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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá teorií motivace a 
motivačním systémem, který představuje benefity, 
ohodnocení, spokojenost atd. Rozebírá její působnost 
na zaměstnance ve firmě. Cílem mé bakalářské práce 
je analyzovat motivační systém v podniku a 
identifikovat problémy s nim spojené. Na základě 
polostrukturovaného rozhovoru s personalisty a 
dotazníkového šetření mezi pracovníky je zjištěno, zda 
je motivační systém dobře nastaven a odráží 
požadavky a přání zaměstnanců. Podle zpracovaných 
dat je navržené konkrétní doporučení ke zlepšení 
motivační politiky v daném podniku.

 

 

Cíl výzkumu 

Cílem výzkumné části této práce je ověřit systém 
motivace zaměstnanců ve společnosti, zjistit míru 
spokojeností zaměstnanců s tímto systémem a ověřit či 
vyvrátit stanovené výzkumné otázky. 

Metodologie 

Výzkum je proveden formou analýzy dotazníkového šetření mezi zaměstnanci vybraných společností a analýzou 
rozhovoru se dvěma personalisty pracujícími v společnostech.  
 

Dotazník se skládá ze čtyř částí, z nichž každá je 
zaměřena na určitou složku motivace - komunikace na 
pracovišti, spokojenost s přímým nadřízeným, 
spokojenost s nemzdovým ohodnocením a spokojenost 
s vlastní mzdou. 

Analýza rozhovoru dvou personalistů je založena na 
předem vypracovaných otázkách, z nichž devět je 
uzavřených (respondent odpovídá Ano – Ne), pouze 
poslední otázka je otevřená. 

Úvaha a doporučení 

Oblast, v níž by se mohlo vedení společnosti zlepšit, je právě komunikace mezi nadřízenými a zaměstnanci. Právě 
nejasná komunikace bývá často opomíjeným faktorem, který sráží motivaci zaměstnanců, a vede následně ke 
zmatení rolí a pozic jednotlivých pracovníků. 

Na počátku výzkumu byl stanoven předpoklad, že ženy by mohly být méně spokojeny s platovým ohodnocením 
nežli muži, to se však nepotvrdilo. Ženy však častěji pociťují nedostatky v nefinančním finančním ohodnocení – 
muži pravděpodobně dostávají finanční prémie častěji nežli ženy. 

 

Systém motivace zaměstnanců by měl být zlepšen 
zejména v nemzdovém ohodnocení pracovníků 
nadřízenými. Pokud zaměstnavatel přijme 
zaměstnance a rád by si je dlouhodobě udržel, potřebují 
zaměstnanci cítit, že nezůstanou celý život na jedné 
pozici, ale že pokud budou odvádět dobrou práci, 
mohou být povýšeni.

Pracovníci by si mezi sebou měli udržet dobrou 
pracovní atmosféru, pracovat na otevřené komunikaci, 
která musí být podporována také ze strany vedení, a 
nabízet stejné platové podmínky mužům i ženám. 
Celkově je však systém motivačních složek v této 
firmě na vysoké úrovni, firma prosperuje, a 
zaměstnanci jsou k této firmě loajální. 

Závěr 

Důležitým východiskem výzkumu je skutečnost, že ženy nejsou méně spokojeny se svým platem nežli muži, a 
celkově je výše platu dostatečná pro všechny respondenty. Mzdové ohodnocení není nejdůležitějším faktorem 
v motivaci. Pracovní motivace je tvořena celou škálou faktorů, a manažeři této společnosti by měli být lépe 
proškoleni v tom, jak tyto faktory využít ve prospěch firmy a celého týmu.  


