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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá odměňováním a motivací zaměstnanců s cílem analyzovat 

systém odměňování a motivace zaměstnanců ve vybrané obchodní společnosti, určit 

příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodné změny. Teoretická část se zabývá vyme-

zením účelu a způsobu odměňování zaměstnanců a vysvětlením základních pojmů, 

nástrojů a teorií motivace zaměstnanců. Praktická část zahrnuje představení společ-

nosti, posouzení způsobu odměňování a motivace zaměstnanců ve společnosti, vy-

hodnocení dotazníkového šetření mezi respondenty mimo společnost a návrhy na 

zlepšení odměňování a motivace zaměstnanců ve společnosti. 

Klíčová slova 

Řízení lidských zdrojů; zaměstnanci; obchodní společnost; odměňování zaměstnanců; 

motivace zaměstnanců. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with rewarding and motivation of employees. The aim of this 

thesis is to analyse the system of rewarding and motivation of employees in the se-

lected company and to determine possible improvements and propose recommen-

dations on the basis of a questionnaire survey. The theoretical part deals with the def-

inition of the method and purpose of rewarding, continues with explanation of basic 

concepts related to motivation of employees and a description of basic work motiva-

tion theories. The practical part includes the introduction of the company and a de-

scription of the method of rewarding and motivation in the company. It also contains 

an evaluation of the questionnaire survey and suggestions for improvements in the 

company in terms of rewarding and motivation of employees based on the question-

naire survey. 

Key words 

Human resources; employees; company; rewarding of employees; motivation of em-

ployees. 
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ÚVOD 

Odměňování a motivace zaměstnanců jsou součástí personální práce v organizaci. Jde 

o hlavní a nejstarší úkoly manažerů a personalistů, kteří hodnotí výsledky jednotlivých 

zaměstnanců. Díky správně nastavenému systému odměňování mohou být zaměst-

nanci spravedlivě odměněni za vykonanou práci a pomocí správných nástrojů ovlivňo-

vání motivace mohou být zaměstnanci stimulování k dosahování žádoucího výkonu. 

Nastavení správného systému odměňování zaměstnanců a zvolení správných nástrojů 

ovlivňování motivace zaměstnanců má vliv i na hospodářské výsledky organizace. Po-

kud mají zaměstnanci pocit, že si jich jejich společnost váží, že je dokáže ocenit, a že 

jsou v práci spokojeni, potom budou dosahovat lepších výsledků, které příznivě ovlivní 

výsledky organizace. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat systém odměňování a motivace zaměstnanců ve 

vybrané obchodní společnosti, posoudit uplatňované postupy, určit možné příležitosti 

pro zlepšení a navrhnout vhodné změny. 

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. 

Teoretická část vychází z odborné literatury a vymezuje účel a způsoby odměňování 

zaměstnanců stejně jako základní pojmy, nástroje a teorie motivace zaměstnanců. 

Praktická část obsahuje představení společnosti, posouzení způsobu odměňování a 

motivace zaměstnanců ve společnosti, vyhodnocení dotazníkového šetření mezi re-

spondenty mimo společnost zjišťujícího jejich názor na systém odměňování a moti-

vace zaměstnanců ve společnosti a návrhy na zlepšení odměňování a motivace za-

městnanců ve společnosti. 
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1 ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Odměňování zaměstnanců přitahuje největší pozornost především pracovníků, ale zá-

roveň i vedení organizací. Je jednou z nejstarších a nejdůležitější činností personalistů. 

(Koubek, 2007, s. 283) 

1.1 Účel odměňování zaměstnanců 

Podle Šikýře (2016, s. 128) je účelem odměňování slušně a spravedlivě odměnit sku-

tečný výkon zaměstnanců a zároveň je pomocí odměn stimulovat k vykonávání sjed-

nané práce a dosahování požadovaných výsledků. Díky odměnám mohou zaměst-

nanci dosáhnout ekonomického zajištění a uspokojení svých potřeb. 

Dalšími cíli odměňování je odměňovat lidi za to, jakou hodnotu v organizaci vytvářejí, 

vytvářet pozitivní vztahy na pracovišti, motivovat lidi a tím získat jejich angažovanost 

a oddanost. Odměňování zaměstnanců slouží i k uskutečňování strategických cílů or-

ganizací, zejména jde o nastavení efektivního řízení nákladů práce a systému financo-

vání odměn. 

Strategie odměňování musí však plnit i efektivní odměňování zaměstnanců v souladu 

s pracovněprávními předpisy i s ohledem na hospodářské výsledky organizace. 

Kvalitní řízení odměňování vytváří kulturu výkonu. Pomáhá organizacím získávat a udr-

žet si potřebné a hodnotné pracovníky.  

1.2 Celková odměna 

V případě odměňování si většina lidí představí především peněžní odměny, jako je na-

příklad mzda nebo plat. V moderním řízení lidských zdrojů se odměňování chápe jako 

širší pojem. K pracovníkům se začalo přistupovat více individuálně a vedení se snaží 

své pracovníky odměňovat i jinými způsoby. (Koubek, 2007, s. 283)  

 

Obrázek 1 - Složky celkové odměny 

Zdroj: Armstrong (2007, s. 521) 

Základní mzda

Zásluhová odměna

Zaměstnanecké výhody

Vzdělávání a rozvoj

Zkušenosti/zážitky z práce

Transakční odměny

Relační (vztahové) 

odměny

Celková hmotná 

odměna

Nepeněžní/vnitřní 

odměny

Celková odměna
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Dle Armstronga (2007, s. 520) celkovou odměnu tedy mimo peněžních odměň tvoří i 

nepeněžní odměny. Zahrnují všechny možné nástroje, které se dají využít pro moti-

vace, uspokojení, udržení nebo získání svých pracovníků, přičemž jsou všechny tyto 

odměny vzájemně provázány a jsou řízeny jako jeden celek. 

Mezi výhody celkového odměňování patří: 

1. větší vliv na motivaci a oddanost zaměstnanců; 

2. zlepšování vztahů na pracovišti; 

3. flexibilní uspokojování individuálních potřeb.  

1.2.1 Transakční odměny 

Transakční odměny jsou takzvané hmatatelné odměny neboli vnější odměny. To jsou 

odměny, o kterých rozhoduje organizace a většinou jsou to věci či okolnosti, které se 

mohou zdát jako samozřejmost. Jedná se tedy o hmotné transakce mezi zaměstnava-

telem a zaměstnanci. (Koubek, 2007, s. 283) 

Mezi transakční odměny patří (Armstrong, 2007, s. 521): 

• základní mzda/plat; 

• zásluhové odměny; 

• zaměstnanecké výhody. 

Těmito odměnami může být například přidělení lepší kanceláře, nového stroje nebo 

vylepšení pracovního zařízení či nábytku. (Koubek, 2007, s. 283) 

1.2.2 Relační odměny 

Další odměny mohou být vnější nebo také vnitřní odměny. V poslední době se na tento 

způsob odměn začal brát větší ohled. Jsou to odměny, které nemají hmatatelnou po-

dobu, ale slouží především k tomu, aby se pracovník cítil ve své práci dobře a měl ze 

své práce radost. Jde tedy o to, vyvolat u zaměstnanců příjemné pocity. (Koubek, 2007, 

s. 283) 

Zde navazujeme na již zmíněný individuální přístup. Tyto odměny se totiž odvíjejí od 

osobnosti zaměstnance, jeho potřeb, zájmů a hodnot.  

Složky relačních odměn dle Armstronga (2007, s. 521): 

• vzdělávání a rozvoj; 

• zkušenosti/zážitky z práce. 

Například se pracovník může zúčastnit větších a důležitějších úkolů a díky tomu získá 

pocit užitečnosti. Dalším příkladem může být neformální uznání, dosahování pracov-

ních cílů anebo možnost budování kariéry. (Koubek, 2007, s. 283) 
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1.3 Hodnocení práce 

Jak bylo již zmíněno výše, odměňování má být spravedlivé a toho se dá dosáhnout díky 

hodnocení práce. Nejen že vytváří spravedlivé mzdové/platové struktury ale také řídí 

relaci mezi odměnou a vykonanou prací. 

Mezi cíle hodnocení práce mimo jiné patří (Armstrong, 2007, s. 541): 

• zjistit požadavky práce pro plnění cílů organizace; 

• stanovit základní mzdové relace; 

• stanovit kritéria pro spravedlivé odměňování; 

• poskytovat stejnou odměnu za shodně vykonanou práci.  

Hodnocení práce se tedy používá pouze pro potřeby vytváření mzdový nebo platových 

struktur. Neslouží tedy pro hodnocení jedinců, kteří vykonávají určitou práci. K tomu 

slouží mzdové formy. (Koubek, 2007, s. 293) 

Pro spravedlivé hodnocení práce je potřeba brát také v úvahu „hodnotu pracovní po-

zice“. Tato hodnota vypovídá o složitosti, obsahu práce a o požadavcích na zaměst-

nance k dané pozici. (Navrátilová, 2018) 

1.3.1 Analytické hodnocení práce 

„Analytické hodnocení práce je proces rozhodování o hodnotě prací, který je založen 

na analýze toho, do jaké míry jsou různé definované faktury nebo prvky přítomny v ně-

jaké práci, a to za účelem stanovení relativní hodnoty této práce.“ (Armstrong, 2007, s. 

542)  

Analytické hodnocení práce je systematické a je zaměřeno především na práci, nikoliv 

na jednotlivce. To znamená, že výkon pracovníka do analytického hodnocení práce 

není bráno v úvahu. (Armstrong, 2007, s. 543) 

Hlavní typy analytického hodnocení: 

1. Bodovací metoda 

Bodovací metoda je nejčastěji používanou analytickou metodou, jelikož se její postup 

dá použít na velký a různorodý soubor činností. Je možné tento postup kdykoliv opa-

kovat a metoda uvádí spolehlivou odlišnost mzdových činností.  

