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Abstrakt 

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou motivace a odměňování za-

městnanců v bezpečnostní a úklidové službě ARGUS, spol. s r.o. V první, teore-

tické části, čerpám z odborné literatury, kde rozebírám základními pojmy, které 

definují motivaci a odměňování - jak se motivace rozděluje a jaké formy odměn je 

možné zaměstnancům poskytnout.  V praktické části se zaměřím na současný 

systém ve společnosti a formou dotazníků budu zjišťovat, jak jsou zaměstnanci 

spokojeni se současným motivačním a odměňovacím systémem ve společnosti. 

Na závěr této práce vyhodnotím současnou situaci a navrhnu taková opatření, kte-

rá by mohla vést zvýšení spokojenosti zaměstnanců a v jejich zájmu k cílům spo-

lečnosti.  

Klíčová slova 

motivace, odměny, hodnocení pracovníků  

Abstract 

In Bachelor’s thesis concernproblemsassociatedwithMotivation and remuneratio-

nemplyess in Security&Cleaningservice ARGUS, spol. s r.o. Thetheoretical part 

includeallimportantideasfromrelevantliretatureassociatedwith basic termsofmoti-

vation and renumeration. How I canthemotivationdivide and whatkindofremune-

rationprovidewithemployee. Thepractical part has beendirectedatdepictingthepre-

sentsystemofthecompany and carriyngouttheresearch to findoutthesatisfactionwi-

thmotivation’s and remuneration’ssystem in thiscompany. In theconclusio-

nofthisbachelor thesis I recommendstepsthatcouldbetakentowardstheimprovemen-

tofthecurrentstateofemployees in thecompany and could to lead to highersatis-

factionofemployees and theirinterest in company’sgoals.  
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Úvod 
„Významný manažer je absolutně nepostradatelný 

 při řízení svého podniku, avšak pouze tehdy, 
 je-li přítomen.“ 

John Morley 
 

Motivace a odměňování pracovníků je považována za jednu z nejzákladnějších 

činností, kterou mají vedoucí pracovníci v podniku. Zároveň je nedílnou součástí 

k fungování každé společnosti. Pokud je systém motivace a odměňování správně 

nastaven, může to vést k vyšší výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců v podniku. 

Myslím si, že většina pracovníků považuje za nejdůležitější motivační faktor právě 

finanční ohodnocení, které dokáže motivovat k tomu, aby pracovník dosahoval 

vyššího výkonu, který následně vede ke splnění daného požadovaného cíle. 

Obecně by mělo platit, že by se společnost měla starat o to, aby byl systém moti-

vace a odměňování důkladně propracován, a aby zaměstnanec byl stimulován 

k tomu, že bude usilovat o to, aby docházelo ke splnění strategických cílů ve spo-

lečnosti. Pravdou je, že v praxi tomu tak úplně není a dochází k výkyvům, jako je 

například častá změna zaměstnání u pracovníků. To způsobuje nejen vysoké ná-

klady v jednotlivých organizacích, ale i ve státě. V současnosti je na trhu vysoká 

konkurence a je zapotřebí, aby společnost měla správně sestavený systém odmě-

ňování, zaměstnanecké výhody a celkový motivační systém tak, aby byli zaměst-

nanci spokojeni a nedocházelo ke fluktuaci zaměstnanců. Myslím si, že v dnešní 

době se může považovat za velkou konkurenční zbraň fakt, pokud má společnost 

spokojené zaměstnance, kteří se podílí na dosahování nejlepších možných vý-

sledků, které mohou být pro danou společnost přínosem.   

Pro vypracování své bakalářské práce jsem si vybrala bezpečnostní a úklidovou 

společnost ARGUS, spol. s r.o., neboť i já jsem měla možnost 4 roky pracovat na 

pozici recepční v této společnosti.  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se 

na podkapitoly motivace a odměňování, kde jsou vysvětleny základní pojmy, které 

souvisí jak s motivací, tak i s odměňováním. V podkapitole motivace je definován 

samotný pojem, její teorie, typy a pracovní motivace. V podkapitole odměňování je 

vysvětlen také samotný pojem odměňování, dále jsou zde popisovány pojmy 
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k odměňování náležící, jaký má odměňování cíl, jaké jsou mzdové formy a faktory 

odměňování. Poslední částí je vztah mezi odměňováním a motivací. V této části je 

vysvětleno, jak spolu motivace a odměňování souvisí.  

Na teoretickou část bude navazovat část praktická, kde bude představena společ-

nost ARGUS, spol. s r.o., informace o firmě a znázorněna organizační struktura. 

Dále bude v práci představen současný motivační program a systém odměňování 

zaměstnanců ve společnosti. Poté bude následovat sestavení výzkumných otázek 

a následně proběhne dotazníkové šetření, ve kterém budu zjišťovat, jak funguje 

současně nastavený systém motivace a odměňování ve společnosti. Informace 

získané z dotazníkového šetření by my měly pomoci odpovědět na mé výzkumné 

otázky. Na základě zjištěných nedostatků bych poté navrhla vhodná opatření, kte-

rá by mohla vést ke zvýšení spokojenosti zaměstnance, ke zvýšení jeho výkonu, a 

zároveň i ke zlepšení stávajícího systému motivace a odměňování ve společnosti.   
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1 Motivace 
 

Pojem motivace je odvozený z latinského movere– tedy pohybovat, stěhovat. 

(Adair, 2004, s. 14) Jinak vysvětleno, jedná se o něco, co se může uvést do pohy-

bu. Definic, které se vážou k samotnému tématu motivace, existuje spousta, neboť 

každý si tento pojem dokáže definovat poněkud jinak. Nejen z pohledu pozitivního, 

kde například za zlepšení výkonu v práci, nebo dosažení požadovaného úkolu 

v časovém limitu, dostaneme vyšší ohodnocení, ale můžeme mít i negativní moti-

vaci, kde například za nedostatečně odvedenou práci nám může hrozit postih ve 

smyslu stržení platu, nebo ztráty zaměstnání.  Například Šikýř ve své knize Nej-

lepší praxe v řízení lidských zdrojů nám popisuje motivaci tak, že zaměstnanec má 

ochotu vykonávat svou sjednanou práci, dosahuje požadovaných výkonů a reali-

zuje strategické cíle organizace. (Šikýř, 2014, s. 131) Zároveň vypráví o tom, že 

právě tu ochotu, aby člověk pracoval v souladu se svou zjednanou prací a dosa-

hoval požadovaných výkonů, které vedou k realizaci strategických cílů organizace, 

ovlivňují motivy a stimuly. Jinak řečeno – motiv je vnitřní podnět, který působí 

v psychice člověka a působí na jeho jednání a chování v uspokojování jeho po-

třeb. Stimul je vnější podnět, který působí na psychiku člověka a udává směr 

v jeho chování a jednání, kterým se snaží dosáhnout požadovaného výsledku. 

(Šikýř, 2014, s. 131) V knize Psychologie práce, kde autorem je John Arnold a 

kol., se uvádí, že neexistuje jediná správná definice pro motivaci, a že už samotné 

slovo nám poskytuje jakési samotné vodítko. „Kdybychom použili mechanickou 

analogii, motivační síla nastartuje stroj a udržuje jej v chodu. Ve světě práva je 

motiv důvodem nějakého činu. Je tedy zřejmé, že motivace se týká faktorů, jež 

nás nutí chovat se určitými způsoby a skládá se ze tří složek:  

 Směr: co se osoba snaží udělat; 

 Úsilí: jak moc se osoba snaží; 

 Přetrvávání: jak dlouho se osoba snaží.“ (Arnold a kol., 2007, s. 302)  
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Mimo jiné, s motivací jsou spojeny i termíny a jim přiřazené vlastnosti, které slouží 

jako užitečné vodítko a manažeři je dnes využívají. Jedná se například o termíny: 

přístup k práci (energie), orientace na práci (pracovní nasazení), úsilí (houževna-

tost), vůle (rozhodnost), nadšení (přesvědčivost), vyrovnanost osobnosti, loajalita, 

cílevědomost, chuď do práce, aj. (Adair, 2004, s. 15) 
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1.1 Typy motivace 
Typy motivace jsou rozděleny do dvou základních - na vnitřní a vnější. Jejich jed-

notlivé fungování vysvětlují samotné teorie motivace. K pracovní motivaci se může 

dojít dvěma cestami. V té první motivují lidé sami sebe, a to tak, že vykonávají 

práci, nebo jim je přidělena tak, že uspokojuje jejich potřeby, nebo se od ní očeká-

vá plnění svých cílů. Ve druhé jsou lidé motivování právě managementem, nebo 

jsou monitorování a působí na ně právě metody, jako je odměna, povýšení, po-

chvala, aj. (Armstrong, 2015, s. 220)  

 
Vnitřní motivace  
Popisuje takové faktory, které si vytváří sám člověk, a které ho ovlivňují tak, že se 

chová nějakým způsobem, anebo mu udávají směr, kterým se následně vydává. 

Do tohoto sektoru spadá faktor odpovědnosti, a to znamená, že jistá práce je pro 

člověka důležitá a má kontrolu nad jeho možnostmi. Dále autonomie, tzv. volnost 

vykonávat, příležitost, kdy může využívat a rozvíjet své dovednosti a schopnosti, 

může mít možnost postupu v samotné hierarchii pracovních funkcí a dosáhnout 

svého vysněného úspěchu, nebo vytoužené kariéry. Sandel (2012, s. 122) tvrdí, 

že „když se lidé zapojí do činnosti, kterou považují za opravdu smysluplnou a pří-

nosnou, potom nabízené peníze mohou oslabit jejich motivací tím, že vytěsní je-

jich vnitřní zájem a odhodlání.“ 
 
Vnější motivace  
Vnější motivace vychází z toho, že lidé jsou motivováni managementem. Patří 

sem jak odměny, tak i tresty. Mezi odměny se řadí například povýšení, zvýšení 

mzdy, nebo udělení pochvaly. Naproti tomu do trestů zařazujeme vyjádření kritiky, 

disciplinární řízení, odebrání nenárokové složky mzdy. Jedná se ve skutečnosti o 

to, co se dělá pro člověka, aby byl motivován.  (Armstrong, 2015, s. 220) Zároveň 

vnější motivátory nemusí působit dlouhodobě a zároveň mohou mít okamžitý a 

jasný účinek. Vnitřní motivátory, týkající se kvality pracovního života, mají naproti 

vnějším motivátorům, dlouhodobý účinek a jsou hlubší, neboť jsou součástí lid-

ského života. Nejsou lidem podsouvány z vnějšího prostředí, jako je to například 

s pobídkovými odměnami. (Armstrong, 2015, s. 2019) 
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1.2 Teorie motivace 
Tato podkapitola se bude zabývat teoriemi motivace, neboť teorie motivace ovliv-

ňují přístupy k motivaci. I přes to, že existuje spousta motivačních teorií, mezi nej-

více známé teorie se řadí – Maslowova teorie potřeb, Herzergova motivačně- hy-

gienická teorie, McGregorova teorie X a teorie Y, Alderferova teorie ERG, McClel-

landova teorie potřeb. (Šikýř, 2014, s. 133) 

Podle Steerse a kol. (2004, s. 379) původní záznamy prochází k poznání a po-

chopení motivace lidí z dob řeckých filozofů a zaměřují se v první řadě na pojetí 

hédonismu (požitkářství), kdy samotné dosahování požitků je považováno za klí-

čovou hybnou sílu chování člověka. Zhruba v polovině 20. století se zásluhou 

představitelů behaviorálních věd začaly prosazovat teorie zaměřené na obsah (te-

orie potřeb). V 60. – 70. letech 20. století se objevily a začaly prosazovat také teo-

rie zaměřené na proces, jako je například teorie očekávání, teorie posilování, aj. 

