využít zaměstnance na pravidelnou pracovní dobu 

pondělí–pátek.  

Na druhou stranu velké procento tvoří nezaměstnaní, kteří by neměli mít jiné pracovní 

nebo studijní povinnosti.  
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Pracovní pozice ve společnosti 

 

Graf č. 7: Pracovní pozice ve společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dle zjištěných výsledků je více než 90 % pracovníků na pozici instruktora tudíž nahlíží 

na danou situaci z pohledu řadového zaměstnance a nemají zkušenost s řízením týmu na 

libovolné akci. Pokud vezmeme v potaz, že průměrná doba trvání pracovního poměru je 

necelých 21 měsíců a průměrný počet absolvovaných pobytů během jedné sezóny je 

2,4, tak je jasné, že pro spoustu zaměstnanců ani není možné dosáhnout na úroveň 

šéfinstruktora.  
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8,3% 
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Počet absolvovaných pobytů 

 

Graf č. 8: Počet absolvovaných pobytů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Následující otázka zjišťovala, jak jsou respondenti zkušení, co se týká odvedené práce u 

společnosti. Dle výsledků je více než třetina dotazovaných zkušenými zaměstnanci, 

kteří mají za sebou 4 a více týdenní pracovních zkušeností, což je nadprůměrné číslo 

v porovnání se stálými zaměstnanci z roku 2017. Další důležitou informací pro 

věrohodnost výzkumu je, že mezi respondenty není zaměstnanec, který nemá pracovní 

zkušenost se společností Sportlines. I přesto, že necelá polovina dotazovaných pracuje u 

společnosti 1. rokem, tak je pozitivní pro společnost, že více než 60 % pracovníků 

absolvovalo alespoň 3 pobyty. 
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 Odpovědi – Odměňovací systém 5.1.2

V této části se nachází odpovědi na otázky týkající se odměňovacího systému firmy, zda 

je pro zaměstnance přehledný, jasný, motivující, zda jsou spokojeni s termínem výplaty 

a jejich návrhy na zlepšení situace. 

Úroveň motivace zaměstnanců k práci 

 

Graf č. 9: Motivace k dané práci 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Důležitou otázkou pro společnost je, zda je práce pro zaměstnance motivací. Více než   

56 % shledává v náplni práce motivaci. Nicméně necelá třetina na danou otázku nebyla 

schopna jasně odpovědět, tak není patrné, zda je náplň práce motivuje nebo ne. 

Necelých 14 % pracovníků uvedlo, že je práce dostatečně nemotivuje, a proto je nutné 

si položit otázku, co je k výkonu práce motivuje a zda jsou tito zaměstnanci pro 

společnost dostatečně hodnotní a kvalitní. 
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Přehlednost a srozumitelnost odměňovacího systému 

 

Graf č. 10: Přehlednost a srozumitelnost odměňovacího systému 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dle uvedených odpovědí je možno vidět, že více než 90 % respondentů vidí jako 

odměňovací systém jasný a přehledný. Nicméně je nutné podotknout, že ve zkoumaném 

vzorku je 6 zaměstnanců, kterým odměňovací systém nepřijde přehledný a jasný. Ač se 

jedná o malý vzorek z dotázaných, tak pro společnost není dobré, že někteří jejich 

zaměstnanci nerozumí systému odměn, které jim náleží za odvedenou práci. 
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Motivující odměňovací systém 

 

Graf č. 11: Motivující odměňovací systém 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Další otázka v dotazníku navazovala na otázku předešlou. Téměř 70 % respondentů 

nepřijde aktuálně zvolený odměňovací systém dostatečně motivující. Pouze jednu 

pětinu pracovníků mzdový systém motivuje. To není dobré zjištění pro firmu. Pokud 

vezmeme v úvahu, že společnost nenabízí jiné peněžní benefity svým zaměstnancům, 

tak lze říci, že pracovníci nejsou dostatečně motivováni k dlouhodobému výkonu práce 

a odměňovací systém působí jako demotivační faktor.  

Společnost by si tak měla položit otázku, čím dlouhodobě motivuje zaměstnance 

k výkonu práce, a jak zaměstnance motivovat. 
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Spokojenost s termínem výplaty 

 

Graf č. 12: Spokojenost s termínem výplaty 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Následující otázka ohledně odměňovacího systému se ptá, zda jsou zaměstnanci 

spokojeni s termínem výplaty. Výsledky této otázky dělí respondenty na dvě téměř 

srovnatelné skupiny. Necelých 55 % dotazovaných je nespokojeno s termínem výplaty, 

který je k 21. dni následujícího měsíce. Zbývající část tvoří zaměstnanci, který tento 

fakt nevidí jako problém. 

Návrhy zaměstnanců na změny v aktuálním odměňovacím systému 

V poslední otázce, v  tomto tematickém okruhu, se dotazník ptal, zda mají zaměstnanci 

nějaké připomínka ke zlepšení. Dovolil jsem si odpovědi kategorizovat. Pokud 

respondent odpověděl „nic“, „nevím“ anebo neodpověděl, tak byl zahrnut do kategorie 

„Nevím“. Následující odpovědi byly rozděleny do kategorií: Posun termínu výplaty, 

zvýšení mzdy, věrnostní příplatek, výplata mzdy ihned po uskutečněné práci. 
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Graf č. 13: Připomínky ke zlepšení 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu je patrné, že téměř 42 % zaměstnanců považuje odměnu za odvedenou práci 

jako nedostačující. Následně více než čtvrtina respondentů by si představovala odměnu 

za věrnost u společnosti, což souvisí s nedostatečnou odměnou za odvedenou práci. 

Zbylým dvěma kategoriím ze tří nevyhovuje aktuální výplatní termín. Necelá pětina 

dotázaných pracovníků navrhuje posun termínu výplaty a 4 % zaměstnanců by ráda 

výplatu mzdy ihned po uskutečnění dané práce. Lze tak říci, že více než 68 % 

zaměstnanců není spokojeno s výší nabízené odměny, ať již z dlouhodobého, tak i 

krátkodobého hlediska. Přibližně čtvrtina respondentů vidí jako větší problém termín 

výplaty. 
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 Odpovědi – Systém benefitů a fungování společnosti 5.1.3

Tento okruh obsahuje odpovědi na otázky týkající se systému nabízených benefitů a 

fungování společnosti. Dotazy se zaměřují na to, zda je systém benefitů jasný a 

srozumitelný, zda jsou zaměstnanci spokojeni s komunikací s personálním oddělením 

Srozumitelnost a přehlednost benefitů 

 

Graf č. 14: Srozumitelnost a přehlednost benefitů 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Mezi dotazovanými se nenašel člověk, který by nebyl srozuměn s benefity nabízenými 

zaměstnavatelem. Společnost může považovat za úspěch, že všichni dotazovaní, kromě 

dvou zaměstnanců, jsou alespoň částečně srozuměni s benefity, které nabízí. Nicméně 

nutno podotknout, že systém benefitů nenabízí nikterak široké kvantum možností na 

výběr. 
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Spokojenost s nabízenými benefity 

V této otázce měli respondenti srovnat benefity dle jejich osobní spokojenosti s nimi a 

vytvořit tak jejich preferenční žebříček s nabízenými benefity. Respondenti přiřazovali 

každému benefitu určitý počet preferenčních bodů od 1 (nejméně preferovaný) do 5 

(nejvíce preferovaný). Benefity byly poté seřazeny podle celkového počtu získaných 

bodů. 