Nevýhodou této metody je hlavně časová ale i finanční náročnost na vypracování, za-

vedení ale i užívání. (Dvořáková a kol., 2012, s. 314) 

2. Metoda analytického porovnávání 

Metodu analytického porovnávání využívají velké organizace, pokud potřebují vytvořit 

bodové hodnocení pro všechny pracovní místa, jedná-li se především o práce, které 

jsou si podobná. Tuto metodu je vhodné použít pro zařazování do stupňů poté, co se 

provede částečné ohodnocení prací, které je možné použít pro porovnávání s jinými 

pracovními místy. (Armstrong, 2007, s. 544) 
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1.3.2 Sumární hodnocení práce 

Neanalytická neboli sumární hodnocení práce porovnává práce jako celek a vytváří 

z nich stupně či pořadí. Nehledí při tom na složitost, odpovědnost nebo namáhavost 

dané práce. Posuzování těchto faktorů je výsledkem subjektivního pohledu hodnoti-

tele. (Šikýř, 2016, s. 133) Podle Armstronga (2007, s 545) tyto metody však nesplňují 

podmínku stejných odměn, jelikož její hodnoty jsou hrubé a nepřesné.  

Hlavní typy sumárního hodnocení: 

1. Katalogová metoda 

U katalogové metody je práce porovnávána jako celek, který má předem připravenou 

stupnici. Stupně vyjadřují míru složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Pokud 

práce nebyla dříve hodnocena, porovná se s jednotlivými stupni a typovými pracov-

ními místy, posléze je zařazena do stupně, kde má největší podobnost. (Šikýř, 2016, s. 

133) 

Tato metoda je velmi rychlá a snadno se používá. Její nevýhodou však je, že hodnocení 

je subjektivní. Problém je i vytvoření a používání katalogu prací. (Šikýř, 2016, s. 133) 

2. Metoda pořadí 

U metody pořadí je opět práce posuzována jako celek. O pořadí rozhoduje subjektivní 

pohled hodnotitele. Hodnotí především složitost, odpovědnost a namáhavost dané 

práce. (Šikýř, 2016, s. 133) 

Tato metoda je lehce uchopitelná, časově i organizačně nenáročná. Nevýhodou je již 

zmíněná subjektivnost hodnocení a její použití není vhodné pro větší firmy. (Šikýř, 

2016, s. 133) 

1.4 Mzda 

„Mzda je peněžité plnění, respektive plnění peněžní hodnoty, poskytované zaměstna-

vatelem zaměstnanci za práci.“ (Šikýř, 2016, s.128)  

Mzda náleží zaměstnanci v pracovním poměru a je hodnocena podle složitosti, odpo-

vědnosti a namáhavosti práce. Zákoník práce a prováděcí zákony stanovují pouze 

obecné zásady o stanovení mzdy a minimální mzdová práva zaměstnanců, ale přede-

vším jde o stanovenou dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. (Šikýř, 2016, 

s.129) 
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1.5 Mzdové formy 

Mzdové formy slouží ke zlepšení pracovního výkonu nejen jednotlivce samotného, ale 

také pracovního kolektivu a organizace jako celku. Organizace uplatňují mzdové formy 

za účelem odměnit zaměstnance za to, jak vykonávají svou práci. (Dvořáková a kol., 

2012, s. 319) 

Smyslem mzdových forem „je mzdově ocenit výsledky práce, pracovního jednání a 

hospodaření s věcnými a finančními prostředky.“ (Dvořáková a kol., 2012, s. 319) 

Mzdové formy je možné rozlišit na dvě kategorie. První z nich jsou základní mzdové 

formy, kam patří časová a úkolová mzda. Druhou kategorii tvoří doplňkové mzdové 

formy, jako je například osobní hodnocení, prémie, provize, bonusy atd. (Dvořáková a 

kol., 2012, s. 320) 

1.5.1 Časová mzda 

Časová mzda je částí základní mzdové formy. Je možné tuto formu použít u každého 

druhu práce. Využívá se v případech, kdy není odvedená práce měřitelná nebo pokud 

zaměstnanec nedokáže ovlivnit množství odvedené práce. Vyjádří se pomocí součinu 

hodinového mzdového tarifu a skutečně odpracované doby (Šikýř, 2016, s. 130).  

Výhody časové mzdy (Dvořáková a kol., 2012, s. 321): 

• jednoduchost, srozumitelnost; 

• administrativní a finanční nenáročnost; 

• jistota výdělku; 

• jednodušší plánování mzdových nákladů. 

 

Nevýhoda časové mzdy (Dvořáková a kol., 2012, s. 321): 

• pro zaměstnance není příliš stimulační. 

Tato nevýhoda se dá řešit pomocí doplňkových mzdových forem. (Dvořáková a kol., 

2012, s. 321) 

1.5.2 Úkolová mzda 

Úkolová mzda se využívá při odměňování zaměstnanců ve výrobě, kde jsou náplní pře-

devším ruční práce. Využívá se v případě, kdy rozhoduje množství vykonané práce, 

které je zaměstnanec schopen ovlivnit. Mzda se odvíjí od splněných stanovených no-

rem. Uplatňuje se buď norma času anebo norma množství. (Šikýř, 2016, s.131) 

Výhoda úkolové mzdy (Dvořáková, 2012, s. 321): 

• stimuluje k vysokým výkonům zaměstnanců. 
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S výše zmíněnou výhodou se pojí ale i tato negativa (Dvořáková, 2012, s. 321): 

• nadměrné fyzické vypětí zaměstnanců; 

• zhoršení kvality vykonané práce; 

• porušování pracovních postupů; 

• špatné zacházení s pracovním zařízením, aj. 

Jako preventivní řešení těchto problémů na pracovišti je vhodné zavést přísnější 

normy a tresty za jejich nedodržení, například snížení mzdového tarifu. (Dvořáková a 

kol., 2012, s. 321) 

1.5.3 Doplňkové mzdové formy 

Doplňkové mzdové formy doplňují základní mzdu a odměňují se za výkon nebo za zá-

sluhu. Mohou být odměňovány individuálně anebo celému kolektivu, mohou být také 

pouze jednorázové ale i opakující se. (Koubek, 2007, s. 315) 

Prémie 

Prémie jsou nejoblíbenějšími a nejčastěji využívanými doplňky časových a úkolových 

mezd. Vyplácí se buď jednorázově, například za mimořádné plnění pracovních povin-

ností, nebo pravidelně, a to za soustavný kvalitně odvedený výkon. (Dvořáková a kol., 

2012, s. 322) 

Provize 

Provize se využívají u mezd, které jsou závislé zejména na počtu prodaného zboží nebo 

služeb. Určují se dle procenta z tržeb, obratu, zisku nebo pevnou sazbou za jednotku 

prodeje. (Šikýř, 2016, s. 131) 

Bonusy 

Bonusy jsou také mezi zaměstnanci velmi oblíbené. Jsou poskytovány za dosažení mi-

mořádných cílů. Mohou nahradit prémie, jelikož se dají využít při odměňování práce, 

kde není zcela jednoduché určit specifický úkol. (Dvořáková a kol., 2012, s. 323) 

1.6 Zaměstnanecké výhody 

Mzdu zaměstnavatelé poskytují zaměstnancům za jejich vynaložené výkony, ale u za-

městnaneckých výhod nikoli. Poskytují se zaměstnancům jen za to, že pro ni pracují. 

Často se při tom přihlíží na danou pozici nebo postavení zaměstnance v organizaci. 

(Koubek, 2007, s. 319) 

Dle Dvořákové a kol. (2012, s. 325) rozumíme zaměstnanecké výhody jako nabídku růz-

ných požitků, služeb, zboží nebo sociální péče, které zaměstnanec neplatí.  
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Cílem poskytování zaměstnaneckých výhod je (Armstrong, 2007, s. 595): 

• poskytnout atraktivní soubor odměn pro získání a udržení si kvalitních zaměst-

nanců; 

• naplnit osobní potřeby zaměstnanců; 

• podpořit oddanost zaměstnanců. 

Armstrong (2007, s. 595) vysvětluje, že tyto cíle nezahrnují motivaci zaměstnanců, pro-

tože tyto výhody nemívají vliv na výkon zaměstnanců. „Mohou však vytvářet příznivější 

postoje pracovníků k podniku, které dlouhodobě zlepšují jejich oddanost, angažova-

nost a výkon organizace.“ (Armstrong, 2007, s. 595) 

1.6.1 Typy zaměstnaneckých výhod  

Koubek (2007, s. 320) rozlišuje tři hlavní typy zaměstnaneckých výhod, a to zaměstna-

necké výhody: 

1. sociální povahy (půjčky, jesle, kultura, sport, důchody apod.); 

2. spojené s prací (stravování, vzdělávání, doprava apod.); 

3. spojené s postavením v organizaci (oděv, bydlení, automobily, mobilní telefon, 

notebook apod.). 

Armstrong (2007, s. 595) dělí zaměstnanecké výhody do více kategorií: penzijní sys-

témy, osobní jistoty, finanční výpomoci, osobní potřeby, podnikové automobily, jiné 

výhody a nehmotné výhody. 

1.6.2 Plošný a volitelný systém 

Systém poskytování zaměstnaneckých výhod může být plošný nebo volitelný. 

Plošný systém 

Plošný systém znamená, že veškeré výhody mohou čerpat všichni zaměstnanci. (Šikýř, 

2016, s. 135) Pokud ale zaměstnavatelé chtějí, aby zaměstnanecké výhody měly pozi-

tivní vliv na spokojenost zaměstnanců, pak by se měli zajímat o jejich preference, což 

v případě plošných systémů není možné. (Koubek, 2007, s. 321) 

Volitelný systém 

Kvůli rozlišným preferencím organizace začaly nabízet volitelný systém neboli kafeté-

ria systém, kdy zaměstnanec využívá částečně plošný systém (stravování, volné dny 

na víc, dovolená na víc apod.) a dále část volitelného systému, kde si vybere zaměst-

nanecké výhody podle svých zálib (kultura, sport, zdravotní péče apod.). V části volitel-

ného systému zaměstnanec vybírá jednu z několika již připravených balíčků. (Šikýř, 

2016, s. 135) 
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Podle Koubka (2007, s. 322) má tento systém také své nevýhody. Je to například admi-

nistrativní náročnost anebo špatná volba balíčku ze strany zaměstnance, kterou nelze 

průběžně měnit, a tak může způsobit dočasnou nespokojenost zaměstnance v orga-

nizaci. 