(Steerse a kol., 2004, s. 379 in Armstrong, 2015, s. 319) Poslední jmenovanou te-

orii je teorie instrumentality, tedy teorie zaměřená na odměny, nebo tresty, jinak 

také řečeno politika cukru a biče. Tato teorie má sloužit k tomu, aby se člověk 

choval a také konal žádoucím způsobem. (Adair, 2004, s. 19)  

 
Teorie instrumentality 
Tato teorie se opírá o to, že nejlepší cesta pro utváření chování je odměna a trest. 

Jinak řečeno, spoléhá se na to, že pokud tresty a odměny budou přímo souviset 

s výkonem člověka, mělo by ho to motivovat k práci, a vyplácení odměn bude zá-

viset tedy na efektivním výkonu. (Armstrong, 2015, s. 219) O tuto teorii se opírá 

Frederick W. Taylor, neboť tato teorie vychází z vědeckého řízení, a napsal: „Je 

nemožné přimět dělníky, během jakkoli dlouhé doby k tomu, aby pracovali usilov-

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

zvýšení jejich mzdy.“ (Taylor, 1911, s. 121 in Armstrong, 2015, s. 219) Do této teo-

rie spadá právě teorie „cukru a biče“ – jedná se o nejen nejstarší, ale také o nej-

rozšířenější teorii na světě. Adair (2004, s. 20) tuto teorii ve své knize popisuje: 

„Tradiční teorie cukru a biče předkládá dva „motivy“, které můžeme použít – od-

měnu nebo nějaké lákadlo, na jedné straně a strach z následků na straně druhé. 

Jde o vnější stimuly, kterým zvířata zřejmě rozumějí. Jenže teorie cukru a biče 

funguje jen do určité míry jako analogie, o kterou se opírá.“ (Adair, 2004, s. 20) 



12 

Zároveň vypráví o tom, že člověk spoléhá také na třetí možnost, a tou je, že je 

schopný ve druhých lidech stimulovat celou řadu podnětů, které budou mít mini-

mum společného s hledáním materiálních odměn, nebo se strachem z bolesti. 

(Adair, 2004, s. 20) 

 
Teorie zaměřené na proces 
Armstrong ve své knize popisuje tyto teorie jako takové, které zdůrazňují psycho-

logické procesy, nebo síly, které jsou zaměřeny jak na motivaci, tak i na základní 

potřeby. Tyto teorie se jinak nazývají kognitivní, zkoumají to, jak člověk vnímá pra-

covní prostředí a způsob, jak ho interpretuje a chápe. Tyto teorie bývají také více 

užitečné než teorie potřeb, neboť jsou považovány za užitečnější vodítko. Patří 

sem:  
 očekávání (expektační teorie); 

 dosahování cílů (teorie cíle); 

 pocity spravedlnosti (teorie spravedlnosti).  (Armstrong, 2015, s. 224) 

Teorie očekávání  
Teorie očekávání, nebo také jinak Vroomova teorie. Tuto teorii zkoumal Victor 

Vroom v roce 1968, který klade důraz na průběh motivace. Je založena na třech 

základních prvcích, a to: valence, instrumentalita a expektace. Význam valence 

spočívá v přesvědčení, že daný cíl je atraktivní. Instrumentalita značí, že odměny 

jsou dosažitelné a expektace poukazuje na to, jak reálné je dosažení cíle. 

(Armstrong, 2015, s. 223) Obecně by se dalo teorii očekávání pojmout tak, že 

předtím, než se člověk k něčemu odhodlá, položí si otázku, zda mu to za to stojí. 

Například, pokud chce zaměstnanec dosahovat kariérního růstu, měl by si uvě-

domit všechna svá pro a proti. Pro může znamenat to, že zaměstnanec sice do-

sáhne povýšení a bude lépe finančně ohodnocen, ale na druhou stranu proti může 

znamenat čas, který tomu musí věnovat na úkor svým koníčkům, nebo svým blíz-

kým.  
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Teorie dosahování cílů 
Tato teorie byla formulována autory G. P. Lathamem a E. A. Lockem v roce 1979. 

Je založena na principu stanovení cíle a na tom, jakým způsobem je ovlivňována 

podniková praxe, aniž by si to zaměstnanec mnohdy plně uvědomil. Popisuje, ja-

kým způsobem může cíl ovlivnit chování neboli jednánía pracovní výkon. Jinak ře-

čeno, pokud je cíl správně formulovaný, může ovlivňovat chování zaměstnance, 

neboť dochází k tomu, že mobilizuje jeho úsilí, probouzí v zaměstnanci výdrž, 

usměrňuje jeho pozornost, a nakonec dochází ke zlepšení rozvojové strategie. 

(Tureckiová, 2004, s. 67) 

 
Teorie spravedlnosti 
Touto teorií se zabýval John Stacey Adams v roce 1965. Její základ tvoří tyto hle-

diska:  

 motivační síla zde znamená uvědomění si nespravedlnosti, neboť nespra-

vedlnost znamená demotivující účinek; 

 nedoplacení neboli negativní nespravedlnost – jejímž důsledkem je pocit 

nespravedlnosti 

 přeplacení neboli pozitivní nespravedlnost – znamená, že člověku přináší 

pocit viny (Maxa, 2011, s. 220) 

Jinak řečeno, princip teorie spravedlnosti spočívá v tom, že zaměstnanec porov-

nává to, jak je s ním ve společnosti zacházeno v porovnání s ostatními zaměst-

nanci. Zároveň Adams podporuje myšlenku, že zaměstnanec posuzuje spravedl-

nost své odměny (jinak řečeno výstupy) na základě vztahu ke své kvalifikaci, nebo 

svému úsilí (vstupy), a zároveň porovnává výstupy a vstupy s ostatními zaměst-

nanci. Pakliže se potvrdí, že poměr vstupy/výstupy není příznivý, znamená to pro 

ně, že odměna je nespravedlivá. Teorie spravedlnosti je z hlediska morálky, anebo 

výkonu je tedy považována za velmi podstatný proces. (Armstrong, 2015, s. 225) 
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Teorie zaměřené na obsah  
Do těchto teorii se řadí takové, které dokáží identifikovat faktory, které jsou spjaty 

s motivací. Řadí se sem autoři – Maslow, Herzberg, Alderfer, McClelland, aj. Tito 

autoři vychází z přesvědčení, že s motivací jsou spjaty potřeby. Tvrdí, že neuspo-

kojená potřeba vyvolává napětí, z kterého následně vychází nerovnováha. K tomu, 

aby se mohla obnovit rovnováha, je potřeba stanovit si cíl, uspokojit potřebu a zvo-

lit si chování, které bude vést k tomu, aby bylo dosaženo stanoveného cíle, a aby 

došlo k uspokojení potřeby. Neuspokojené potřeby tak motivují k chování. 

(Armstrong, 2015, s. 220)  

 
Maslowova teorie potřeb 
Z anglického Maslow’s Pyramid ofNeeds – jedná se o hierarchii lidských potřeb, 

kterou definoval americký psycholog Abraham Maslow v roce 1943. Maslow byl 

psycholog zaměřený humanistickým směrem, který své myšlenky aplikoval 

v pracovní psychologii. Dle Abrahama Maslowa jsou lidské potřeby rozděleny 

v hierarchické struktuře do celkem pěti tříd.  

1. Fyziologické potřeby – potřeba pití, jídla, sexu, tj. nejprimitivnější a nejzá-

kladnější lidské potřeby; 

2. Potřeba bezpečí – potřeba fyzického a psychického bezpečí, tj. předvída-

telné a neohrožující prostředí; 

3. Potřeba sounáležitosti – potřeba citu sounáležitosti s jinými jednotlivci a 

skupinami jednotlivců; 

4. Potřeba úcty – potřeba cítit se respektován a uznáván samým sebou a vý-

znamnými lidmi; 

5. Potřeba sebeaktualizace (seberealizace) – potřeba naplnit svůj potenciál, 

rozvíjet a vyjádřit své schopnosti. (Arnold a kol., 2007, s. 305)  
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Obrázek 1 – Maslowova pyramida potřeb (HÁLEK, Vítězslav. halek.info [online]. [cit. 24.1.2017]. Dostup-
ný z WWW: http://halek.info/)  

Šikýř popisuje tuto potřebu z pohledu zaměstnání a vysvětluje, že zaměstnavatel 

se musí v první řadě zaměřit u zaměstnance na potřeby nižších úrovní, jako je 

perspektivní zaměstnání, příznivé pracovní prostředí, spravedlivý výrobek, apod., 

pro to, aby se mohly uspokojit potřeby na úrovních vyšších, a tedy funkční postup, 

nebo odborný rozvoj. Díky tomuto se může zvýšit motivace zaměstnanců 

k vykonávání sjednané práce a dosažení požadovaného pracovního výkonu. (Ši-

kýř, 2014, s. 133) Jako klíčový poznatek se může uvést, že „teorie potřeb jsou in-

tuitivně přitažlivé a poskytují možná vysvětlení pro určité lidské chování, ale vý-

zkum ukazuje, že jejich využití v pracovním prostředí je obtížné.“ (Arnold, 2007, s. 

305) 

 
Herzbergova motivační teorie dvou faktorů  
Z anglického Herzberg’sTwoFactorMotivationtheory – zde se jedná o teorii dvou 

motivačních faktorů, kterou zformuloval Frederick Herzberg v roce 1959. Tato teo-

rie rozlišuje dva faktory, a to faktor nespokojenosti (tzv. hygienické faktory) a faktor 

spokojenosti (tzv. motivační faktory). Do hygienických faktorů se řadí takové fakto-

ry, jako jsou pracovní prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní 

doba, nebo jistota zaměstnání, pracovní vztahy, nebo spravedlivý výdělek, apod., 

jedná se tedy o vnější faktory. (Šikýř, 2014, s. 133) Armstrong ve své knize popi-
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suje hygienické faktory jako takové, které se týkají kontextu práce. Zařazuje sem 

mzdy i pracovní podmínky. Tvrdí, že hygienické faktory jsou spjaty s prevencí ne-

spokojenosti s prací a prostředím, a také to, že mají nepatrný vliv na pozitivní po-

stoje k práci. Jako příklad Armstrong uvádí: „Nedostatečná nebo nespravedlivá 

mzda může vyvolat nespokojenost, ovšem její řádné vyplácení nevede k trvalé 

spokojenosti.“ (Armstrong, 2015, s. 221) Mezi motivační faktory se řadí například 

významnost a obsah práce, autonomie práce a osobní rozvoj, nebo funkční po-

stup, aj., jedná se tedy o vnitřní faktory. Povaha vnitřních faktorů vyvolává spoko-

jenost a tyto faktory působí pozitivně. Důsledkem vnitřních faktorů je to, že působí 

tak, že lidé nejsou nespokojeni ani spokojeni – znamená to, že působí na motivaci 

neutrálně. Z pohledu zaměstnavatele a zaměstnání to znamená, že se zaměstna-

vatel musí pokusit o to, aby měl zaměstnanec příznivé pracovní podmínky, tedy 

pracovní dobu, BOZP, pracovní vztahy, jistotu zaměstnání apod. Je to z toho dů-

vodu, aby se nestalo, že by zaměstnanci měli být nespokojeni. Až poté se za-

městnavatel snaží usilovat o zvýšení motivace, aby mohli vykonávat sjednanou 

práci a dosahovat požadovaného výkonu, osobního rozvoje, funkčního postupu, 

aj. (Šikýř, 2014, s. 133 – 134)  

 
McGregorova teorie X a teorie Y 
Z anglického McGregor’s XY Theory – původce této teorie je DouglasMcGregor, 

který tuto myšlenku zveřejnil v roce 1960. Tato teorie se opírá o myšlenku, že 

chování zaměstnanců v procesu závisí především na jejich individuálním přístupu. 

