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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je průzkum metod motivace a spokojenosti zaměstnanců ve 

vybrané firmě, vyhodnocení, návrh na zlepšení a zjištění přístupu vedení k 

navrhovaným zlepšením. V teoretické části jsou popsány základní pojmy týkající se 

motivace, zdroje, typy, nástroje, pracovní motivace a jednotlivé teorie pracovní 

motivace a metody jejího výzkumu. Dále je v této části popsána spokojenost, její 

faktory a metody výzkumu. Na závěr teoretické ještě uveden výkon a firemní kultura. 

Praktická část obsahuje charakteristiku vybrané firmy, analýzu současného stavu 

motivace pomocí dotazníkového šetření, rozhovoru a zkoumání dotazníků 

z výročních pohovorů. Praktická část dále obsahuje porovnání pohledu na motivaci a 

spokojenost zaměstnanců a zaměstnavatele, návrhy na zlepšení motivace a 

zhodnocení těchto návrhů od zaměstnavatele. 

 

Klíčová slova 

Motivace, pracovní motivace, spokojenost, pracovní spokojenost, teorie pracovní 

motivace 

 

Abstract 

The aim of the diploma thesis is a survey of methods of motivation and employee 

satisfaction in a selected company, evaluation, proposal for improvement and finding 

out the management's approach to the proposed improvements. The theoretical part 

describes the basic concepts related to motivation, sources, types, tools, work 

motivation and individual theories of work motivation and methods of its research. 

Furthermore, this section describes satisfaction, its factors and research methods. At 

the end of the theoretical, performance and corporate culture are presented. The 

practical part contains the characteristics of the selected company, analysis of the 

current state of motivation using a questionnaire survey, interview and examination 

of questionnaires from annual interviews. The practical part also contains a 

comparison of the view of motivation and satisfaction of employees and employers, 

suggestions for improving motivation and evaluation of these suggestions from the 

employer. 
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Úvod 

 

Cílem této diplomové práce je průzkum metod motivace a spokojenosti zaměstnanců 

ve vybrané firmě, vyhodnocení, návrh na zlepšení a zjištění přístupu vedení k 

navrhovaným zlepšením. 

 

V dnešní době si firmy snaží udržet kvalifikované zaměstnance, a proto 

zaměstnavatelé usilují, aby byli zaměstnanci spokojení a motivovaní. Lidé jsou tím 

nejcennějším kapitálem, který firma má. Motivace je proto běžnou součástí řízení 

lidských zdrojů a pomáhá zaměstnavateli maximalizovat zisk. Smyslem motivace je 

usměrňovat a podněcovat zaměstnance k podání požadovaného výkonu, který 

pomáhá plnit strategické cíle firmy. „Spokojenější, motivovanější a vyrovnanější 

člověk díky své výkonnosti automaticky pracuje lépe.“ (Pacovský, 2006, s. 37) Mít 

motivované zaměstnance je tedy v jejím zájmu. 

V práci stráví lidé poměrně velkou část života. Někoho práce naplňuje a pomáhá mu 

k seberozvoji a úspěchu, po kterém touží. Takových zaměstnanců je ale velmi málo. 

Většina zaměstnanců bere svou práci pouze jako zdroj příjmů, který jim slouží jako 

obživa a také pro uspokojování požadované úrovně jejich osobního života. Z tohoto 

důvodu jim zaměstnavatelé musí nabídnou prostředky, aby mohli své potřeby 

uspokojovat. Pokud umí zaměstnavatel se stimuly a nástroji motivace zacházet dobře 

a jsou ve firmě správně nastaveny, vrátí se vložené investice v podobě požadovaného 

výkonu zaměstnance, který pomáhá plnit strategické cíle firmy a dosahovat zisku. 

Dalším bezesporu ceněným faktorem, který se zaměstnavateli dostaví, je dlouhodobá 

spolupráce se spokojeným zaměstnancem a snížením tak fluktuace. Celý proces 

obsazování uvolněného pracovního místa, který obsahuje získávání, výběr, přijímání 

a adaptaci nového zaměstnance, je dlouhý a pro firmu nákladný. 

Nejen využívání stimulů a nástrojů motivace zaměstnance motivuje. Důležitá je i 

znalost teorií a přístupů k motivaci. Každý člověk je totiž úplně jiný. Stimuluje a 

podněcuje ho jiný přístup a má jiné potřeby. Další částí je tedy umět pracovat a vést 

lidi, odhadnout nebo vypozorovat, jaké typy lidí ve firmě zaměstnavatel má a s tímto 

ohledem nastavit či upravit motivační systém. Špatně nastavený motivační systém, 

který není motivační nebo dokonce zaměstnance demotivuje, je to nejhorší, co se 

může stát. Čerpá firmě finanční prostředky a je úplně zbytečný nebo dokonce celou 

situaci a morálku zaměstnanců zhoršuje. Všemi těmito výše zmíněnými prostředky, 

kterými může zaměstnavatel zaměstnance motivovat, se zabývá první část této 

práce. 
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Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou a obsahuje celkem 8 

kapitol. V první kapitole teoretické části práce je definována motivace a související 

pojmy, její zdroje, typy a nástroje. Další kapitola je zaměřena na pracovní motivaci a 

konkrétní teorie motivace. Třetí kapitola se věnuje spokojenosti, pracovní 

spokojenosti a jejím faktorům. Poslední kapitola této části je věnována oblastem 

souvisejícím s motivací a to výkonu, který se snaží firmy maximalizovat pomocí 

motivace a také firemní kultuře, která je pro motivaci a celkové sdílení firemních 

hodnot a sžití se s firmou, také velice důležitá. 

 

Praktická část zkoumá motivaci a spokojenost v konkrétní firmě. Na úvod je 

charakterizována firma, ve které je motivace a spokojenost zkoumána. Dále je pomocí 

dotazníkového šetření, zkoumání formulářů výročních hodnotících pohovorů a 

rozhovoru se zaměstnavatelem zhodnocena úroveň motivace a spokojenosti ve 

firmě. Tyto informace jsou poté vyhodnoceny a graficky zpracovány. V další části se 

nachází srovnání pohledu zaměstnance a zaměstnavatele na motivaci a na závěr jsou 

uvedeny návrhy na možné zlepšení motivace a jejich zhodnocení zaměstnavatelem. 

 

Motivace zaměstnanců je neodmyslitelnou částí řízení lidských zdrojů, a proto je 

nutné věnovat ji značnou pozornost. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
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1 MOTIVACE  

Slovo motivace, které vzniklo od slova motiv, je latinského původu ze slova movere a 

znamená pohyb. (Plháková, 2004, s. 319) Dle Heluse (2011, s. 128) nejde ale o pohyb 

v pravém slova smyslu. Motivaci popisuje jako aspekty podněcující lidi k určité reakci, 

uspokojení nebo chování, které vede k žádoucím cílům. 

 

„Motivací nazýváme vše, co přiměje člověka k činu. Motivy mohou být různé a mohou 

se pohybovat od vědomého souhlasu, až k nevědomí. Motivy jsou nezbytné pro vznik 

akce, samy o sobě však nestačí. Aby došlo k činu, musí dojít k rozhodnutí, 

podmíněném vůlí.“ (Aidar, 2004, s. 21) 

Podle Plamínka (2015, s. 16) je účelem motivace vytvoření kladného postoje 

k nějakému výkonu nebo typu chování. „Slovem motivace se obvykle označuje jak 

proces, tak jeho výsledek.“ (Plamínek, 2015, s.16) 

 

Podle Arnolda (2010) má motivace tři základní složky: 

• Směr – vyjadřuje, co se nějaká osoba snaží udělat. 

• Úsilí – značí s jak velkou pílí se o to snaží. 

• Vytrvalost – vyznačuje, jak dlouho se o to snaží. 

Cílem motivace je tedy uvést lidi do pohybu v požadovaném směru tak, aby dosáhli 

požadovaného výsledku. 

 

K motivaci se pojí několik základních pojmů: 

 

Motiv  

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

Může být chápán jako psychologická příčina či důvod určitého chování či jednání 

člověka, individualizuje jeho prožívání a dává jeho činnosti psychologický smysl.“ 

(Bedrnová a kol., 2012, s. 227) 

Zjednodušeně je motiv něco, co nás přiměje hýbat se. Něco, co se uvnitř nás děje a 

popohání nás. Je to například touha, potřeba nebo emoce, která nás pobízí jednat 

určitým způsobem. Tyto vnitřní impulzy jsou účinné jen tehdy, pokud k nim zapojíme 

i svou vůli a donutíme se k pohybu. (Aidar, 2004, s. 14) 

Stimul a stimulace 

Stimul je vnější podnět působící na psychiku člověka. Od motivace se liší právě 

působením zvnějšku, např. jednáním nějakého člověka, které má ovlivnit činnost 

jiného. „Stimulem přitom může být jakýkoliv podnět, který vyvolává určité změny 

v motivaci člověka.“ (Bedrnová, 2007, s. 365)  

 

Podle Plamínka (2015, s. 16) můžeme o stimulu mluvit jako o nějaké atraktivní 

protihodnotě za odvedenou práci. Stimulace probíhá, pokud pomocí vnějších 
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podnětů vyvoláváme ochotu něco udělat. Nevýhodou stimulace je, že práce probíhá 

pouze dokud dodáváme nějaké vnější stimuly – výhodné podněty. Bez těchto 

podnětů se práce pravděpodobně zastaví. Z pozitivní stimulace se může bohužel stát 

i negativní. Vyvrcholit může až vydíráním, vynucováním či jiným nátlakem.  

 

Motiv i stimul mohou působit společně a navzájem se posilovat. Pokud vybereme 

správné motivy, které má člověk rád nebo je například považuje za důležité, může 

pracovat i bez pomoci stimulů. (Plamínek, 2015, s. 16-17) 

 

Stimulem dle Bedrnové (2007, s. 400) je pro zaměstnance všechno, co je organizace 

schopna svému zaměstnanci poskytnout. Následující seznam stimulačních nástrojů 

je seřazen dle významnosti z hlediska organizace a psychologie: 

1. hmotná odměna, 

2. obsah práce, 

3. neformální hodnocení, 

4. atmosféra na pracovišti, 

5. pracovní podmínky a rozvrhnutí práce, 

6. sžití se se samotnou prací/konkrétní pozicí/organizací, 

7. vnější stimulační faktory/image organizace. 

Tyto jednotlivé stimulační prostředky by se měli využívat za prvé z hlediska 

jednotlivých zaměstnanců a také se záměrem, čeho chceme u zaměstnance 

dosáhnout a co chceme změnit. Nejčastější oblasti jsou: 

• pracovní výkon, jeho rovnoměrnost, kvantita a kvalita, 

• kreativní přístup, přemýšlení o práci vedoucí k novým nápadům, které práci 

zlepší, usnadní nebo zefektivní, 

• rozvoj osobnosti, rozšíření kvalifikace, znalostí a dovedností, 

• zlepšení spolupráce ve skupině, 

• odpovědnost za své činy a chování, rozhodování, navázané vztahy, svěřené 

věci a bezpečnost. 

1.1  Zdroje motivace  

Dle Bedrnové (2007, s. 365-370) je pro porozumění motivaci nutné pochopit, kde se 

motivace bere, co má vliv na touhu člověka nebo naopak proč člověk něco jiného 

odmítá. Odpovědí jsou zdroje motivace, tedy fakta, které motivaci utvářejí. Mezi 

základní zdroje patří: 

 

• Potřeby – V psychologii se potřeba rozumí jako určitý nedostatek daného 

člověka se subjektivním významem. Potřeba je tedy nežádoucí stav, který vede 

k činnosti snažící se tento stav odstranit.  

Nedostatek (nadbytek) → Potřeba → Motivace → Na cíl zaměřená činnost → Odstranění 
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• Návyky – Během života člověk provádí některé činnosti v určitých situacích 

pravidelně. Díky tomu se zautomatizují a zafixují. Objeví-li se pak člověk 

v situaci s podobnými podmínkami, budí se v něm zafixované návyky, které lze 

považovat za naučený vzorec chování. 

 

• Zájmy – Pojem s nejednoznačným obsahem. Zájem je v psychologii brán jako 

motiv. Jde o delší zaměření člověka na určitou činnost, jev či předmět nebo ho 

lze brát jako potřebu uspokojovanou určitou činností. 

 

• Hodnoty a hodnotové orientace – Každý člověk se v průběhu života setkává 

s různými skutečnostmi, kterým přidává svou subjektivní hodnotu, význam či 

důležitost. Bude tedy více motivován k činnostem, kterým přisuzuje vyšší 

hodnotu, a naopak nebude motivován k činnostem, ke kterým má lhostejný 

přístup nebo dokonce negativní. Mezi hodnoty patří například zdraví, láska, 

rodina, peníze, úspěch... 

 

• Postoje – Vytvořené názory a přístupy na určité skutečnosti tvoří postoje. 

Postoj se vyvíjí už od dětství a je stálý. 

 

• Ideály – Ideály se utvářejí působením sociálních faktorů a při utváření 

osobnosti člověka. Pro každého člověka představují ideály různé skutečnosti 

nebo jevy – osobní profil, životní cíl, životní styl atd. Tyto skutečnosti znamenají 

pro jednotlivce něco žádoucího a pozitivně hodnoceného. Proto je člověk bere 

jako cíl, o který usiluje. 

1.2 Typy motivace 

Motivovat můžeme dvěma způsoby. Jeden způsob spočívá v tom, že lidé motivují 

sebe samotné. Vyhledávají a poté vykonávají práci, která vyhovuje jejich potřebám 

nebo jim dopomáhá ke splnění jejich cílů. Druhý způsob je založen na motivaci od jiné 

osoby pomocí odměňování, povýšení nebo např. uznání či pochvalou. (Armstrong, 

2007, s. 220) 

Staw (1976) píše, že Herzberg byl mezi prvními, který motivaci rozdělil na vnitřní a 

vnější a tím dosáhl velkých úspěchů. (Staw, 1976, s. 49-52) 

1.2.1 Vnitřní motivace 

Armstrong definuje vnitřní motivaci jako: „Faktory, které si lidé sami vytvářejí a které 

je ovlivňují, aby se určitým způsobem chovali nebo aby se vydali určitým směrem. 