  



 15 

2 MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ 

„Smyslem motivace je nenásilné vytvoření pozitivního přístupu k něčemu – často k ně-

jakému výkonu či typu chování. Slovem motivace se obvykle označuje jak proces, tak 

jeho výsledek – tedy skutečnost, že se něco děje (někdo na někoho nějak působí), 

stejně jako fakt, že něco existuje (konkrétně onen zmíněný pozitivní přístup).“ (Plamí-

nek, 2010, s. 14) 

Pokud se zaměstnavatelé snaží dosáhnout vysoké výkonnosti zaměstnanců, pak je po-

třeba věnovat pozornost výběru nejvhodnějším způsobům motivování zaměstnanců 

pomocí různých nástrojů, jako jsou například stimuly nebo odměny. (Armstrong, 2007, 

s. 219) 

Neexistuje jeden nástroj motivace, který by se dal využít u všech zaměstnanců. Jed-

noho zaměstnance může motivovat něco, co druhého zaměstnance vůbec. Proto je 

potřeba zjistit, co jednotlivé zaměstnance opravdu motivuje. (Urban, 2013, s. 107) 

2.1 Základní pojmy 

Podle Plamínka (2010, s. 14) je důležité si uvědomit, že kladný vztah k práci vzniká ze 

dvou příčin. Těmito příčinami jsou stimulace a motivace. 

2.1.1 Stimulace 

Pojem stimulace znamená, že zaměstnanec vykonává úlohu pod vlivem vnějších pod-

nětů neboli stimulů. Stimulace funguje pouze do té doby, dokud jsou zaměstnanci od-

měňováni za jejich práci. Pokud se k zaměstnanci odměna (stimul) nedostaví, přestane 

svou práci vykonávat. (Plamínek, 2010, s. 14) 

Pracovní stimul chápeme jako odměny, které zaměstnanci získávají za správnou a včas 

splněnou práci. Odměny zahrnují především finanční odměny, jako je například mzda, 

prémie nebo bonusy. Další forma stimulace může být i nehmotná, a to například jako 

pochvala nebo uznání zaměstnance od organizace za jeho výkony. (Urban, 2017, s. 16) 

Urban (2013, s. 108) popisuje, že u zaměstnanců, u kterých převažuje vliv pomocí sti-

mulů je vhodné stanovit jasně daný cíl a přesně definovat, jaké odměny za svou vyko-

nanou práci dostanou. Dále je také vhodné zavést i nepeněžní odměny jako formu sti-

mulace, tím jsou myšleny vyšší zaměstnanecké výhody.  

2.1.2 Motivace 

„Motivaci lze charakterizovat jako soubor činitelů představujících vnitřní hnací síly čin-

nosti člověka, které usměrňují jeho jednání.“ (Kociánová, 2011, s. 22) 



 16 

V tomto případě jde o vnitřní pohnutky. Zaměstnanec, který je motivovaný by chtěl vy-

konávat svou práci i bez vnějších podnětů, protože by svou práci považoval za význam-

nou a bavila by ho. (Plamínek, 2010, s. 14)  

Podle Lochmannové (2016, s. 66) je zdrojem motivace potěšení a radost z práce. Za-

městnance s vnitřní motivací je vhodné podporovat, vytvářet jim příjemnou atmosféru 

a přidělovat jim úkoly, které mají v oblibě.  

Armstrong (2007, s. 221) popisuje, že motivaci tvoří faktory, který si zaměstnanec vy-

tváří sám a ty posléze ovlivňují jeho chování nebo přístup k práci. Mezi tyto faktory patří 

odpovědnost, samostatnost, možnost rozvíjet své dovednosti a zajímavé pracovní pří-

ležitosti. 

K faktorům motivace patří tyto potřeby (Urban, 2013, s. 108): 

• získat uznání a být respektován; 

• mít zajímavou, smysluplnou a společensky významnou práci; 

• překonávat překážky a uplatnit své schopnosti; 

• být hrdý na své pracovní výsledky; 

• získat nové zkušenosti a osobně se rozvíjet. 

2.1.3 Demotivace 

V souvislosti s motivačními faktory je také třeba zmínit demotivaci nebo také jinak de-

moralizaci. Jedná se o úplný opak motivace, kdy zaměstnanec není dost motivován, a 

kvůli tomu dosahuje nižší výkony nebo dokonce může vytvářet negativní náladu 

v týmu nebo v celé organizaci. (Lochmannová, 2016, s. 64) 

Důvodem demotivace mohou být nerealistické očekávání zaměstnanců nebo neade-

kvátní chování organizace k samotnému zaměstnanci. (Lochmannová, 2016, s. 64) Pří-

kladem takové situace může být, když zaměstnanci nedostávají odměny za své spl-

něné úkoly nebo když zaměstnanec vynaloží na splnění úkolu značné úsilí a nadřízený 

tomu nevěnuje pozornost. Další selhání nadřízených může nastat, když je zaměstna-

nec za správnou činnost potrestán. Je to například, když se zaměstnanec chce ujistit, 

že práci dělá správně a nadřízený ho odbyde nebo mu dá najevo, že nemá čas (napří-

klad slovy: „To mám všechno za vás dělat sám?“, „Co jste zase pokazil?“, aj.) (Urban, 

2013, s. 116) 

2.2 Motivační nástroje 

Aby ovlivňování motivace zaměstnanců bylo úspěšné, je potřeba zvolit a správně vyu-

žívat různé motivační nástroje. (Urban, 2017, s. 24) Základní nástroje ovlivňování moti-

vace zaměstnanců tvoří odměny a sankce, protože zaměstnanci se snaží podat takové 

výkony, aby byli odměněni, a přitom předešli sankci. Oba tyto nástroje mohou mít 

hmotnou i nehmotnou podobu. (Urban, 2017, s. 26) 
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2.2.1 Odměny 

Za téměř veškerou vykonanou prací zaměstnancem se skrývá jeho motivace. Vše dělá 

proto, aby výsledkem jeho výkonu byla odměna. Může se jednat o finanční odměnu 

nebo o cokoliv jiného, co zaměstnance motivuje a dělá mu radost. (Urban, 2017, s. 24) 

Některé odměny se mohou objevit už během vykonávané práce. Je tím například pocit 

hrdosti, že zaměstnanec organizaci přispívá svými znalostmi a schopnostmi. Pokud se 

jedná o odměny, které se dostaví až po vykonání práce je potřeba, aby tyto odměny 

nebyly automatické a aby zaměstnanec musel vykonat nějaké úsilí pro jejich získání. 

Pokud to tak není, pak tyto finanční odměny nejsou motivátory. (Urban, 2017, s. 25) 

Do odměn se dají také zapojit pochvaly. Zaměstnance je dobré pochválit, když dosáh-

nou požadovaných cílů nebo dokážou něco mimořádného. Pochvaly slouží při moti-

vaci zaměstnanců k tomu, aby práci dále prováděli stejně dobře. (Bělohlávek, 2016, s. 

18) Součástí nehmotných odměn může být i pozornost věnovaná zaměstnanci, který 

udělal významný pokrok. Nebude to mít vliv pouze na jednotlivce, ale zároveň na celý 

tým, jelikož uvidí, že si vedoucí jejich práce všímá a oceňuje ji. (Lukášová, 2016) 

Podle Urbana (2013, s. 111) zahrnuje větší motivaci menší odměna, která přijde hned, 

než větší odměna po delší uplynulé době po správně vykonané práci. 

2.2.2 Sankce 

V organizaci musí být přítomna i negativní motivace v podobě různorodých sankcí. Je 

potřeba, aby zaměstnanci vnímali určitou hrozbu trestu, pocit, který jim není příjemný. 

(Urban, 2017, s. 25) 

Sankce mohou být opět hmotné nebo nehmotné. Formou hmotné sankce může být 

snížení nebo nevyplacení odměny, za to, že zaměstnanec svou práci nevykonal 

správně nebo včas. (Urban, 2017, s. 25) 

Nehmotnou sankcí může být například kritika. Je to opak pochvaly, kdy po zaměstnanci 

naopak chceme, aby určité chování nebo špatné výkony již neopakoval. U kritiky je 

ovšem zapotřebí, aby byla konkrétní, zaměřená přímo na výkony zaměstnance a nikoli 

na jeho osobnost. Měla by být sdělena důstojně a přijatelně zformulována. (Bělohlá-

vek, 2016, s. 18) 

U jakýchkoliv sankcí je nutné, aby byly formální. Například často opakované výtky, bez 

reálného dopadu na zaměstnance nejsou nijak efektivní. (Urban, 2013, s. 113) Obecně 

je pozitivní motivace daleko efektivnější než negativní motivace. Špatně zvolené 

sankce mohou zaměstnance demotivovat, a to zapříčiní horší pracovní výsledky. (Ur-

ban, 2017, s. 26) 
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2.3 Teorie pracovní motivace 

Tématem motivace a jejích teorií se psychologové a teoretikové lidského chování za-

bývají od poloviny minulého století, kdy se začaly vyvíjet první teorie lidské motivace. 

Z počátku to byly teorie obecné a postupem času se zaměřily na teorie, které řeší na-

příklad i podnikové kontexty. V následujících podkapitolách budou popsány hlavní 

motivační teorie. (Tureckiová, 2004, s. 56) 

2.3.1 Teorie instrumentality 

„‚Instrumentalita‘ je přesvědčení, že pokud uděláme jednu věc, povede to k věci jiné. 

Ve své nejhrubší podobě teorie instrumentality tvrdí, že lidé pracují pouze pro peníze.“ 

(Armstrong, 2007, s. 223) 

Tato teorie se objevila na konci 19. století a má své kořeny v Taylorových metodách 

vědeckého řízení (1911). V té době bylo potřeba začít efektivně rozvrhovat práci s úče-

lem kladného ekonomického výsledku. Teorie je založená na tom, že pracovní výkon je 

závislý na odměnách a trestech.  Teorii je také možné nazvat jako „politika cukru a 

biče“, kde odměny a tresty slouží jako prostředek pro vedení zaměstnanců. (Ar-

mstrong, 2007, s. 223) 

Teorie instrumentality se také opírá o Skinnerovu koncepci podmiňování, která vysvět-

luje, že lidé mohou být „podmíněni“ nebo „zpracování“ k tomu, aby dosahovali poža-

dovaných pracovních výsledků. Tento přístup může být velmi prospěšný, ačkoliv je za-

ložen na systému kontrol a nebere příliš v potaz lidské potřeby. (Armstrong, 2007, s. 