V této teorii se nabízí dva odlišné způsoby k řízení zaměstnanců, neboť se rozlišu-

jí i dva rozlišné profily. (Šikýř, 2014, s. 134)  

 

Teorie X  
Tato teorie popisuje zaměstnance, kteří mají negativní přístup k práci, nejsou sami 

iniciativní, nemají přirozený přístup k práci, snaží se vyhýbat odpovědnosti a rea-

gují obtížně na případné změny. Zaměřují se jen na vlastní zájmy a berou práci 

spíše jako povinnost. Tento typ zaměstnanců musí být do práce nucen, to zname-

ná, že zaměstnavatel má direktivní styl řízení (tzn. na základě příkazů a zákazů). 

Motivovat chování takového zaměstnance znamená použít především peněžní 

formy odměny, jinak řečeno základní mzdové formy, které jsou spojovány 

s dosažením krátkodobých cílů. (Šikýř, 2014, s. 134) 
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Teorie Y 
Armstrong (2015, s. 244) popisuje: „McGregor vytvořil teorii integrace (teorie Y), 

která zdůrazňuje význam respektování potřeb organizace i jedince a význam vy-

tváření podmínek, které sladí tyto potřeby tak, aby členové organizace mohli spo-

lečně usilovat o úspěch organizace a podílet se i na jejich výnosech.“ Teorie Y 

pracuje s předpokladem, že zaměstnanec je samostatný, přistupuje ke své práci 

odpovědně a má k ní přirozeně pozitivní vztah. Dokáže pracovat samostatně, ne-

má problém zvládat změny, které nastanou a nemusí se nechat do práce nutit. 

Tento typ zaměstnance pro uspokojení svých potřeb musí dostat příležitost, mohl 

využít své schopnosti, kterými by své potřeby uspokojil. Zaměstnavatel k řízení 

zaměstnance uplatňuje demokratický styl řízení. Znamená to, že zde platí spolu-

práce a dohoda. Motivování takového zaměstnance vyplývá z nepeněžní formy 

odměny – jinak řečeno – jeho osobní rozvoj, růst, posilování pravomocí, aj. (Šikýř, 

2014, s. 134)  

 
Dále Šikýř ve své knize popisuje tuto teorii z pohledu zaměstnání. A to, že za-

městnavatel musí ve svém stylu řízení používat takové metody, které se odvíjí od 

konkrétní situace, a to nejen z hlediska podmínek a požadavků k vykonávané prá-

ci, ale i k motivaci a schopnostem daného zaměstnance. Pro to, aby zaměstnanec 

dosahoval požadovaného výkonu je zapotřebí:  

 vhodná pracovní náplň; 

 příznivé pracovní podmínky; 

 přátelské pracovní vztahy. (Šikýř, 2014, s. 134) 
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1.3 Pracovní motivace 
Základ pracovní motivace spočívá ve vztahu člověka k jeho práci. V souvislosti 

s motivací není pracovní činnost pouze zdroj obživy. Zároveň se jedná o prostře-

dek, který přináší uspokojení ze sociálního postavení, dosažených výsledků, nosi-

tele prestiže, průběhu práce a sociálních vztahů, které jsou spojeny s výkonem 

dosahovaným v činnosti. V neposlední řadě nesmíme opomenout také na oceně-

ní, která se dostávají pracovníkům v týmu. (Štikar a spol., 2003, s. 107) 

Zdroje individuální pracovní motivace jsou rozděleny do čtyř základních skupin:  

1. motivace založená na zajímavosti práce, možnosti uplatnit vlastní schop-

nosti, dosáhnout určitého výsledku nebo překonat překážky (tj. vnitřní moti-

vace); 

2. motivace, která spočívá na získání finanční odměny (tj. vnější motivace); 

3. motivace, která je založena na osobní pověsti, či odporné reputaci; 

4. motivace, která spočívá na společenském poslání práce. (Urban, 2008)  

Ve vnitřní motivaci působí zdroj, který pracovníkovi má přinést potěšení z práce, 

radost, příjemný pocit a samotná práce by ho měla bavit. Pracovník by měl být 

ochotný pracovat s chutí na svém zadaném úkolu a měl by se lehce vyhýbat těm 

úkolům, o kterých ví, že ho bavit nebudou. Zaměstnavatel by měl vidět, že vnitřní 

motivace hraje u pracovníka zásadní roli a měl by se snažit klást na tuto část dů-

raz a podporovat zaměstnance. Zároveň se do vnitřní motivace také zařazuje 

sklon k náročným úkolům a rozvíjení svých vlastních schopností. Naopak neefek-

tivně může působit, když zaměstnavatel zadá takový úkol, který není příliš nároč-

ný, nebo působí nedostatečně kvalifikovaně. Naproti tomu vnější motivace je jinak 

označována jako finanční. Jedná se o takové zdroje, jako je plat, odměna, za-

městnanecká výhoda, aj. Hlavní myšlenku značí to, jak velkou výši odměny přine-

se splněný úkol, nebo zadaná práce. Patří sem i očekávání odměny za práci vy-

konanou navíc, nebo to, jak zaměstnanec uvažuje nad tím, kolik by si měl vydělat, 

často hovoří o svém majetku a majetku ostatních a sleduje, kolik si vydělají i 

ostatní zaměstnanci. K motivaci těchto pracovníků složí například veřejná pochva-

la a uznání, či přidělení nějakého projektu, který bude něčím významný a bude 

ukazovat na to, jakou má velkou hodnotu. Naopak neefektivně v tomto případě by 

mohla působit případná kritika, kterou není pro takového zaměstnance lehko při-

jmout. (Urban, 2008) Správně motivovaný pracovník se pozná podle toho, když se 
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u něj vidí efektivní motivace v jeho systematické a cílevědomé pracovní činnosti. 

„Pracovní motivace vyjadřuje přístup člověka k práci a ke konkrétním pracovním 

úkonům, to znamená, že vyjadřuje konkrétní podobu jeho pracovní ochoty.“ 

(Bedrnová, Nový, 2004, s. 262) Většinu těchto motivací lze shrnout prakticky do 

dvou základních skupin. Jedná se tedy o skupiny:  

1) První skupina: řadí se sem takové skupiny, které člověka pohání k tomu, 

aby byl motivovaný k vykonávání své práce – auto takové skupiny se snaží 

o identifikaci lidských potřeb, jejich vztahů a preferencí apod. Zároveň tyto 

teorie mají jednoduchou strukturu, bez obtíží se dají praktikovat v lidském 

životě a jsou srozumitelné. Patří sem například Maslowovo pojetí hierarchie 

potřeb, nebo Herzbergovadvoufaktorová motivační teorie, aj.  
2) Druhá skupina: zde se řadí modely, které jsou více dopodrobna zaměřené 

na teoretické vysvětlení pracovní motivace. K nejznámějším teoriím v této 

skupině patří Vroomova teorie očekávání, Porterova a Lathamova teorie 

výkonů a spokojenosti, nebo třeba Adamsova teorie spravedlnosti, aj. 

(Štikar a spol., 2003, s. 102 – 106)  

Dále je třeba zmínit, že pracovní motivace pracuje na základě mechanismu vnitř-

ního závazku, který souvisí s akceptováním cílů, stejně jako zpětná vazba, která 

souvisí s korekcí chování a změnou strategií, které vedou k plnění úkolů. 

Z praktického hlediska lze říct, že tato výše uvedená teorie pracovní motivace je 

propojena s koncepcí řízení dle cílů, která je známá z 60. let minulého století. 

(Armstrong, 1999 in Štikar a spol., 2003, s. 106) 
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2 Odměňování pracovníků 
Strategie odměňování pracovníků pojednává o tom, jak skutečně ocenit pracovní-

ka za jeho výkon a motivovat ho k tomu, aby prováděl svou sjednanou práci a do-

sahoval požadovaných výkonů. (Šikýř, 2014, s. 116) Odměňování pracovníků mu-

sí být v souladu s pracovněprávními předpisy, které jsou v souvislosti s ohledem 

na hospodářský výsledek. Dále popisuje, že odměňování umožňuje: 

 získat a stabilizovat schopné a motivované zaměstnance; 

 nastavit zákonné a konkurenceschopné rozdíly v odměnách zaměstnanců; 

 zajistit efektivní řízení nákladů práce a financování systému odměňování. 

(Šikýř, 2014, s. 117)  

Pracovník by měl být seznámen s tím, jakou filozofii odměňování, jaké postupy a 

formy firma využívá. Základní principy odměňování musí být schváleny vrcholo-

vým vedením, a to na základě doporučení ze strany interních specialistů, anebo 

externích poradců. Na zvýšení efektivity těchto zásad by se měli podílet také čle-

nové organizace. Všichni by měli být zároveň seznámeni s tím, co je podstatou 

odměňování, jaké jsou základní principy a postupy odměňování. (Armstrong, 

2015, s. 414) Systém odměňování zaměstnanců zahrnuje nepeněžní i peněžní 

systém odměn. K peněžní formě odměn se zařazuje – mzda, plat, odměna 

z dohody, aj. Do nepeněžního systému se zařazuje motivující pracovní úkol, flexi-

bilní pracovní režim, lepší pracovní prostředí, přátelské bezkonfliktní pracovní 

vztahy, zaměstnanecké výhody apod. (Šikýř, 2014, s. 117) Podle webu 

www.podnikator.cz je odměna pro pracovníka jedním z klíčových parametrů 

v pracovním poměru. Do odměňování zpravidla spadají dvě základní složky, jedná 

se o mzdy a benefity, to vždy znamená něco navíc. Mezi benefiční složky patří 

například jazykové kurzy, mobilní telefon, osobní automobil, notebook, volná pra-

covní doba, aj. Na odměňování se může přihlížet z různých druhů pohledu. Může 

se jednat o odměňování na základě hodnocení prací, na základě schopností, nebo 

z hlediska výkonového odměňování. (Urban, 2008) 
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2.1 Mzda, plat, odměna 

Mzda  
Pojem mzda znamená peněžité plnění, jinak řečeno naturální mzda. Je poskyto-

vaná zaměstnavatelem zaměstnanci za odvedenou práci. Mzdu dostává zaměst-

nanec v pracovním poměru, určuje se podle složitosti, odpovědnosti, obtížnosti 

pracovních podmínek a dosahovaného pracovního výkonu a je vymezena zákoní-

kem práce. (Šikýř, 2014, s. 117) Může obsahovat i další složky odměn, jako jsou 

například bonus za uzavření nadstandardního obchodu, délku pracovního poměru, 

zvláštní výkon týmu, podíl na hospodaření firmy, aj. (Podnikator.cz, 2016) Mzda je 

sjednaná ve smlouvě, a je stanovená vnitřním předpisem, nebo mzdovým výmě-

rem před začátkem výkonu práce, za kterou tato mzda přísluší a je splatná po vy-

konání práce, nejpozději však v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, ve 

kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu, nebo některou její složku. Zaměstna-

vatel má povinnost tuto mzdu vyplácet zaměstnanci v zákonných penězích. (Šikýř, 

2014, s. 118)  

 
Plat 
Plat dostávají ti zaměstnanci, jejichž zaměstnavatelem je stát, územní samo-

správný celek, státní fond, nebo příspěvková organizace. Jinak řečeno – plat po-

skytují zaměstnavatelé těm zaměstnancům, kteří jsou ve veřejných službách. Zá-

roveň jejich činnost je financována z veřejných zdrojů. V zákoníku práce jsou tedy 

uvedeny předpisy, k nimž jsou vázaná pravidla pro odměňování platem, a od nichž 

se nelze odchýlit, (Šikýř, 2014, s. 118)  

 
Odměna  
Jedná se o odměny, které jsou za práci konanou na základě dohody o provedení 

práce, anebo dohody o pracovní činnosti, kde náleží odměna z dohody. Jedná se 

tedy o dohody, které jsou vykonávané mimo pracovní poměr. (Zákon č. 65/1965 

Sb., Zákoník práce)  