 

Graf č. 15: Žebříček spokojenosti s nabízenými benefity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Žebříček ukazuje vyhodnocení preferencí dotazovaných zaměstnanců nabízených 

benefitů. Pořadí bylo tvořeno podle počtu získaných bodů. Z grafu lze vyvodit, že 

nejvíce preferenčních bodů získal benefit ubytování a strava zdarma, který 70 

respondentů ze 72 možných hodnotilo plným počtem bodů, tedy 5. Na druhém místě dle 

preferencí respondentů se umístil benefit proplácení cestovného. Nutno připomenout 

velký zisk bodů i přes to, že tento benefit nevyužívají všichni zaměstnanci, z důvodu 

trvalého bydliště v místě odjezdu, respektive v Praze. Na další místě se umístil benefit 
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možnosti volby místa a data odjezdu. Žebříček uzavírají benefity dopravy na místo 

konání akce a možnost rychlého povýšení, které od sebe dělí pouze 10 bodů  

Spokojenost s komunikací s personálním oddělením 

 

Graf č. 16: Spokojenost s komunikací s personálním oddělením 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Další otázka se ptala, zda jsou zaměstnanci spokojeni s komunikací s personálním 

oddělením společnosti. Dle výsledků je necelých 70 % dotazovaných alespoň částečně 

spokojeno s komunikací s personálním managementem společnosti. Nicméně je potřeba 

se zaměřit na zaměstnance, kteří jsou alespoň částečně nespokojení s komunikací 

s personálním oddělením. Celkem 12 pracovníků uvedlo tuto možnost, což z celkového 

vzorku dotázaných tvoří více než 15 %. Je také nutné se pozastavit nad dalšími 10 

pracovníky, kteří nedokázali vyjádřit svoji spokojenost. 
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Spokojenost s obsahem a správností informací 

 

Graf č. 17:Spokojenost s obsahem a správností informací 

(vlastní zpracování) 

Následující dvě otázky spolu úzce souvisí. Z rozhovorů vyplynulo, že management 

společnosti špatně pracuje s informacemi, které jsou pro zaměstnance důležité, aby se 

mohli předem připravit na daný typ práce. Dle výsledků lze říci, že skoro polovina 

dotazovaných není alespoň částečně spokojena se správností dodaných informací, což je 

z pohledu firmy velké číslo, když vezmeme v potaz, že tyto informace jsou pro 

zaměstnance velmi důležité. Naprostou spokojenost s obsahem informací uvedlo pouze 

11 % zaměstnanců, což v absolutním vyjádření činí pouze 8 pracovníků. Informace 

slouží zaměstnancům k přípravě na smluvené akce a pokud jsou informace nepřesné, 

tak čas strávený přípravou zaměstnanci byl strávený zbytečně. Pro společnost bývá 

problém, pokud jsou zaměstnanci na plánovanou akci nepřipraveni. 
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Spokojenost se včasností informací 

 

Graf č. 18: Spokojenost se včasností informací 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dle výsledku lze vyčíst, že polovina všech dotázaných je alespoň částečně nespokojena 

se včasností obdržených informací. Graf značí, že více zaměstnanců je nespokojených, 

než spokojených. To ukazuje, že včasnost a obsah informací je velkým problémem 

managementu, z čehož může pramenit nespokojenost se zkoumanou společností. Tyto 

problémy má společnosti již delší dobu, nicméně tento problém měl být zamezen 

zavedením informačního systému, který byl tvořen na míru požadavkům firmy.  
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Účast na školení 

 

Graf č. 19: Účast na školení 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V závěrečné otázce byli respondenti tázáni, zda se účastnili školení v této nebo minulé 

sezóně. Skoro tři čtvrtiny dotázaných se školení neúčastnilo. Pracovníkům tak chybí jak 

teoretické, tak praktické znalosti dané práce, legislativní a hygienické požadavky. 

Společnost tak nedokáže dostatečně motivovat zaměstnance k tomu, aby se účastnili 

školení z čehož plyne nedostatečná motivace a vzdělání zaměstnanců. 

5.2 Shrnutí kvalitativního výzkumu 

Výsledky kvalitativního výzkumu napověděly, že všichni dotazovaní bývalí pracovníci 

měli velmi pozitivní vztah k práci samotné, což je důležitým faktorem a poznatkem pro 

management společnosti. Z toho se odvíjí i výsledek otázek z následující oblasti, které 

zjišťovaly, jak se respondenti dozvěděli o možnosti práce u společnosti Sportlines. 

Bývalí instruktoři se o práci dozvěděli buď z internetových inzerátů, což značí dobře 

zvolenou a umístěnou reklamu, anebo z doporučení svých blízkých, kteří ve firmě již 

pracovali. Oba výsledky jsou pozitivním zjištěním pro vedení společnosti.  
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Z rozhovorů také vyplynulo, že si zaměstnanci během svého výkonu práce u společnosti 

uvědomovali nabízené benefity, které využívali, nicméně se ukázalo, že systém benefitů 

se nijak nevyvíjel a zaměstnanci postrádali předsezónní školení a firemní 

teambuildingy. Školení, které dotazovaní absolvovali, přinášela nové poznatky, 

vědomosti a motivaci do práce. 

Respondenti na téma odměňovací systém poskytli nejobsáhlejší odpovědi na otázky. 

Dle reakcí pracovníci pociťovali demotivaci způsobenou stanovenou odměňovacím 

systémem, který se z dlouhodobého hlediska příliš nevyvíjel. Zaměstnanci postrádali 

motivační příplatky za věrnost a setkávali se s nespravedlivým rozřazením 

spolupracovníků do výkonnostních skupin z důvodu nedostatečné základny personálu. 

Respondenti také vytkli přítomnost smysluplného vývoje odměňovacího systému a 

nízké odměny za odvedený úkol a v neposlední řadě také pozdní výplatní termín. 

Závěrečný okruh otázek se dotazoval, jaké byly důvody odchodu ze společnosti. 

Respondenti nejčastěji uvedli, že důvodem jejich odchodu byla výše mzdy, její pozdní 

vyplácení a také špatná práce s informacemi.  

Díky kvalitativnímu výzkumu byl vytvořen dotazník pro stávající zaměstnance, který se 

dotazoval na zjištěnou problematiku. 

5.3 Shrnutí kvantitativního výzkumu 

 Obecná část 5.3.1

V obecné části dotazník zjišťoval základní údaje o respondentech. Dle odpovědí lze říci, 

že necelých 90 % dotazovaných jsou ve věku do 28 let, přičemž necelých 50 % tvoří 

pracovníci, kteří u společnosti pracují 1. rokem. Dále tři čtvrtiny respondentů uvedlo 

své dosavadní, nejvyšší dosažené vzdělání středoškolské, ať už s maturitou nebo 

s výučním listem. Více než 40 % respondentů uvedlo, že se o pracovní příležitosti 

dozvědělo doporučením od blízké osoby a dalších 57 % z internetových portálů a 

sociálních sítí, což se shoduje s výpověďmi bývalých zaměstnanců. Závěrem nutno 

podotknout, že více než 90 % dotázaných jsou na pozici instruktor a stejné procento 

absolvovalo buď 2 nebo více pracovních akcí. 
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 Úroveň motivace zaměstnanců k práci a odměňovací systém 5.3.2

V této oblasti otázek dotazník zjišťoval postoj respondentů k odměňovacímu systému 

na rok 2018 a motivaci prací. 