223) 

2.3.2 Teorie zaměřené na obsah 

Teorie zaměřené na obsah jsou založené na tom, že samotnou motivaci tvoří potřeby. 

Když jsou tyto potřeby neuspokojené, pak je člověk v napětí a nedosahuje daných cílů. 

Je tedy žádoucí tyto potřeby rozeznat a posléze uspokojit. Za autory těchto teorií se 

považují Maslow (1945) a Herzberg a kol. (1957). Teorii potřeb původně vytvořil Maslow, 

který vyjmenoval základní lidské potřeby pro motivaci neboli hierarchii potřeb. 

Herzbergův doufaktorový model podrobněji identifikuje základní potřeby. (Armstrong, 

2007, s. 223) 

Maslowova hierarchie potřeb 

Abraham H. Maslow byl prvním a do současné doby nejvlivnějším autorem motivační 

teorie. Na obrázku 2 si můžeme všimnout, že Maslow rozdělil potřeby do 5 vzestupně 

uspořádaných skupin, kdy fyziologické potřeby a potřeby bezpečí se označují jako 
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potřeby nižší nebo nedostatkové a zbylé tři potřeby jako vyšší nebo také jako růstové. 

(Tueckiová, 2004, s. 59) 

Collinová a kol. (2014, s.138) popisují, že Maslowova hierarchie potřeb je zobrazena 

jako pyramida, kde jsou na její základnu umístěny základní lidské potřeby a každý stu-

peň umístěný výše vyjadřuje významnější životní potřeby. Collinová a kol. (2014, s. 138) 

popisují pyramidu detailněji 8 stupni potřeb. 

 

Obrázek 2 - Maslowova hierarchie potřeb 

Zdroj: Tureckiová (2004, s. 59) 

Hierarchie potřeb má dvě části. Collinová a kol. (2014, s. 139) první část nazývají jako 

nedostatkové potřeby a zahrnují 4 lidské potřeby. Základní potřeba obsahuje fyziolo-

gické potřeby, tím jsou myšleny základní biologické potřeby jako je například voda, 

vzduch, potrava atd. Na dalším stupni je potřeba bezpečí (zdraví, peníze, zaměstnání). 

Další je potřeba lásky a sounáležitosti a v posledním stupni potřeba sebehodnocení, 

které zahrnuje potřeby uznání a úcty, to znamená být úspěšný a získávat respekt. Po-

třebu lásky a sounáležitosti a potřebu bezpečí Tureckiová (2004, s. 59) spojila do soci-

álních potřeb. 

Na dalších úrovních se nacházejí růstové potřeby. Nejnižší je zde kognitivní potřeba, 

která obsahuje poznání a pochopení. Na vrcholu pyramidy je sebeaktualizace, kterou 

Maslow vyložil jako nalezení sám sebe. Je možné seberealizaci vnímat jako smysl ži-

vota. Každý člověk má svůj vlastní smysl života, který si chce splnit. Pokud se tak ne-

stane, člověk nadále nebude schopný spokojenosti a bude se dál snažit najít svůj po-

tenciál a vyhledávat příležitosti, které ho naplní. (Collinová a kol., 2014, s. 139) 

Herzbergova dvoufaktorová teorie 

Po Maslowově hierarchii potřeb je Herzbergova dvoufaktorová teorie druhou nejzná-

mější pracovní teorií. (Dvořáková a kol., 2012, s. 228)  
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„Do skupiny motivačních teorií zkoumajících typy motivů, jež pozitivně nebo negativně 

ovlivňují lidskou motivace, se řadívá také dvoufaktorová teorie F. Herzberga, známá 

také jako teorie motivátorů a hygienických faktorů či satisfaktorů a dissatisfaktorů.“  

(Tureckiová, 2004, s. 61) 

 

Obrázek 3 - Interpretace Herzbergovy teorie 

Zdroj: Tureckiová (2004, s. 61) 

Hygienické faktory 

Jak je patrné z obrázku 3 do hygienických faktorů zahrnujeme firemní politiku, kompe-

tentnost nadřízených zaměstnanců, vztahy s nadřízenými, kolegy a podřízenými, pra-

covní podmínky, mzdu, jistotu pracovního místa a bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci. (Tureckiová, 2004, s. 61) Dissatisfaktory charakterizují pracovní prostředí a slouží 

především jako prevence nespokojenosti zaměstnanců. (Armstrong, 2007, s. 227) Po-

kud tyto faktory v pracovním procesu chybí nebo je k nim vytvořen negativní vztah, za-

městnanec bude nespokojený. Pokud jsou však v dobrém stavu, nemají přímý vliv na 

motivaci a výkon zaměstnance. (Dvořáková a kol., 2012, s. 228) 

Motivátory 

Motivátory jsou v této teorii vnímány jako činitelé, které motivují zaměstnance k lepším 

výkonům a úsilí. (Armstrong, 2007, s. 227) Mezi motivátory patří pracovní úspěchy, 

možnost odborného a kariérního růsti, uznání, odpovědnost a osobní rozvoj. (Turecki-

ová, 2004, s. 61) Motivátory se mohou považovat za jednu z nejúčinnějších složek mo-

tivace k práci, přičemž je pro ně důležité vnitřní uspořádání potřeb zaměstnanců a 

osobních vlastností. (Dvořáková a kol., 2012, s. 229) 

2.3.3 Teorie zaměřené na proces 

Teorie zaměřené na proces se zaměřují na psychologické procesy a síly, které mají vliv 

na motivaci, ale i na základní potřeby. Zabývají se tím, jak zaměstnanci vnímají své 

prostředí a způsoby v organizaci, proto se tyto teorie také nazývají kognitivní neboli 
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poznávací. Kognitivní teorie jsou užitečnější než výše zmíněné teorie zaměřené na ob-

sah, protože poskytují realističtější návod na to, jaké metody motivace zvolit. Teorie 

nabízí tři procesy: očekávání (expektační teorie), dosahování cílů (teorie cílů) a pocity 

spravedlnosti (teorie spravedlnosti). (Armstrong, 2007, s. 224) 

Expektační teorie 

Vroomova expektační teorie obsahuje tyto tři faktory: valenci, instrumentalitu a expek-

taci. Valenci rozumíme jako hodnotu, instrumentalitu jako přesvědčení, že pokud se 

stane jedna věc, ovlivní to další skutečnost a expektaci jako pravděpodobnost, že ur-

čitý čin nebo úsilí může vést k danému cíli. (Kociánová, 2011, s. 31) 

Očekávání může mít různou váhu a její síla je důležitá, protože pokud má jedinec ma-

ximálně silné očekávání znamená to jistotu, že daný výsledek se uskuteční, pokud je 

však jeho očekávání nulové nebo minimální, pak je skoro jisté, že daný cíl se nenaplní. 

Síla očekávání může být ovlivněna dosaženými zkušenostmi. Zaměstnanci už ví, co 

mohou očekávat, a díky tomu se připravit a své přesvědčení upevnit. Zaměstnanci však 

často čelí i novým situacím (např. změna systému v organizaci nebo změna práce), 

které se nedají porovnat s předchozími zkušenostmi. Pak v tomto případě může dojít 

ke snížení motivace. (Armstrong, 2007, s. 225) 

 

Obrázek 4 - Rovnice Vroomovy teorie 

Zdroj: Tureckiová (2004, s. 62) 

Na obrázku 4 je zobrazená rovnice, která vysvětluje podstatu Vroomovy teorie. E vyja-

dřuje expektaci neboli očekávání, že čin povede k danému výsledku. V vyjadřuje va-

lenci, jinak chápanou jako subjektivně vnímanou hodnotu, kterou si jednotlivec spojuje 

s očekávaným výsledkem. MS je potom výše motivační síly. (Tureckiová, 2004, s. 63) 

Tato rovnice vysvětluje následující: „Čím je pravděpodobnější, že snaha (úsilí) pracov-

níka povede k žádoucím výsledkům (cílům), tím usilovněji bude pracovník svoji činnost 

vykonávat.“ (Tureckiová, 2004, s. 63) 

  

MS = E x V
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Obrázek 5 - Porterův a Lawlerův model motivace 

Zdroj: Armstrong (2007, s. 226) 

Porter a Lawler sestavili podle Vroomovy expektační teorie model, který je zobrazen 

na obrázku 5. Podle Vroomovy teorie došli k závěru, že jsou dva nástroje, které ovlivňují 

úsilí lidí, kterou vkládají do své práce. Je jimi hodnota odměny jedinců do míry, do které 

uspokojuje jejich společenské uznání, potřeby jistoty aj. a pravděpodobnost, která vy-

jadřuje očekávání týkající se vztahu mezi úsilím a odměnou. Porter a Lawler vnímají 

pouze samotné úsilí za nedostačující, proto přidali schopnost a vnímaní role jako další 

dvě proměnné, které také ovlivňují dosažení cíle. Schopnosti jsou individuální charak-

teristiky jedince, jako například inteligence, dovednosti a znalosti. Vnímání role zna-

mená, že jedinec chápe, co je dobré pro organizaci, to znamená, jak by se měl chovat. 

(Armstrong, 2007, s. 226) 

Teorie cíle 

Podle Lathama a Locka může být výkon a motivace zaměstnanců vyšší díky stanove-

ným specifickým cílům, které by měly být náročné ale přijatelné v rámci možností za-

městnanců. Zadané cíle musí být nejprve se zaměstnanci prokonzultovány, jelikož i to 

má vliv na motivaci zaměstnanců. Dalším důležitým faktorem je i souhlas zaměst-

nanců. Díky tomu mají totiž zaměstnanci pocit, že i jejich slovo je důležité a že svými 

názory mohou také přispět. Po vykonání daného cíle je pro zaměstnance také důležitá 

zpětná vazba. (Armstrong, 2007, s. 226) 

Tureckiová (2004, s. 67) popisuje podle Lockovovy a Lathamovy teorie, že správně for-

mulovaný cíl ovlivňuje chování z těchto důvodů: 

• usměrňuje pozornost; 

• mobilizuje úsilí; 

• probouzí „výdrž“; 

• zlepšuje rozvoj strategie. 