Na webu www.haygroup.com podle článku StrategicRewardPrograms se popisují 

strategické programy odměn - každá firma ví, že je důležité nabídnout svému za-

městnanci správný plat. 
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Účinné základní mzdové systémy mohou pomoci organizacím:  

 sladit odměny s individuální a týmovou výkonností, jakož i pracovní kulturou  

 poskytnou jasný rámec pro správu profesního rozvoje  

 zajistit, že role v rámci organizace jsou účinně diferencované a vyrovnané  

 nabízet věrnostní programy, které poskytují paritu mezi zaměstnanci a 

umožňují spojení mezi systémy řízení výkonností, a tím, jak jsou zaměst-

nanci vyplácení (Strategic Reward Programs, 2014) 

Mzdové formy 
Jakým způsobem se mzdy aplikují, není stanoveno nijak zvlášť žádným právním 

předpisem. Platí zde odlišné postupy a zásady pro stanovení mzdy, neboť aplika-

ce vychází z běžné praxe. Zároveň ale platí, že zaměstnavatel, byť může používat 

vlastní mzdové formy dle své vlastní strategie, musí dodržovat a uznávat zásady, 

které platí pro odměňování za práci, a které jsou ustanoveny v zákoníku práce a 

v prováděcích předpisech. „Mezi hlavní mzdové formy se řadí: časová mzda, úko-

lová mzda, podílová mzda, smíšená mzda, provize, prémie, osobní ohodnocení, 

podíl na výsledcích hospodaření apod. “ (Šikýř, 2014, s. 118 – 119)  

Doklad, který zaměstnavatel vystavuje pro každého zaměstnance, se nazývá 

mzdový list. Doba platnosti tohoto dokladu je po dobu jednoho roku. Obsahuje zá-

kladní informace, jako jsou jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, a dále obsahuje 

informace, jako jsou údaje o počtu odpracovaných hodin, výše hrubé mzdy, soci-

ální pojištění, úlevy na daních, aj. (ministerstvofinancí.cz, 2014) Mzda, jako celek 

se rozděluje na dvě základní složky. Jedná se o pevnou složku (smlouva o pra-

covním poměru dohodnutá mzda) a pohyblivou složka. Do pohyblivé složky se řa-

dí například prémie, osobní ohodnocení, nebo příplatky za různé odměny a jsou 

udávány v procentech. Tato pohyblivá složka slouží k tomu, aby byl zaměstnanec 

lépe motivován. Pokud se mluví o příplatkách, jedná se o to, že „příplatky jsou ja-

ko jediná část pohyblivé složky mzdy povinné.“ (ministerstvofinancí.cz, 2014) Tyto 

příplatky se udělují, například pokud zaměstnanec pracoval na noční směně, nebo 

o víkendech a svátcích, nebo pokud pracoval přesčas, či ve ztížených pracovních 

podmínkách, aj. Vyplývají ze zákona, smlouvy, vnitřního nebo mzdového výměru. 

(Šikýř, 2014, s. 122) 
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Časová mzda 
Jedná se o nejpoužívanější formu mzdy. Není možné tuto formu mzdy využívat 

jinak než za práci, která je vykonávaná na základě hlediska času. Je zde velmi 

malý motivační faktor, a proto ho zaměstnavatelé kompenzují ve smyslu prémií, 

výkonnostních odměn, aj. Tyto formy se mohou stanovit podle vnitřních mzdových 

předpisů, protože se jedná o tzv. pohyblivé složky mzdy, a mají za úkol motivovat 

zaměstnance k lepšímu výkonu. (epravo.cz , 2001) Šikýř tuto formu mzdy popisuje 

jako základní a univerzální, která je využívána nejen v hlavních řídících, ale i 

v pomocných procesech. Obvykle se uplatňuje hodinová, anebo měsíční časová 

mzda. (Šikýř, 2014, s. 119) Dále Šikýř popisuje, že „pokud zaměstnanec neodpra-

cuje celý měsíc, ať už z důvodu dovolené, nebo dočasné pracovní neschopnosti, 

aj., dostává poměrnou měsíční část mzdy (měsíčního mzdového tarifu.“ (Šikýř, 

2014, s. 119)  

 

Úkolová mzda  
Jedná se o základní mzdovou formu, kde se její výše odvíjí od počtu jednotek za 

vykonanou práci. Tato forma mzdy se používá především ve výrobě, kde zaměst-

nanec musí splnit stanovenou normu výkonu. (Šikýř, 2014, s. 119) V praxi to zna-

mená, že například zedník dostane za úkol postavit dva pilíře u vjezdové brány, 

kde má zadané přesné rozměry podle projektové dokumentace, dle které to musí 

zhotovit. Rozpočet na zhotovení celého díla včetně všech nákladů nesmí překročit 

určitou sumu, a zároveň má za úkol celý projekt zvládnout do určité doby.  Tato 

forma mzdy lze uplatňovat v případě, kdy zaměstnanec může svým chováním její 

výši ovlivnit. (epravo.cz , 2001) Úkolová mzda motivuje k tomu, aby zaměstnanec 

dosahoval, pokud možno nejlepších výkonů. Má to i zápornou stránku, neboť prá-

vě snaha zaměstnance o to podávat nadstandardní výkon může vést k tomu, že 

dojde k fyzickému, nebo i psychickému vypětí, a tím pádem i ke zhoršení kvality 

práce, nedodržování pracovního poměru, nebo i k porušení bezpečnosti práce. 

(Šikýř, 2014, s. 119) 
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Podílová mzda  
Jedná se o vysoce motivující formu mzdy, protože podílová mzda značí, že je ur-

čena na základě podílu na zisku za určité období. Tato forma mzdy je využívána 

hlavně v obchodní činnosti. Používá se především při odměňování obchodních 

zástupců (prodejců). U této formy mzdy je na každém zaměstnanci, jakým způso-

bem si organizuje svou práci a jak využívá svůj pracovní čas, protože jejich mzdu 

tvoří podíl na dosažené tržbě. „Tento podíl se určuje stanoveným procentem ne-

boli sazbou z této tržby, a zároveň může jít tak o podíl individuální, ale i o podíl ko-

lektivní.“ (pamprofi.cz, 2006) 
Individuální podíl – jedná se o takový podíl, který se vztahuje přímo ke zmiňova-

nému prodejci 
Kolektivní podíl – takový, kde se mluví o malých prodejnách s několika zaměst-

nanci (pamprofi.cz, 2006) 

Podle Šikýře (2014, s. 120) se jedná o „doplňkovou složku mzdy, kde zaměstna-

vatel oceňuje podíl každého zaměstnance na dosažení očekávaných výsledků 

hospodaření organizace.“ Dále pokračuje, že cílem u podílové mzdy, je „stabilizo-

vat zaměstnance a posílit jeho sounáležitost s vykonávanou prací a realizovanými 

cíli organizace.“ (Šikýř, 2014, s. 120)  

 
Smíšená mzda  
U této složky mzdy se jedná o kombinaci předchozích, tedy časové mzdy se 

mzdou úkolovou (tzv. smíšená mzda úkolová), nebo časové mzdy a mzdy podílo-

vé (tzv. smíšená mzda podílová). (Treybal, 2006) Tato forma mzdy slouží k tomu, 

aby doplňovala základní mzdové formy. Do smíšené mzdy se můžou zařadit na-

příklad:  

 prémie  

 osobní ohodnocení a příplatky  

podíly na výsledku hospodaření (Šikýř, 2014, s. 120) 

 
Prémie – řadí se do doplňkové mzdové formy, mohou být buď jednorázové 

(např. za věrnost), nebo pravidelné (např. za kvalitu, produktivitu). Zaměstnanec 

obdrží prémii za příkladné plnění jeho povinností a jejich vyplácení je stanoveno 
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podle pravidel odměňování. (Šikýř, 2014, s. 120) Pokud zaměstnanec poruší, ne-

bo nesplní kritéria, budou mu prémie následně odebrány. Prémie se hodnotí jako 

pozitivní motivace, jako odměna za to, že zaměstnanec dosáhl požadovaného vý-

konu. Neměly by sloužit jako trest, neboť to pak vyvolá v zaměstnanci negativní 

postoj k práci. (iPodnikatel.cz, 2011) 
 
Osobní ohodnocení– jedná se o doplňkovou mzdovou formu, osobní ohod-

nocení znamená zhodnocení práce zaměstnance, který dlouhodobě dosahuje 

velmi dobrých a očekávaných výsledků hospodaření organizace. Záměrem osob-

ního ohodnocení je motivace zaměstnance k tomu, aby dosahoval požadovaného 

výkonu. Výše tohoto ohodnocení se stanovuje procentem ze mzdového tarifu. (Ši-

kýř, 2014, s. 120) Pokud dojde ke zhoršení kvality a výsledku pracovní činnosti 

zaměstnance, má zaměstnavatel nárok na snížení, nebo odebrání tohoto příplat-

ku. (Bukovjan, 2013) 

 
Provize  
Tato doplňková forma mzdy se používá, když dochází k odměňování zaměstnan-

ců v obchodě a ve službách. Zaměstnavatel poskytuje provizi zaměstnanci jako 

doplněk základní (pevné, zaručené) složky mzdy, nebo jako jedinou nezaručenou 

(pohyblivou) složku mzdy. Výše mzdy závisí na poskytnutých službách, anebo na 

výši prodaného množství. Provize se určuje jako procento z obratu, nebo tržeb, 

zisku, či pevnou sazbou za jednotku prodeje, aj. Dále také motivuje zaměstnance 

k tomu, aby podával nadstandardní výkony. Pokud je provize jako nezaručená 

(pohyblivá) složka mzdy, má v tomto případě zaměstnanec nárok na nejnižší úro-

veň zaručené mzdy, a to podle náročnosti, složitosti, anebo odpovědnosti vykoná-

vané práce. Zároveň zaměstnanci, u kterých je výše mzdy závislá na provizi 

z prodeje množství, nebo poskytnuté služby, jsou často vystavováni stresu, který 

vede ke snížení spokojenosti a zvyšuje fluktuaci. (Šikýř, 2014, s. 120)  
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2.2 Faktory odměňování 
Faktor odměňování neboli mzdotvorný faktor, zde hraje ve tvorbě výše mzdy vý-

znamnou roli. Základní rozdělení těchto faktorů je na vnější a vnitřní mzdotvorné 

faktory.  