Tyto faktory tvoří odpovědnost (pocit, že práce je důležitá a že máme kontrolu nad 

svými vlastními možnostmi), autonomie (volnost konat), příležitost využívat a rozvíjet 

dovednosti a schopnosti zajímavá a podnětná práce a příležitost k postupu 

v hierarchii pracovních funkcí.“ (Armstrong, 2007, s. 221) 
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Podle Urbana (2017, s. 14-15) navazují vnitřní motivační faktory na Maslowovu 

hierarchii potřeb a rozvíjí čtvrtý a pátý stupeň. Urban tyto čtyři vnitřní faktory uvádí: 

• Samostatnost výkonu práce, která vychází z potřeby organizovat si svou 

činnost. Pokud dáme zaměstnancům možnost zvolit si např. způsob nebo 

načasování své práce, či možnost nějaké další rozhodovací pravomoci, 

uspokojí tak svou potřebu a budou motivováni. 

• Nové schopnosti získané při práci, protože další základní lidská potřeba je 

zdokonalovat se. Zaměstnanec je motivován zejména při zvyšování 

schopností, které jim zvyšují sebevědomí nebo na kterých jim záleží. 

• Viditelné výsledky práce, kterou odvádějí. Tato motivace bývá nejsilnější. Lidé 

za sebou chtějí vidět výsledky své práce a spolu se získanými schopnostmi tak 

zvyšují jejich sebejistotu. 

• Společenský význam nebo také širší smysl. Zaměstnance více než zisky firmy 

motivuje přínos pro zákazníky nebo pro společnost jako celek. 

Tímto způsobem můžeme motivovat zaměstnance s výjimkou těch, kteří nemají svou 

práci rádi.  

 

Vnitřní motivace souvisí s postojem zaměstnanců. Každý pracovník má svou vlastní 

vnitřní motivaci získanou ze zkušeností. Mezi vnitřní motivátory dle Kohoutka (2000, 

s. 122) patří: 

• Motivace vedením, pod kterou se rozumí např. firemní zásady a pravidla, 

společné stanovení cílů, uznání vydaného úsilí, určení jasné organizační 

struktury, možnost zapojit se do rozhodování nebo hledání chyb a příčin atd. 

• Pravidelná komunikace nejen na pracovišti o pracovních záležitostech, ale i o 

soukromých problémech. Může se jednat například o význam práce, 

vysvětlení souvislostí, soustavné zlepšování vlastní práce aj. 

Pokud je zaměstnanec vnitřně motivován pracuje právě proto, protože rozumí, jaký 

cíl a smysl jeho práce má a také chápe význam své odvedené práce. Zaměstnavatel 

této motivace dosáhne pomocí svého chování – pomocí stylu vedení, který je 

postaven na tvorbě požadovaného sociálního prostředí. (Kohoutek, 2000, s. 122) 

1.2.2 Vnější motivace 

Pokud na pracovníky působí nějaké vnější faktory, které je podněcují k podání lepšího 

výkonu, hovoříme o motivaci vnější. Mezi vnější motivátory dle Kohoutka (2000, s. 121-

122) patří: 

• Finanční motivace, jakou může být plat, prémie nebo například pobídková 

složka mzdy). 

• Symbol postavení, který může mít podobu označení funkce, titulu, postavení 

v hierarchii, plné moci v jednání a mnoho dalších. 

• Zvláštní vnější motivátory, které mohou být ve formě nějaké speciálního 

ocenění nebo osobní výhoda. 
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Baldoni uvádí ještě další tři nefinanční motivátory, které jsou založeny na 

nefinančních motivátorech. Dle Baldoniho jsou pro zaměstnance důležité a patří mezi 

ně písemné nebo osobní poděkování od nadřízeného nebo veřejná pochvala. 

(Baldoni, 2005, s. 189) 

Vnější motivátory jsou zaměstnavateli často s dobrým úmyslem využívány. 

Zaměstnavatelé si ale nejsou vědomi, že nemají dlouhodobý účinek a postupem času 

jsou brány jako běžná součást. Také udělení výhod většímu počtu zaměstnanců ztrácí 

výhody výjimečnost, a tím i účinnost. (Kohoutek, 2000, s. 121-122) 

1.3 Nástroje motivace  

Abychom mohli správně motivovat zaměstnance je potřeba správně zvolit motivační 

faktory, na základě potřeb zaměstnanců a podmínek nebo možností organizace a 

také je správně využívat. Správně využité motivační faktory se stanou důležité 

nástroje motivace. (Urban, 2017, s. 24) 

 

Podle Bednáře a kol. (2013, s. 73-76) je při motivaci důležité nevyužívat pouze jeden 

nástroj, ale dle možností firmy jich vybrat několik a ty využívat. 

 

Mezi hlavní nástroje dle Tureckiové (2004, s. 71) patří: 

- náplň práce, 

- spolupráce v pracovních skupinách, 

- pomoc při plnění cílů firmy, 

- delegování pravomocí, 

- komunikace a zpětná vazba, 

- firemní kultura. 

„Klíčové pravidlo motivace je velmi jednoduché. Říká, že lidé (v organizaci i mimo ni) 

se chovají podle toho, za co jsou odměňováni, případně trestáni. Provádějí činnosti, 

za které se jim nebo jejich okolí v minulosti dostalo odměny, a neprovádějí ty, za něž 

byli sami nebo jejich spolupracovníci potrestáni (nebo o kterých se domnívají, že by 

za ně potrestáni být mohli).“ (Urban, 2012, s. 69) 

 

Všechny úkoly by tedy měly být spojené s odměnou, popřípadě s nějakou hrozbou 

sankce. Odměna nebo sankce, představující podstatu motivace, může být pro 

zaměstnance něco příjemného nebo nepříjemného. (Urban, 2012, s. 69) 

 

Odměny 

Odměny tedy uspokojují potřeby zaměstnanců a tím je motivují. Mohou být vnitřní 

nebo vnější nebo také hmotné a nehmotné. Během práce může být zaměstnanec 

odměněn pomocí vnitřních motivačních faktorů tím, že vidí výsledky své práce, růst 

jeho dovedností a schopností, rozhoduje o své činnosti a vidí, že je jeho práce 

přínosná. Vnější faktory přicházejí až po splnění práce nebo úkolu. Nejčastější 

odměna je finanční. Pokud má za cíl motivovat, tedy pobízet k lepšímu výkonu a úsilí, 

nesmí být automatická. Odměna získaná bez vydání úsilí a snahy vliv na motivaci 
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nemá. Proto jsou peníze podstatné pouze stabilitu nebo k odstranění nespokojenosti 

a nemají dlouhodobý význam pro výkonovou motivaci. 

Odměny jsou používány pro pozitivní motivaci, která podporuje žádoucí chování. 

(Urban, 2017, s. 24-25) 

 

Sankce 

Motivace založená na sankcích, možností trestu, je nazývána jako negativní. Sankce 

může být nezískání odměny nebo její snížení. Důvodem je úkol nebo práce, která 

nebyla odvedena nebo byla odvedena špatně či pozdě. Sankce je stejně jako odměna 

hmotná (např. snížení odměny) a nehmotná (kritika).  

Sankce jsou využívány, pokud chceme zabránit nebo předejít určitému jednání či 

chování. Ke zlepšení výkonu se nepoužívají. Udělovat sankce za to, že zaměstnanec 

svou práci nezvládá (nemá vhodné dovednosti, neumí zvýšit svou výkonnost) by vedlo 

ke zvýšení nespokojenosti a mohlo by vyvrcholit i odchodem zaměstnance. Jediný 

důvod použití sankcí pro zlepšení výkonu zaměstnance je, pokud zaměstnanec 

nevykonává svou práci záměrně. 

Negativní motivace je méně účinná než pozitivní, ale obvykle se jí nelze vyhnout. 

(Urban, 2017, s. 25-26) 

 

Základní pravidlo motivace 

Většina zaměstnanců se chová tak, aby získávali odměny a vyhýbali se hrozbě, že ji 

nedostanou nebo dostanou jiný trest. 

Velice důležité je, aby manažer nebo vedoucí zaměstnanec uměl jednotlivé nástroje 

co nejlépe a nejefektivněji pro motivaci zaměstnanců využít.  (Plamínek, 2010, s. 21) 

 

„Odměny a sankce tvoří proto základní nástroje pracovní motivace. Základní pravidlo 

pracovní motivace, které tuto skutečnost zachycuje, říká, že lidé na pracovišti jednají 

podle toho, jak (či za co) jsou svými nadřízeným odměňování nebo trestáni. Opírají se 

přitom o své vlastní zkušenosti i o to, čeho byli na svém pracovišti svědky.“ (Urban, 

2017, s. 26) 

 

Z tohoto pravidla dle Urbana (2017, s. 28) můžeme vyvodit, proč motivace někdy 

oslabuje: 

• Zaměstnanci za své vykonané úkoly nezískávají žádné odměny. 

• Získané odměny jsou zaměstnancům udělovány pozdě. 

• Zaměstnanci nevěří, že by odměn mohli dosáhnout. 

• Při porušení pravidel nepřichází žádná sankce nebo je neúčinná. 
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2  PRACOVNÍ MOTIVACE  

Motivace a pracovní motivace jsou dva rozdílné pojmy. Motivace je takový 

psychologický proces, který definuje směřování, intenzitu a trvání chování a také jeho 

důvody. Zatímco pracovní motivace zodpovídá otázky dvě otázky. Proč lidé pracují a 

co je k práci vede. (Nakonečný, 2005, s. 78) 

Pracovní činnost je cílevědomě, záměrně a systematicky vykonávaná činnosti, tedy 

činnosti motivovaná. Pracovní motivací, je myšlena ta stránka lidského chování, která 

je propojená s vykonáváním pracovní činnosti na určité pozici, plněním pracovní role 

a úkolů. Pracovní motivací je vyjádřeno, jak člověk přistupuje k práci, tzn. jaká je jeho 

ochota pracovat. (Bedrnová, 2007, s. 383) 

„Teorie pracovní motivace bývají tradičně děleny do dvou skupin. První skupina je 

zaměřena na studium motivačních příčin, na to, co člověka motivuje k práci. Druhá 

skupina se soustřeďuje na rozpoznání procesu motivace, jeho průběhu.“ (Kohoutek, 

2000, s. 110) 

 

Podle Bedrnové (2007, s. 383-384) rozlišujeme v psychologii dva typy pracovní 

motivace: 

• Motivace intrinsická – Motivy se vztahují přímo k práci samotné. 

• Motivace extrinsická – Motivy, které se nacházejí mimo práci samotnou. 

Motivace intrinsická 

• Potřeba činnosti vůbec – Potřeba uplatnit přebytečnou energii. 

• Potřeba kontaktu s dalšími lidmi – Tato potřeba je považována za motiv 

zejména u profesí, které jsou v kontaktu s lidmi. 

• Potřeba výkonu – Potěšení a uspokojení při odvedení výkonu. 

• Touha po moci – Uspokojení při vykonávání vyšších pozic. 

• Potřeba smyslu života a seberealizace – Práce nabízí činnosti, které mají smysl 

a jejich výsledek má hodnotu. Člověk díky těmto činnostem může projevit své 

kvality a také se dále zdokonalovat. 

Motivace extrinsická 

• Potřeba peněz – Potřeba být zajištěn penězi. 

• Potřeba jistoty – Potřeba mít jistotu spojenou s budoucností člověk. 

• Potřeba potvrzení vlastní důležitosti – Potřeba sebedůvěry, většinou spojena 

s pracovní nebo společenskou pozicí. 

• Potřeba sociálních kontaktů – Práce poskytuje potřebný prostor pro 

uspokojení potřeby. 

• Potřeba sounáležitosti, partnerského vztahu – Pro spoustu lidí je práce životní 

oblastí, ve které potkávají mnoho zástupců opačného pohlaví a navazovat 

s nimi kontakt – kamarádství nebo partnerský vztah. 
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2.1 Teorie motivace pracovního jednání  

Teorie motivace pracovního jednání popisuje různé přístupy k motivaci pracovníků a 

podporuje výkonnost. 

Přístupy k motivaci jsou založeny na teoriích motivace. 

• Teorie instrumentality je založena na odměnách a trestech – cukru a biči. 

Funguje jako nástroj dosažení toho, aby se lidé chovali a dělali to, co je 

požadované. (Armstrong, 2007, s. 221)  

„Instrumentalita je přesvědčení, že pokud uděláme jednu věc, povede to k věci 

jiné. Tato teorie se domnívá, že člověk bude motivován k práci, jestliže odměny 

a tresty budou přímo provázány s jeho výkonem; tudíž odměny jsou závislé na 

skutečném výkonu.“ (Armstrong, 2007, s. 223) 

Teorie instrumentality má základy v taylorismu v Taylorových metodách 

vědeckého řízení. 

• Teorie zaměřené na obsah směřují k obsahu motivace. Tato teorie zastává 

názor, že obsahem jsou potřeby. Cílem je rozpoznat hlavní potřeby, které mají 

vliv na chování a způsob, jak ji upokojit. Pokud nejsou potřeby uspokojeny 

nastává nepohoda. Neuspokojené potřeby nás motivují k chování, které vede 

k jejich uspokojení. Každá potřeba je pro člověka jinak důležitá a přikládá ji 

jinou váhu, tedy i jinou míru úsilí, které je ochoten pro uspokojení potřeby 

vyvinout. Příkladem je Maslowova teorie potřeb a Herzbergův dvoufaktorový 

model. (Armstrong, 2007, s. 223) 

• Teorie zaměřené na proces se soustředí na psychologické procesy a základní 

potřeby, kterými je ovlivňována motivace. Jsou nazvány i jako poznávací či 

kognitivní teorie, protože se zaobírají tím, jak je lidmi vnímáno a chápáno 

pracovní prostředí. Armstrong (2007, s. 224-227) uvádí, že tyto teorie přinášejí 

věcnější návod pro motivační metody a udává patřičné procesy: 

• Očekávání (expektační teorie) – patřila původně do teorie VIE vytvořené 

Vroomem roku 1964. V je od slova valence jako hodnota, I znamená 

instrumentalita nebo přesvědčení a E zastává expektaci nebo také 

očekávání a značí pravděpodobnost, že úsilí, které bude vynaloženo 

povede k výsledku. Očekávání se může zakládat na dosavadních 

zkušenostech, které při nových změnách nemáme, a proto nejsou 

adekvátním vodítkem a může dojít ke zhoršení motivace. Motivace tedy 

funguje, pokud je vztah mezi výkonem (úsilím) a výsledkem (odměnou) a 

výsledek uspokojuje nějakou naši potřebu. 