Pozitivním výsledkem je, že necelých 14 % dotázaných neshledává náplň práce jako 

motivující faktor. Dále více než 90 % respondentů uvádí, že odměňovací systém na 

sezónu 2018 je jasný a přehledný, nicméně ve stejném slova smyslu nelze mluvit o 

odměňovacím systému jako dostatečně motivujícím. Pouze jedna pětina pracovníků 

uvedla, že je pro ně odměňovací systém motivující a více než polovina dotazovaných 

není spokojena s výplatním termínem k 21. dni následujícího měsíce. Na závěr každý 

z dotazovaných uvedl svůj návrh na zlepšení odměňovacího systému. Výsledky lze 

kategorizovat do 5 skupin. Návrhem s nejvyšší četností je zvýšení mzdy, a to téměř s 42 

%. Dalším četným návrhem je věrnostní příplatek, který zmínila čtvrtina dotázaných. 

Návrh na posun termínu mzdy zvolila jedna pětina dotázaných. Další 4 % dotázaných 

navrhlo volbu výplatního termínu ihned po uskutečnění akce. Zbývajících 8 % 

dotázaných neodpovědělo či neformulovalo nějaký návrh na zlepšení. 

 Systém benefitů 5.3.3

V závěrečné tematické oblasti byli respondenti tázáni na systém benefitů na sezónu 

2018 a jejich spokojeností s benefity, s komunikací s personálním oddělení a obsahem a 

včasností obdržených informací. V závěrečné společné otázce respondenti odpovídali, 

zda se účastnili školení. Ve zbývajících dvou byli tázáni pouze pracovníci, kteří školení 

absolvovali, zda pro ně bylo přínosem a motivovalo je do výkonu práce. 

Dle odpovědí je systém benefitů pro téměř většinu zaměstnanců alespoň částečně jasný 

a srozumitelný. Zaměstnanci také hodnotili nabízené benefity dle osobních preferencí. 

Téměř všichni respondenti hodnotili benefit ubytovaní a stravy zdarma nejlépe ze všech 

nabízených, na dalších místech se postupně umístily benefity proplácení cestovného, 

možnost volby místa a data odjezdu, možnost rychlého povýšení a dopravy na místo 

konání akce.  

Dále pracovníci uvedli, že necelých 17 % je nespokojeno s komunikací s personálním 

manažerem. Pokud se jedná o obsah obdržených informací od managementu 
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společnosti, tak pouze polovina z dotázaných odpověděla, že jsou spokojeni. Ke 

spokojenosti o včasnosti obdržených informací se však přiklonilo pouze necelých 42 % 

respondentů a u dotazovaných převládá spíše nespokojenost.  

Závěrem pouze necelá čtvrtina respondentů uvedla, že se letos nebo někdy v minulosti 

účastnili školení. Z pohledu probíhající akce je důležité, zda zaměstnanci proškoleni 

byli anebo ne. Všichni pracovníci, kteří se účastnili školení uvedli, že školení bylo 

přínosem do budoucí práce a všichni, kromě jednoho, se vyjádřili, že byli motivování 

do budoucího výkonu práce. 
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6 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato kapitola se věnuje návrhům na zlepšení aktuální situace ve společnosti Sportlines, 

na základě provedeného výzkumu. 

6.1 Nový odměňovací systém 

Z výzkumu vyplynulo, že zaměstnanci nepocítili vývoj odměňovacího systému 

společnosti během posledních 3 let.  

Tabulka č. 5: Meziroční vývoj minimální průměrné mzdy  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: MSPV a Hanzlík, 2018) 

Rok 
Meziroční vývoj průměrné minimální mzdy 

V ČR Ve Sportlines 

2016  8,00 %  0,27 % 

2017 11,00 %  1,00 % 

2018 10,90 %  6,00 % 

Z tabulky lze poznat, že vývoj průměrné minimální mzdy c ČR je daleko vyšší než růst 

minimální odměny pro zaměstnance ve společnosti Sportlines. Průměrný meziroční růst 

minimální mzdy v České republice tak činí 9,96procentních bodů, kdežto u zkoumané 

firmy pouze 2,42procentního bodu. Společnost tak není konkurenceschopná ve výši 

odměn, a proto zaměstnanci neshledávají v odměňovacím systému motivaci. 

Aktuální odměňovací systém má velmi málo variabilních složek mzdy, které se odvíjejí 

od výkonu a zkušeností zaměstnance, a proto není zaměstnanec z dlouhodobého 

hlediska motivován nastaveným odměňovacím systémem. Mými návrhy, jak upravit 

odměňovací systém jsou: 

 zvýšení mezd, 

 změnit poměr fixní a variabilní složky u jednotlivých mzdových skupin, 

 zvýšit příplatek za školení, 

 příplatek za věrnost, 

 prémie, za absolvování určitého počtu pobytů. 
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 Zvýšení mezd 6.1.1

Prvním dílčím návrhem je zvednout základní složku mzdy u každé mzdové skupiny 

následovně: 

Tabulka č. 6: Procentuální zvýšení mezd 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Mzdová 

skupina 

Navýšení 

mezd 

B 10 % 

A 13 % 

Hlavní vedoucí 5 % 

 Poměr fixní a variabilní složky 6.1.2

Jak již bylo zmíněno, odměňovací systém aktuálně nabízí 3 mzdové skupiny. 

Odměny se skládají ze dvou složek, a to fixní a variabilní. 

Tabulka č. 7: Aktuální poměr fixní a variabilní složky mzdy  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Hanzlík, 2018) 

Pozice Fixní Variabilní 

A – hlavní vedoucí 79 % 21 % 

A 86 % 14 % 

B 80 % 20 % 

Tabulka značí poměr fixní a variabilní složky mzdy u jednotlivých mzdových skupin. 

Variabilní složky u jednotlivých skupin jsou jedinou pobídkovou složkou, která 

společnost svým zaměstnancům nabízí. 

Tabulka č. 8: Navrhovaný poměr fixní a variabilní složky mzdy  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pozice Fixní Variabilní 

A – hlavní vedoucí 60 % 40 % 

A 60 % 40 % 

B 70 % 30 % 
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Navržený poměr fixní a variabilní složky mzdy tak bude více motivovat pracovníky ve 

výkonu práce na probíhající akci. Naopak společnost tím může snížit náklady až o 40% 

na pracovníky, kteří neodvádí požadovanou práci. 

 Školení 6.1.3

Školení zaměstnanců patří mezi důležité činnosti každé firmy, speciálně u společnosti 

Sportlines, kde jediným hodnototvorným faktorem je člověk. Společnost se delší dobu 

potýká s nedostatkem zaměstnanců celkově a zkušených zaměstnanců obzvlášť. Dle 

výsledků z dat z roku 2017 je počet absolvovaných akcí větší u zaměstnanců, kteří 

absolvovali školení než u zaměstnanců, kteří školení neabsolvovali viz. tabulka 3. 

Pokud to porovnáme s výsledky účasti na školení za rok 2017 a s výsledky 

dotazníkového šetření k dubnu 2018, tak lze vyčíst, že účast na školení je velmi nízká a 

pracovníci nejsou dostatečně motivováni, aby se školení účastnili. 

Školení se mohou účastnit pouze pracovníci, kteří jsou pro společnost úplně noví, takže 

zaměstnanci, kteří pracují u společnosti déle než prvním rokem, se zúčastnit nemohou, i 

přesto, že se v minulosti školení neúčastnili. 