Erez a Zidon tuto teorii doplnili důrazem na akceptaci cíle a vytvoření závazku pro jeho 

splnění. Zjistili totiž, že pokud zaměstnanec s daným cílem souhlasí, pak náročné cíle 

vedou k lepšímu výkonu než cíle, které jsou snadnější. (Armstrong, 2007, s. 226) 
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Teorie spravedlnosti 

Teorie spravedlnosti se zabývá problematikou srovnávání. Kdy lidé porovnávají, jak se 

zachází s nimi a jak se zachází s ostatními. Jako spravedlivé se považuje to, když je se 

sobě rovnými lidmi nebo jednou pracovní skupinou zacházeno stejně. (Armstrong, 

2007, s. 226) 

„Teorie spravedlnosti předpokládá, že lidé budou lépe motivováni, pokud se s nimi 

bude zacházet spravedlivě, a demotivováni, pokud se s nimi bude zacházet nespra-

vedlivě.“ (Kociánová, 2011, s. 33) 

Adams určil dvě formy spravedlnosti (Kociánová, 2011, s. 33): 

• distributivní spravedlnost – jak se lidé cítí za to, že jsou odměňování podle 

svého přínosu a v porovnání s ostatními; 

• procedurální spravedlnost – jak zaměstnanci vnímají spravedlivé postupy v or-

ganizaci, např. způsob hodnocení nebo odměňování aj. 

V této teorii pak zaměstnanec porovnává svůj „zisk“ na který musel vynaložit jisté úsilí, 

čas nebo námahu se ziskem druhých. Výsledek je nakonec takový, že zaměstnanec 

bude se svou odměnou spokojen a bude mít subjektivní dojem spravedlnosti, nebo ne 

a potom nastává dojem nespravedlnosti. (Tureckiová, 2004, s. 64) 

Tyto pocity spravedlnosti nebo nespravedlnosti mohou vyvolat tři situace, které budou 

mít vliv na pracovní výkon (Tureckiová, 2004, s. 65): 

• při pocit spravedlnosti je možný rozvoj pracovního úsilí a výkonnosti, protože 

zaměstnanec bude mít pocit, že za svou dobrou práci bude spravedlivě odmě-

něn; 

• při pocitu nespravedlnosti nastane dojem podhodnocení, nastane tehdy, když 

bude mít zaměstnanec dojem, že za své stejné nebo dokonce vyšší úsilí byl 

hodnocen hůře než ostatní; 

• pocit nespravedlnosti může nastat i tehdy, kdy je zaměstnanec hodnocen 

stejně jako ti, kteří vynaložili větší úsilí nebo dosáhli lepšího výkonu. 

Poslední dvě situace, kde nastává pocit nespravedlnosti mohou negativně ovlivnit vý-

kon a zaměstnance demotivovat. Může mít pocit, že i když bude dělat málo nebo 

hodně, nikdy to nebude mít vliv na jeho hodnocení. Pocit nespravedlnosti může mít 

negativní vliv i na vztahy na pracovišti. (Tureckiová, 2004, s. 65) 

2.3.4 McGregorova teorie XY 

Douglas McGregor ve své knize The Human Side of Enterprise popsal dva různé vztahy 

zaměstnanců k práci a nazval je teorie X a teorie Y. Manažeři díky rozpoznání vztahu 

zaměstnance k práci posléze volí způsob motivace a řízení, která je také rozdělena do 

dvou strategií – X a Y. (Tureckiová, 2004, s. 58) Tyto dvě skupiny jsou velmi odlišné, a 

tak McGregor předpokládal, že se v organizaci bude využívat pouze jedna skupina. Re-

álně není možné, aby všichni zaměstnanci patřili do jedné kategorie, ale je možné vy-

sledovat jaká skupina převládá a tu zvolit. (Lochmannová, 2016, s. 67) 
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Teorie X 

Podle teorie X zaměstnanci neradi pracují a své práci se snaží vyhnout. Svou práci be-

rou pouze jako zdroj své obživy. Zaměstnanci se také vyhýbají zodpovědnosti, která je 

spojená s prací. U tohoto typu zaměstnanců je nutná důrazná kontrola a je lepší, pokud 

je jejich práce vedena a řízena. Na tyto zaměstnance působí motivace hmotnou for-

mou, pomocí stimulů, odměn nebo trestů. (Tureckiová, 2004, s. 59) 

Teorie Y 

Zaměstnanci odpovídající teorii Y jsou naopak ve své práci rádi. Svou práci vnímají jako 

součástí jejich života a užívají si ji, pracovat je pro ně přirozené. Se svou organizací se 

ztotožňují a nedělá jim problém přijmout odpovědnost za svou práci. Díky tomu, že 

zaměstnanci tohoto typu mají dostatek sebekázně, není potřeba stálá kontrola, jako u 

teorie X. (Lochmannová, 2016, s. 67) 
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3 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Praktická část se zabývá systémem odměňování a motivace zaměstnanců ve vybrané 

obchodní společnosti s cílem posoudit uplatňované postupy a navrhnout vhodné 

změny. Praktická část je zpracována na základě webových stránek společnosti, inter-

ních informací poskytnutých personalistkou společnosti, výročních zpráv společnosti 

dostupných na portálu Justice.cz a dotazníkového šetření mezi respondenty mimo 

společnost zjišťujícího jejich názor na systém odměňování a motivace zaměstnanců 

ve společnosti. Výsledkem jsou návrhy na změny a zlepšení odměňování a motivaci 

zaměstnanců ve společnosti. 

3.1 Základní informace o společnosti 

Společnost je jedním z předních hobby-marketů působící na území České republiky. 

V České republice má dohromady 10 poboček, z toho 4 jsou v Praze a zbylé jsou v Plzni, 

Hradci Králové, Brně, Olomouci a dvě v Ostravě. Společnost má široký sortiment, do 

kterého spadají materiály sloužící pro stavbu, zahradničení, bydlení nebo také chova-

telské potřeby. Veškeré zboží je přehledně rozmístěno do několik bloků v každé pro-

dejně.  

Mimo zboží nabízí organizace také různé formy servisu. Jednou z těchto forem je fi-

nanční servis, kde společnost nabízí uskutečnění projektu v rámci výhodného financo-

vání. Dále nabízí montážní servis, dodání zboží nákladním autem, možnost namíchání 

barev anebo další úpravy zboží. Pro řemeslníky a živnostníky společnost zřídila speci-

ální servis, kde mohou zákazníci nakupovat zboží na fakturu, jsou pro ně k dispozici 

delší otevírací doby a mají svou vlastní kontaktní osobu. Společnost má také svůj e-

shop, kde je možné si zboží objednat online a vyzvednout si ho na pobočce nebo si ho 

nechat doručit přímo domů. (webové stránky společnosti) 

3.2 Historie společnosti 

Společnost byla založena v Německu ke konci 19. století. Společnost nejprve působila 

jako řemeslný podnik a o několik let později se z tohoto podniku stal obchod se sta-

vebninami. Na konci 20. století se společnost stává předním specialistou v oblasti vel-

koplošných marketů a rychle se rozrůstá. (webové stránky společnosti) 

Společnost začala otevírat nové pobočky v zahraničí na konci 20. století a mezi tyto 

země patří také Česká republika, dále Lucembursko, Slovensko, Rakousko a další. Na 

Českém trhu působí tedy firma od začátku 20. století, kdy zde během 15 let vybudovala 

10 poboček. (webové stránky společnosti) 
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3.3 Struktura společnosti 

Jak bylo zmíněno již výše, společnost má v České republice 10 poboček, a proto je 

nutné popsat organizační strukturu hlavní správy společnosti a dále organizační struk-

turu jednotlivých marketů.  

 

Obrázek 6 - Organizační struktura hlavní správy společnosti 

Zdroj: účetní závěrka společnosti 

Na obrázku 6 je zobrazena organizační struktura hlavní správy společnosti. V čele ob-

chodní společnosti je generální ředitel a pod jeho vedením působí oblastní ředitelé. 

Těmito oblastmi jsou myšleny jednotlivé státy. Pod každého oblastního ředitele pak 

spadají tyto oddělení: nákupu, finanční, marketingu a personální. Právě personální od-

dělení má na starost péči o zaměstnanci, které obsahují i způsob formy odměňování a 

motivace zaměstnanců. (webové stránky justice) 

 

Obrázek 7 - Organizační struktura jednotlivých marketů 

Zdroj: účetní závěrka společnosti 

Na obrázku 7 je zobrazena organizační struktura jednotlivých marketů. Každá pobočka 

má svého ředitele a jeho asistenty. Dále jsou zde vedoucí příslušných oddělení, kteří 

mají na starost například rozvrh směn, komunikaci se zaměstnanci nebo také stav 

zboží ve svém oddělení. Jednotlivými odděleními je například myšleno oddělení za-

hradního vybavení, oddělení barev a tapet nebo oddělení zoo a akvaristiky. Těchto od-

dělení má každá pobočka 11. (interní informace) Další část se zabývá pouze způsobem 

odměňováním a motivováním zaměstnanců jednotlivých marketů a nebude se přitom 

poukazovat na způsoby odměňování v hlavní správě, který se drobně liší.  
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4 ODMĚŇOVÁNÍ A MOTIVACE ZAMĚST-

NANCŮ VE SPOLEČNOSTI 

Tato kapitola analyzuje stávající stav odměňování a motivace zaměstnanců ve společ-

nosti, a to s využitím webových stránek společnosti, interních materiálu poskytnutých 

personalistkou společnosti a internetových stránek Kurzy.cz. 

4.1 Způsob odměňování zaměstnanců 

Zaměstnanci mohou v této společnosti pracovat na pozici pokladní, servisního tech-

nika, skladníka anebo postupem času jako vedoucí jednotlivých oddělení. Mohou pra-

covat na plný, poloviční nebo tříčtvrteční úvazek. Všechny tyto druhy pracovního po-

měru jsou oceněny měsíčním mzdovým tarifem. Zaměstnanci mají také možnost pra-

covat na základě dohod mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), za které dostávají hodino-

vou mzdu. (webové stránky společnosti)  

 

Graf 1 - Vývoj průměrných nabízených mezd ve společnosti 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů na Kurzy.cz 

Na grafu 1 je graficky znázorněn vývoj průměrné nabízené mzdy společnosti za uply-

nulé 3 roky. V roce 2015 byla průměrná mzda zaměstnanců 18 000 Kč a v průběhu 3 let 

se tato průměrná mzda navýšila o 6 000 Kč. Nyní se průměrná nabízená mzda ve spo-

lečnosti pohybuje kolem 25 000 Kč. 