• Dosahování cílů (teorie cílů) – „Teorie cíle zformulovaná Lathamem a 

Lockem (1979) tvrdí, že motivace a výkon jsou vyšší, jsou-li jednotlivcům 

stanoveny specifické cíle, jsou-li tyto cíle náročné, ale přijatelné, a 

existuje-li odezva (zpětná vazba) na výkon.“ (Armstrong, 2007, s. 226) 

Tato teorie má zásadní úlohu v procesu řízení pracovního výkonu. 

• Pocity spravedlnosti (teorie spravedlnosti) – Tato teorie se věnuje tomu, 

jak je s člověkem nebo skupinou zacházeno vůči ostatním osobám či 

skupinám, resp. jak toto zacházení s ostatními a jimi samotnými 

v porovnání vnímají. Aby byla v zacházení zachována spravedlnost, musí 

být s lidmi nebo skupinami jednáno stejně jako s ostatními. Pokud se 

bude s lidmi jednat spravedlivě, budou lidé lépe motivovaní.  
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V psychologii nenalezneme teorii, která by měla všestranný charakter a univerzální 

uplatnění. Jednotlivé teorie ale manažerům poskytují různé pohledy a možnosti 

přístupu, ze kterých se mohou inspirovat a využívat je v praxi. Teorie jsou obvykle 

rozděleny do dvou skupin podle jejich zaměření. První skupina se soustřeďuje na to, 

co pracovníky motivuje – motivační příčiny, zatímco druhá skupina se věnuje 

rozpoznání procesu motivace a jeho průběhu. (Kohoutek, 2000, s. 110)  

 

Existuje mnoho teorií motivace, které jsou uvedeny v následujících kapitolách. 

 Maslowova teorie potřeb 

Nejznámější a nejrozšířenější teorie je teorie potřeb A. Maslowa (1954). Maslow 

uspořádal potřeby do stupňů a předpokládá, že pohnutka k uspokojení potřeby 

přichází až tehdy, pokud je uspokojena potřeba na nižším stupni. (Kohoutek, 2000, s. 

110-111). 

Pokud tedy jedinec své základní potřeby uspokojí nebo mu vnikne dokonce přebytek, 

začíná chtít víc a vzniká mu nová potřeba na vyšší úrovni. (Srivastava, 2005, s. 69) 

 

Fyziologické potřeby jsou nejsilnější ze všech. Pokud nejsou uspokojeny fyziologické 

potřeby, jako by ostatní potřeby vůbec neexistovaly nebo jsou upozaděny. 

Fyziologické potřeby jsou plněny prioritně a pokud ne, mohou člověku způsobit 

poškození nebo ho limitují na jeho výkonu. 

Potřeba bezpečí a jistoty se objevují po splnění fyziologických potřeb. Každý člověk 

má potřebu chránit se před různými hrozbami a nebezpečím. Pokud se pohybuje 

člověk v nejistém prostředí či s nějakou neustálou hrozbou, žije v nejistotě a strachu, 

což může vést k depresím, snížení produktivity atd. 

Obrázek 1 Maslowova pyramida potřeb (Mikuláštík, 2007, s. 139) 
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Potřeba sounáležitosti je potřeba člověk patřit do nějaké skupiny, ať už je to rodina, 

partnerský život či skupina pracovní. Člověk má potřebu být přijat a patřit do skupiny, 

která má např. stejný záměr, zálibu nebo vyznání. 

Potřeba uznání a úcty je touha po pozornosti, úspěchu, důvěře, úctě nebo důležitosti, 

která vede k pocitu sebevědomí, síly, schopnosti a hlavně užitečnosti. Člověk touží být 

oceněn ostatními. 

Potřeba seberealizace nastane, pokud jsou uspokojeny všechny předchozí potřeby a 

člověk nedělá to, pro co je „předurčen“. Je to touha stát se tím nejlepším a rozvíjet se 

v tom, v čem vidíme smysl, náš potenciál a do jaké role se chceme pasovat. (Maslow, 

1943. s. 370-396) 

 

 Herzbergova dvoufaktorová teorie motivace 

Herzbergova dvoufaktorová teorie motivace je také nazývána jako motivačně 

hygienická teorie (1957). F. Herzberga a kol. rozeznává dvě skupiny faktorů pracovní 

motivace, vnitřní a vnější. Vnitřní faktory se nazývají motivátory a vnější hygienické 

vlivy. 

Hygienické faktory mají pouze krátkodobý účinek, motivační efekt se časem vytrácí a 

nezvyšují dlouhodobě výkon. Špatné hygienické faktory vedou k nespokojenosti a 

nespokojenost zaměstnanců s hygienickými faktory vedou k oslabení vztahu mezi 

podřízeným a nadřízeným a v důsledku i ke zhoršení pracovního výkonu. 

Motivátory podněcují pracovníky k vysokým výkonům, realizaci povinností mimo 

jejich dosavadních rozsah a k nevšedním aktivitám a kreativitě. Přítomnost 

motivátorů vyvolává spokojenost a vyznačují se motivační silou. (Kouhoutek, 2000, s. 

114-115) 

 

  

Obrázek 2 Vliv motivátorů a hygienických faktorů dle Koubka (2015, s. 60) 
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  Alderferova ERG teorie 

Alderferova teorie (1972) vyplývá z výše popsané Maslowovy teorie potřeb. Definoval 

ji Clayton P. Alderferer. ERG teorie rozeznává tři skupiny lidských potřeb, které 

publikoval v psychologickém článku roku 1969. Mezi tyto kategorie potřeb ovlivňující 

chování pracovníků podle Mikuláštíka (2007, s.140) patří: 

• E (Existence Needs) - existenční: fyziologické potřeby a potřeby bezpečí (první 

dvě úrovně Maslowovy pyramidy); 

• R (Relatedness) – vztahové: sociální potřeba a vnější úcta – vztahy s rodinou, 

přáteli, v zaměstnání (třetí a čtvrtá úroveň Maslowovy pyramidy); 

• G (Growth) – růstové: vnitřní růst a seberealizace – touha stát se zdokonalovat, 

vyvíjet se a stát se tím nejlepším.  

Alderfer tvrdil, že potřeby mohou být uspokojovány souběžně a nemusí být 

uspořádány hierarchicky a plněny postupně, jako tomu je u Maslowovy pyramidy. 

(Vodáček, Vodáčková, 2013, s. 130) 

 McGregorova motivační teorie XY 

Tuto teorii vytvořil Douglas McGregor. Teorie předpokládá dva typy lidí. 

Typ X – „ve svém celku vyjadřuje názor, že člověk je tvor líný, má vrozenou nechuť 

k práci, proto je nezbytné jej k práci nutit (pohrůžkou trestu), naopak dobrou práci, 

dobrý výkon je třeba finančně odměnit. Navíc je člověk převážně tvor nesamostatný, 

vyžaduje neustále vedení, kontrolu, dohled.“ (Bedrnová, 2007, s. 389) Motivace 

pracovníka X je založena na vnějších stimulech a nejlépe pracuje pod hrozbou trestu. 

Primární potřeby člověka X jsou bezpečí a jistota a jeho ambice jsou malé. (Aidar 2004, 

s. 45-46) 

Typ Y – „naopak předpokládá, že výdej fyzické i duševní energie v práci je pro člověka 

něčím stejně přirozeným jako hra nebo odpočinek, že smysl pro odpovědnost a 

povinnost je člověku rovněž něčím zcela přirozeným, že důležitější než např. finanční 

odměny jsou pro člověka pocit důležitosti a užitečnosti vlastní práce, možnost 

pracovat tvořivě apod.“ (Bedrnová, 2007, s. 389)  

Manažer musí s člověkem jednat a přistupovat k němu podle toho, jaký typ u člověka 

převažuje.  

 McClellandovo teorie dosahování výsledků 

Teorie vytvořená D. C. McClellandem (1953) je zaměřena na dosažení výsledků. 

McClelland se zaměřil na lidi, kteří touží uspět nebo už nějakého pracovního úspěchu 

dosáhli. Vypozoroval, že tito lidé jsou velice cílevědomí a vytrvalí. Pomocí dílčích a 

lépe plnitelných cílů, které si sami ukládají, pomalu postupují k dalším a posilují si tak 

svou sebejistotu.  
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McClelland uvádí tři v pořadí uspořádané motivační cíle: 

• Potřeba sounáležitosti – Každý chce mít dobré vztahy a patřit ke skupině, 

uspokojení této potřeby je důležité pro vytvoření efektivního pracovního 

týmu. 

• Potřeba prosadit se a mít vliv – Tato potřeba se nejvíce projevuje u vůdčích 

osobností, které jsou dominantní a mají snahu řídit či organizovat. 

• Potřeba úspěšného uplatnění – lidé, kteří jsou kreativní, mají potřebu tvořit, 

uplatňovat své dovednosti a inovovat jsou motivování, pokud nastane nějaká 

neobvyklá situace nebo problém, který mohou vyřešit. (Kohoutek, 2000, s. 

115) 

  Adamsova teorie spravedlnosti 

Tato teorie (1965) je založena na spravedlivé odměně v závislosti na odvedeném 

výkonu a také na odměně ostatních. Zaměstnanci mají tendenci hodnotit a srovnávat 

svou odměnu za určitou činnost s odměnou a výkonem ostatních zaměstnanců 

(Armstrong 2007, s. 222) Mikuláštík uvádí, že zaměstnanci srovnávají nejen odměnu a 

výkon, ale srovnávají mezi sebou vložené úsilí – dovednosti, schopnosti, čas, který 

práci věnovali a i výstupy – odměny, povýšení, uznání, důvěru a další možnosti přes 

odměny, příležitosti až možnost rozvoje. Nespravedlivé hodnocení demotivuje 

zaměstnance. Autor rozeznává pozitivní a negativní nespravedlnost a také 

nespravedlnost zaviněnou vlastním nebo cizím přičiněním (Mikuláštík, 2007, s. 142)  

 Vroomova teorie očekávání 

V. H. Vroom (1964) vytvořil tuto teorii, která je zařazena mezi teorie očekávání, protože 

v ní hrají velkou roli pojmy očekávání (představa zaměstnance o výsledku), valence 

(hodnota – přitažlivost výsledku jednání), instrumentalista (pravděpodobnost, 

s jakou získá odměnu). Motivace roste s růstem očekávání a valence. „Čím je cíl, který 

jedinec prostřednictvím určité činnosti dosáhne nebo chce dosáhnout, cennější, 

atraktivnější, tím intenzivnější činnost vynaloží, aby tohoto cíle dosáhl, resp. znovu 

dosáhl.“ (Nakonečný, 1992, s. 73) Člověk tedy přizpůsobuje svůj výkon zisku nějaké 

hodnoty. Pokud má zaměstnanec na výběr, zvolí pro něj nejvýhodnější variantu.  

Je v moci manažera, aby dokázal odhadnout jaké hodnoty uspokojí potřeby 

zaměstnanců a nesoustředili se pouze na motivaci penězi. (Kohoutek, 2000, s. 116) 

 Porterův a Lawlerův rozšířený model teorie očekávání 

Teorie má hodně společného s Vroomovou teorií, ale v některých věcech se od ní 

zásadně liší. Kohoutek uvádí, že motivace je tak silná jako očekávaná velikosti 

odměny, vložené úsilí a rizika, která mohou při práci nastat. Může se stát, že cíl je 

lákavý, ale cesta k němu nebo rizika jsou pro nějakého zaměstnance 

neakceptovatelné a motivace nenastane. Zde je tedy zase důležitý manažer a jeho 

přizpůsobení jednotlivých úkolů a odměn podle rozdílných schopností a potřeb 

zaměstnanců, popřípadě rozdělení úkolů na dílčí. (Kohoutek, 2000, s.116)  
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2.2 Závěr teorií 

Teorií pracovní motivace je mnoho. Mezi další teorie patří např. teorie stanovení úkolu 

– Edwin Locke, kauzální atribuce – F. Heider, teorie cíle – Latham a Locke, teorie 

zesílených vjemů – B. F. Skinner. Tato práce uvádí jen některé. Málokterý zaměstnanec 

se dokáže motivovat sám. Proto musí zaměstnance motivovat jejich zaměstnavatel 

nebo manažer. Předpokládá se, že manažer by měl být nadšený pro práci jako 

takovou, ale i pro práci s lidmi. Pokud by manažer nebyl opravdu zapálen, lidé by 

mohli ztrácet důvěru ve smysl svého konání. Motivaci by měl manažer brát jako tu 

nejdůležitější část řízení lidí.  

Mikuláštík (2007, s. 144) uvádí, že k zaměstnancům je nutné přistupovat rozdílně, 

protože každý člověk je jiný, jinak přistupuje k práci a má jiné ambice. Pro kvalitní 

zaměstnance tzv. „šampiony“, lidi zapálené do své práce, je potřeba umožnit jim 

seberealizaci a neustále ji posilovat. Pro zaměstnance, které ještě nejsou na takové 

úrovni, je potřeba utvořit jim takové podmínky, aby u nich tyto potřeby začaly vznikat. 

Méně ambiciózní a zapálení pracovníci mají zase úplně jiné potřeby, a proto je nutné 

umět je rozlišit a určit co na ně působí pozitivně a co ne.  

Motivování je velmi těžké, ale je nutné a zajišťuje efektivitu zaměstnanců. Může se 

stát, že motivací dosáhne manažer i opačného efektu nebo zvolí takový způsob, kdy 

vydané úsilí na motivaci neodpovídá výslednému efektu. Je potřeba, aby manažer 

uměl vyhodnotit situaci, věděl, kdy má změnit své chování, nastavil kritéria tak, aby 

nebyla vhodná jen pro podnik, ale i pro samotné zaměstnance a nenastal 

zdeformovaný systém motivování. 

Mikuláštík (2007, s. 145-146) uvádí několik aspektů pro manažery, které jsou při jejich 

posilování součástí výchovného působení, stimulace a podpory manažera: 

• Zaměstnanci by měli mít informace, co, proč a jakým způsobem mají dělat, kdo 

a jaké výsledky od nich očekává, do jaké míry mohou v práci prosadit svou 

vlastní iniciativu a jak jejich práce přispívá k cíli firmy. 

• Rozlišovat, jaké informace zaměstnancům sdělit a jaké raději zatajit, aby 

nepůsobili demotivačně. 

• Ověřovat, zda zaměstnanci rozumí zadaným požadavkům. 

• Podávat zaměstnancům okamžitou zpětnou vazbu o tom, jak zvládli svou 

práci. Sledovat je, zhodnotit a popřípadě ocenit. Zaměstnanci tak dostávají 

najevo, že si jich váží a cítí zájem o svou osobu. 

• Umožnit zaměstnancům v týmu diskuzi o alternativách. 