Tabulka č. 9: Počet zaměstnanců, kteří absolvovali školení  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Hanzlík, 2018) 

Počet zaměstnanců, kteří absolvovali školení 

Rok 2017 Dotazníkové šetření k dubnu 2018 

Celkový počet Absolvovalo školení Celkový počet Absolvovalo školení 

277 18,5 % 72 26,4 % 

Společnost se aktuálně snaží motivovat své zaměstnance příplatkem 5 % k celkové 

mzdě, což v případě průměrného počtu absolvovaných akcí na jednoho zaměstnance 

není motivující.  

Mým návrhem je zvednout motivační příplatek za školení na 10 % a zpřístupnit školení 

i pracovníkům, kteří pracují u společnosti déle, než jeden rok anebo už na školení byli 

v letech minulých. Školení se účastní také hlavní vedoucí, kteří spadají do stejně 

pojmenované kategorie, nicméně tito vedoucí jsou na školení v roli školitele a příplatek 
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za školení se na něj nevztahuje a za školení dostanou adekvátní odměnu dle pracovní 

smlouvy. 

 Věrnostní příplatek 6.1.4

Odměňovací systém nezohledňuje délku pracovního poměru zaměstnance, ani jeho 

zkušenost. Zaměstnanec, který není v pozici šéfinstruktora, který může být na 

probíhající akci pouze jeden, tak je zařazen buď do výkonnostní skupiny A nebo do 

výkonnostní skupiny B. Nicméně většina zaměstnanců, kteří absolvovali více než 4 

pobyty, jsou již zařazeni do mzdové skupiny A, a tím jejich možný finanční růst končí. 

Výzkum ukázal, že věrnostní příplatek je zaměstnanci jedním z navrhovaných řešení, ke 

zvýšení motivace k výkonu práce. 

Dle statistik z roku 2017 společnost realizovala celkově 91 pobytů v 11 po sobě 

jdoucích týdnech. Jedním z mých návrhů je zavést věrnostní příplatek 5 % ke mzdě 

zaměstnance v případě, že během jedné sezóny absolvuje minimálně 5 pobytů, 

respektive týdnů. Absolvováním 5 pobytů za sezóny by se zaměstnanec zařadil nad 

požadovaný průměr absolvovaných akcí. Důležitou podmínkou je obdržené hodnocení 

na zaměstnance v minimální výši 80 % od vedoucího pobytu. 

V roce 2018 je prozatím nasmlouváno stejný počet akcí jako v roce 2017 a potřeba 

personálu bude přibližně podobná. Pokud by se průměrný počet absolvovaných akcí na 

zaměstnance zvedl na z aktuálních 2,4 na 3,8, tak by byla společnost schopna pokrýt 

nedostatek 47 zaměstnanců z roku 2017, kterému čelila.  

 Jednorázová prémie 6.1.5

Pracovník by pak nadále získal jednorázovou prémii 3200 Kč, v případě, že by 

absolvoval 8 vícedenních pobytů.  

Náklady pro společnost by tak činily 400,- na zaměstnance za jeden absolvovaný pobyt. 

Pokud by zaměstnanec splnil všechny podmínky získání plné výše prémie, překročil by 

tak více než dvojnásobně průměrný počet pobytů, který je třeba absolvovat, aby byly 

personálně pokryty všechny smluvené pobyty při stejném počtu pracovníků jako v roce 
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2017. Pracovník by tak svou odvedenou prací dosáhl dvojnásobně minimálního 

požadavku průměrného zaměstnance. 

  Finanční zhodnocení návrhů 6.1.6

Nový odměňovací systém by zohledňoval zkušenost pracovníka, jeho vzdělání a 

výkonnost během probíhaných akcí. Nejvyšší zvýšení mezd by se týkalo mzdové 

skupiny A, a to z důvodu toho, že pro společnost je žádoucí, aby měla svou 

zaměstnaneckou základnu opřenou právě o zaměstnance s dovednostmi odpovídající 

této mzdové skupině. Momentálně je nejvíce pracovníků zařazeno ve skupině B. 

Tabulka č. 10: Vyčíslení mzdových nákladů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Mzdové náklady 

Mzdová 

skupina 
Navýšení 

V případě 

absolvování 

školení 

V případě 

věrnostního 

příplatku 

V 

případě 

splnění 

všech 

podmínek 

B 10 % 21 % 15,50 % 27,05 % 

A 13 % 24,3 % 18,65 % 29,95 % 

A – hlavní 

vedoucí 
5 % 0 % 10,25 % 10,25 % 

Celkové navýšení mzdových nákladů se očekává o 10-30 % oproti aktuální výši 

v závislosti na již zmíněných aspektech.  

6.2 Pravidelné setkání instruktorů 

Dle výzkumu provedeného mezi bývalými zkušenými zaměstnanci bylo zjištěno, že 

pravidelné školení a setkání bylo pozitivním impulsem pro zaměstnance do budoucna. 

Každé toto setkání se méně zkušení pracovníci mohli přiučit novým věcem od 

zkušenějších, aneb slovy instruktora P.: „K tomu, jak má pak zaměstnanec vést 

teambuilding či zážitkovou akci, když žádnou takovou akci nezažil“.  
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Mým návrhem je uspořádat 2krát během sezóny, respektive během měsíců duben–

červen, jednodenní teambuilding na území města Prahy, přesněji v areálu SQP, kde se 

nachází sídlo společnosti. Vlastníkem areálu SQP je tichý společník ve společnosti 

Sportlines. K dispozici je přilehlý les, sportovní venkovní i vnitřní prostory a zázemí 

baru a kuchyně sportovního centra Squashpoint. 

Náplní teambuildingu by bylo absolvování lanového parku, venkovní problémové a 

důvěrové aktivity, grilování s venkovním posezením. Společnost je schopna všechny 

výše zmíněné aktivity a prostředky zajistit z vlastních zdrojů s využitím svých 

zaměstnanců a majetku, kterým disponuje. 

K realizaci zmíněné akce je potřeba zajistit: 

 3 instruktory, kteří obstarají přípravu všech aktivit, včetně jejich odborného 

dohledu nad nimi, 

 2 zaměstnance SQP pro obsluhu a zajištění občerstvení 

 rezervaci prostorů s dostatečným předstihem. 

Tabulka č. 11: Náklady na teambuilding  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady na teambuilding 

Mzda instruktora 1 200 Kč 

Mzda obsluhy baru 1 000 Kč 

Náklady na pohoštění 150 Kč / účastník 

Celkové náklady na upořádání akce pro 30 účastníků by činily 10 100 Kč. 
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ZÁVĚR 

Cílem pracovní motivace je vytvořit pro pracovníky určitá pravidla a podmínky, za 

kterých zaměstnanec vydává svou energii v souladu se záměrem společnosti. Motivace 

musí být také dlouhodobá, plánovaná a správně řízená, aby neztrácela na účinnosti. To 

vše může plnit účinně zvolený motivační systém společnosti a správné vedení 

pracovníků a může tak přispět k lepšímu pracovnímu výkonu zaměstnanců, jejich 

spokojenosti a prosperitě celé firmy.  

Cílem této práce bylo na základě rozhovorů s bývalými pracovníky přijít na motivační a 

demotivační faktory, které ovlivňovali jejich pracovní výkon a na podněty, které 

zapříčinily jejich odchod ze společnosti. Poté na základě získaných výsledků vytvořit 

dotazník pro aktuální zaměstnance společnosti a zjistit jejich aktuální spokojenost 

s motivačním a odměňovacím systémem.  