 
Vnější faktory  
Faktory na trhu práce 

- jedná se například o přebytek, anebo naopak nedostatek pracovních zdrojů 

určité kvalifikace a úrovně  

- jaká je forma a úroveň odměňování pracovníků u konkurenčních organizací 

na trhu práce (ať už jde o odvětví, region, či ve státě) 

- jaké jsou životní podmínky ve společnosti, nebo životní úroveň  

- zde jsou zdrojem informací mzdová šetření (Kociánová, 2010, s. 166) 

Do vnějších faktorů spadají rovněž: 

- „platné zákony, předpisy a výsledky kolektivního vyjednávání v oblasti od-

měňování (např. mzdové tarify, minimální mzda, povinné příplatky, placené 

překážky v práci apod.“ (Kociánová, 2010, s. 166)  

 
Vnitřní faktory  
Vnitřní faktory se zabývají zejména pracovníky a pracovním místem. Mohou se 

rozdělit celkem do tří kategorií:  

1) Faktory, které souvisí s úkoly a požadavky pracovního místa, a tím, jakou 

zastává funkci v hierarchii organizace 

 např. do zdroje informací se zařazuje pracovní místo, profil pracovníka a 

hodnocení práce na pracovním místě, nebo požadované schopnosti  

2) Pracovní chování pracovníka, jeho úroveň výkonu a výsledek práce 

 např. jedním ze zdrojů je chování pracovníka a hodnocení jeho schopností 

3) Jaké jsou pracovní podmínky na konkrétním pracovním místě, anebo orga-

nizaci 

 např. může vést ke zvýšení únavy, zvýšení úsilí pracovníka, nadměrný 

stres, negativní dopady na zdraví pracovníka, aj. (Kociánová, 2010, s. 166)  
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Podle Dvořákové a kol. (2012, s. 309) „Složitost, odpovědnost a namáhavost prá-

ce, obtížnost pracovních podmínek a pracovní výkon představují přípustná kritéria 

diferenciace mezd zaměstnanců, vymezená zákoníkem práce, podle kterých se 

odměňují příslušné mzdotvorné faktory, odvozené z běžné praxe.“ (Dvořáková a 

kol., 2012, s. 309 in Šikýř, 2014, s. 120) 

Podle Šikýře (2014, s. 120) „se zaměstnancům v souladu se zákoníkem práce po-

skytuje mzda“: 

 podle toho, jaký dosahuje pracovník pracovní výkon – tedy jaké jsou vý-

sledky práce a chování pracovníka  

 podle toho, jaká je obtížnost daných pracovních podmínek – sem se řadí to, 

jak obtížné jsou dané pracovní režimy, a jakým způsobem je rozplánovaná 

pracovní doba (např. směny, dny, zda pracovník pracuje přesčas, nebo 

v noci apod.)  

 podle toho, jak je jeho práce obtížná, jakou pracovník má odpovědnost, a 

jak je práce namáhavá – sem spadá vzdělání a praktické znalosti pracovní-

ka, jeho dovednosti k tomu, aby mohl vykonávat danou práci, zda na něj 

působí negativní vlivy práce, nebo jaké je psychické, či fyzické zatížení pro 

pracovníka, aj. (Šikýř, 2014, s. 120) 
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2.3 Cíle odměňování 
Cíle odměňování zaměstnanců se mohou definovat několika způsoby. Patří sem 

například získání pracovníků na dlouhodobou spolupráci, nejen krátkodobě. Dal-

ším příkladem může být stabilizace pracovníků a vytváření postupné loajality ve 

své společnosti. Cíl odměňování může sloužit také jako motivace k tomu, aby se 

pracovník snažil ve zlepšování své kvalifikace. Celý systém odměňování se záro-

veň odvíjí od toho, jak si ho samotná firma nastaví.  

Koubek (2007) popisuje systém odměňování, který by měl plnit požadavky:  

 Přilákat potřebný počet a kvalitu uchazečů o zaměstnání v organizaci; 

 měl by být akceptován zaměstnanci; 

 odměňovat pracovníky za úsilí, dosažené výsledky, loajalitu, zkušenosti a 

schopnosti; 

 v ziskových organizacích by měl napomoci k dosažení konkurenceschop-

ného postavení na trhu; 

 Musí odpovídat možnostem organizace a být racionální; 

 stabilizovat žádoucí pracovníky; 

 měl by hrát pozitivní roli v motivování pracovníků, vést je k tomu, aby pra-

covali podle svých nejlepších schopností; 

 v souladu s právními normami; 

 měl by sloužit jako stimul pro zlepšování kvalifikace a schopností pracovní-

ků; 

 zajistit, aby mohli být náklady práce vhodným způsobem kontrolovány 

s ohledem na ostatní náklady a s ohledem na příjmy. (Koubek, 2007 in Ko-

ciánová, 2010, s. 161)  
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Do cíle odměňování by se měly zahrnovat i otázky, jako jsou například:  

1) Jakého cíle se snaží firma dosáhnout za pomoci daného systému odměňo-

vání?  

2) Jaké faktory ovlivňuji tento systém odměňování v podniku?  

3) Jaký má systém odměňování význam pro pracovníka, a zároveň jaké formy 

odměn s tím souvisí?  

Ze strany zaměstnavatele jde o to, aby firma dosahovala realizovaného cíle a vy-

kazovala zisk. K tomu mu dopomáhá ten fakt, když je jeho pracovník spokojený a 

produktivní. Pracovník zároveň potřebuje dosáhnout pocitu, že se cítí být uznáva-

ný, mít pocit jistoty, nebo vykonávat takovou práci, ze které bude mít užitek a 

uspokojení. 
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2.4 Vztah motivace a pracovního výkonu 
„Řízení pracovního výkonu je systém, jehož prostřednictvím organizace určují 

standardy pracovního výkonu, stanovují pracovní cíle, poskytují zpětnou vazbu na 

pracovní výkon, přidělují a hodnotí práci, rozdělují odměny a určují potřeby 

v oblasti a rozvoje pracovníků.“ (Briscoe a Claus, 2008 in Armstrong, 2011, s. 24) 

Motivace je významná všude, kde je zapotřebí nějakého výkonu. Podle Provázní-

ka a spol. (1996, s. 66) je motivace provázána se schopnostmi a společně tvoří 

dvě základní skupiny osobnostních, subjektivních determinantů výkonu. Vychází 

ze základního vzorce: 

 V = f (M x S)  

V … úroveň výkonu (kvalita i kvantita) 

M … úroveň motivace  

S … úroveň schopností (dovednosti, vědomosti, znalosti)(Provázník a kol., 1996, 

s. 66) Nelze však jednoznačně potvrdit fakt, že pokud je motiv silnější, znamená 

to, že daný výkon bude lepší a vyšší. Pokud má zaměstnanec nízkou, nebo téměř 

nulovou motivaci, nebo pokud nemá žádný zájem a věci se mu nedaří, nemívá 

často uspokojivý výsledek jeho činnosti. Naopak pokud je jeho motivace nadměr-

ná, také to nemusí znamenat, že bude jeho výsledek uspokojivý. Pokud je člověk 

nadměrně motivovaný, může to způsobit, že se uvnitř bude cítit psychický tlak, 

nebo nějaké vnitřní napětí, které negativně působí na lidskou psychiku a důsled-

kem je pak oslabení předpokladů pro výkon činnosti. Vztah mezi výkonem, úrovní 

motivace a náročnosti vykonávaného úkolu znázorňuje Yerkes-Dodsův zákon, ji-

nak se také nazývá „obrácená U křivka“. Význam tohoto zákona spočívá v tom, že 

pokud je úroveň motivace nízká, pak úroveň výkonu bude také. Pokud dojde 

k nárůstu intenzity motivace, bude se zvyšovat úroveň výkonu, ale pouze na urči-

tou úroveň motivace. Pokud dojde k tomu, že motivace člověka přesáhne tuto 

mez, která je rozdílná podle různého charakteru zadaného úkolu, dojde ke snížení 

úrovně výkonu. (Bedrnová a kol., 2002, s. 255 – 256)  
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Yerkes, Dodsonův zákon (obrácená U – křivka)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Obrázek 2 – Yerkes, Dodsonův zákon, zdroj: BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie v řízení 
firmy: cesty efektivního využití lidského potenciálu podniku, s. 184  
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3 Cíl práce a výzkumné otázky 
Cílem mé bakalářské práce je popsat a zhodnotit systém motivace a odměňování 

v bezpečnostní a úklidové agentuře ARGUS, spol. s r.o. Budu postupovat formou 

dotazníkového šetření, kde na základě získaných informací vyhodnotím aktuální 

situaci ve společnosti, a následně budu navrhovat taková opatření, která by vedla 

nejen ke zlepšení podmínek motivace a odměňování v samotné společnosti, ale i 

k zefektivnění podmínek zaměstnanců, které by vedly ke zvýšení jejich spokoje-

nosti a výkonnosti.  

Na základě informací, které jsem zjišťovala formou dotazníků od zaměstnanců, 

budeme hledat odpověď na výzkumné otázky, které jsou následující:  

 Jsou zaměstnanci spokojeni se současným systémem motivace a odměňo-

vání ve společnosti? 

 Nabízí společnost zaměstnancům dostatečné množství benefitů, které je 

dokáží uspokojit? 

 Jsou zaměstnanci spokojeni s ohodnocením vykonávané práce a se svou 

mzdou?  

 Mají zaměstnanci možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu ve spo-

lečnosti? 
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4 Představení společnosti 

 
Obrázek 3 Logo společnosti ARGUS, spol. s r. o. (zdroj:http://argus-bs.cz/cs/) 

Následující informace byly čerpány z vnitřních dat, které mi byly poskytnuty 

společností pro vypracování mé bakalářské práce. 

ARGUS, spol. s r.o. je finančně stabilní, prosperující a konkurence schopná 

společnost v oblasti komerční bezpečnosti. Jedná se o důvěryhodnou bezpeč-

nostní agenturu, která má široké spektrum spokojených zákazníků. Hlavním 

krédem této společnosti je mimo spokojeného zákazníka také spokojený za-

městnanec, od kterého je vyžadována loajalita a profesionální přístup k této 

bezpečnostní problematice.  

Tato bezpečnostní agentura nabízí komplexní bezpečnostní služby v celé její 

šíři a klade důraz na svou flexibilitu, kvalitu a v hlavní řadě má schopnost oka-

mžité reakce nejen na požadavky zákazníka, ale i na nepředvídatelné situace.  

Jedná se o českou firmu, která působí na trhu přes 25 let a má na trhu ko-

merční bezpečnosti již dlouhodobé zkušenosti v oboru.  

V současné době společnost ARGUS patří mezi největší firmy, které se 

v České republice zabývají komerční bezpečností. Obrat firmy z jejich činnosti 

v bezpečnostním sektoru je více než 200 miliónů korun. V současné době má 

společnost více než 100 spokojených zákazníků. Jejich hlavním motivem jejich 

činnosti je v podvědomí jejich zákazníků vytvářet pocit profesionální a seriózní 

bezpečnostní agentury, která dokáže porozumět potřebám zákazníka a vyho-

vět jeho požadavkům. V současné době společnost ARGUS zajišťuje více než 

300 objektů po celé České republice. Společnost také zaručuje všechny soci-

ální a mzdové náležitosti, které vyplývají ze Zákoníku práce, vyhlídku zaměst-

nání spolu se zaměstnaneckými benefity.  
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Informace o firmě 
Název společnosti  ARGUS, spol. s r.o. 
Sídlo  Lisabonská 799/8, Vysočany (Praha 9), 190 00 

Praha 
Právní forma    Společnost s ručením omezeným 

Vznik společnosti   22. ledna 1991  

IČO    00203459 

Jednatelé JUDr. Jaroslav Murdych 

Václav Chalupa 
Základní kapitál  2 100 000 Kč  

Datum zápisu do OR   22. ledna 1991 

 
Ostatní skutečnosti Obchodní korporace se podřídila zákonu jako 

celku postupem podle § 777 ods. 5 zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních skutečnostech a 

družstvech 

Předmět podnikání  
 Ostraha majetku a osob  

 Projektová činnost ve výstavbě  

 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení  

 Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob  

 Technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany  

 Poskytování služeb v oblasti bezpečnostní ochrany a zdraví při práci  

 Poskytování technických služeb k ochraně majetku osob  

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

kona  
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4.1 Organizační struktura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Obrázek 4 Organizační struktura společnosti ARGUS, spol. s r.o.(zdroj: vnitřní směrnice společnosti) 
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Společnost má velmi dobře postavenou organizační strukturu. Organizační vazby 

jsou mezi jednotlivými oddíly společnosti ARGUS, spol. s r.o. jsou dostatečně 

správně provázány a umožňují efektivní a spolehlivé fungování komplexního sys-

tému řízení podniku.  

Vedení společnosti (Rada jednatelů) zabezpečuje strategické řízení společnosti. 

Působnost vedení upravuje statut Rady jednatelů. Činnost vedení koordinuje po-

věřený jednatel společnosti.  

Ředitelství společnosti je pracovním orgánem jednatelů společnosti. Zabezpečuje 

organizaci činnosti společnosti v souladu se zákonnými normami, odborné a me-

todické řízení oblastních zastoupení, kteří plnění smluvních vztahů a sleduje dodr-

žování vnitřních předpisů společnosti.  