• Ocenit dobré výsledky zaměstnance bez odkladu. Očekávat jen takové 

chování, které oceňují. 

• Naslouchat svým zaměstnancům, komunikovat s nimi, řešit stížnosti a 

problémové situace a žádat jejich pomoc, při společné práci. 

• Umožnit zaměstnancům ptát se nebo požádat o pomoc či radu. 

• Pověřovat své zaměstnance odpovědností, možností rozhodovat a budovat 

vzájemnou důvěru. 

• Umět zhodnotit, zda nejsou úkoly nesplnitelné a zajistit, aby byly přiměřené. 
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• Správný manažer by měl umět povzbudit a motivovat sám sebe, aby mohl dále 

motivovat své spolupracovníky, a to i když sám úplně nevěří smyslu či 

možnosti splnění nějakého úkolu. 

• Motivovat zaměstnance nejen krátkodobě, ale i dlouhodobě vytyčením 

vzdálených cílů ve formě vize. „První výzvou je motivace zaměstnanců, aby 

pracovali na dosažení cílů podniku. Druhou výzvou je motivovat zaměstnance, 

aby pracovali na dosahování svých osobních cílů.“ (Doyle, 2005, s. 23) 

Manažer musí znát a umět pracovat s lidskou psychikou. Měl by umět rozlišovat 

hodnoty jednotlivých zaměstnanců, kde může využít některé výklady pracovní 

motivace, např. Maslowovu pyramidu nebo teorii H. Vrooma. Pokud jsou potřeby 

zaměstnanců uspokojeny, můžeme hovořit o pracovní spokojenosti. Mikuláštík (2007, 

s. 146) 

2.3 Motivace a hodnocení  

Často je hodnocení zaměstnanců bráno jako prvek pro zhodnocení velikosti odměny 

a výpočet mzdy. Evangelu (2013, s. 94-95) uvádí, že proces hodnocení má ve spojitosti 

s motivaci, ale mnohem větší přínos: 

• Přispívá ke zvýšení loajality a stabilitě zaměstnanců. 

• Zefektivňuje výkonnost a vede k úsporám. 

• Zvyšuje zodpovědnost jednotlivých osob. 

• Snižuje kontroly nadřízeného. 

• Redukuje množství stresu atd. 

Hodnocení pomocí motivátorů a benefitů lze rozdělit na peněžité a nepeněžité formy 

odměny. 

Peněžité odměny 

Peněžité odměny bývají nejčastěji formou zaměstnaneckých výhod. Patří mezi ně: 

• nejrůznější příspěvky na stravování, sportování, kulturu, 

• příspěvek na penzijní a životní pojištění, 

• zaměstnanecké půjčky, 

• příspěvek na dopravu nebo ubytování, 

• pracovní telefon, automobil (možnost i osobního využití), 

• možnost vzdělávání – kurzy, školení.  

PENĚŽNÍ ODMĚNY 

(základní odměna + proměnlivá odměna + podíly na vlastnictví + zaměstnanecké výhody) + 

NEPENĚŽNÍ ODMĚNY  

(uznání + příležitost k rozvoji + příležitost ke kariéře + kvalita pracovního života) 

= CELKOVÁ ODMĚNA 

 
Obrázek 3 Složky odměny (Charvát, 2006, s. 103) 
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Nepeněžité odměny 

Nepeněžité odměny nejdou na rozdíl od peněžitých jednoznačně cenově odhadnout. 

Jejich hodnota je pro každého zaměstnance subjektivní. Jedná se o: 

• osobitý přístup k jednotlivým zaměstnancům ze strany manažera, 

• dovolená nad zákonný rámec nebo volno pro individuální záležitosti, 

• pružná pracovní doba, 

• možnost práce z domova, 

• uznání a pochvala. 

Malé a střední firmy si zpočátku nemohou dovolit mnoho benefitů, a proto je na 

posouzení zaměstnavatele, jaké benefity zvolí v závislosti na svých zaměstnancích a 

zda těmito benefity dokáže zaujmout zaměstnance. 

Jak již bylo výše zmíněno, hodnocení je provázané s motivací a na to by měl manažer 

brát ohled. Hodnocení může být jak pozitivní, tak negativní a má na něj vliv motivace 

zaměstnance. Hodnotí se zpětné výsledky, chování či řešení, tedy minulost, ale má 

naopak vliv na další snahu a chování, tedy budoucnost. (Evangelu, 2013, s. 94-96) 

„Odměna, které se zaměstnanci za jeho činnost dostává, je nejúčinnější tehdy, 

následuje-li bezprostředně poté, co danou činnosti vykonal.“ (Urban, 2012, s. 75) 

 

Urban (2012, s. 75-76) dělí odměny na hmotné a nehmotné a uvádí, že bez ohledu na 

to, jak velká odměna je, pokud přichází ihned po úspěšně splněném úkolu, může mít 

pro zaměstnance daleko větší význam než větší odměna, která přichází až po čase.  

Obrázek 4 Provázanost motivace a hodnocení v působení podřízeného (Evangelu, 2013, s. 96) 

Obrázek 5 Stavba odměny dle Charváta (2006, s. 103) 
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Velkou chybou zaměstnavatelů je, když odměňují zaměstnance za výkon pouze 

pomocí základní mzdy, protože každý zaměstnanec podává výkon jiný. Pokud je 

zaměstnanec odměňován častěji a ihned po dobrém výkonu, je motivován toto 

chování opakovat. Tato odměna nemusí být pouze finanční. Existuje i odměna, která 

nic nestojí ve formě uznání a pochvaly výkonu zaměstnance. Tato možnost motivace 

není příliš využívaná ze dvou důvodů. Prvním důvodem je dojem manažerů, že pro 

zaměstnance nemá žádnou hodnotu. Neuvědomují si, že jsou pro zaměstnance 

důležití a mnoho z nich k nim vzhlíží. Druhým důvodem je, že manažer neví, kdy a jak 

pochvalu vyslovit. 

Pochvalu může manažer vyslovit po vykonané práci nebo v průběhu, aby 

zaměstnance podpořil. Lze ocenit i určité chování zaměstnance nebo cokoliv, čím se 

vyznačuje a je pro firmu přínosem. (Urban, 2012, s. 75-77) 

2.4 Metody výzkumu pracovní motivace  

Zkoumat a měřit motivaci přímo u člověka je náročné, proto je lepší využívat metody 

nepřímé, mezi které patří: 

1. Pozorování chování při práci 

U zaměstnance se pozoruje, jak se chová, provádí jednotlivé činnosti a je 

proveden rozbor výsledků jeho práce. (Bedrnová, Nový, 2007, s. 398) 

Pozorování může být vnější (nezúčastněné) nebo zúčastněné (Vysekalová, 

2009, s. 133) Nejlepší výsledky poskytuje zúčastněné pozorování, které provádí 

jedinec ve skupině a je tedy součástí skupiny a pozná její bezprostřední a 

normální chování, protože zaměstnanci neví, že jsou pozorováni. 

Bedrnová a Nový kladou důraz na uvědomění, že: „stejné chování může být u 

různých lidí vyvoláváno různými motivy. Platí však také opak. Stejná motivace 

může vyústit do různého chování.“ (Bedrnová, Nový, 2007, s. 398) 

2. Analýza účinnosti stimulačních prostředků 

Jedná se o snahu zjistit, jaké stimuly je vhodné použít pro zvýšení motivace 

zaměstnanců. A to pomocí jednotlivých elementů a jejich zkoumání, jakou měli 

sílu a vliv na jednání a chování zaměstnanců a tím postupné vytvoření vhodně 

struktury motivace. 

3. Použití polostandardizované formy ústního rozhovor 

Při použití tohoto rozhovoru jsou dané hlavní otázky, které mohou být 

v průběhu doplněny otázkami, které téma prohlubují nebo doplňují.  

Využívá se pro zjišťování konkrétních opatření použitých ke stimulování 

pracovníků. 

4. Standardizovaná forma dotazování 

Může být ústní nebo písemná. Využívá se spíše k vyjádření ke konkrétním 

stimulačním opatřením. 

5. Zkoumání životopisu pracovníka 

Pokud není životopis psaný pouze v bodech, což je teď poměrně moderní 

způsob, ale jsou v něm uvedeny i souvislosti mezi jednotlivými životními kroky, 

je možné z životopisu vypozorovat i základní charakteristiky motivačního 

profilu člověka. (Bedrnová, Nový, 2007, s. 397-398) 
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3 SPOKOJENOST  

Nakonečný definuje spokojenost jako: „motivační událost, tj. jako „žádoucí stav 

individua“, jehož dosažení určuje jeho chování.“ (Nakonečný, 1992, s. 87) 

Celková spokojenost nebo nespokojenost člověka není součet jeho jednotlivých 

spokojeností, ale vychází z jednotlivých prvků spokojenosti, které jsou založeny na 

subjektivitě jedinců a jejich preferencí.  

3.1 Pracovní spokojenost  

„Základní požadavky týkající se spokojenosti s prací mohou zahrnovat vyšší plat, 

spravedlivý systém odměňování, reálné příležitosti k povýšení, ohleduplné a 

participativní řízení, dostatečný stupeň sociální interakce při práci zajímavé a 

rozmanité úkoly a vysoký stupeň autonomie, tj. kontroly nad tempem a metodami 

práce. Míra spokojenosti jedinců však závisí do značné míry na jejich vlastních 

potřebách a očekáváních a na prostředí, ve kterém pracují.“ (Armstrong, 2007, s. 228) 

Pracovní spokojenost se v literatuře objevuje hojně. Přesná definice ale neexistuje. 

Locke definoval pracovní spokojenost jako „potěšení nebo pozitivní emoční stav 

z pracovní zkušenosti, z hodnocení zaměstnání“ (Locke, 1976, dle Mikuláštík, 2007, s. 

147) 

 

K problému pracovní spokojenosti Wiswede říká: „Člověk je spokojen v té míře, v níž 

jeho očekávání, motivace nebo potřeby v oblasti práce neprocházejí naprázdno, 

nýbrž jsou uspokojování“ (Wiswede, 1980, dle Nakonečný, 1992, s. 87) 

 

Čopíková definuje pracovní spokojenost jako: „postoje a pocity, které lidé mají ve 

vztahu ke své práci. Pozitivní a příznivé postoje k práci signalizují spokojenost s prací; 

negativní a nepříznivé postoje pak signalizují nespokojenost s prací. Úroveň 

spokojenosti s prací je ovlivňována vnitřními a vnějšími motivačními faktory, kvalitou 

řízení, sociálními vztahy s pracovní skupinou a mírou, v jaké jsou jednotlivci ve své 

práci úspěšní nebo neúspěšní.“ (Čopíková a kol., 2015, s. 59). 
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Na pracovní spokojenost se dá pohlížet z mnoha stran: 

1. Pracovní spokojenost jako kritérium hodnocení personální politiky 

Čím více o své zaměstnance organizace pečuje a stará se ně, tím více jsou 

zaměstnanci spokojeni. V tomto případě je spokojenost jako popis stavu.  

2. Pracovní spokojenost jako podmínka efektivního využívání jejich pracovního 

potenciálu 

Tento pohled je z hlediska využívání jejich pracovního potenciálu. 

Zaměstnanci jsou spokojeni, pokud jim jejich práce dává smysl a naplňuje je. 

Dalo by se říct, že spokojenost je tady hnací síla.  

3. Pracovní spokojenost jako uspokojení na základě dosahování nízkých cílů 

Na spokojenost je ale také možno nahlížet jako na potřebu dosahovat co 

nejnižších cílů. Neambiciózní zaměstnanci se nechtějí namáhat a stačí jim to, 

co mají. Tady na spokojenost nahlížíme jako na nežádoucí. Může být překážkou 

pro potřebný pracovní výkon. (Bedrnová, 2007, s. 392) 

„Rozlišení významových rozdílů v obsahu pojmu pracovní spokojenosti je důležité pro 

pochopení vztahu pracovní spokojenosti k motivaci“ (Bedrnová, 2007, s. 392) 

Příkladem je Herzbergova dvoufaktorová teorie kde se rozeznávají vnější faktory 

spokojenosti a vnitřní faktory spokojenosti. K motivaci se podle Herzberga vztahují 

pouze vnitřní faktory a vnější mají vliv jen na spokojenost. 

Obecně můžeme vymezit spokojenost, jako stav, jak se jedinec zvládá sladit či 

vyrovnat s životními událostmi a znázorňuje subjektivní pocity v životě osobním i 

pracovním. Pojem pracovní spokojenost se nevyužívá moc dlouho. Do 50. let se 

využíval pojem pracovní morálka, který nahradil postoj k práci s vymezenými 

postojovými úrovněmi. Až poté se začal objevovat pojem pracovní spokojenosti, jako 

součást celkové spokojenosti člověka. (Kociánová, 2010, s. 34) 

Pokud mají zaměstnanci pozitivní vztah k práci můžeme předpokládat jejich 

spokojenost. Negativní vztah k práci se může projevit v jejich nespokojenosti. 

Obrázek 6 Významy pojmu pracovní spokojenost (Provazník, Komárková, 2004) 
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3.2 Faktory pracovní spokojenosti 

Pracovní spokojenost je velice subjektivní a má na ni vliv spoustu faktorů, které se 

v různé míře podílejí a připívají na celkové spokojenosti člověka. Tyto faktory jsou 

rozděleny na vnější a vnitřní faktory. (Plevová a kol., 2012, s. 163) 

Pomocí vnitřních a vnějších faktorů, kvalitou řízení, sociálními vztahy, velikostí, kterou 

jsou zaměstnanci ve své práci úspěšní či neúspěšní a pracovní skupinou je 

ovlivňována úroveň spokojenosti. Nejdůležitější pro spokojenost jsou ale jednotlivé 

potřeby jedince, které preferuje. 

 

Pořadí a důležitost faktorů je proměnlivé a záleží na skutečnostech, které jsou dány: 

1. odlišností jednotlivých zaměstnání (odlišnost odvětví), 

2. pracovištěm (místo, kde zaměstnanec práci vykonává), 

3. specifikací, která jsou pro každého zaměstnance rozdílná (každý 

zaměstnanec preferuje jiné faktory). (Štikar a kol., 2003, s. 114-115) 

Bedrnová (2007, s. 394) uvádí, že: „neexistuje žádný univerzální faktor spokojenosti 

nebo nespokojenosti, který by motivaci ovlivňoval jednoznačným způsobem,“ 

Lidé mohou být spokojeni se svou prací, ale nejsou nijak podněcováni k efektivnější a 

lepší práci. Tito lidé si mohou nacházet jiné možnosti, jak své potřeby uspokojí.  