Jak vyplynulo z výzkumu, odměňovací systém stanovený společností na rok 2018 není 

pro více než dvě třetiny pracovníků motivující a z historického hlediska nebyl ani 

adekvátně vyvíjen vůči ekonomické situaci v České republice. Dále zaměstnancům 

chybí pravidelná setkání formou teambuildingu, které byly v minulosti realizovány a 

které je motivovali do budoucí činnosti. Tento fakt byl potvrzen i účastí respondentů na 

školení, které dosahovalo pouze jedné čtvrtiny zkoumaného vzorku. Za silnou stránku 

lze považovat, že zaměstnanci shledávají motivační faktor v náplni práce a jsou si 

vědomi nabízených benefitů, které užívají během výkonu práce. 

Pro zlepšení situace jsem navrhl nový odměňovací systém, který zohledňuje všechny 

faktory, které se odvíjejí od zkušenosti zaměstnanců, loajalitě vůči společnosti a jejich 

schopností. Zavedením nového odměňovacího systému může společnost docílit 

dlouhodobější motivace zaměstnanců a adekvátně je tak odměnit za jejich dlouhodobou 

práci a snížit tak aktuální fluktuaci.  
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Příloha č.  1– Rozhovory se zaměstnanci 

Instruktorka A. 

Ahoj, počítáš tedy s tím, že tento rozhovor použiju v diplomové práci a že tvé 

odpovědi budou podléhat anonymitě? 

Ahoj, jo, jasný. 

Pro začátek, jak dlouho jsi pracovala u společnosti? 

No, už je to nějaká doba, přibližně 4 roky, tím mám na mysli 4 jarní sezóny jsem určitě 

odjela. Ne úplně kompletně všechny týdny, ale pobytů jsem odjela hodně. 

A v jakou roli jsi na daných akcích zastávala? 

Převážně jsem byla instruktor, ale párkrát jsem byla i jako hlavas (pozn. Hlavní 

instruktor).  

Jak bys vysvětlila svoji náplň práce?  

No, starala jsem se o program pro děti. Každé ráno jsme si s ostatními instruktory 

připravili aktivity, hry a sporty na blížící se odpoledne, ujasnili jsme si, kde má kdy kdo 

být a tak. Po obědě, kdy jsme dostali děti do péče, jsme připravený program realizovali 

až do večerních hodin. Kdy byly porady a tak dále, to asi nechceš ne? 

Dobrý, takhle mi to stačí. Bavila tě práce s dětmi? 

Jo, moc. Dá se s nimi suprově vyřádit. Popravdě mě zatím tato práce bavila nejvíce ze 

všech, které jsem kdy dělala. 

Motivovala tě tedy náplň této práce k dalším a lepším pracovním výkonům? 

Jako ne vždy bylo posvícení, občas se pobyty také nepovedly, ale kdybych to měla 

shrnout, tak určitě, motivovala. Kolikrát si říkám, zda to ještě nezkusím. 

Dobře, přejdeme dále. Jak jsi se vůbec dozvěděla o takové práci u této společnosti? 

Já jsem dřív pracovala u jiné firmy, kde jsme v podstatě dělali to samé, ale dost věci tam 

fungovalo špatně. Už ani nevím jak, asi nějaký jiný instruktor ze staré práce mi o tom 

řekl. Fakt si nevzpomenu. 

Nevadí. Můžu tvoji odpověď brát, jakože jsi se o společnosti dozvěděla od někoho 

na doporučení? 

Jo, určitě. 

Zmínila jsi, že tam dost věcí nefungovalo, jak si to můžu vyložit? 

Systém, jaký tam byl zavedený byl takový zvláštní. Byly tam dva druhy instruktorů. 

Jedni, co se starali o děti a druzí, kteří jim dělali program. Takový selektování se mi 

nelíbilo. S tím samozřejmě odpovídající odměna. Jezdilo se pouze na jedno místo a pan 

šéf byl, no, byla bych asi sprostá. Celkově i mzdový systém stál za starou belu. 

Kdy, z pohledu průběhu sezóny to přibližně bylo? 

Na začátku jara, jen nějaký pobyty už byly odjetý,  

Teď zpátky ke Sportlines. Byla jsi si vědoma nějakých zaměstnaneckých benefitů? 

Využívala jsi nějaké? 

Tak určitě strava a ubytování. 5x denně jídlo s tím, že obědy i večeře jsou teplé. To 

bych vyzdvihla pro sebe asi úplně nejvíce. Člověku to nastaví dobrou životosprávu a o 

nic se nemusí starat. 
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A nějaké další? 

A tak určitě. Doprava na místo je taky fajn, ač ne vždy to tak je pravidlem.  

Můžu tedy to brát tedy tak, že největším benefitem pro tebe byla strava a 

ubytování zdarma? 

Jo jo 

Napadá tě nějaký benefit, který ti chyběl a přidala bys ho do zaměstnaneckých 

benefitů? 

No, určitě příplatek za odjeté pobyty. 

Myslím tím nepeněžitý benefit, k tomu se teprve dostaneme. 

Nepeněžitý říkáš? Nevím. Teda vím. Vůbec jsme se nedružili jako zaměstnanci. Jednou 

za rok jsme se sešli na grilovačce, kde jsme stejnak dávali zpětnou vazbu se kterou se 

nic neudělalo. To mi nepřijde jako forma teambuildingu. Jestli se můžu vrátit zpět, tak 

z velké části šlo o lidí, kteří tam se mnou jezdili. Jsme firma, která dělá teambuilding 

školám, potažmo i firmám a polovina zaměstnanců žádný teambuilding nezažila. 

Přesuneme se k odměňovacímu systému. Přišel ti nastavený spravedlivě vůči tvé 

osobě? 

Jak se to vezme. Ano i ne. Já si myslím, že na začátku sezóny se nastavili mzdové 

skupiny nějak a rozřazení lidí do nich beru jako spravedlivé. Nicméně mi přijde dost 

nefér, že v době, kdy firma nemá lidi, tak vezme každého, kdo má ruce nohy a nabídne 

mu stejné peníze jako mě. Nakonec to vypadá tak, že já toho člověka musím zaškolovat 

na dané akci, samozřejmě, že za to nic nedostanu a ten člověk při programu je spíš na 

obtíž než, aby přispěl ruku k dílu. 

Byl pro tebe odměňovací systém motivující? 

Popravdě, nebyl. Když nastala taková situace, což se nestalo jednou ani dvakrát, tak 

jsme měla sto chutí se na to vykašlat. 

Jak se odměňovací systém vyvíjel za tu dobu, co jsi pracovala u společnosti? 

No přijde mi, že se každý rok mění, ale v konečném důsledku to na vyplacených 

penězích není vůbec znát. Člověk za odjetý pobyt dostane pořád to stejné. Nicméně je 

pravda, že když jsem začínala, tak ještě žádné výkonnostní skupiny nebyly. Všichni 

měli stejně a měnila se jim jen pohyblivá část mzdy. 

Jaké slabiny byly v odměňovací systému?  

Jak už jsem říkala, lidem sehnaným na posledních chvíli nestačila poslední výkonnostní 

skupina, tak ihned dostali stejné peníze jako instruktoři, kteří dokáží odtáhnout pobyt 

sami a na ty peníze se vypracovali. 