Úsek správního ředitele řídí činnost oddělení, která jsou mu přímo podřízena. Při-

pravují vnitřní předpisy podle aktuálních potřeb společnosti nebo při legislativních 

změnách a sleduje jejich dodržování. Plánuje finanční a materiální prostředky pro 

zabezpečení potřeb ředitelství společnosti a oblastních zastoupení a kontroluje 

jejich využití. Zabezpečuje odborné a metodické řízení ředitelství společnosti i ob-

lastních zastoupení a jejich materiální potřeby. Vyhodnocuje periodické informace 

ředitelů oblastních zastoupení a kontroluje plnění smluvních vztahů. Řídí přípravu 

zaměstnanců pro výkon dle předmětu podnikání. Hodnotí kvalitu poskytovaných 

služeb.  
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4.2 Motivační program zaměstnanců 
Společnost ARGUS, spol. s r.o. má celkem dva druhy motivačních programů. Prv-

ní motivační program je zaměřen na zaměstnance obchodního oddělení společ-

nosti. Kde za získání zakázky v předmětu činnosti fyzické ostrahy a úklidových 

služeb náleží zaměstnancům obchodního oddělení společnosti jednorázová od-

měna dle níže uvedeného členění.  

Výše měsíční tržby Z toho odměna 

Do 100 000,- Kč 10 % 

Do 200 000,- Kč 8 % 

Do 300 000,- Kč 7 % 

Do 400 000,- Kč 6 % 

Více než 400 000,- Kč 30 000,- Kč 
 

Tabulka 1 – Jednorázová odměna podle výše měsíční tržby (zdroj: vnitřní směrnice společnosti) 

Podmínky a nárok na výplatu motivační odměny: 

 Nárok mají zaměstnanci obchodního oddělení společnosti (neplatí pro ob-

chodního ředitele)  

 může vzniknout pouze odkazem na konkrétní osobní kontakt, jehož výsled-

kem je sepsání obchodního kontraktu  

 Výplata odměny je realizována po šesti měsících trvání konkrétní obchodní 

smlouvy  

 Odměny za získání budou vypláceny formou uzavření DPP 

 Vyhodnocení motivační odměny provádí obchodní ředitel následující měsíc 

po uplynutí 6 měsíců zakázky  

 Odměnu pro zaměstnance obchodního oddělení schvaluje generální ředitel 

společnosti  
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Druhý motivační program se zabývá zaměstnanci společnosti a externími spolu-

pracovníky. Tento program je rozdělen do tří základních skupin.  

1. Pult centralizované ochrany (PCO) – zde je jednorázová odměna ve výši 

měsíčního paušálu, je vyplácena v měsíci, kdy se začne realizovat zakázka  

 

2. Fyzická ostraha  

 
a) Za získání zakázky fyzické ostrahy – výše odměny se vyplácí podle 

hospodářského výsledku za daný měsíc po dobu trvání zakázky  

b) Stanovené % odměny podle výše hospodářského výsledku  

2 500 – 5000 20 % z odměny 1 000 Kč (odměna) 

5 001 – 10 000 17 % 1 700 Kč  

10 001 – 15 000 14 %  2 100 Kč  

15 001 – 20 000 11 % 2 200 Kč  

20 001 – 25 000 10 % 2 500 Kč  

25 001 – 30 000 9 % 2 700 Kč  

30 001 a výše 8 % 3 200 Kč  

 

Tabulka 2 – Výše odměny dle výše hospodářského výsledku (zdroj: vnitřní směrnice společnosti) 

4 Úklidové služby – zde platí stejná stanovení výše odměny 
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Podmínky a nárok na výplatu motivační odměny 

 Nárok vzniká zaměstnancům společnosti, nebo externím pracovníkům 

 Může vzniknout pouze odkazu na konkrétní osobní kontakt, kdy lze předpo-

kládat přidělení zakázky  

 odměny za získání zakázek lze vyplatit formou uzavření DPP 

 nárok a výplatu motivační odměny realizovat pouze za zakázku, která je 

uzavřena na základě řádné obchodní smlouvy 

 po ukončení zakázky zaniká nárok na její výplatu  

 vyhodnocení motivační odměny provádí obchodní vždy následující měsíc 

(na základě vyhodnocení výsledku dané zakázky) 

 odměna nevzniká zaměstnancům: obchodního oddělení, generálnímu ředi-

teli a jednatelům společnosti 
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4.3 Mzdový systém společnosti 

 
Mzdový předpis upravuje mzdové náležitosti zaměstnanců ARGUS, spol. s r.o. 

(dále jen společnost). Je považován v souladu s platným zněním § 109 a následně 

Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.  

Zaměstnanci jsou rozděleni do dvou základních skupin: 

 Zaměstnanci odměňovaní hodinovou mzdou (zaměstnanci ve výkonu slu-

žeb) 

 Zaměstnanci odměňovaní měsíční mzdou (všichni zaměstnanci THP a 

podle charakteru pracoviště i někteří zaměstnanci ve výkonu služeb 

 

1) Zaměstnanci odměňovaní hodinovou mzdou  

Základní mzda a osobní ohodnocení  
Těmto zaměstnancům náleží mzda, která se skládá ze základní mzdy a příplatků. 

Doplňkovou složkou základní hodinové a měsíční mzdy je osobní ohodnocení. Je 

stanoveno výhradně individuálně podle složitosti a odpovědnosti požadovaných 

pracovních činností a odborné připravenosti zaměstnance. Lze ho v běžném mě-

síci krátit, nebo zcela odejmout za nedostatky při plnění pracovních povinnosti, či 

za hrubé porušení pracovní kázně. Na všechny tyto skutečnosti je zaměstnanec 

písemně upozorněn.  
 
Zařazení a základní mzda zaměstnanců (účinnost od 1. ledna 2016) 

 
Tabulka 3 Zařazení a základní mzda zaměstnanců (zdroj: vnitřní směrnice společnosti) 
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Příplatky k hodinové mzdě (k základní hodinové mzdě) 
 
Příplatek za práci přesčas – za dobu případné práce přesčas náleží zaměstnanci 

k dosažené mzdě příplatek ve výši 25% průměrného výdělku (podmínky a rozsah 

práce je upraven pracovním řádem společnosti) 

 
Příplatek a náhrada mzdy za práci ve svátek – za každou odpracovanou dobu 

v den svátku náleží zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek ve výši průměrného 

výdělku (pokud zaměstnanec nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý 

pracovní den, přísluší mu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, nebo jeho 

části za mzdu nebo část mzdy, která mu v důsledku svátku ušla) 
 
Příplatek za práci v noci – za práci v noci, tj. mezi 22. a 6. hodinou, přísluší za-

městnanci k dosažené mzdě příplatek ve výši 5% průměrného výdělku  
 
Příplatek za dobu práce v sobotu a v neděli – za dobu práce v sobotu a v neděli 

přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek ve výši 5% průměrného výdělku  

Příplatek za rizikovou práci – zaměstnanci, kteří provádí přepravu peněz a cen-

nosti, náleží k hodinové mzdě rizikový příplatek ve výši nejméně 25% průměrného 

výdělku za každou odpracovanou rizikovou hodinu, jeho výše však nesmí být pře-

kročena 70% průměrného výdělku    

 Přepravu peněz a cenností mohou vykonávat jen zaměstnanci, kteří mají 

uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při výkonu 

povolání 

 
Odměny  
Mimořádné odměny – za mimořádnou aktivitu a dosažené výsledky při výkonu 

práce, můžou být zaměstnanci přiznány mimořádné odměny 

Odměna za pracovní pohotovost – za dobu, v níž je pracovník v místě odlišném 

od pracoviště oblastního zastoupení připraven k případnému výkonu práce, který 

musí být v případě naléhavé potřeby vykonáván nad rámec jeho rozvrhu pracov-

ních směn, přísluší odměna ve výši minimálně 10%. 
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2) Zaměstnanci odměňovaní měsíční mzdou  

Základní mzda a osobní ohodnocení  
Těmto zaměstnancům náleží měsíční mzda, která se skládá ze základní mzdy a 

osobního ohodnocení. Základní měsíční mzda odpovídá týdenní pracovní době ve 

společnosti. V případě konání práce přesčas si zaměstnanec dohodne s přímým 

nadřízeným termín čerpání náhradního volna. K základní měsíční mzdě se přizná-

vá osobní ohodnocení. Výše osobního ohodnocení je stanovena dle jeho odborné 

připravenosti, délky odborné praxe a dosavadních pracovních výsledků. Ohodno-

cení může být upraveno v souvislosti se změnou základní mzdy.  

 

Základní mzda zaměstnanců (účinnost od 1. ledna 2016) 

 
Tabulka 4 Zařazení a základní mzda zaměstnanců (zdroj: vnitřní směrnice společnosti) 
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Odměny 
Mimořádná odměna– platí stejné podmínky jako u zaměstnanců, kteří jsou od-

měňováni hodinovou mzdou  

Smluvní mzda – náleží zaměstnancům vedení společnosti, stanovuje ji valná 

hromada společníků 
Průměrný výdělek – je vypočítán z dosažené hrubé hodinové mzdy, nebo hrubé 

měsíční mzdy zaměstnance za předchozí kalendářní čtvrtletí. 
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5 Zpracování a interpretace dotazníků 
Byl proveden výzkum ve společnosti ARGUS, spol. s r.o. formou dotazníků. Tuto 

cestu jsem si zvolila z toho důvodu, protože mi to připadalo jako nejrychlejší a nej-

vhodnější způsob, jak lze získat potřebné informace od vysokého počtu zaměst-

nanců, kteří jsou na různých pozicích.  

Dotazník byl za pomoci obchodního manažera firmy rozeslán mezi 135 respon-

dentů. Návratnost se rovnala celkem 100 zaměstnanců. Dotazník byl rozdán do 

oblasti vedení společnosti, v jednotlivých střediscích a na jednotlivá pracoviště.  
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Rozčlenění z hlediska pohlaví  
Muži Ženy 
54 46 

 

Tabulka 5 Rozčlenění z hlediska pohlaví (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Rozdělení žen a mužů ve společnosti je víceméně rovnoměrné. Je to dáno tím, že 

zde není vykonávána žádná výrazně náročná fyzická práce, kde by bylo zapotřebí 

vyšší počet zaměstnanců mužského pohlaví. Jedná se o pozice, jako je například 

recepční, ostraha, úklid, oblastní a personální oddělení, aj. 

 

Věková struktura pracovníků  

 
Graf 1 Věková struktura pracovníků (zdroj: vlastní) 

 

Největší zastoupení zde mají pracovníci ve věku do 30 let. Je to způsobeno tím, 

že převážnou většinu tvoří studenti, kteří mají ve společnosti podepsané dohody o 

provedení práce, či dohody o pracovní činnosti. Zastoupení těchto pracovníků tvo-

ří 65 % z dotazovaných. Jedná se především o pozice recepčních a ostrahy.  
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Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

 
Graf 2 Nejvyšší dosažené vzdělání (zdroj: vlastní)  

 

Zde je nejvyšší obsazení u pracovníků, kteří mají nejvyšší dosažené vzdělání 

středoškolské s maturitou, jedná se až o 63 % z dotazovaných. Vyvážené obsa-

zení mají pracovníci, kteří jsou vyučeni bez maturity, tj. 16 % a vysokoškolští pra-

covníci, tj. 15 %. Nejnižší obsazení zde mají pracovníci, kteří mají pouze povinnou 

školní docházku, jedná se o 6 %. U pozic, jako je recepční a ostraha, kde přichází 

pracovník běžně do kontaktu s lidmi na pracovišti, je vyžadováno minimálně stře-

doškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, včetně základní znalosti ang-

lického jazyka na komunikativní úrovni. Je to požadováno, neboť jejich pracovní 

místo je v budovách, kde firmy spolupracují i se zahraničními klienty a je zapotře-

bí, aby pracovník zvládal základní komunikaci. Vysokoškolské vzdělání je bráno 

spíše jako výhoda a mají ho převážně pracovníci na vyšších pozicích, není to však 

podmínkou pro jejich práci. U pozic, jako jsou například úklidové služby, stačí, 

když má pracovník dokončené základní vzdělání, nebo je vyučen.  
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Jak dlouho jste zaměstnán(a) u společnosti? 