 

Některé faktory pracovní spokojenost zesilují a některé ji naopak zeslabují. 

(Kocianová, 2010, s. 36) 

Posilující faktory: 

• průhledná personální a organizační politika, 

• finanční ohodnocení, 

• adekvátní a jasně určené cíle jejich práce,  

• uznání za odvedou práci, 

• různorodost práce, 

• vlastní kontrola úkolů a práce – větší autonomie, 

• možnost aplikovat schopnosti a zkušenosti,  

• optimální spolupráce a mezilidské vztahy,  

• bezpečnost vykonávané práce,  

• sociální pozice v organizaci a ve skupině aj. 

Zeslabující faktory: 

• pracovní zatížení,  

• hodně neočekávaných vlivů na práci, 

• časový tlak/stres, 

• nereálné pracovní nároky,  

• málo času na osobní a rodinný život,  

• sociální „nepohoda“ na pracovišti,  

• špatné vztahy se spolupracovníky a nadřízeným,  

• psychosomatické následky práce.  
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Faktory pracovní spokojenosti se dále dělí na vnitřní a vnější faktory. 

3.2.1 Vnitřní faktory 

Vnitřní faktory se jinak nazývají osobnostní a jsou závislé na pracovnících, kteří mají 

účast na současném hodnocení faktorů vnějších a celkové spokojenosti. Vnitřní 

faktory se dle Kollárika (2002, s. 14) dělí na dvě skupiny: 

1. Objektivní osobnostní faktory  

• Věk – Starší zaměstnanec bývá zpravidla více spokojený než pracovník 

mladý. Dosažením středního věku nabývá spokojenost maxima a 

následně se snižuje. 

• Pohlaví – Pohlaví jako takové vliv nemá. Rozdílné je vnímání a 

očekávání žen a mužů. Ženy si zakládají na sociálních vztazích, 

oblíbenosti, uznání a spravedlivém řízení, zatímco muži na uplatnění, 

pracovním postupu a možnosti prosazení se. 

• Délka zaměstnání – Nejvíce nespokojení v porovnání se stávajícími 

pracovníky, jsou noví zaměstnanci, protože nejsou ještě plně 

adaptovaní a nemají vytvořené vztahy mezi kolegy.  

• Rodinný stav – Vliv rodinného stavu není zřejmý. Manželství je známka 

stabilního života, na druhou stranu vniká tlak zabezpečit manželství 

nebo rodinu. 

• Stupeň vzdělání – S vyšším vzděláním má jedinec na výběr z více 

zaměstnání a také z prestižnějších. Čím lepší zaměstnání, tím lépe 

placené. Čím je lépe placené zaměstnání, tím je zaměstnanec 

spokojenější. 

• Funkční zařazení – Pozice, na které je pracovní zařazen ovlivňuje jeho 

spokojenost. Zaměstnanec je tím spokojenější, čí je vyšší jeho pracovní 

pozice. (Kollárik, 2002, s. 152-153) 

 

2. Subjektivní osobnostní faktory  

• Potřeby – Nejdůležitější mezi faktory ve vztahu k práci jsou potřeby. 

Rozdílné potřeby jedinců se projeví na rozdílné úrovni spokojenosti. 

• Očekávání – Očekávání zaměstnanců v porovnání se skutečností vede 

často k nespokojenosti. Očekávání se často mění a vyvíjí v čase a 

motivuje zaměstnance. 

• Zájmy – Zájem a spokojenost jsou v kladném vztahu. Aby byl 

zaměstnanec spokojený, měl by si volit zaměstnání dle svých zájmů. 

• Schopnosti – Pro výkon nějaké funkce v zaměstnání potřebuje 

zaměstnanec určité schopnosti. Pokud jedinec vykonává práci, na 

kterou má potřebné schopnosti, je spokojenější než jedinec, který je 

nemá. (Kollárik, 2002, s. 154-160) 

Mareš a Bánovcová uvádí rozdíly mezi volbami žen a mužů: „ženy volí spíše uznávanou 

práci, užitečnou práci, příjemné spolupracovníky, popřípadě zajímavou práci  

a setkávat se s lidmi; muži volí více příležitost něčeho dosáhnout, odpovědnou práci, 

příležitost uplatnit iniciativu, dobrou možnost postupu.“ (Mareš, Bánovcová, 2002, s. 

49) 
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3.2.2 Vnější faktory 

Vnější faktory jsou nezávislé na pracovníkovi a řadí se mezi ně:  

• Finanční ohodnocení v podobě platu nebo mzdy je velmi důležitý faktor 

pracovní spokojenosti. Pokud není zaměstnanec spokojen s finančním 

ohodnocením působí to značně na jeho nespokojenost. Motivace pomocí 

mzdy nebo platu není dlouhodobě účinné, protože ji zaměstnanec zanedlouho 

bere jako samozřejmost. 

• Samostatná práce ve smyslu charakteru vykonávané práce má také vliv na 

spokojenost. Spokojenost ovlivňuje proměnlivost zaměstnání a podmínek, 

subjektivní posuzování a sžití se s prací, společenské uznání a prestiž 

jednotlivých profesí. Obecně se dá říci, že spokojenost ovlivňuje zajímavá 

práce, která poskytuje člověku nějakou samostatnost a volnost, rozmanitost a 

zpětnou vazbu. 

• Pracovní postup v souvislosti s růstem kariéry. Možnost postupu v zaměstnání 

nebo podmínky pro jeho dosažení mají značný vliv na motivaci. 

• Způsob vedení je závislý na způsobu jednání a charakteru vedení manažera. 

• Pracovní skupina je pro spokojenost také velice důležitý faktor. Záleží na 

pracovním kolektivu, který zaměstnance ovlivňuje. Vznikají v něm vztahy na 

pracovišti, spolupráce a důležitá je i atmosféra. V kolektivu vnikne síť 

formálních i neformálních vztahů, díky nimž mohou zaměstnanci získat určitý 

postoj, uznání a vážnost od ostatních zaměstnanců. 

• Pracovní podmínky souvisí s pohodou v zaměstnání a dotváří jeho atmosféru. 

Příkladem je interiér pracoviště (osvětlení, uspořádání, útulnost, praktičnost), 

hluk, místo aj. (Štikar, 2003, s. 115-117) 

 

3.3 Metody výzkumu spokojenosti s prací  

V organizaci je potřeba zjišťovat informace o motivaci a spokojenosti zaměstnanců. 

Je nutné znát současný stav, aby byla opatření, která jsou nastavena v závislosti na 

zaměstnancích správná a při provedení změn je potřeba získat nové informace a 

zpětnou vazbu o tom, co změny přinesly.  

Protože pracovní spokojenost závisí na subjektivně vnímaných podmínkách a vztahu 

k práci jednotlivých zaměstnanců je potřeba metodické přístupy přizpůsobit. Díky 

tomu lze získat co nejpřesnější podobu lidského prožívání. Jelikož tyto prožité 

hodnoty nelze měřit jako například fyzikální veličiny, musí se zvolit vhodné a 

přiměřené metody, kterými lze tyto subjektivní hodnoty změřit a poté provést určitě 

opatření.  

U pracovní spokojenosti se zjišťuje kvalita prožitku, a to pomocí osobního nebo 

písemného dotazování, které se může doplnit o pozorování reakcí lidí. Lidé mají ale 

tendenci odpovídat tak, jak přepokládají, že je to „správné“ a na to se musí brát ohled. 

Abychom dosáhli co nejpravdivějších výsledku, je dobré před získáváním informací 

dotazovaným vysvětlit proč je zkoumána spokojenost a také důležitost 

nezkreslených výsledků. (Bedrnová, Nový, 2007, s. 395) 
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Míru spokojenosti je možné dle Armstronga (2007, s. 229) zkoumat pomocí anket, 

které jsou čtyři: 

1. Použití strukturovaných dotazníků,  

Dotazník může vyplnit vzorek nebo všichni zaměstnanci. Dotazníky mohou být: 

• standardizované (univerzální), 

• vytvořené přímo pro danou organizaci. 

V dotazníku je možné použít otázky uzavřené, otevřené nebo otázky 

využívající škály. (Bedrnová, Nový, 2007, s. 396) 

Výhodou dotazníkového šetření je jeho cena, která je nízká jak při jeho 

organizaci, tak při vyhodnocování a analýze a je vhodný i pro velký počet 

respondentů. 

2. Použití rozhovorů  

Rozhovory mohou mít různou strukturu: 

• otázky s otevřeným koncem, 

• rozhovory jdoucí do hloubky – volná diskuse o rozsáhlé oblasti 

záležitostí, 

• polostrukturovaný rozhovor – výčet bodů, kterých se má rozhovor 

dotknout, 

• strukturovaný rozhovor.  

Armstrong (2007, s. 230) uvádí, že nejlepší rozhovory jsou individuální, protože díky 

nim lze nejpravděpodobněji zjistit opravdové názory. Bohužel jsou ale nákladné a 

mají náročnější analyzování. 

Debaty v kolektivu orientované na stejnou záležitost, zajistí rychlé informace od 

většího počtu lidí, které ale není tak lehké posoudit. Navíc někteří zaměstnanci 

nemusí v kolektivu projevit svůj opravdový názor nebo ho neprojeví vůbec. 

3. Kombinace dotazníku a rozhovoru 

Nejlepší varianta je kombinace dotazníku a rozhovoru. Je dobré dotazníky 

doplnit do hloubky jdoucími rozhovory i když lze zjistit jen malý vzorek lidí. 

Eventuelně je možné nechat skupinu nebo jen její část po vyplnila dotazníků 

diskutovat o každé otázce hromadně. Získáme tak více informací a 

zaměstnanci mohou své názory rozvést. 

4. Využití diskuzních skupin  

Je také možné vytvořit reprezentativní vzorek zaměstnanců – část 

zaměstnanců zacílené jen na konkrétní věci a u nich zkoumat názory a postoje 

týkající se práce.  

Rysy skupiny musejí být: strukturované, informované, konstruktivní a důvěrné 

(Armstrong, 2007, s. 230) 

„Pracovní spokojenost se může měřit formou popisného indexu práce (Job 

Description Index – JDI) nebo formou škálování pracovní spokojenosti (Job 

Satisfaction Scales), pomocí indikátorů pracovního stresu (Accupational Stress 

indicator).“ (Mikuláštík, 2007, s. 147) 
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„Ke zjišťování úrovně pracovní spokojenosti u nás i v zahraničí se tradičně užívá Job 

Description Index (JDI), který se zaměřuje na pět základních aspektů: mzda, možnost 

postupu, nadřízený, práce sama a spolupracovníci. Bedrnová a Velehradský ho 

v našich podmínkách doplnili o fyzické podmínky práce, organizaci práce a péči 

podniku o pracovníky. 

Dalším často užívaným metodickým postupem je souběžné sledování důležitosti 

řady dílčích faktorů souvisejících s prací a spokojenosti s nimi. Tento postup 

umožňuje zjistit neproblematičtější oblasti podnikového dění. A to zejména tam, ke 

jde o položky, které jsou pro pracovníky důležité, ale nejsou s nimi spokojeni.“ 

(Pauknerová a kol., 2006, dle Bedrnová, 2007, s. 397) 

 

Pokud se zaměstnance zeptáme, jestli je spokojen se svou prací, leckterý odpoví, že 

ano i přes určité stížnosti a bez ohledu na práci. Když zaměstnance vyzveme, aby si 

stěžovali, stěžovat si začnou, ale nebudou chtít ani nám a ani sami sobě přiznat, že 

jsou ve skutečnosti nespokojení se zaměstnáním, které nemají v plánu měnit. Hodně 

zaměstnanců je zvyklých na svou práci i přes stížnosti, které mají a také netouží 

vykonávat něco jiného. Proto už se svou prací smířili a jsou dostatečně spokojeni i 

přes negativní stránky, které jim v práci vadí. Celkové indikátory spokojenosti tedy ne 

vždy odkryjí všechny skutečnosti. Pro toto zjištění je potřeba podívat se na určité 

aspekty spokojenosti či nespokojenosti. Tyto aspekty vytvoří soubor faktorů, které 

bychom měli sledovat. Nezískáme jimi ale odpovědi, proto je pro zjištění problému, 

dobrá diskuse nebo rozhovor. (Armstrong, 2007, s. 230-231) 
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4 VÝKON A FIREMNÍ KULTURA 

Cílem a smyslem motivace je záměrně podněcovat a směřovat zaměstnance k podání 

požadovaného výkonu. Požadovaný výkon pomáhá firmě plnit stanovené strategické 

cíle. (Šikýř, 2014, s. 132)  

Správně motivovaný zaměstnanec je i spokojený zaměstnanec. To, že pracovní 

spokojenost přispívá ke zvýšení pracovního výkonu je všeobecně bráno jako pravdivé 

a rozumné. Provedený výzkum toto tvrzení ale neprokázal. (Armstrong, 2007, s. 229) 

O tomto vztahu lze říct, že není přímý a jednoduchý a je velmi nevýrazný. Pokud je 

zaměstnanec spokojený, nemusí být nutně výkonný. (Wágnerová, 2008, s. 18) 

O vztahu výkonu a motivace lze říct, že není lineární, ale má podobu obráceného „U“. 

„K maximálnímu výkonu vede optimální motivace“ (Wágnerová, 2008, s.18) 

Pro dosažení požadovaného výkonu zaměstnanců není důležitá jen motivace a 

spokojenost zaměstnanců, ale také firemní kultura, která působí na chování 

zaměstnanců, udává určité hodnoty a vzorce chování. Pro správnou motivaci a 

spokojenost by měl být zaměstnanec spjatý s firemní kulturou. 

4.1 Výkon a výkonnost zaměstnanců 

Vztah mezi motivací a výkonem není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Logicky by 

se dalo říct, že čím je motivace vyšší, tím je lepší i výkon. Není tomu ale tak. Jak již bylo 

zmíněno výše, vztah mezi motivací a výkonem můžeme zobrazit jako „obrácenou U 

křivku“ tzv. Yerkesův-Dodsonův zákon. Z této křivky vyplývá, že pokud je motivace na 

nízké úrovni, je nízký i výkon. S rostoucí motivací výkon roste (při stejných 

schopnostech a podmínkách), ale jen do určité míry. Pokud je motivace neúměrná a 

zaměstnanec je přemotivován, výkon naopak klesá. Kvůli nadměrné motivovatnosti 

je člověk duševně a psychicky napjatý a není schopen po psychické stránce 

„standardně“ fungovat. (Bedrnová, Nový, 2007, s. 375) 

 Toto tvrzení je ale třeba doplnit o tyto poznatky: 

• Pro určitý typ úlohy nebo úkolu je daná určitá „optimální“ úroveň motivace. 