Máš nějaký návrh na zlepšení? 

Popravdě, mě už to může být úplně jedno. Peníze jsou pořád stejné už několik let. 

Člověk není vůbec ohodnocen za to, co umí, jak dlouho je u společnosti. Není nijak 

určeno, kdo patří, do jaké mzdové skupiny a proč. A to, že by se mělo přidat v desítkách 

procent, o tom ani nemluvím. Tyhle peníze člověka neuživí. 

A teď konkrétně k tvému odchodu. Co tě vedlo k tomu, že už jsi přestala jezdit? 

Bylo toho více. Nejen peníze, ač i s těmi penězi se to zvládnout dalo. Spíš mi kolikrát 

peníze nepřišly včas anebo vůbec. Výplatní termín 21. není pro mě ideálně zvolený, 
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ještě k tomu, když mají výplaty občas zpoždění. Hlavně mě štvalo, že nás má být na 

práci třeba 6 a jsme na to 4, protože nejsou lidi. Je to hodně vysilující. Nakonec ani 

nedostaneme adekvátně zaplaceno za odvedenou práci za lidi, kteří nejsou. 

Mluvila jsi o těchto problémech s vedením společnosti? 

Ano. Několikrát a nejen já. Pravidelně dáváme zpětnou vazbu na konci každé sezóny a 

pak skutek utek. Nic se nezmění. 
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Instruktorka K. 

Nazdar, pro začátek se tě zeptám, zda souhlasíš s tím, že tento rozhovor použiju 

k výsledkům diplomky? Samozřejmě tvé odpovědi podléhají anonymitě. 

Určitě, není problém. 

Jak dlouho jsi pracovala u Sportlines? 

Necelé 3 sezóny, jak jara, tak podzimy, takže v podstatě celé roky. 

Na jaké pozici jsi zastávala práci a co bylo tvojí náplní? 

Jezdila jsem nejvíce jako instruktor. Hlavní instruktor jsem byla jednou, a to na malém 

pobytu. Co se náplně týče, tak jsme dětem připravovali program a učili je netradičním 

sportům. 

Zeptám se tě, co tvůj vztah k práci s dětmi? 

Myslím si, že dobrý, děti mám ráda. K tomu jsem studovala volnočasovou pedagogiku a 

nadále se věnuju rekreologii, takže většina mé práce je s dětmi. 

Motivuje tě náplň této práce? 

Určitě. Samozřejmě záleží o jak staré děti se jedná a o jak velké skupiny s jakým 

požadavkem. 

Jak jsi se dozvěděla o možnosti takové práce u téhle společnosti? 

Našla jsem inzerát na FB nebo na internetu, už sama nevím. 

Takže jsi navázala kontakt a jak to probíhalo dál?  

No, z personálního oddělení mi přišel mail, zda můžu od pondělí následujícího týdne, 

v tu dobu byl konec týdne, čtvrtek nebo pátek myslím, odjet na pobyt na Šumavu, tak 

jsem na to kývnula, ač jsem nevěděla pořádně, do čeho jdu. 

Kdy, z pohledu průběhu sezóny to bylo? 

Někdy v průběhu jara. 

A proč zrovna Sportlines? 

V tu dobu jsem o žádné další společnosti nevěděla a přišlo mi to ke studiu jako dobrý 

nápad to zkusit. 

Když vezmu zaměstnanecké benefity firmy, jsou nějaké, které tě ovlivňovaly? 

Samozřejmě strava a ubytování zdarma byly fajn benefity, hlavně se o to člověk 

nemusel starat a i to, že mi v mé poslední sezóně společnost proplácela cestovné z místa 

bydliště. A popravdě, žádného dalšího benefitu si vědoma nejsem. 

Můžeš říct jeden, který byl podle tebe nejlepší?  

Strava zdarma. 

Víš o nějakém benefitu, který ti chyběl, který bys přidala? 

Nevím. Žádný mě nenapadá. 

Byl pro tebe odměňovací systém spravedlivý? 

Spravedlivý spíš ne. Nebyly jasně stanovená kritéria, proč je kdo v jaké výkonnostní 

skupině. 

Motivoval tě? 

Spíš ne, držela mě spíš ta práce. Byl k tomu nějaký peníz navíc, ale člověku to 

postupem času nestačí 

Jak se vyvíjel odměňovací systém za tu dobu, co jsi u společnosti pracovala? 
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Nějaké změny tam byly, ale byly spíš nepatrné. Alespoň jsem je nezaznamenala. 

Shledala jsi nějakou slabinu v odměňovacím systému? 

Myslím si, že mzdy nebyly nastaveny adekvátně práci. Je jedno jestli člověk jezdil celý 

měsíc a na pobytu dělal prd nebo se tam předřel. Na výsledné mzdě to bylo poznat jen 

nepatrně. Dalším bodem je, že výplatní den je až 21. dne následujícího měsíce.  

Máš nějaký tip na zlepšení? 

Posunout výplatní den alespoň na 15. Když se povedlo, že 21. den v měsíci byla sobota, 

tak jsem věděla, že dřív, než v pondělí peníze neuvidím. 

A když bys měla uvést důvody tvého skončení? 

Jak jsem už říkala, člověku ty peníze nestačí. Nicméně spíš jsem si potřebovala najít 

něco stabilnějšího, kde budu mít poblíž svého přítele. 

Mluvila jsi o své nespokojenosti s vedením? 

Popravdě ani ne. Vím, že se peníze řešili pořád, ale nějak jsem do toho nezasahovala. 
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Instruktor M. 

Ahoj, můžu počítat s tvým souhlasem, že tyto rozhovory použiju pro svou 

diplomku a jsi srozuměn s tím, že tvé odpovědi budou anonymní? 

Ahoj, jasný. 

Tak. Jak dlouho jsi pracoval u Sportlines? 

Těžko říct. Začal jsem někdy před 6 lety, vždy jsem jel tak 2–3 pobyty za rok, až 

poslední 2 roky jsem jezdil více. 

Jaká byla náplň tvé práce? 

Jako každý instruktor, staral jsem se o spokojenost dětí, a hlavně o program a dozor. 

Párkrát jsem byl i na nějaké jednodenní akci, tam se to lišilo podle druhu akce, převážně 

jsem obsluhoval nějaké sportoviště. 

A jaký je tvůj vztah k práci s dětmi? 

Dobrý. Je to sranda, ač někdy to stojí dost sil, ale která práce není taková. Když se 

k tomu sejde dobrá parta lidí, tak je to práce hrou. 

Bral jsi práci s dětmi jako faktor, který tě motivoval k výkonu té práce? 

Do jisté míry ano, když jsem jezdíval párkrát do roka, tak ano. Když jsem později jezdil 

skoro neustále, tak už mě to spíš demotivovalo. 

Jak jsi se dozvěděl o této práci u téhle společnosti? 

Známý mě kdysi vzal s sebou na jeden pobyt a přišlo mi to fajn.  

Kdy přibližně to bylo? 

Fuu, v průběhu jara 2012, asi. 

A proč zrovna u téhle společnosti? 

Já jsem žádnou jinou neznal. Dost mi ta nabídka pomohla, nebyl jsem v tu dobu 

v nejlepší situaci, co se bydlení týče. 

Byl jsi si vědom zaměstnaneckých benefitů společnosti? 