 
Graf 3 Délka působení ve společnosti (zdroj: vlastní) 

 

Jak již bylo uvedeno o věkové struktury, tak i tady můžeme vidět, že největší za-

stoupení mají pracovníci, kteří jsou zaměstnání v rozmezí 1 – 3 let. Opět je to za-

příčiněno především tím, že největší obsazení pracovních pozic mají převážně 

studenti, kteří si u firmy přivydělávají v rámci dlouhodobých brigád. Minimální roz-

díly můžeme sledovat u rozmezí 4 -7 let a 8 – 15 let, která jsou poměrně vyváže-

ná. Jedná se o zaměstnance, kteří jsou na pozicích řídících pracovníků, personál-

ního a obchodního oddělení. Nejmenší zastoupení zde mají zaměstnanci, kteří 

jsou u společnosti 16 a více let. Zde se jedná především o jednatele a zakladatele 

společnosti ARGUS, spol. s. r. o. 
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Myslíte si, že jste dostatečně ohodnocen(a) za svou práci? 

 
Graf 4 Spokojenost s ohodnocením za práci (zdroj: vlastní) 

 

U tohoto výsledku se již nedá jednoznačně označit, zda jsou zaměstnanci dosta-

tečně ohodnoceni za svou práci, či nikoli. Jak můžeme vidět ve znázorněném gra-

fu, 1/3 dotazovaných zvolilo odpověď, že je spíše spokojena se svým ohodnoce-

ním za práci a 1/3 je spíše nespokojena. Velmi spokojeno se svým ohodnocením 

je 17 % dotazovaných, 8 % dotazovaných spokojena není a zbylých 7 % si není 

jistá. 

 
Pokud ne, o kolik Kč více byste si za měsíc představoval(a)? 
V této otázce jsem nechala prostor pro to, aby se zaměstnanci mohli volně vyjádřit 

k tomu, o kolik Kč měsíčně by si představovali být lépe ohodnoceni za práci. Vět-

šina pracovníků by přivítala, kdyby jejich zvýšení jejich mzdy bylo o 5 tisíc korun. 

Mezi další časté odpovědi se jednalo o částky v rozmezí od 2 – 4 tisíce korun. Na-

šly se i takové odpovědi, kde by si představovali zaměstnanci zvýšení i o více než 

10 - 20 tisíc korun měsíčně, jejich zdůvodněním bylo to, že platí vysoké poplatky 

za nájem, energie a jiné výdaje, jako je například jídlo, nebo cestování do zaměst-

nání.  
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Znáte všechny složky Vaší mzdy? 

 
Graf 5 Znalost složek mzdy (zdroj: vlastní) 

 

Pracovníci mají z velké části povědomí o složkách jejich mzdy. Celkem 45 % do-

tazovaných zná složky své mzdy, 29 % má z velké části povědomí o tom, z čeho 

jsou složky jejich mzdy tvořeny. Na stejné úrovni jsou pracovníci, kteří si nejsou 

jisti, nebo spíš nemají povědomí o tom, z jakých složek je jejich mzda tvořena, 

jedná se celkem o 11 % pracovníků. Pouze 4 % odpověděli, že nemají vůbec po-

vědomí o složkách jejich mzdy. 
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Jak jste spokojen(a) s nabízenými zaměstnaneckými výhodami? 
 

 
Graf 6 Spokojenost s nabízenými zaměstnaneckými výhodami (zdroj: vlastní) 

 

Se stravenkami je spokojeno 50 % zaměstnanců. Spíše nepokojeno je zhruba 16 

% a zbylých 34 % tuto možnost benefitů nemají. Pružná pracovní doba se týká 

především studentů, kteří jsou ve společnosti na základě dohody o pracovní čin-

nosti, nebo o provedení práce. Je to dáno tím, že je od nich požadována flexibilita 

a na daných pracovištích se střídají v rámci předem rozplánovaných služeb. Jedná 

se tedy celkem o 59 % spokojených pracovníků. 18 % pracovníků je spíše nespo-

kojených a 24 % tuto možnost nemá, neboť jejich pracovní doba je pevně daná. 

Práci z domova mohou využívat ti zaměstnanci, kteří jsou na vyšších pozicích, 

jedná se o obchodní a oblastní oddělení. Spadá sem celkem 31 % pracovníků, 

kteří mají možnost čerpat tuto výhodu. Služební automobil připadá na 28 % dota-

zovaných, pro které je nezbytně nutný, neboť ho využívají, když jezdí na pravidel-

né kontroly objektů. Zde se jedná oblastní a obchodní oddělení. Zdravotní volno 

náleží celkem 39 % pracovníků. Mezi další nabízené benefity patří například další 

týden dovolené navíc, tuto možnost má také 39 % pracovníků. 
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Existuje nějaká zaměstnanecká výhoda, kterou ve společnosti 
postrádáte a rád(a) byste ji uvítal(a)? 

 
Graf 7 Postrádané zaměstnanecké výhody (zdroj: vlastní) 

 

V této otázce jsem zjišťovala, kterou zaměstnaneckou výhodu by zaměstnanci ve 

společnosti uvítali. Mezi nejpožadovanější benefity se řadí příspěvek na dovole-

nou a 13. plat. Další požadované benefity jsou například příspěvky na cestování 

do zaměstnání, nebo vitamíny a rehabilitace. Do složky jiné respondenti uvádí na-

příklad účasti na odborných konferencích, příspěvky na firemní akce, nebo pří-

spěvky na stravování.  
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Co by podle Vás mělo ovlivňovat výši mzdy?  

 
Graf 8Ovlivnění výše mzdy (zdroj: vlastní) 

 

Další dotaz se týkal toho, jaký mají názor zaměstnanci na to, co by mělo ovlivňo-

vat výši jejich mzdy. Největší počet respondentů se shodoval v názoru, že výši 

mzdy by mělo ovlivňovat množství a kvalita odvedené práce. Na této odpovědi se 

shodovalo celkem 45 % dotazovaných pracovníků. Na druhém místě mají velký 

význam zkušenosti, které také pracovníci shledávají z 20 % jako důležitý faktor. 

Menší rozdíly můžeme pozorovat v porovnání kvalifikace, psychické a fyzické zá-

těže, kde se výsledky natolik od sebe neliší.  
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Je pro Vás důležitá pochvala a uznání nadřízeného? 

 
Graf 9 Důležitost pochvaly a uznání (zdroj: vlastní) 

 

Naprostá většina pracovníků shledává význam pochvaly a uznání od svého nadří-

zeného jako velmi důležitou. Jedná se celkem o 90 %. Zbylých 10 % pracovníků 

neshledává pochvaly od svého nadřízeného za důležité. 
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Máte pocit, že jste ze strany vedoucích pracovníků a zaměstnava-
telů dostatečně motivován(a)? 

 
Graf 10 Spokojenost s motivací na pracovišti (zdroj: vlastní) 

 

Zde můžeme vidět, že zhruba polovina zaměstnanců se cítí dostatečně motivova-

ná za svou práci. Naproti tomu 36 % respondentů dalo najevo, že není spokojena 

se s motivací na pracovišti a zbylých 14 % si nejsou jednoznačně jisti svou odpo-

vědí. 
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Jak jsou pro Vás důležité následující motivy pro Vaši práci?  

 
Graf 11 Důležitost následujících motivů pro práci (zdroj: vlastní) 

 
U této otázky jsme zjišťovali, jak důležité jsou následující motivy u pracovníků pro 

jejich práci. Jako nejdůležitější motiv pracovníci shledávají finanční ohodnocení, 

které je z 97 % označeno za důležité. Na druhém místě můžeme vidět vztahy na 

pracovišti, kterým zaměstnanci také přikládají z 93 % velký důraz. Na třetím místě 

můžeme vidět zvýšení platu, které 88 % pracovníků považuje také za důležité. 

Myslím si, že tyto tři výše uvedené motivy jsou klíčovým faktorem, který může 

ovlivnit motivaci a výkonnost pracovníka na pracovišti, neboť jakmile by zde pano-

valy špatné vztahy, nebo by došlo ke snížení finančního ohodnocení, mohlo by to 

vést k jeho následné demotivaci.  

Poněkud méně důležité oproti těmto třem motivům je úprava pracovní doby. Je to 

dáno tím, že pracovní doba je zhruba u všech zaměstnanců pevně stanovená. Vý-

jimkou jsou studenti, kteří jsou zaměstnaní na dohody, a u kterých se snaží spo-

lečnost rozvrhnout plán služeb tak, aby je bylo možné zkombinovat se studiem. 

Nejméně důležitý motiv pro pracovníky je osoba vedoucího pracovník, kde oproti 

následujícím, shledává tento motiv za důležitý jen 67 % pracovníků. 
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Jak jste spokojen(a) s pracovními podmínkami na Vašem praco-
višti? 

 
Graf 12 Spokojenost s podmínkami na pracovišti (zdroj: vlastní) 

 

Tato otázka se týkala spokojenosti s pracovními podmínkami na pracovišti, kde 72 

% pracovníků je s podmínkami spokojena a 20 % pracovníků je spíše nespokoje-

no, nebo není spokojeno vůbec. Zbylých 8 % nemá jasno. 

 
  

0

10

20

30

40

50

60

velmi spokojen spíše spokojen nevím spíše nespokojen velmi nespokojen 

Spokojenost s podmínkami na pracovišti



58 

Jak jste spokojen(a) s ohodnocením za Vaši práci?  

 
Graf 13 Spokojenost s ohodnocením za práci (zdroj: vlastní) 
 

I přesto, že celkem 51 % pracovníků je se svým ohodnocením za svou práci spo-

kojena, je zde poměrně dost pracovníků, kteří by přivítali, aby jejich ohodnocení za 

jejich práci bylo vyšší. Jedná se celkem o 37 % zaměstnanců. Zbylých 12 % ne-

přikládá ke svému ohodnocení takovou váhu a jednoznačně neodpověděli, že jsou 

spíše spokojeni, nebo nespokojeni.  

Další otázky v dotazníku směřovaly k tomu, zda ve společnosti mají možnost pro-

fesního růstu a zda se cítí v zaměstnání často ve stresu. Kde k otázce profesního 

růstu celkem 46 % pracovníků má pocit, že by zde mohla být možnost 

k profesnímu růstu a naproti tomu 54 % pracovníků si to nemyslí. U otázky, zda se 

pracovníci cítí ve stresu ve svém zaměstnání, se výsledek rovná 50 % ku 50 %.  

Poslední otázka v dotazníku směřovala k tomu, zda by měli zaměstnanci zájem o 

to zvyšovat svou kvalifikaci. Celkem 83 % zaměstnanců by mělo zájem o to, aby 

mohli zvýšit svou kvalifikaci. Jen 17 % o zvýšení kvalifikace nemá zájem.  
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6 Zodpovězení výzkumných otázek 
1) Jsou zaměstnanci spokojeni se současným systémem mo-

tivace a odměňování ve společnosti? 
 Bylo zjištěno, že se současným systém ve společnosti je polovina zaměst-

nanců spokojena a další polovina nespokojena.  

 

2) Nabízí společnost zaměstnancům dostatečné množství be-
nefitů, které je dokáží uspokojit? 

 Většina pracovníků je s nabízenými benefity spíše spokojena. Nicméně, 

v následující otázce bylo zjištěno, které benefity pracovníci postrádají a bylo 

by dobré se na ně zaměřit, neboť si myslím, že by mohly vést k vyšší moti-

vaci při jejich práci. 

 

3) Jsou zaměstnanci spokojeni s ohodnocením vykonávané 
práce a se svou mzdou?  