• Optimální úroveň je rozdílná a závisí na obtížnosti jednotlivého úkolu. 

Řízení výkonnosti je jeden z podstatných instrumentů vedoucí k motivaci 

zaměstnanců a tím i optimalizaci výkonu. U systému řízení výkonnosti záleží, jak 

hluboce je pojat a hodně je využíván. (Pulakos, 2009, s. 103) 

Výkonnost nezávisí jen na kvalitách a schopnostech zaměstnance. Závisí také na jeho 

rozhodnutí a odhodlání podávat uspokojivé výkony. (Pauknerová, 2012, s. 174) 

 

„Produktivita je jen zřídka sama o sobě cílem, ale je prostředkem k dosažení cíle. Mohli 

bychom tudíž očekávat, že se společně objeví vysoká míra spokojenosti a vysoká 

produktivita tam, kde je produktivita vnímána jako cesta k určitým důležitým cílům a 

kde jsou tyto cíle dosahovány. Za takových podmínek by spokojenost a produktivita 
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mohly vzájemně nesouviset nebo by mezi nimi dokonce mohl být negativní vztah.“ 

(Armstrong, 2007, s. 229) 

„Lze říci, že to není spokojenost s prací, co vede k vysokému výkonu, ale naopak 

vysoký výkon, co vede ke spokojenosti s prací, a že spokojený pracovník není nutně 

produktivním pracovníkem, a ten, kdo odvádí hodně práce, nemusí nutně být 

spokojeným pracovníkem.“ (Armstrong, 2007, s. 229) 

 

Dle Armstronga můžeme zlepšit výkon: „poskytneme-li pracovníkům příležitost k 

výkonu a zajistíme-li, že budou mít znalosti a dovednosti k tomuto výkonu potřebné, 

a budeme-li je za dobrou práci odměňovat pomocí peněžních i nepeněžních odměn." 

Armstrong (2007, s. 229) 

 

Výkonová motivace 

Výkon člověka závisí na jeho pracovní způsobilosti, ale i na jeho pracovní motivaci, 

tedy ochotě práci vykonávat. Jsou lidé, kteří podávají vysoké výkony pořád a jsou lidé, 

u kterých toto nasazení chybí. V této souvislosti je popisován pojem výkonová 

motivace neboli potřeba vysokého výkonu. Výkonová motivace je založena na dvou 

potřebách. Na potřebě úspěchu a potřebě vyhnout se neúspěchu. Obě tyto potřeby 

jsou vlastní všem lidem, podstatná je ale jejich intenzita. V podstatě jde o to, která 

potřeba u jakého člověka převládá a v jaké míře. Výkonová motivace je totiž vyjádřena 

poměrem těchto dvou potřeb. (Bedrnová, 2007, s. 375-375) 

výkonová motivace = potřeba úspěchu / potřeba vyvarovat se neúspěchu 

Bedrnová (2007, s. 375) definuje výkonovou motivaci jako: „osobnostně příznačnou, 

relativně stálou tendenci člověka dosahovat co nejlepšího výkonu či alespoň „držet 

se co nejlépe“ v činnostech, v nichž je možné uplatnit měřítko kvality a které se tedy 

mohou či nemusí podařit, resp. v nichž člověk může dosáhnout úspěchu.“  

Převaha dosáhnout úspěchu je specifická právě pro lidi aktivní, naopak lidé pasivní se 

vyznačují právě druhou potřebou vyhnout se neúspěchu. Výkonovou motivaci 

ovlivňuje výchova, zkušenosti, kolektiv, ve kterém se jedinec pohybuje, kultura a také 

jakési ambice nebo nároky či cíle, jaké si na sebe jedinec dává. (Pauknerová, 2012, s. 

604-611) 

Zaměstnanci toužící po úspěchu se vyznačují vytrvalostí při plnění úkolů a pokud si 

úkol mohou vybrat, volí obtížnější práci, kde mohou využít své schopnosti a vynaložit 

ke splnění větší úsilí. Zaměstnanci s potřebou vyhnout se neúspěchu si vyberou úkol 

lehký, při kterém se nemůže nic stát nebo naopak úkol tak těžký, že by ho nezvládl 

nikdo. (Helus, 2011, s. 133-134) 

 

Lidé ve firmě jsou to nejcennější, co firma má. Lidé vytvářejí hodnoty. Hodnoty nejsou 

vytvářeny pouze lidmi, ale i technologiemi a stroji, ale bez kvalitních a nadšených lidí, 

by tyto očekávané hodnoty vytvořeny nebyly. Za tímto účelem jsou vytvářeny 

motivační programy. Na motivačním programu se musí podílet celá firma, všichni 
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manažeři. Systém musí být sjednocený, přehledný a racionální. Zakládá se na 

odměňování zaměstnanců, společenských výhodách, ocenění, ale také na rotaci 

práce, rozšiřování pracovních aktivit a kvalifikaci a zvyšování pravomocí, obsahu práce 

a odpovědnosti. Jejich cílem je navodit zájem lidí o práci, co nejvíce zvýšit jejich 

nasazení a dosáhnout loajality. Důležitá je také identifikace zaměstnanců s cíli firmy, 

protože pro dosažení žádoucích výsledků je žádoucí, aby byli zaměstnanci spjati 

s firemní kulturou. (Mikuláštík, 2007, s. 148) 

4.2 Firemní kultura 

„Firemní kultura vyjadřuje vždy určitý charakter, duch podniku, vnitřní pravidla hry, 

která ovlivňují myšlení a jednání pracovníků, ale i celkovou atmosféru, ve které 

probíhá veškerý vnitropodnikový život.“ (Šigut, 2004, s. 9-10) 

Firemní kultura je soubor psaných i nepsaných pravidel a hodnot, které ve firmě 

existují a funguje. Má mnoho definic od různých autorů. 

Podle Foreta je firemní kultura: „souhrnem toho, jak podnik skutečně funguje, pracuje, 

na kolik se vedení podařilo zaměstnance získat pro své záměry a cíle a prosadit 

vypracovanou identitu. Podniková kultura je, tedy to, jak se daří v každodenní praxi 

realizovat představy a předsevzetí vedoucích pracovníků, rozhoduje v konečném 

důsledku o naší nabídce zákazníkům. Vychází především z konkrétní vnitřní situace, 

komunikace a vztahu mezi zaměstnanci.“ (Foret, 2008, s. 57) 

Firemní kultura může být definována i jako: „Základní hodnoty, názory a předpoklady, 

které existují v organizaci, vzorce chování, které jsou důsledkem těchto sdílených 

významů a symboly, které vyjadřují spojení mezi předpoklady, hodnotami a chováním 

členů organizace.“ (Lukášová, Nový, 2004, s. 22) 

„Firemní kultura hraje roli i při výběru zaměstnání. Zaměstnavatel se snaží vybírat lidi, 

kteří do firmy zapadnou, a naopak uchazeči hledají místo ve firmě, která odpovídá 

jejich názorům, postojům, hodnotám atd. – tj. vše, co představuje právě firemní 

kultura. Vhodné uplatňování zásadní firemní kultury se tak může stát důležitým 

nástrojem pracovní motivace a mít vliv i na rozvoj a úspěch firmy.“ (Mikuláštík, 2007, 

s. 68) Každá firma má svou vlastní kulturu. Manažeři svým řízením firemní kulturu 

vytvářejí ať už vědomě pomocí promyšlených kroků nebo vzniká samovolně a 

neplánovaně. Firemní kultura může být tedy řízená nebo neřízená. Řízená kultura 

slouží jako jeden se záměrem vytvořený motivační prvek, zatímco neřízená kultura 

může působit pozitivně a motivačně, ale i negativně, záleží na štěstí. (Evangelu, 2013, 

s. 97) 

 

Vysekalová a Mikeš (2009, s.67) shrnují, že firemní kultura zahrnuje:  

• vliv firmy a jejich zaměstnanců navenek, 

• vztahy mezi zaměstnanci, jejich smýšlení, vzorce chování, 

• atmosféru a prostředí firmy, 

• sdílené hodnoty zaměstnanců, 
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Mezi prvky firemní kultury dle Lukášové a Nového (2004, s. 15-16) nejčastěji patří: 

1. Základní předpoklady – Představy o realitě, které jsou samozřejmé. 

2. Hodnoty – Nejzásadnější úroveň kultury; Zaměstnanci rozlišují, co je dobré a 

špatné, co pro ně má nějakou hodnotu a co ne. Hodnoty se odrážejí v pracovní 

morálce a soudržnosti zaměstnanců s firmou. 

3. Normy chování – Chování, které je ve skupině akceptovatelné, nepsané normy 

chování. 

4. Jazyk – Komunikace je velice důležitá, záleží na vztazích a porozumění, je 

důležité, aby zaměstnance chápali podobně významy určitých pojmů a 

nevzniklo tak nedorozumění. 

5. Zvyky, rituály – Určité chování, situace, které ve firmě fungují a je předáváno 

novým zaměstnancům. 

G. Hofstede pokládá jako jádro kultury hodnoty, které nejdou přímo pozorovat a 

jsou schovány pod jednotlivými viditelnými vrstvami. Patří mezi ně:  

• Symboly – Specifické zkratky, chování, postavení, které jsou vlastní jen 

zaměstnancům firmy. 

• Hrdinové – Skutečný nebo imaginární vzor člověka, jeho chování. 

• Rituály – Společenské aktivity, které jsou během práce nepostradatelné – 

schůze, porady, komunikace atd. 

Funkce firemní kultury uvádí Pfeifer, Umlaufová (1993): 

• Zamezení nebo snížení neshod a jednotnost vnímání problémů. 

• Zajištění návaznosti, spolupráce a kontroly, jednotné vnímání hodnot a norem. 

• Konkurenční výhoda ve firmách se silnou firemní kulturou. 

• Zdroj motivace zaměstnanců, pocit významnosti pro firmu. 

„Mít zmapovanou firemní kulturu je pro efektivní řízení firmy důležité, protože jen to, 

co známe, můžeme řídit. Firemní kultura a její hlavní aspekty přímo ovlivňují 

nastavení firemní strategie i firemních hodnot. Proto je nezbytné znát její silné a slabé 

stránky, rozpory příležitosti.“ (Evangelu, 2013, s. 100) 
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5 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ  

Pro analýzu motivace a spokojenosti ve firmě bylo nutné provést výzkumné šetření. 

 

5.1 Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

Tato práce zkoumá a zjišťuje metody motivace a spokojenost zaměstnanců ve firmě 

XY. Cílem práce je, s oporou o odbornou literaturu, zjistit přístupy k motivaci v dané 

firmě, její úroveň, názory zaměstnanců i zaměstnavatele na motivaci a spokojenost, 

tyto názory porovnat a při zjištění nedostatků navrhnout zlepšení. 

 

Hlavní výzkumná otázka: 

• VH Jakým způsobem lze zvýšit motivaci zaměstnanců? 

Další výzkumné otázky: 

• V1 Jak firma motivuje své zaměstnance? 

• V2 Je většina zaměstnanců spokojena se svou prací? 

• V3 Dává zaměstnavatel dostatečně najevo, že si váží práce zaměstnanců? 

• V4 Nahlíží zaměstnavatel a zaměstnanec podobně na motivaci? 

5.2 Metodika výzkumu a realizace 

Pro získání potřebných dat o spokojenosti a motivaci zaměstnanců ve firmě XY bylo 

provedeno několik metod.  

 

Provedeno bylo online dotazníkové šetření pomocí Google formuláře. Cílem bylo 

zjistit informace o postoji a vnímání motivace a úrovně spokojenosti zaměstnanců. 

Dotazník byl rozeslán všem zaměstnancům pomocí firemního e-mailu s odkazem na 

online dotazník. Zaměstnancům bylo zdůrazněno, jak důležitá je upřímnost jejich 

odpovědí a také byli ujištěni, že dotazníky jsou zcela anonymní, a tudíž není možné 

zjistit, kdo jak odpovídal. S cílem získat pravdivá data byli zaměstnanci ujištěni, že 

jejich odpovědi nebudou dále členěny např. podle pozice, věku atd., protože 

vzhledem k malému počtu lidí na některých pozicích nebo podle věku by bylo možné 

zjistit, kdo jak odpovídal.  

 

Se zaměstnavatelem byl proveden rozhovor, který vedl ke zjištění názorů na motivaci 

a postupů motivace v této firmě, dále k informacím o možném vzdělávání, 

odměňování a benefitech.  
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Část otázek byla stejná pro zaměstnance i zaměstnavatele. O tom ani jeden 

z účastníků nevěděl, aby se nesnažil odpovídat podobně jako druhá strana a nedošlo 

tak ke zkreslení. Cílem bylo porovnat jednotlivé pohledy zaměstnanců a 

zaměstnavatele na stejnou věc, popřípadě odhalit mylné informace zaměstnavatele 

o zaměstnancích a tím i jeho možný nevhodný, ač nechtěný přístup, který může k 

některým věcem zaujímat.  

 

Další metodou vedoucí ke zjištění informací o spokojenosti nebo potřebách 

zaměstnanců bylo zkoumání formulářů spokojenosti jednotlivých zaměstnanců 

z výročních pohovorů, které firma každoročně provádí. 
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6 CHARAKTERISTIKA FIRMY  

Na výslovné přání partnerů firmy je firma v této práci anonymizována. Firma bude 

v této práci uváděná jako „XY“ 

 

Firma XY je založená roku 2015 a poskytuje poradenství v oblasti daní, účetnictví 

mezd a mnoho dalšího.  

Předmětem podnikání je: 

• daňové poradenství, 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona, 

• činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 

Firma XY zaměstnává 29 zaměstnanců ve dvou pracovištích – daňové a účetní a 

spolupracuje přibližně s 280 klienty, ať už se jedná o fyzické nebo právnické osoby. 

Soustřeďují se ale zejména na právnické osoby menší a střední velikosti, pro které 

poskytují outsourcing účetních a daňových služeb. Vyhledávají také spolupráci se 

start-upy, kterým ulevují od účetní i daňové administrativy, pomáhají s nastavováním 

procesů a umožňují jim tak soustředit se čistě na rozvoj byznysu. 

 

Nabízí služby týkající se: 

• daní, 

• účetnictví, 

• mezd, 

• firemní poradenství, 

• znalecké posudky, 

• přeshraniční přesah služeb. 