Jestli máš na mysli ubytování a stravu zdarma, tak ano. Jak jsem už říkal, v té době jsem 

neměl moc na výběr. Cestovné se začalo proplácet až nedávno, nicméně to byl kolikrát 

porod to z vedení vymámit. 

A který z benefitů tě ovlivňoval nejvíce? 

No určitě strava a ubytování zdarma. Nebo jsou už i jiné benefity? 

Napadá tě nějaký benefit, který bys doplnil ke stávajícím benefitům? 

Určitě proplácení cestovného. Sice se to později zavedlo, ale pro mě pravidelné 

dojíždění z Ústí nad Labem nebylo zrovna levné. A po tom, kdy už se cestovné zavedlo, 

tak kolikrát získat jeho proplacení docela trvalo, a ne vždy se to povedlo. 

Tak a teďka k odměňování. Přišel ti odměňovací systém spravedlivý? 

Když se tak zamyslím, tak ne. V jednu chvíli jsem v nějaké platové třídě, kde nám bylo 

řečeno, že jednou z podmínek je mít odjetý určitý počet pobytů, který jsem samozřejmě 

splňoval. No a pak se potkáš na pobytu s instruktorem, který neví, která bije, je poprvé a 

má stejné peníze. To mě fakt naštvalo. 

Motivoval tě tedy stanovený mzdový systém. 

Ne. 

Vyvíjel se z tvého pohledu odměňovací systém nějak? 
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Jediný vývoj jsem zaznamenal pouze tehdy, kdy se zavedli rozdílné výkonnostní třídy. 

Ale jak jsem říkal, nefungovalo to v praxi, aspoň jak jsem zaznamenal. 

A kdybys měl říct jeho hlavní slabinu? 

Že je nepravdivý nebo nevím, jak jinak to popsat. Píše se něco a ve skutečnosti je to 

jinak. 

A tvé návrhy na zlepšení? 

Myslím si, že příplatek za věrnost by mohl být. Odjel jsem v součtu docela dost pobytů, 

a i mé hodnocení nebylo špatné a pak to na mé výplatě není ani poznat, že jsem 

několikaletý pracovník. 

Proč jsi nakonec přestal jezdit? 

Poslední kapkou pro mě bylo pozdní vyplacení výplaty, opět. Nejenže mi peníze stačily, 

tak akorát na vyžití, ale kolikrát přišly i o několik dní pozdě. Tohle nemám rád. 

Šel jsi se svým problémem za vedením a řešil jsi ho? 

Jo, ale bez výsledku. Buď jsem dostal omluvu, která vlastně nic neřešila anebo ani to 

ne. 
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Instruktorka T. 

Ahoj, nejdřív se tě zeptám, zda souhlasíš s tím, že tento rozhovor bude použit k mé 

diplomové práci? Tvé jméno bude podléhat anonymitě. 

Jo jo, dobře. 

Pro začátek, jak dlouho jsi pracovala u společnosti? 

No, myslím, že 3 roky. 

Co bylo náplní tvé práce? 

Jezdila jsem jako řadový instruktor, nicméně poslední rok mi přišlo, že byla funkce 

šéfinstruktora, který měl práce až až, pak moje, kdy jsem se starala o program a pak 

instruktoři, kteří se na našem programu jen vezli. Ne ani, že by se cíleně nechali 

táhnout, ale spíš jejich nezkušenost jim nedovolila vymyslet program. 

V pozici šéfinstruktora jsi někdy jela? 

Ne, nikdy. 

Co ty a práce s dětmi? 

Do budoucna se tomu chci věnovat. Nejen, že studuji pajdák, ale práce mě fakt baví. Už 

od dětství jsem jezdila na tábory jako účastník a od patnácti jako praktikant, takže 

v tomhle oboru se pohybuji už od dětství, ač je náplní práce trochu něco jiného. 

Takže bereš to jako faktor, který tě motivuje k práci? 

Určitě! 

Jak jsi se dozvěděla u možnosti takové práce u téhle společnosti? 

Na internetu na mě vyskočil inzerát, tak jsem to zkusila. 

A jak proběhlo první navázání kontaktu? 

Psala jsem mail, poté jsem byla pozvána na pohovor a týden na to jsem už byla na 

víkendovém školení, které bylo fajn. 

Kdy přibližně to bylo? 

Školení bylo někdy v pulce dubna, takže chvíli předtím. 

A proč sis zvolila zrovna tuto firmu? 

Já jsem do té doby ani nevěděla, že je více firem, co se tomuto věnuje. 

Byla jsi si vědoma benefitů, které společnost nabízela? 

Jako jó. Ubytování a strava zdarma je super. Školení, které bylo, tak jsem si moc užila. 

Později mi dokonce propláceli i cesty. 

A z benefitů jsi brala jako nejvíce užitečným pro tebe? 

Určitě ubytování a strava. Není moc o čem diskutovat. 

A je nějaký benefit, který ti chyběl? 

Chyběl? Třeba zrovna to školení. Všichni jsme z něho odjížděli natěšeni na pobyty a 

sezóna pak byla suprová. Pak se přestalo dělat pro instruktory, kteří už na nějakém byli 

a už to bylo spíš jen přežívání. Ne, přežívání, to je silné slovo. Zkráceně bylo fajn 

jednou za čas vidět všechny instruktory se stejným zapálením jako ty. 

Teď k odměňování. Přišlo ti spravedlivé to, jak jsi odměňována?  

Ze začátku jo. Následující sezóny ne. 

Motivoval tě odměňovací systém? 
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Jak říkám, první sezónu a pul jsem v tom motivaci našla. Nicméně pak jsem narazila na 

pracovníky, kteří měli placeno stejně jako já a jen se vezli a byli tam jen do počtu, kvůli 

hygieně (pozn. vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti). 

Když se zaměříme na vývoj a změny v odměňovacím systému, zaznamenala jsi 

nějaké? Vyvíjel se? 

Každou sezónu byly změny, dokonce i k lepšímu, nicméně nemyslím si, že byly změny 

dostatečné a motivující. 

Když už jsme u toho, jaká byla největší slabina? 

Asi to, že nebyl motivující.  

A máš nějaký nápad, jak ho upravit, aby pro tebe byl motivující? Ber v potaz min. 

sezónu. 

Určitě bych ho upravila tak, aby lidi motivoval i postupem času, aby byli lidi zaplaceni 

za to, co umí a kolik už mají za sebou. Ne stále stejně. 

A co zapříčinilo tvůj odchod z firmy? 

Bylo toho hodně. Špatná informovanost, peníze. 

Můžeš to rozvést? 

Dobře. Co se týče informovanosti, tak v jeden den mám informace o mém odjezdu 

nějaké, druhé den jiné a třetí den, respektive den před odjezdem zase jiné a kolikrát 

špatně. U peněz mi vadilo, že ať jsem dělala, co jsem dělala, tak jsem se výše dostat 

nemohla. 

Zkoušela jsi o těchto problémech mluvit s vedením společnosti? 

Spíš jen elektronicky, když jsme řešili už daný problém, jinak ne. 
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Instruktor P. 

Ahoj, souhlasíš s tím, že tyto materiály použiju pro diplomovou práci a že každá 

tvá odpověď bude anonymní? 

Jasný. 

Dobře, tak tedy, jak dlouho jsi pracoval u společnosti? 

4 roky. 

A náplň tvojí práce a zastávané pozice? 

První dva roky jsem jezdil jako instruktor, takže jsem dělal program pro děti a následný 

dozor. Poté jsem se stal šéfinstruktorem, což je trochu jiné kafe. 