 Na základě informací, které jsem získala z otázek, zda jsou zaměstnanci 

dostatečně ohodnoceni za svou práci, a zda jsou spokojeni s jejich ohodno-

cením, bylo zjištěno, že výsledek je zhruba 50 % spíše spokojeni a 50 % 

spíše naopak nespokojeni. S tímto byla zároveň spjata otázka, o kolik Kč 

měsíčně by si představovali více, kde výsledek se rovnal v průměru o 5 tisíc 

korun. 

 

4) Mají zaměstnanci možnost dalšího vzdělávání a profesního 
růstu ve společnosti? 

 Na základě otázky položené v dotazníku, zda mají pracovníci zájem zvyšo-

vat svou kvalifikaci, se ukázalo, že 83 % pracovníků by mělo zájem. 

 
  



60 

7 Návrh řešení ve společnosti 
Hlavní výzkumnou otázkou bylo zjistit, zda jsou zaměstnanci se současným sys-

témem motivace a odměňování ve společnosti spokojeni. Na základě toho, navr-

huji taková řešení, která by mohla vést k lepší motivaci a celkovému zlepšení cho-

du ve společnosti. 

Na hlavní výzkumnou otázku navazuje dílčí, která byla zaměřena na to, zda mají 

zaměstnanci možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu ve společnosti. 

V současné době tuto možnost společnost ARGUS, spol. s r.o. nenabízí. Jako 

první návrh na zlepšení současných podmínek ve společnosti tedy navrhuji mož-

nost dalšího vzdělávání. Mohlo by se jednat například o možnost využití jazyko-

vých kurzů, které hodí především pro pozice obchodních manažerů, kteří přichází 

často do styku se zahraničními klienty, dále pro pozice recepční, kde komunikace 

s cizinci je nezbytnou součástí jejich práce. Dalo by se to stanovit tak, že by se 

vymezil den v týdnu, v rámci pracovní doby, kdy by kurzy probíhaly. Společnost by 

měla možnost tak navázat spolupráci s jazykovou školou, kde by bylo možné upla-

tit i množstevní slevy. Dále by bylo možné nabídnout například kurzy sebeobrany 

Krav maga, které by se mohly uplatnit hlavně pracovníci ostrahy. Pracovníci by 

byli vedeni profesionálními vyškolenými instruktory, kteří mají zkušenosti s těmito 

výcviky bezpečnostních složek. Jako poslední bych zavedla možnost rekvalifikač-

ních kurzů, která by mohla vést k lepšímu finančnímu ohodnocení zaměstnance.  

Další výzkumná otázka směřovala k tomu, zda společnost zaměstnancům nabízí 

dostatečné množství benefitů, které je dokáží uspokojit. S tím souvisí otázka 

v dotazníku, zda jsou zaměstnanci spokojeni s nabízenými výhodami, a dále otáz-

ka, zda existuje nějaká zaměstnanecká výhoda, kterou ve společnosti postrádají a 

rádi by ji uvítali. Navrhla bych tedy možnost příspěvku na rekreaci v maximální 

možné výši 20 tisíc korun za rok. Tento příspěvek by byl možný i pro zaměstnan-

ce, kteří jsou vázání dohodami o provedení práce, nebo o pracovní činnosti.   

Poslední výzkumná otázka směřovala k tomu, zda jsou zaměstnanci spokojeni 

s ohodnocením vykonávané práce a se svou mzdou. Navrhuji tedy řešení, že by 

bylo možné zaměstnanci mzdu navýšit o určitou částku za předpokladu, že by se 

zúčastnil některého z nabízených rekvalifikačních kurzů.  
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Navrhnutá opatření, která by mohla vést nejen ke zvýšení motivace a výkonnosti 

pracovníka, ale i ke zlepšení současné situace ve firmě, byla poskytnuta bezpeč-

nostnímu řediteli společnosti.Jako zpětná vazba se mi dostalo odpovědi, že se ná-

vrhům společnost bude plně věnovat a v případě, že se najde shoda na některém 

opatření, či návrhu, ráda jej uvede do praxe. Dále se společnost zmiňuje, že mimo 

finanční stránku, která je z jejich strany řešitelná, je především důležitý zájem ze 

strany zaměstnanců, a tak bude nutné provést vnitřní průzkum, kdy by dostali 

upřesněná data o zájmu na jednotlivé kurzy, na základě kterých by poté mohli pří-

padně uvést do praxe další mnou navržený bonus. Na závěr mi bylo sděleno, že 

v případě mého zájmu, mne bude společnost ráda informovat o výsledku jejího 

rozhodnutí.  

Myslím si, že pokud zaměstnanci na základě vnitřního průzkumu projeví zájem o 

navrhnutá opatření, je možné je realizovat v praxi. Nejvhodnější by bylo v první 

řadě se zaměřit nejdříve na stálé zaměstnance společnosti, a poté i na ty, kteří 

jsou ve společnosti na základě sjednaných dohod.  
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Závěr 
Předmětem mé práce bylo zaměřit se na současný systém motivace a odměňová-

ní pracovníků v bezpečnostní a úklidové společnosti ARGUS, spol. s r.o. 

Teoretická část byla zaměřena na vymezeních základních pojmů jako je motivace, 

typy a teorie motivace, včetně samotné pracovní motivace. Dále jsem pokračovala 

pojmem odměňování, kde jsem představila související pojmy, jako jsou mzda, plat, 

odměna, faktory odměňování, cíle odměňování, a nakonec jaký má motivace 

vztah k pracovnímu výkonu.  

 

V praktické části jsem představila společnost ARGUS, spol. s r.o. a popsala jsem 

její současný motivační program a systém odměňování, který má společnost za-

veden. Na základě dotazníkového šetření byly zjištěny nedostatky a ukázalo se, 

že polovina dotazovaných pracovníků se současným systémem není spokojena.  

 

Cílem mé práce bylo zhodnotit systém motivace a odměňování pracovníků ve spo-

lečnosti na základě získaných informací a následně navrhnout opatření, která by 

vedla ke zlepšení podmínek a současného systému společnosti.  

Dá se říct, že polovině zaměstnanců chybí pracovní motivace, která by mohla vést 

k lepšímu pracovnímu výkonu. 

Díky zjištěným informacím z dotazníkového šetření byla navržena taková řešení, 

která by mohla vést ke zlepšení spokojenosti pracovníků a tím i celkového stavu 

společnosti, neboť pokud se dokáží uspokojit potřeby pracovníka, může to vést 

k tomu, že se zvýší i jeho pracovní výkon, a to může být klíčovým bodem k tomu, 

že se zlepší celková situace společnosti.  

 

Navržený systém byl pro společnost ARGUS, spol. s r. o. přijatelný. Pokud by na 

základě provedeného vnitřního průzkumu, by byl kladně přijatý i zaměstnanci ve 

společnosti, dalo by se počítat do budoucna s tím, že by mohlo dojít ke zvýšení 

mezd zaměstnanců, tím pádem i k jejich vyšší motivaci a celkové spokojenosti. 
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Přílohy 

Použitý dotazník 
DOTAZNÍK 

MOTIVACE A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ BEZPEČNOSTNÍ A ÚKLIDOVÉ 

SLUŽBY ARGUS, spol. s r.o. 

 
Obrázek 5 Logo společnosti ARGUS, spol. s r.o. (zdroj: vlastní) 

 

Vážení pracovníci,  

 

jmenuji se Veronika Večerková a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia 

Masarykova ústavu vyšších studii na Českém vysokém učení technickém v Praze.  

Chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění přiloženého dotazníku, který se týká 

motivace a odměňování zaměstnanců ve společnosti Argus, s. r. o.   

Všechny získané informace budou použity pro vypracování bakalářské práce.  

Cílem mé práce je zjistit, jaké máte názory a postoje k dané problematice a na zá-

kladě zpracovaných výsledků navrhnout taková opatření, která by mohla přispět 

ke zlepšení Vaší spokojenosti ve společnosti.  

Mohu Vás ujistit, že dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám nezabere více než 

10 minut. U každé otázky zaznačte, prosím, pouze 1 odpověď.  

Děkuji Vám za Vaši spolupráci a čas strávený nad dotazníkem.  

 

Večerková Veronika  
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1. Pohlaví: 
 Muž 
 Žena  

 
2. Do jaké věkové kategorie patříte? 

 Do 30 let  
 31 – 40 let  
 41 – 50 let  
 61 – 60 let  
 61 let a více  

 
3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

 Základní 
 Střední bez maturity/vyučen  
 Střední s maturitou  
 Vysokoškolské 

 
4. Jak dlouho jste zaměstnán(a) u společnosti ARGUS, spol. s r.o.? 

 1 – 3 roky  
 4 – 7 let  
 8 – 15 let  
 Více než 16 let  

 
5. Myslíte si, že jste dostatečně ohodnocen(a) za svou práci?  

 Určitě ano 
 Spíše ano 
 Nevím  
 Spíše ne  
 Určitě ne  

 
6. Pokud ne, o kolik Kč více byste si za měsíc představoval(a)? 

________________________________ 
 

7. Znáte všechny složky Vaší mzdy? 
 Určitě ano  
 Spíše ano 
 Nevím 
 Spíše ne 
 Určitě ne 
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8. Jak jste spokojen(a) s nabízenými zaměstnaneckými výhodami?  

 Spokojen Spíše 
spokojen 

Nevím Spíše ne-
spokojen 

Nespoko-
jen 

Stravenky      

Pružná 
pracovní 
doba  

     

Homeoffi-
ce – prá-
ce 
z domova  

     

Služební 
automobil  

     

Sickdays 
(tzv.  
„zdravotní 
volno“) 

     

 
Jiné: ____________________________ 
9. Existuje nějaká zaměstnanecká výhoda, kterou ve společnosti postrá-

dáte a rád(a) byste ji uvítal(a)?  
 

 Zaměstnanecké půjčky  
 Příspěvek na dovolenou  
 Flexi – šeky  
 Příspěvek na cestování do zaměstnání  
 13. plat  
 Zdraví (vitamíny, rehabilitace, aj.) 

 
10. Co by podle Vás mělo ovlivňovat výši mzdy?  

 Kvalifikace  
 Znalosti  
 Psychický zátěž 
 Fyzická zátěž  
 Množství a kvalita odvedené práce  
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11. Je pro Váš důležitá pochvala a uznání nadřízeného?  
 Určitě ano  
 Spíše ano  
 Nevím  
 Spíše ne  
 Určitě ne  

 
 Jiné 

_________________________ 
 

12. Máte pocit, že jste ze strany vedoucích pracovníků a zaměstnavatelů 
dostatečně motivován(a)?  

 Určitě ano  
 Spíše ano  
 Nevím 
 Spíše ne  
 Určitě ne  

 
13. Jak jsou pro Vás důležité následující motivy pro Vaši práci?  

 Důležité Spíše dů-
ležité 

Nevím Spíše ne-
důležité  

Nedůležité  

Osoba  
vedoucího 
pracovníka  

     

Finanční 
ohodnocení  

     

Zvýšení  
platu  

     

Úprava  
pracovní 
doby 

     

Vztah  
na praco-
višti  

     

 
14. Jak jste spokojen(a) s pracovními podmínkami na Vašem pracovišti?  

 Velmi spokojen  
 Spíše spokojen  
 Nevím  
 Spíše nespokojen  
 Velmi nespokojen  
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15. Jste spokojen(a) s ohodnocením za Vaši práci?  
 Velmi spokojen 
 Spíše spokojen  
 Nevím  
 Spíše nespokojen  
 Velmi nespokojen  

 
16. Domníváte se, že v současném zaměstnání máte možnost profesního 

růstu?  
 Ano 
 Ne 

 
17. Cítíte se ve svém zaměstnání často ve stresu?  

 Ano 
 Ne 

 
18. Máte zájem zvyšovat svou kvalifikaci?  

 Ano 
 Ne 
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