 

Zaměstnanci jsou odborníci na finanční a mzdové účetnictví, dále na přímé i nepřímé 

daně, firemní poradenství či soudní znalci v oblasti účetnictví a daní. Ve svých 

specializacích se stále rozvíjejí a sledují veškeré legislativní změny. 

 

Firma svým zaměstnancům nabízí příjemné a přátelské pracovní prostředí, flexibilní 

pracovní dobu, možnost profesního růstu a stabilní i férové finanční ohodnocení. Dále 

nabízí podporu v dalším vzdělávání, ať už se jedná o profesní zkoušky, účast na 

konferencích nebo mentoring od zkušených kolegů.  
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6.1 Organizační struktura firmy 

 

 

V čele firmy jsou dva partneři, kteří kromě vedení společnosti vykonávají zároveň i 

funkci daňového poradce. Každý partner má svou asistentku, která se stará o jejich 

kalendář, komunikuje s klienty, připravuje podklady a dále se zabývá další 

administrativní činností firmy. Na pozice asistenta/ky dále působí zaměstnanci, kteří 

obstarávají chod recepce, obsluhu klientů, zajišťují administrativu a support pro 

ostatní kolegy, kteří potřebují pomoc. Asistenti/ky partnerů a obsluhující recepci 

budou v této práci označováni jako zaměstnanci oddělení administrativy. Dalšími 

pozicemi jsou pozice účetních a daňových poradců. Daňoví poradci mají pod sebou 

ještě daňové asistenty, se kterými spolupracují. Daňoví poradci rozdělují práci 

daňovým asistentům, kontrolují je a předávají jim zkušenosti, jsou pro ně jakýmisi 

mentory. Každý poradce má pod sebou jednoho nebo dva asistenty, se kterými 

intenzivně spolupracuje a přiděluje mu primárně práci. Pokud nejsou ostatní asistenti 

plně vytíženi, vypomáhají si navzájem a přerozdělují si práci i s jinými kolegy. 

 

  

Partneři

Daňoví 
poradci 

Daňoví 
asistenti

Účetní
Asistenti/ky 

administrativy

Obrázek 7 Organizační struktura firmy XY (zdroj: autor) 



 40 

6.2 Nástroje motivace a spokojenosti využívané ve 

firmě zjištěné z rozhovoru se zaměstnavatelem 

Na motivaci zaměstnanců se zaměřovala první výzkumná otázka. 

• V1 Jak firma motivuje své zaměstnance? 

Z rozhovoru s partnerem bylo zjištěno, jak k motivaci přistupují a čím se snaží 

zaměstnance motivovat a jak to ve firmě funguje. Zaměstnavatel vyjmenoval tyto 

způsoby: 

• pružná pracovní doba, 

• pravidelné firemní obědy s vedením firmy, 

• dárky k narozeninám a svátku, 

• u seniorních spolupracovníků týden dovolené navíc, 

• pravidelné externí vzdělávání – každý odborný pracovník daňového 

oddělení se může účastnit odborných seminářů až do výše 10 000 Kč / 

rok, 

• 2 x ročně teambuilding, 

• Svačiny na pracovišti, 

• peněžní odměny: prémie závislé na výkonu u daňových pozic, 

stravenky, 

• obsah práce. 

Nabídka firmy je celkem rozmanitá, i když některé možnosti platí jen pro konkrétní 

zaměstnance nebo pozice. Zaměstnavatel si je vědom, že na peníze si zaměstnanec 

časem zvykne a bude je brát jako samozřejmost, stejně jako nepeněžní formy 

odměny, které nejsou závislé na jejich výkonu. Se zaměstnanci řeší individuálně 

dovolenou, neplacené volno či navýšení nebo snížení úvazků. 

 

Na pracovišti panuje příjemná atmosféra. Vztahy mezi kolegy i zaměstnanci jsou dle 

hodnocení partnerů velmi dobré. Pro hodnocení by chtěli zavést atmoskop.cz, což je 

webová stránka, na které může zaměstnanec zhodnotit svého zaměstnavatele, 

kolegy, nadřízené, příjem, pracovní prostředí a mnoho dalšího. 

 

Partneři se snaží o velmi přímé vztahy mezi nimi a podřízenými a nastavili pravidlo 

„otevřených dveří“. Každý zaměstnance může kdykoliv zajít za partnerem nebo 

manažerem s jakýmkoliv dotazem. Neshody se řeší osobně a se snahou vyřešit je co 

nejrychleji. 

 

Ve firmě probíhají jednou ročně hodnotící pohovory, kde se probírá nejen výkon a 

spokojenost zaměstnavatele se zaměstnancem, ale také motivace a spokojenost 

zaměstnance. Zaměstnanec i zaměstnavatel tak získá důležitou zpětnou vazbu, 

z které může na další rok vycházet. 
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7 ANALÝZA VÝZKUMU 

„Výzkum je systematický způsob řešení problémů, kterým se rozšiřují hranice 

vědomostí lidstva. Výzkumem se potvrzují či vyvracejí dosavadní poznatky, anebo se 

získávají nové poznatky.“ (Gavora, 2000, s. 11) 

7.1 Výzkumné šetření 

Ve firmě XY probíhalo od 22. června do 5. července 2020 šetření pomocí online 

dotazníků. Dotazník obsahoval 4 identifikační otázky, 22 otázek a 1 podotázku. 13 

otázek a 1 podotázka byla položena pouze zaměstnancům s cílem zjistit jejich 

spokojenost a motivaci. 9 otázek bylo položeno zaměstnancům a později i 

v rozhovoru zaměstnavateli. 

7.1.1 Vyhodnocení identifikačních otázek 

 

Otázka A zjišťovala pohlaví respondentů.  

 

 

Ve firmě pracuje mnohem více žen, než můžu, což je patrné i ze vzorku respondentů.  

75%

25%

Pohlaví repondentů

Žena

Muž

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

Žena 15 75%

Muž 5 25%

Tabulka 1 Pohlaví respondentů (zdroj: autor) 

Graf 1 Pohlaví respondentů (zdroj: autor) 
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Otázka B zjišťovala pracovní pozici respondentů. 

 

Výzkumu se zúčastnily všechny účetní, a proto tvoří nejvíce zastoupenou pracovní 

pozici. Na ostatních pozicích pracuje více zaměstnanců, ale výzkumu se nezúčastnili. 

Poměr odpovědí dle ostatních pozic přibližně odpovídá poměru, v jakém jsou pozice 

obsazeny. 

  

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

Daňový poradce 3 15%

Daňový asistent/ka 5 25%

Účetní 8 40%

Jiná 4 20%

15%

25%

40%

20%

Pracovní pozice respondentů

Daňový poradce

Daňový asistent/ka

Účetní

Jiná

Tabulka 2 Pracovní pozice respondentů (zdroj: autor) 

Graf 2 Pracovní pozice respondentů (zdroj: autor) 
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Otázka C zjišťovala věk respondentů. 

 

Ve firmě je celkem mladý kolektiv lidí. Nejvíce respondentů tedy odpovědělo, že jsou 

mladší než 30 let. Tato práce také vyžaduje zkušené odborníky, a proto zde pracují i 

lidé ve středním věku.  

  

35%

35%

20%
10%

Rozdělení respondentů podle věku

24 let a méně

25 - 30 let

31 - 40 let

41 let a více

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

24 let a méně 7 35%

25 - 30 let 7 35%

31 - 40 let 4 20%

41 let a více 2 10%

Tabulka 3 Rozdělení respondentů podle věku (zdroj: autor) 

Graf 3 Rozdělení respondentů podle věku (zdroj: autor) 
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Otázka D zjišťovala délku pracovního poměru respondentů. 

 

 

 

Tato firma je poměrně mladá, a proto mají zaměstnanci pracovní poměr zatím celkem 

krátce. Nejvíce zaměstnanců pracuje ve firmě necelé dva roky, v této době se firma 

výrazně rozrostla a přijala dost zaměstnanců.  

  

20%

55%

25%

Rozdělení respondentů dle délky pracovního 
poměru

Méně než 1 rok

1 - 2 roky

3 a více

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

Méně než 1 rok 4 20%

1 - 2 roky 11 55%

3 a více 5 25%

Tabulka 4 Délka pracovního poměru respondentů (zdroj: autor) 

Graf 4 Délka pracovního poměru respondentů (zdroj: autor) 
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7.1.2 Výsledky dotazníkového šetření 

Otázka č.1 

Jak dlouho byste pro firmu ještě chtěl/a pracovat?  

Polovina dotazovaných uvedla, že by pro firmu chtěli pracovat minimálně ještě 5 let a 

více. I přes to, že většina zaměstnanců je ve firmě krátce, uvedla druhá polovina 

dotazovaných, že chce ve firmě pracovat už jen 1 až 2 roky nebo 3 až 4 roky. Dva 

zaměstnanci dokonce uvedli, že mají v plánu z firmy odejít již brzy, a to do roka. 

  

10%

20%

20%

50%

Méně než 1 rok

1 - 2 roky

3 - 4 roky

5 let a více

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

Méně než 1 rok 2 10%

1 - 2 roky 4 20%

3 - 4 roky 4 20%

5 let a více 10 50%

Tabulka 5 Jak dlouho by chtěli zaměstnanci pro firmu pracovat (zdroj: autor) 

Graf 5 Jak dlouho by chtěli zaměstnanci pro firmu pracovat (zdroj: autor) 
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Otázka č.2 

Jste za svou práci v porovnání s ostatními spravedlivě odměněn/a? 

 

Jak bylo zmíněno v teoretické části, zaměstnanci mají tendence porovnávat své 

výkony a odměny za ně. 85 % respondentů na otázku, zda se cítí spravedlivě 

odměněni uvedlo ano nebo spíše ano. Tři zaměstnanci ale uvedli, že spíše ne. Tito 

zaměstnanci by mohli být nespravedlivou odměnou demotivováni. Samozřejmě jen 

v tom případě, že je jejich odměna v porovnání nižší nebo naopak výkon vyšší. 

  

30%

55%

15%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Tabulka 6 Cítí se zaměstnanci spravedlivě odměňováni? (zdroj: autor) 

Graf 6 Cítí se zaměstnanci spravedlivě odměňováni? (zdroj: autor) 

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

Ano 6 30%

Spíše ano 11 55%

Spíše ne 3 15%

Ne 0 0%



 47 

Otázka č. 3 

Poskytuje Vám firma v současné době více příležitostí k seberozvoji (jazykové kurzy, 

školení atd.) než v době Vašeho nástupu? 

Jak je z grafu patrné, od nástupu většiny respondentů se úroveň vzdělávání zvýšila  

a zaměstnavatel začal zaměstnancům nabízet více možností vzdělávání.  

6 zaměstnanců ale odpovědělo, že je možnost seberozvoje na stejné úrovni. Další 

otázky odhalují, zda je tato úroveň z pohledu zaměstnanců dostačující. 

 

  

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

Ano 14 70%

Ne 6 30%

70%

30%

Ano

Ne

Tabulka 7 Mají zaměstnanci dostatek příležitostí k seberozvoji? (zdroj: autor) 

Graf 7 Mají zaměstnanci dostatek příležitostí k seberozvoji? (zdroj: autor) 
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Otázka č. 4 

Uvítal/a byste nějaké další možnosti pro seberozvoj? 

O něco málo více, než polovina respondentů by uvítala více možností k seberozvoji.  

Podotázka k otázce č. 4 

Jaké možnosti seberozvoje byste uvítal/a? 

6 respondentů z 11 by uvítalo více školení. 3 z nich specifikovali zájem o školení interní 

a 1 respondent uvedl konkrétně, že by měl zájem o interní školení na novinky, 

programy aj. 2 respondenti by rádi absolvovali certifikaci Microsoft. Dále byl zájem o 

zapojení do nových projektů, prohlubování znalostí a angličtinu. Na daňovém 

pracovišti již zaměstnanci zájem o angličtinu projevili a kurzy se opravdu začaly 

konat. Zájem o ně časem poklesl a moc zaměstnanců na ně nedocházelo. Důvodem 

byl zřejmě čas konání, který byl ráno před začátkem pracovní doby. 

Tabulka 8 Mají zaměstnanci zájem o nové možnosti seberozvoje? (zdroj: autor) 

0 2 4 6

Více školení

Absolvování certifikace Microsoft

Větší zapojení do nových projektů

Angličtina

Prohlubování znalostí a zkušeností v oboru

6

2

1

1

1

Možnosti seberozvoje

Graf 9 Možnosti seberozvoje zaměstnanců (zdroj: autor) 

Graf 8 Mají zaměstnanci zájem o nové možnosti seberozvoje (zdroj: autor) 

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

Ano 11 55%

Ne 9 45%

55%

45%

Ano

Ne
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Otázka č. 5 

Máte možnost kariérního růstu? 

 

Polovina respondentů uvedla, že mají možnost karierního růstu, což pro ně může být 

motivující. Druhá polovina uvedla, že tuto možnost spíše nemá. 

  

25%

25%

45%

5%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

Ano 5 25%

Spíše ano 5 25%

Spíše ne 9 45%

Ne 1 5%

Tabulka 9 Možnost karierního růstu zaměstnanců (zdroj: autor) 

Graf 10 Možnost karierního růstu zaměstnanců (zdroj: autor) 
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Otázka č. 6 

Jste spokojen/a se vztahy na pracovišti? 

 

Z této otázky vyplývá, že jsou se vztahy mezi sebou zaměstnanci spokojeni a není 

mezi nimi žádný problém. Téměř všichni odpověděli jednoznačné ano, pouze tři 

respondenti uvedli spíše ano. 

  

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

Ano 17 85%

Spíše ano 3 15%

Spíše ne 0 0%

Ne 0 0%

Tabulka 10 Spokojenost zaměstnanců se vztahy na pracovišti (zdroj: autor) 

85%

15%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Graf 11 Spokojenost zaměstnanců se vztahy na pracovišti (zdroj: autor) 
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Otázka č. 7 

Jak hodnotíte pracovní prostředí? 

 

 

Na pracovní prostředí mají všichni respondenti kladný názor. Polovina vnímá 

prostředí jako výborné a druhá polovina jako spíše dobré. 

  

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

Výborné 10 50%

Spíše dobré 10 50%

Spíše špatné 0 0%

Špatné 0 0%

50%50%

Výborné

Spíše dobré

Spíše špatné

Špatné

Tabulka 11 Pracovní prostředí (zdroj: autor) 

Graf 12 Pracovní prostředí (zdroj: autor) 
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Otázka č. 8 

Je pro Vás důležitá pochvala a uznání od nadřízeného?  