Podle interních zdrojů mohou zaměstnanci ke mzdě získat několik finančních prémií. 

Jedná se o příspěvek na dovolenou nebo příspěvek na Vánoce. Další možnou finanční 

prémií je příspěvek na penzijní připojištění. Všechny zmíněné příspěvky jsou udělo-

vány zaměstnancům, kteří mají po ukončené zkušební době. Zaměstnancům jsou 
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vypláceny věrnostní odměny za dlouhodobý pracovní poměr. Tyto odměny jsou vyplá-

ceny po 1 roce a poté po 5, 10, 15 a 20 letech.  

Zaměstnanci jsou také odměňováni kvartální prémií, která zahrnuje splnění hospodář-

ského plánu. Každý market obdrží částku, kterou následně rozdělí ředitel marketu do 

určitých oddělení. Vedoucí jednotlivých oddělení rozhodnou, kdo a v jaké výši tyto pré-

mie obdrží. Rozhodují se zejména podle zaznamenaných výkonů zaměstnanců. Za-

městnanci mohou být odměněni také inventurními prémiemi. Ty se vyplácí zaměst-

nancům, pokud není při inventarizaci zboží manko přesahující limit.  

Další formou finančních odměn jsou pro zaměstnance stravenky, které jsou v hodnotě 

až 100 Kč. Zaměstnanci mohou také využít občerstvení v místním bufetu se slevou. Za-

městnanci mají možnost zakoupit zaměstnanecké akcie společnosti, tím se mohou 

více podílet na úspěchu společnosti. 

4.2 Způsob motivace zaměstnanců 

Společnost své úspěchy spojuje se svými zaměstnanci, chce je za to náležitě ocenit a 

odměnit. Společnosti záleží na spokojenosti zaměstnanců, a proto má pro ně řadu od-

měn, finanční odměny jsou zmíněny výše. Zaměstnanci mimo finanční odměny mohou 

využít 2 týdny dovolené navíc. 

Zaměstnanci mají v rámci společnosti možnost kariérního ale i osobního rozvoje. Vět-

šina centrálních zaměstnanců pochází právě z jednotlivých marketů, kdy začínají na 

pozici pokladní nebo skladníka, později povýší na vedoucího oddělení a následně mo-

hou působit i výše. Zaměstnanci mají možnost využít řadu školení. Jedná se o základní 

školení jako například odborná znalost sortimentu, prodejní dovednosti a pro zaměst-

nance, kteří mají potenciál pro pozice ředitele nebo vedoucího nabízejí školení mana-

žerských dovedností. (webové stránky společnosti) 

Společnost se řídí společenskou udržitelností. Jedná se o obchodní, ekologickou ale i 

sociální sféru zodpovědného podnikání. Do udržitelnosti se mají možnost zapojit i za-

městnanci. Mohou přispět svou odborností a jejich nápady. Různé inovace od zaměst-

nancům jsou prezentovány v magazínu společnosti. (webové stránky společnosti) 

Společnost se chce zasadit za liberální a otevřenou společnost, která bude respektovat 

různorodost globalizovaného světa. Nechce, aby ve společnosti mezi zaměstnanci pa-

novaly předsudky. Nabízí zaměstnání i lidem s omezením nebo postižením, ale i star-

ším lidem. Zaměstnanci a zaměstnankyně mají stejné možnosti uplatnění. (webové 

stránky společnosti) 

Společnost se snaží, aby zaměstnanci fungovali jako tým. Pořádá pro to každé léto fi-

remní sportovní akce, které mají za cíl spřátelit zaměstnance a motivovat jednotlivá 

oddělení v týmového ducha. Společnost také pořádá letní a zimní večírky, kde mají 

možnost blíže poznat své kolegy nebo nadřízené. (interní zdroje) 
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5 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Tato kapitola představuje výsledky dotazníkového šetření mezi respondenty mimo 

společnost provedeného s cílem zjistit jejich názor na odměňování a motivaci zaměst-

nanců ve společnosti. 

Dotazníkové šetření proběhlo od 1. 4. do 19. 4. 2020. Použitý dotazník (viz příloha) byl 

zveřejněn na soukromém facebookovém profilu autorky a obsahoval 17 uzavřených 

otázek, včetně otázek týkajících se pohlaví, věku a nejvyššího dosaženého vzdělání re-

spondentů a otázek týkajících se názoru respondentů na vyhovující způsobu odměňo-

vání a motivace zaměstnanců. K 19. 4. 2020 dotazník vyplnilo 136 respondentů. 

Výsledky dotazníkové šetření byly zpracovány s využitím aplikace Microsoft Excelu a 

jsou prezentovány formou výsečových nebo sloupcových grafů. 

5.1 Respondenti dotazníkového šetření 

Respondenti dotazníkového šetření jsou charakterizování podle pohlaví, věku a nej-

vyššího dosaženého vzdělání. 

Otázka 1 – Jaké je Vaše pohlaví? 

Mezi respondenty dotazníkového šetření bylo 100 (74 %) žen a 36 (36 %) mužů. 

Otázka 2 – Do jaké věkové skupiny patříte? 

Z hlediska věku bylo nejvíce respondentů ve věkové skupině 18–25 let. Tato skupina 

zahrnovala 96 (70 %) respondentů. Druhou nejzastoupenější věkovou skupinou byli 

respondenti starší 60 let, kterých bylo 12 (9 %). Následovalo 8 (6 %) respondentů ve 

věkové skupině 26–30 let, 7 (5 %) respondentů ve věkové skupině 41–45 let, 5 (3 %) 

respondentů ve věkové skupině 46–50 let, 4 (3 %) respondenti ve věkové skupině 51–

55, 1 (1 %) respondent ve věkové skupině 31–35 let a konečně 1 (1 %) respondent ve 

věkové skupině 56–60 let. 
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Graf 2 - Věkové kategorie respondentů 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dotazník tedy vyplnila z větší části mladší kategorie lidí, kteří mají minimální nebo žád-

nou pracovní praxi ale zároveň i část respondentů, kteří by podle očekávání mohli mít 

tuto praxi výrazně vyšší. Je tedy možné, že vnímání způsobu odměňování a motivace 

bude u těchto věkových skupin odlišné. 

Otázka 3 – Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Střední školu zakončenou maturitní zkouškou má 92 (68 %) respondentů, tedy největší 

počet respondentů. Pak 21 (15 %) respondentů má vysokoškolské vzdělání. 15 (11 %) 

respondentů má pouze základní vzdělání a 8 (6 %) respondentů má střední školu za-

končenou výučním listem.  

 

Graf 3 - Dosažené vzdělání respondentů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.2 Výsledky dotazníkového šetření 

Tato kapitola vyhodnocuje odpovědi na otázky týkající se názoru respondentů mimo 

společnost na odměňování a motivaci zaměstnanců ve společnosti. 

Otázka 4 – Jakou hrubou mzdu vnímáte jako přijatelnou pro práci po-

kladní/skladníka? 

Největší počet respondentů, konkrétně 61 (45 %) respondentů vnímá jako přijatelnou 

hrubou mzdu pro práci pokladní nebo skladníka pohybující se v rozmezí od 21 000 Kč 

do 25 000 Kč. Další výše mzdy vybraná respondenty je od 26 000 Kč do 30 000 Kč. a 

zvolilo ji 41 (30 %) respondentů. Pro hrubou mzdu ve v rozmezí od 15 000 Kč až 

20 000 Kč hlasovalo 26 (19 %) respondentů, pro více než 30 000 Kč pak 6 (4 %) re-

spondenti a pro méně než 15 000 Kč pouze 2 (2 %) respondenti. 

 

Graf 4 - Přijatelná hrubá mzda pro práci pokladní/skladníka 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro hrubou mzdu nižší než 15 000 Kč anebo od 15 000 Kč do 20 000 Kč hlasovali pře-

devším lidé, kteří mají pouze základní vzdělání. Naopak pro ohodnocení vyšší než 

30 000 Kč hlasovaly lidé, kteří mají minimálně maturitní vzdělání. Je možné si zde všim-

nout, že lidé s maturitním nebo i vysokoškolským vzděláním budou očekávat vetší fi-

nanční odměnu. 

Otázka 5 – Jaký způsob odměňování preferujete? 

 Největší preference způsobu odměňování získala měsíční mzda s 79 (58 %) respon-

denty. Druhý nejvyšší počet hlasů získala hodinová mzda s 47 (35 %) respondenty, pro 

tuto mzdovou formu hlasovaly především mladší věkové kategorie, u kterých se dá 
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předpokládat možné denní studium. Pouze 10 (7 %) respondentů hlasovalo pro úko-

lovou mzdu. 

 

Graf 5 - Preference způsobu odměňování 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Otázka 6 – Vyberte 5 finančních odměn, které Vám nejvíce vyhovují 

Z grafu 6 je možné usoudit, že mezi nejoblíbenější finanční odměny respondentů patří 

kvartální nebo půlroční prémie, bonusy za splnění stanovených cílů, stravenky, příspě-

vek na penzijní připojištění a věrnostní odměny pro stálé zaměstnance. Prémie za bez-

chybnost práce nebo bonusy za splnění hospodářského cíle organizace už nepatří 

mezi ty oblíbenější. Příspěvek na Vánoce a příspěvek na dovolenou mají také méně 

hlasů a volila ho spíše vyšší věková kategorie, která by tyto příspěvky mohla ocenit 

kvůli rodině. 

 

Graf 6 - 5 nejvíce oblíbených finančních odměn 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka 7 – Vyberte 4 nejzajímavější benefity 

Téměř většina respondentů do nejzajímavějších benefitů zařadila dovolenou navíc. 

Druhým nejlepším benefitem je MultiSport karta, která je dnes mezi zaměstnanci velmi 

populární. Na třetí pozici je průběžné odborné vzdělání a za ním zvýhodněné občer-

stvení na pracovišti. Slevy na rekreaci, slevy na firemní produkty a kulturní akce mají 

téměř stejný počet hlasů, ale nepatří již mezi 4 nejzajímavější benefity dle respon-

dentů. Zaměstnanecké akcie mají nejmenší počet hlasů od respondentů. Je možné, že 

je to zapříčiněno tím, že zaměstnanecké akcie nejsou příliš známé ani často využívané. 