Co tvůj vztah k práci s dětmi? 

Ten je velmi pozitivní. Dost mě baví pracovat s dětma, sám jsem ještě trochu dítě. 

Motivovala tě tato práce? 

Určitě! Víc než kterákoliv jiná. 

Jak jsi se dozvěděl o možnosti takové práce u téhle společnosti? 

Kamarád se zmínil, že byl jednou na pobytu, ať to taky zkusím, tak jsem do toho šel. 

Kdy a jak jsi navázal kontakt s firmou? 

Elektronicky, během jara a obratem do pár dní jsem byl na pobytu. 

A proč zrovna u této společnosti? 

O další jsem nevěděl, když jsem si pak zjišťoval něco o konkurenci, tak jsem se dočetl, 

že pracujeme v lepších podmínkách než hlavní konkurence. 

Byl jsi si vědom nepeněžních benefitů, které firma nabízí?  

Pokud vím, tak benefity byly jen strava a ubytování zdarma ne? Každý těchto benefitů 

využíval, vlastně ani moc neměl na výběr. 

Kterého z nich si ceníš více? 

Určitě té stravy. Já jím hodně. Hodně a rád. Nocleh je samozřejmě taky fajn. Nejde to 

úplně srovnat tyto dva benefity. 

Byl nějaký benefit, který ti chyběl a doplnil bys ho? 

Vytratili se předsezónní a posezónní setkání. Bylo dobré se s každým vidět, povyprávět 

si, co se komu kde přihodilo a samozřejmě to trochu zapít.  

Byl jsi u společnosti déle, takže odměňovací systém dobře znáš. Přišel ti 

spravedlivý vůči tobě? 

Až když jsem dosáhl na hlavase, tak mi to přišlo spravedlivé. V průběhu sezóny bývaly 

velké čachry kolem peněz pro lidi, kteří byli sehnáni na poslední chvíli. Jako hlavasové 

jsme to měli jasně dané, kolikrát nám chyběl člověk, tak byla nějaká koruna navíc. 

Motivoval tě stanovený mzdový systém?  

Popravdě, já jsem to dělal, protože mě to bavilo. Nejde říct, že jsem to nedělal pro 

peníze, ty jsou také třeba, ale hlavní motivaci jsem v tom neviděl. A kdybych měl 

stanovit peníze, které by mě motivovaly, tak by ty částky byly o něco vyšší. 

Vyvíjel se postupem času odměňovací systém z tvého pohledu dobrým směrem? 

Vyvíjel, ale abych pravdu řekl, tak ti neřeknu jak. 

Shledal jsi za ten čas nějakou slabinu v systému odměňování? 
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No, u mě ani moc ne, spíš u instruktorů. Mrzí mě, že tu jsou lidi, kteří jsou fakt dobří a 

dostanou zaplaceno stejně jako lidi, co byli vzati na poslední chvíli a jsou jen do počtu. 

Napadají tě návrhy na zlepšení?  

Dejme tomu nějaký věrnostní odměny. Jakmile se lidi znají v téhle práci, hned je vše 

jednodušší a práce je radostí. Jen nejsou motivování k tomu jezdit nadále kvůli 

penězům. 

A proč jsi teda vlastně skončil? 

Dost mě štvala práce s informacemi. Ve vedení mi přišlo, že jedna ruka neví, co dělá 

druhá, každý zařizuje vše, a přitom nikdo nic. 

Mluvil jsi o tomto s vedením společnosti? 

Několikrát, a nebyl jsem jediný. Bez úspěchu. 
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Příloha č.  2 – Dotazník 

Ahoj instři, 

chtěl bych Vás poprosit o chvilku Vašeho času, zda byste mi nevyplnili dotazník k mé 

diplomové práci. Z výsledků budu vytvářet návrhy na zlepšení aktuálního motivačního 

a odměňovacího systému ve společnosti. Dotazník je anonymní. Děkuji moc. 

Kuba 

Obecná část 

1) Jaký je tvůj věk?  

a) 18–20 let 

b) 21–22 let 

c) 23–25 let 

d) 26–28 let 

e) 29–30 let 

f) 31 a více let 

2) Jak dlouho pracuješ u společnosti Sportlines? 

a) 1. rok 

b) 2. rok 

c) 3. rok 

d) 4 a více let 

3) Jaké je tvoje nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní 

b) Středoškolské s výučním listem 

c) Středoškolské s maturitou 

d) Vyšší odborné  

e) Vysokoškolské 

4) Jak jsi se dozvěděl o této práci? 

a) Doporučení od známého 

b) Inzerát na internetu 

c) Inzerát na sociálních sítích 

d) Jinak (uveď) ………………… 

5) Jaká je tvoje momentální situace? 

a) Nezaměstnaný 

b) Student 

c) Zaměstnaný 

d) Mateřská dovolená 

6) Jaká je tvá momentální pozice ve firmě? 

a) Instruktor 

b) Šefinstruktor 



XIII 

 

7) Kolik pobytů jsi již absolvoval? 

a) zatím žádný 

a) 1 pobyt 

b) 2 pobyty 

c) 3 pobyty 

d) 4 a více pobytů 

Odměňovací systém 

8) Je pro tebe náplň práce motivací? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Je mi to jedno 

9) Je pro tebe stanovený odměňovací systém na rok 2018 jasný a přehledný? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

10) Je pro tebe odměňovací systém vůči tvé pozici dostatečně motivující? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

11) Jsi spokojen s termínem výplaty dle dohody, tzn. do 21. dne následujícího měsíce? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Je mi to jedno 

12) Co bys na aktuální odměňovacím systému zlepšil? – Prosím napiš (stačí heslovitě) 

 

Systém benefitů a fungování společnosti 

13) Je pro tebe systém benefitů na rok 2018 jasný a přehledný? 

a) Ano 

b) Spíš ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

e) Nevím 

14) Jak jsi spokojený s nabízenými benefity? (přiřaď 1 – 5 bodů dle důležitosti 5 bodů – 

nejdůležitější, 1 bod nejméně důležitý) 

a) Ubytování a strava zdarma 

b) Proplácení cestovného 

c) Možnost rychlého povýšení 

d) Možnost volby místa a data odjezdu 

e) Doprava z Prahy na místo konání akce 

15) Jak jsi spokojený se vzájemnou komunikací personálním oddělením? 



XIV 

 

a) Spokojený 

b) Spíše spokojený 

c) Spíše nespokojený 

d) Nespokojený 

e) Je mi to jedno 

16) Jsi spokojený s obsahem a správností informací? (informace o pobytech, školení 

apod.) 

a) Spokojený 

b) Spíše spokojený 

c) Spíše nespokojený 

d) Nespokojený 

e) Je mi to jedno 

17) Jsi spokojený s včasností informací? (informace o pobytech, školení apod.) 

a) Spokojený 

b) Spíše spokojený 

c) Spíše nespokojený 

d) Nespokojený 

e) Je mi to jedno 

18) Absolvoval jsi školení, ať již letos nebo v minulosti, pořádané společností 

Sportlines? 

a) Ano 

b) Ne 

Vyplň pouze v případě, že jsi u minulé otázky zvolil odpověď „Ano“ 

19) Pokud jsi absolvoval školení, bylo pro tebe přínosem? 

a) Ano 

b) Ne 

20) Motivovalo tě školení do výkonu práce? 

a) Ano 

b) Ne 

 