 

Graf 7 - 4 nejzajímavější benefity 

Zdroj: vlastní zpracování  

Otázka 8 – Jak je pro Vaši pracovní motivaci důležité následující? 

V grafu 8 si můžeme všimnout, že pro respondenty je důležité především, jak vnímají 

samotné pracoviště. Mezi nejdůležitější respondenti řadí kladné mezilidské vztahy a 

příjemné pracovní prostředí na pracovišti. Hned poté se řadí vyváženost osobního a 

pracovního života a možnost kariérního růstu. Pravidelná zpětná vazba od zaměstna-

vatele anebo od zákazníků je pro respondenty už méně důležitá. Pro více respondentů 

je podílení se na důležitých projektech pouze spíše důležité a možnost firemních akcí 

je pro velkou část méně důležité a pro některé dokonce nedůležité pro jejich pracovní 

motivaci.  
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Graf 8 - Důležité aspekty pro pracovní motivaci 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Otázka 9 – Jaký způsob poskytování zaměstnaneckých výhod se Vám 

líbí? 

108 (79 %) respondentů upřednostňuje volitelný způsob poskytování zaměstnanec-

kých výhod, u kterého si může každý vybrat balíček výhod, který preferuje. Pouze 28 

(21 %) respondentů zvolilo plošný způsob poskytování zaměstnaneckých výhod, kde 

jsou tyto výhody stejné pro všechny zaměstnance. 

 

Graf 9 - Způsob poskytování zaměstnaneckých výhod 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka 10 – Je pro Vás důležitější hmotná nebo nehmotná motivace? 

Pro výrazně větší část respondentů je důležitější hmotná motivace, myšleno finanční 

odměnou ve formě mzdy, příspěvků nebo dalších prémií. Tuto formu motivace zvolilo 

96 (71 %) respondentů a zbylým 40 (29 %) přijde důležitější nehmotná motivace, kam 

patří například osobní rozvoj, vliv pracovního prostředí nebo vnímání podnikové kul-

tury. 

 

Graf 10 - Hmotný a nehmotný způsob motivace 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka 11 – Je pro Vás důležité následující? 

Pro motivaci zaměstnanců je důležité se ztotožnit s danou firmou, proto jsem položila 

otázku, zda přijde respondentům důležitá filozofie firmy nebo její silné jméno. Pro nej-

větší část a to pro 63 (46 %) respondentů je důležité oboje, pro 45 (33 %) respondentů 

je důležitá pouze filozofie firmy a pro pouhých 13 (9 %) respondentů je důležité silné 

jméno firmy. Pro zbylých 15 (11 %) respondentů není důležité ani jedno. 

 

Graf 11 - Filozofie a silné jméno firmy 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka 12 – Využil/a byste zaměstnanecké akcie? 

75 (55 %) respondentů by využilo zaměstnanecké akcie a zbylých 61 (45 %) respon-

dentů by je nevyužilo. 

 

Graf 12 - Zaměstnanecké akcie 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka 13 – Co by mělo největší vliv na Váš pracovní výkon a její kva-

litu? 

Z grafu 13 je zřejmé, že největší vliv na pracovní výkon a její kvalitu by měla forma fi-

nanční odměny, tuto možnost zvolilo 80 (59 %) respondentů. Druhý největší vliv by 

měla ústní forma pochvaly, zvolilo 36 (26 %) respondentů a projev uznání před kolegy 

jako formu motivace volilo pouhých 20 (15 %) respondentů.  

 

Graf 13 - Největší vliv na pracovní výkon 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka 14 – Jaký vliv by měla konstruktivní kritika na Váš pracovní 

výkon? 

Z teoretické části je zřejmé, že kritika je formou negativní motivace a nebývá tak efek-

tivní jako pozitivní motivace a přesto 127 (93 %) respondentů tvrdí, že konstruktivní 

kritika by měla pozitivní vliv na jejich pracovní výkon, to znamená, že by se chybu sna-

žili neopakovat. Pouze 8 (6 %) respondentů má za to, že by na ně kritika působila ne-

gativně a demotivovala by je. Jen 1 (1 %) respondent by si kritiku ani nepřipustil, takže 

by na něj neměla žádný vliv. 

 

Graf 14 - Konstruktivní kritika a její vliv na pracovní výkon 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka 15 – Byla by pro Vás motivující soutěž o nejlepšího zaměst-

nance s hlavní výhrou? 

Na grafu 15 je znázorněno, že pro větší část 83 (61 %) respondentů by nebyla soutěž o 

nejlepšího zaměstnance motivující a pro zbytek 53 (39 %) ano. 
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Graf 15 - Soutěž o nejlepšího zaměstnance 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka 16 – Pokud ano, která výhra by se Vám líbila? 

Pro ty, co v předchozí otázce odpověděli ano byla připravena i otázka na to, jakou 

formu výhry by ocenili. Z grafu 16 je zjevné, že největší úspěch by měla finanční od-

měna, kterou volilo 37 (55 %) respondentů a po ní výhra v podobě exotické dovolená s 

22 (33 %) respondenty. Jiné hmotné odměny jako formu výhry volilo 6 (9 %) respon-

dentů a firemní produkt pouze 2 (3 %) respondenti. 

 

Graf 16 - Výhra pro nejlepšího zaměstnance 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka 17 – Co je pro Vás rozhodující? 

Zda je pro respondenty rozhodující výše základní mzdy nebo různorodost benefitů a 

odměn je zobrazeno na grafu 17. Drtivá část respondentů, konkrétně 109 (80 %) 
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respondentů zvolilo jako rozhodující výše základní mzdy a zbylých 21 (20 %) respon-

dentů různorodost benefitů a odměn. 

 

Graf 17 - Výběr mezi základní mzdou a různorodostí benefitů 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.3 Shrnutí dotazníkového šetření 

Z dotazníkového šetření, které se zabývalo odměňováním a motivováním zaměst-

nanců se dá vyvodit, že pro respondenty je rozhodující spíše výše finančních odměn 

než ostatní formy hmotné nebo nehmotné motivace, i přesto je potřeba brát jiné formy 

odměňování v potaz, jelikož pro jistou část je to stále důležitější.  Co se týče jiných 

forem odměňování, tak z dotazníku vyšlo najevo, že respondenti volí raději vlastní vý-

běr těchto benefitů. 

V rámci motivace je pro respondenty mimo finanční odměn důležité být za svou dobře 

vykonanou práci pochválen. Na druhou stranu se dá díky odpovědím respondentů také 

vyvodit, že negativní forma motivace je užitečná, musí být však správně a profesio-

nálně prezentována, jak je vysvětleno v teoretické části. Pro pracovní motivaci respon-

dentů je v první řadě důležité, jak se cítí na pracovišti a jaký vztah mají se svou prací. 

Mimo to, vyšlo najevo, že respondenti chtějí být na svou společnost hrdí a sdílet její 

názory.  
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na základě výsledků analýzy způsobu odměňování a motivace zaměstnanců ve vy-

brané společnosti a dotazníkového šetření mezi respondenty mimo společnost zjišťu-

jícího jejich názor na systém odměňování a motivace zaměstnanců ve společnosti byly 

vypracovány návrhy na změny a zlepšení odměňování a motivaci zaměstnanců ve 

společnosti. 

Návrh 1 – Zaměřit se na finanční odměňování zaměstnanců 

Jak bylo řečeno již ve shrnutí dotazníkového šetření, pro respondenty je důležitější jaká 

je jejich základní mzda a další formy finančních odměn než jiná forma odměňování. Do 

finančních odměn, které společnost nabízí by bylo vhodné zapojit i bonusy za splnění 

stanovených cílů nebo hospodářského cíle, protože tyto finanční odměny respondenti 

vybrali mezi 3 nejlepší. Zároveň jsou tyto odměny dobré jako motivátory a zaměst-

nanci se tak mohou svým pracovním výkonem zapojit do vývoje společnosti. V dotaz-

níku byla jedna z otázek zaměřená na to, jakou výši hrubé mzdy vnímají jako přijatel-

nou pro práci pokladní nebo skladníka. Odpověď se shoduje s realitou, kdy společnost 

nabízí za tuto pozici 25 500,- Kč.  

Návrh 2 – Rozšířit zaměstnanecké výhody a benefity 

I přes to, že z výzkumu vyšlo najevo, že je důležitější forma finančních odměn, tak i jiné 

formy odměňování a motivace jsou stále důležité. Společnost by dle výsledků dotaz-

níkového šetření měla nabídnout volitelnou volbu jiných zaměstnaneckých výhod, 

která spočívá v tom, že si zaměstnanci vyberou z již předpřipravených balíčků těchto 

výhod. Většinu z preferovaných benefitů společnost nabízí, ale mohla by zvážit zpro-

středkování Multi-Sport karty pro své zaměstnance, o kterou je velký zájem. Společ-

nosti je doporučeno pokračovat se zaměstnaneckými akciemi, ale lépe o nich informo-

vat zaměstnance. 

Návrh 3 – Vytvořit příjemné pracovní prostředí  

V rámci další motivace by měla společnost především zajistit příjemné pracovní pro-

středí, ve kterém se budou zaměstnanci cítit dobře a do své práce se budou rádi vracet. 

Do tohoto však nezapadá pouze nové a kvalitní pracovní vybavení, ale zajistit i dobrý 

týmový pracovní kolektiv.  

Návrh 4 – Komunikovat se zaměstnanci 

Pro větší motivaci a lepší podávání výkonů zaměstnanců doporučuji face to face po-

hovory, které zajistí, že budou zaměstnanci pravidelně hodnoceni na základě jejich vý-

konů. Díky tomu budou mít vedoucí prostor zaměstnance pochválit anebo případně 

zkritizovat za jejich výkony. Kritika by měla být konkrétní a zaměřená pouze na výkon 
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zaměstnance, jak je řečeno v teoretické části. Zároveň může být kritika touto formou 

sdělena důstojně. 

Návrh 5 – Ztotožnit zaměstnance se společností 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že pro zaměstnance je velice důležitá filozofie a 

silné jméno firmy. Je tedy vhodné myšlenky a filozofii společnosti se svými zaměst-

nanci více sdílet a zároveň je i zapojit. Společnost by tedy měla své jméno na trhu bu-

dovat, aby na ni mohly být její zaměstnanci hrdí.  
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala odměňováním a motivací zaměstnanců a jejím cílem 

bylo analyzovat systém odměňování a motivace zaměstnanců ve vybrané obchodní 

společnosti, posoudit uplatňované postupy, určit možné příležitosti pro zlepšení a na-

vrhnout vhodné změny. 

Z teoretické části vyplývá, že odměňování a motivace zaměstnanců je nedílnou sou-

částí personalistiky. Je důležité, aby odměňování zaměstnanců bylo spravedlivé, a 

toho se dá dosáhnout především díky vhodnému nastavení hodnocení práce. Je také 

zřejmé, že je potřeba zaměstnance dobře seznámit s možnostmi různých zaměstna-

neckých výhod nebo benefitů. V rámci motivace je velmi důležité vytvořit zaměstnan-

cům příjemné pracovní prostředí, do kterého se budou zaměstnanci rádi vracet. Pro 

zaměstnance je velkou motivací také pocit, že jsou součástí společnosti a mají pocit, 

že jsou ve společnosti důležitou součástí. 

V praktické části byl zkoumán způsob odměňování a motivace zaměstnanců ve vy-

brané obchodní společnosti. Je zřejmé, že společnost projevuje ke svým zaměstnan-

cům úctu a snaží se je následně ocenit za jejich práci formou mzdy a dalších benefitů. 

Pro jejich zlepšení v této oblasti bylo realizováno dotazníkové šetření vyjadřující názor 

respondentů mimo společnost. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 136 respondentů. 

Z analýzy vyplynulo především to, že většina respondentů upřednostňuje finanční 

formu odměny před jakoukoliv jinou. Pokud jde o benefity, respondenti by si je raději 

volili vlastním výběrem. Podle dotazníkového šetření se dá usoudit, že v rámci moti-

vace je pro respondenty důležitá jak pozitivní forma, tak i negativní forma, jako je na-

příklad kritika. Podle dotazníkového šetření je pro respondenty také především důle-

žité vnímání společnosti, tím je myšlena její filozofie a silné jméno na trhu, které by 

mohlo mít vliv na výkony zaměstnanců. 

Na základě provedené analýzy a výsledků dotazníkového šetření bylo vypracováno pět 

návrhů, které by mohly být užitečné pro zlepšení systému odměňování a motivace za-

městnanců a jejich spokojenosti ve společnosti.  

První návrh se týká zaměření se na finanční odměňování zaměstnanců a rozšíření fi-

nančních bonusů pro své zaměstnance. Tento návrh je doporučen na základě toho, že 

většina respondentů vnímá jako důležitější výši mzdy a finančních odměn než ostatní 

benefity, které společnost nabízí. 

Druhým návrhem je rozšířit zaměstnanecké výhody a benefity pro zaměstnance. Za-

městnanecké výhody by měly mít volitelnou formu, kde si mohou zaměstnanci vybrat 

z předem předpřipravených balíčků zaměstnaneckých výhod.  

Třetí návrh doporučuje vytvořit příjemné pracovní prostředí, které je důležité proto, aby 

se zaměstnanci ve své práci cítili dobře a mohli tak podávat kvalitní pracovní výkony.  
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Čtvrtý návrh se týká komunikace se zaměstnanci, která je důležitá. Tento návrh vyplývá 

jak z teoretické části, tak z dotazníkového šetření.  Pro zaměstnance je důležité, aby 

jim byla poskytována zpětná vazba, která zhodnotí jejich práci. Zároveň je při této pří-

ležitosti možné zaměstnance pochválit nebo naopak projevit kritiku profesionálním 

přístupem. 

Posledním návrhem je podporovat ztotožnění zaměstnanců se společností. Pro za-

městnance je důležité, aby byli na svou společnost, ve které pracují hrdí. Zároveň je 

nezbytné, aby byly zaměstnanci zapojeni do společnosti a měly pocit, že jsou její ne-

dílnou součástí. 

Praktická část ukázala využití teoretických východisek v praxi. Jedná se o správné na-

stavení systému odměňování zaměstnanců a volbu správných nástrojů ovlivňování 

motivace zaměstnanců, což má vliv na spokojenost zaměstnanců a jejich pracovní vý-

kony ve společnosti. 
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PŘÍLOHA 

DOTAZNÍK – odměňování a motivace zaměstnanců 

Dobrý den, jsem studentkou Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze a následu-

jící dotazník by mi pomohl při dokončení bakalářské práce na téma Odměňování a mo-

tivace zaměstnanců. Touto cestou bych Vás proto ráda požádala o jeho vyplnění. 

Cílem dotazníku je zjistit, jak by se široké veřejnosti líbil systém odměňování a moti-

vace nejmenované společnosti. Dotazník má 17 otázek a zabere Vám cca 15 minut. 

Předem velice děkuji za Vaši pomoc a věnovaný čas.  

Karolína Malá 

 

1.) Vaše pohlaví: 

(Vyberte jednu odpověď) 

⎯ Žena 

⎯ Muž 

 

2.) Do jaké věkové skupiny patříte? 

(Vyberte jednu odpověď) 

⎯ méně než 18 let 

⎯ 18–25 let 

⎯ 26–30 let 

⎯ 31–35 let 

⎯ 36–40 let 

⎯ 41–45 let 

⎯ 46–50 let 

⎯ 51–55 let 

⎯ 56–60 let 

⎯ více než 60 let 

 

3.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

(Vyberte jednu odpověď) 

⎯ Základní škola 

⎯ SŠ zakončená výučním listem 

⎯ SŠ zakončená maturitní zkouškou 

⎯ VŠ 

 

4.) Jakou hrubou mzdu vnímáte jako přijatelnou pro práci pokladní/skladníka? 

(Vyberte jednu odpověď) 

⎯ méně než 15 000 Kč 

⎯ 15 000 – 20 000 Kč 

⎯ 21 000 – 25 000 Kč 

⎯ 26 000 – 30 000 Kč 

⎯ více než 30 000 Kč 
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5.) Jaký způsob odměňování preferujete? 

(Vyberte jednu odpověď) 

⎯ Měsíční mzda 

⎯ Hodinová mzda 

⎯ Úkolová mzda 

 

6.) Vyberte 5 finančních odměn, které Vám nejvíce vyhovují: 

(Vyberte maximálně 5 odpovědí) 

⎯ Kvartální prémie nebo půlroční prémie   

⎯ Bonusy za splnění stanovených cílů 

⎯ Prémie za bezchybnost práce 

⎯ Věrnostní odměny pro stálé zaměstnance 

⎯ Bonusy za splnění hospodářského cíle organizace 

⎯ Příspěvek na dovolenou 

⎯ Příspěvek na Vánoce 

⎯ Příspěvek na penzijní připojištění 

⎯ Stravenky 

 

7.) Vyberte 4 nejzajímavější benefity: 

(Vyberte maximálně 4 odpovědi) 

⎯ 6 týdnů dovolené 

⎯ Zvýhodněné občerstvení na pracovišti 

⎯ Průběžné odborné vzdělávání 

⎯ Zaměstnanecké akcie 

⎯ MultiSport karta 

⎯ Divadelní, kulturní akce nebo rekreace 

⎯ Slevy na firemní produkty 

 

8.) Jak je pro vaši pracovní motivaci důležité následující:  

(U každého bodu zvolte, zda je pro vás velmi důležitý, spíše důležitý, méně důle-

žitý, nedůležitý) 

⎯ Příjemné pracovní prostředí    

⎯ Možnost kariérního růstu  

⎯ Podílet se na důležitých projektech  

⎯ Pravidelná zpětná vazba od zaměstnavatele 

⎯ Kladné mezilidské vztahy 

⎯ Vyváženost osobního a pracovního života 

⎯ Firemní akce 

⎯ Zpětná vazba od zákazníků 

 

9.) Jaký způsob poskytování zaměstnaneckých výhod (benefitů) se vám líbí? 

(Vyberte jednu odpověď) 

⎯ Plošný – zaměstnanecké výhody stejné pro všechny zaměstnance 

⎯ Volitelný – vyberu si vlastní balíček zaměstnaneckých výhod  
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10.) Je pro vás důležitější hmotná nebo nehmotná motivace? 

(Vyberte jednu odpověď) 

⎯ Hmotná – finanční (mzda, příspěvky, prémie) 

⎯ Nehmotná – emocionální (osobní rozvoj, pracovní prostředí, podniková kul-

tura) 

 

11.) Je pro Vás důležité následující? 

(Vyberte jednu odpověď) 

⎯ Filozofie firmy 

⎯ Silné jméno firmy 

⎯ Oboje 

⎯ Ani jedno 

 

12.) Využil/a byste zaměstnanecké akcie? 

(Vyberte jednu odpověď) 

⎯ Ano 

⎯ Ne 

 

13.) Co by mělo největší vliv na Váš pracovní výkon a její kvalitu? 

(Vyberte jednu odpověď) 

⎯ Ústní forma pochvaly 

⎯ Finanční odměna 

⎯ Projev uznání 

 

14.) Jaký vliv by měla konstruktivní kritika na váš pracovní výkon? 

(Vyberte jednu odpověď) 

⎯ Pozitivní – snažil/a bych se chybu neopakovat 

⎯ Negativní – demotivovala by mě  

⎯ Kritiku bych si nepřipustil/a 

 

15.) Byla by pro vás motivující soutěž o nejlepšího zaměstnance s hlavní výhrou? 

(Vyberte jednu odpověď) 

⎯ Ano 

⎯ Ne 

 

16.) Pokud ano, která výhra by se vám líbila: 

(Vyberte jednu odpověď, pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ano) 

⎯ Exotická dovolená 

⎯ Finanční odměna 

⎯ Firemní produkt 

⎯ Jiná hmotná odměna – hodinky, telefon apod. 

 

17.) Co je pro vás rozhodující: 

(Vyberte jednu odpověď) 

⎯ Výše základní mzdy 

⎯ Různorodost benefitů a odměn 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 

že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

 

Jméno a příjmení: Karolína Malá 

V Praze dne: 06. 05. 2020 Podpis:  

 

Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