Pro zaměstnance jsou pochvaly a uznání velice důležité. Většina respondentů,  

celkem 13, odpovědělo jednoznačně ano a 7 odpovědělo spíše ano. 

 

Otázka č.9 

Jak často Vás nadřízený chválí? 

Zaměstnanec své zaměstnance chválí velice málo. 40 % uvedlo, že jsou pochváleni 

jednou za měsíc a polovině respondentů je projeveno uznání a pochvala ještě méně.  

5%

40%

50%

5%

Jednou za týden

Jednou za měsíc

Méně často

Při pohovorech

Nikdy

Tabulka 12 Intenzita uznání a chvály zaměstnanců (zdroj: autor) 

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

Jednou za týden 1 5%

Jednou za měsíc 8 40%

Méně často 10 50%

Při pohovorech 1 5%

Nikdy 0 0%

Graf 13 Důležitost pochvaly a uznání (zdroj: autor) 

Graf 14 Intenzita uznání a chvály zaměstnanců (zdroj: autor) 

65%

35%
Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne
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Otázka č. 10 

Jsou pro Vás důležité benefity 

Téměř většina respondentů považuje benefity za důležité, pouze 2 respondenti ne. 

Otázka č. 11 

Jaké benefity Vám ve firmě chybí? 

Tato otázka nabízela možnost označit i více odpovědí, popřípadě nějakou možnost 

dopsat. I přes to, že zaměstnavatel zaměstnancům nenabízí mnoho benefitů, 4 

respondenti jsou spokojeni a nechybí jim žádné. Zbytek respondentů má zájem o 

několik benefitů, jak znázorňuje graf 15. Největší zájem mají zaměstnanci o sick days. 

Vybrat si pár dní zdravotního volna v případě nemoci je pro zaměstnance viditelně 

lákavé. Velký zájem je také o dovolenou nad zákonný nárok, příspěvek do penzijního 

a životního fondu a stravenky. 4 zaměstnanci by si přáli MultiSport kartu.  

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

Ano 10 50%

Spíše ano 8 40%

Spíše ne 2 10%

Ne 0 0%

Tabulka 13 Důležitost benefitů pro zaměstnance (zdroj: autor) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sick days

Dovolená nad zákonný nárok

Příspěvek do penzijního/životního fondu

Stravenky

MultiSport karta

Žádné

10

7

6

6

5

4

Jaké benefity zaměstnancům chybí

Graf 15 Důležitost benefitů pro zaměstnance (zdroj: autor) 

Graf 16 Jaké benefity zaměstnancům chybí (zdroj: autor) 

50%

40%

10%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne
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Otázka č. 12 

Co je pro Vás motivující v současnosti? 

Tato otázka umožňovala zvolit více možností. Zaměstnanci uvedli, že je nejvíce 

motivuje pracovní spokojenost, tuto možnost zvolilo 16 respondentů. Dále 

zaměstnance motivuje odměna, uznání, jistota zaměstnání a úspěch. Mezi méně 

časté odpovědi patří odpovědnost, povýšení a vztahy na pracovišti, které se objevily 

pouze jednou. 

 

Otázka č. 13 

Co by Vás nejvíce motivovalo? 

Zaměstnanci uvedli, že by je nejvíce motivovalo celkové zvýšení mzdy a další 

možnosti vzdělávání. Zájem mají také o home office a odměnu při splnění určitých 

kritérií.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Pracovní spokojenost

Odměna

Uznání

Jistota zaměstnanání

Úspěch

Odpovědnost

Povýšení

Vztahy na pracovišti

16

14

11

10

7

4

2

1

Co je pro vás motivující v součastnosti?

0 1 2 3 4 5

Celkové zvýšení mzdy

Možnost vzdělávání

Možnost home office

Odměna při splnění určitých kritérií

Vztahy na pracovitšti

Příslib karierního růstu

Pozitivní přístup vedoucího pracovníka

5

5

3

3

2

1

1

Co by vás nejvíce motivovalo?

Graf 17 Co zaměstnance v současnosti motivuje (zdroj: autor) 

Graf 18 Co by zaměstnance nejvíce motivovalo (zdroj: autor) 
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Otázka č. 14 

Co by zvýšilo Vaši spokojenost v zaměstnání? 

Tato otázka opět nabízela označit více možností. 6 respondentů by bylo 

spokojenějších při zvýšení finančního ohodnocení a také za projev uznání jejich 

odvedené práce. 5 respondentů by si přálo zlepšit spolupráci a dostávat různorodější 

práci. Jasnější cíle práce a rozdělování úkolů by ocenili 4 zaměstnanci a odměny či 

benefity 3. 2 respondenti také projevili zájem o home office a jiný způsob vedení. Po 

1 odpovědi získaly možnosti: vyšší pracovní vytížení, lepší vysvětlení svěřené práce a 

pomoc při plnění úkolů. 

  

0 1 2 3 4 5 6

Vyvětlení svěřené práce

 Pomoc při plnění úkolů

Vyšší pracovní vytížení

Způsob vedení

Home office

Odměny, benefity

Jasnější cíle práce a rozdělování úkolů

Různorodost práce

Spolupráce

Uznání za odvedenou práci

Finanční ohodnocení

1

1

1

2

2

3

4

5

5

6

6

Co by zvýšilo spokojenost

Graf 19 Co by zvýšilo spokojenost zaměstnanců (zdroj: autor) 
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7.2 Výsledky zkoumání dokumentů z výročních 

pohovorů 

Na konci každého roku probíhají ve firmě výroční hodnotící pohovory, kterých se 

zúčastní každý zaměstnanec. Probíhá vždy jen s jednotlivým zaměstnancem a 

partnery. Vznikne tedy prostor pro zpětnou vazbu, případné podněty nebo 

připomínky zaměstnance ke všemu, co se během roku událo, nestihlo řešit nebo 

zaměstnanec nenašel odvahu. Pro zjištění dalších informací k této práci poskytl 

zaměstnavatel několik hodnotících formulářů z prosince 2019 (vzor uveden v příloze), 

z kterých vyplynulo i pár poznatků týkajících se motivace a spokojenosti. Z formulářů 

byly použity dvě otázky a jejich odpovědi.  

 

Zaměstnanci na otázku Jak probíhala v uplynulém období spolupráce s kolegy 

v kanceláři? Co bych na ní do budoucna změnil? v hodnotícím formuláři odpovídali 

takto: 

• dobré vztahy a komunikace, 

• veliká spokojenost, znalosti kolegů mě motivují být lepší, 

• výborná spolupráce, 

• skvělá možnost naučit se mnoho od kolegů, 

• někteří kolegové jsou můj vzor, 

• složení kolegů je perfektní, neměnila bych. 

Na otázku Jak mi může naše firma pomoci? Co má zlepšit nebo změnit? odpovídali: 

• více školení a vzdělávacích aktivit, 

• efektivnější předávání práce, 

• schůzky na předávání práce, 

• více týmových aktivit, 

• interní komunikace, 

• zpětná vazba, 

• pochvala, 

• motivační nepeněžní bonusy, 

• školení na Excel, ASPI, DPH…, 

• home office, 

• příspěvek na stravování, 

• zajímavější úkoly, 

• ničím, jsem spokojen/a. 

Z výsledků zkoumání formulářů vyplynulo, že jsou na pracovišti velice dobré vztahy, 

které pomáhají nejen k dobré atmosféře a motivaci, ale také k předávání zkušeností 

mezi kolegy. Výsledky druhé otázky zaměřené na možnost změny, kterou by 

zaměstnavatel uvítal, potvrzují možnosti, které vyplynuly i z dotazníkového šetření. 

Nejčastěji se opakovaly odpovědi ohledně vzdělávání, předávání úkolů, zpětné vazby 

a pochvaly. 
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7.3 Spokojenost 

Na spokojenost je zaměřena výzkumná otázka číslo 2. 

• V2 Je většina zaměstnanců spokojena se svou prací? 

K této výzkumné otázce směrovaly otázky: 

o 1. Jak dlouho byste pro firmu ještě chtěl/a pracovat? 

o 2. Jste za svou práci v porovnání s ostatními spravedlivě odměněn/a? 

o 3. Poskytuje Vám firma v současné době více příležitostí k seberozvoji v době 

Vašeho nástupu? 

o 5. Máte možnost kariérního růstu? 

o 6. Jste spokojen/a se vztahy na pracovišti? 

o 7. Jak hodnotíte pracovní prostředí? 

Polovina respondentů uvedla, že chce ve firmě pracovat ještě 5 let a více. Spravedlivě 

odměněno se cítí být 17 respondentů a 3 respondenti vnímají svou odměnu jako spíše 

nespravedlivou. 14 respondentů odpovědělo, že má více příležitostí k seberozvoji než 

při jejich nástupu a 6 respondentů odpovědělo naopak. Tato skutečnost je ale 

především u zaměstnanců nových, jak je patrné z tabulky 14, která je uvedeno 

v kapitole 7.5, která se věnuje vzdělávání. Tito respondenti jsou ve firmě krátce a 

zaměstnavatel zvýšil tyto možnosti před jejich nástupem.   

Možnost karierního růstu vnímá celkem 10 respondentů a se vztahy na pracovišti jsou 

spokojeni všichni respondenti. 

V hodnotících formulářích se také na otázku, co by chtěl zaměstnanec změnit, 

několikrát objevila odpověď, že je spokojený a neměnili by nic. 

Z výsledku těchto otázek a odpovědí z hodnotících formulářů lze usoudit, že většina 

zaměstnanců je se svou prací spokojena, což potvrdila nakonec i otázka č.12 Co je pro 

vás v současnosti motivující? Kdy na tuto otázku zvolili respondenti jako nejčastější 

odpověď právě pracovní spokojenost, a to celkem 16krát, což je 80 % všech 

respondentů. 

Z výzkumného šetření sice vyplynulo, že je většina zaměstnanců spokojena, ale vždy 

je co zlepšovat, a hlavně všichni se vším spokojeni nebyli. Pro další a podrobnější 

sledování by mohla firma začít využívat atmoskop.cz, který zmínil již jeden z partnerů. 

Tato webová stránka hodnotí mnoho faktorů, z kterých se dá vyvodit spoustu závěrů. 

Na zlepšení a možné návrhy byla respondentům položena otázka č.14 Co by zvýšilo 

vaši spokojenost v zaměstnání? Z této otázky vyplynulo několik možností, které by 

zvýšily spokojenost zaměstnanců. Patří mezi ně v pořadí od nejžádanějších po méně 

žádané: zvýšení finančního ohodnocení, uznání za odvedenou práci, zlepšení 

spolupráce, různorodější práce, jasnější cíle práce a rozdělování úkolů, odměny a 

benefity, home office, způsob vedení, vyšší pracovní vytížení, lepší vysvětlení svěřené 

práce a pomoc při plnění úkolů. Některé přání a postřehy zaměstnanců jsou v dalších 

kapitolách zváženy a případně zohledněny a zapracovány do návrhů na zlepšení.  
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7.4 Motivace 

Z rozhovoru s partnerem firmy bylo zjištěno několik způsobů motivace zaměstnanců. 

Zaměstnavatel zaměstnance motivuje pružnou pracovní dobou, pravidelnými 

firemními obědy, dárky k narozeninám a svátku, u seniorních spolupracovníků 

týdnem dovolené navíc, dále vzděláváním, pořádá teambuildingy, do kterých 

investuje ročně okolo 150 000 Kč, zajišťuje svačiny na pracovišti a u daňových pozic 

také využívá peněžní odměny pomocí prémií závislých na výkonu a stravenky. 

Partneři jsou si dobře vědomi, jak rychle si zaměstnanci zvyknou na mzdu a odměny. 

V rozhovoru jeden z partnerů na otázku, zda využívá spíše finanční nebo nefinanční 

odměny uvedl: „Nedostatečná finanční odměna může spolupracovníky pouze 

demotivovat, nikoliv motivovat a nepeněžní odměny, které jsem vyjmenoval výše 

jsou zase po nějaké době chápány jako automatická součást mzdy, a nikoliv jako 

odměna. Například účetní oddělení dostává měsíční fixní odměny – nejsou motivující 

a společnost je plánuje změnit tak, aby závisely na výkonu.“  V kapitole 7.7 

Odměňování je navržen systém odměňování právě zmíněného účetního oddělení, ale 

i daňového a administrativního, který by měl zaměstnance motivovat.  

Zaměstnanci uvedli, že je nejvíce motivuje pracovní spojenost, odměna, uznání, 

kterého se jim ale moc nedostává, jistota zaměstnání a úspěch. Na otázku, co by je 

motivovalo odpověděli nejčastěji zvýšení mzdy, možnost vzdělávání, home office, 

odměna při splnění určitých kritérií, vztahy a spolupráce na pracovišti. Jednotlivé 

odpovědi jsou rozvedeny v dalších kapitolách. 

 

7.5 Vzdělávání a rozvoj 

Firma vzdělává své zaměstnance pomocí různých školení a seminářů. Zaměstnanci 

daňového oddělení mají s partnery vždy na rok domluvenou částku 10 000 Kč, za 

kterou si mají vybrat školení. Jejich výběr bývá často v jejich rukou a sami si zvolí, které 

školení jim nejlépe pomůže v jejich dalším vzdělávání. Někdy ale partneři zahlédnout 

zajímavá nebo důležitá témata, která považují za potřebné pro firmu a rozešlou je 

mezi daňové pracovníky, aby si je rozdělili. Po školení zaměstnanec, který se školení 

zúčastnil zpracuje poznámky a rozešle ostatním kolegům k případnému nastudování. 

 

Firma spolupracuje s mnoha zahraničními klienty, a proto ve firmě na jedné z poboček 

probíhají individuální lekce němčiny, na které docházejí tři zaměstnanci a také lekce 

angličtiny, které probíhají ve skupině a může na ně docházet kdo chce. Zaměstnanci 

měli o tento kurz angličtiny poměrně zájem, nyní je ale účast malá. Důvodem je 

zřejmě čas konání, který je brzy ráno před začátkem pracovní doby.  
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Ve firmě také probíhalo interní školení na excel, které mělo veliký úspěch, bohužel 

bylo poměrně krátké a některým zaměstnancům chybí základy, a proto často nestíhali 

nebo nevěděli, co mají dělat. 

Vzdělávání a rozvoji zaměstnanců se věnovala otázka č. 3 Poskytuje Vám firma v 

současné době více příležitostí k seberozvoji než v době Vašeho nástupu? Dále otázka 

č. 4 Uvítal/a byste nějaké další možnosti pro seberozvoj? a podotázka č. 4 Jaké 

možnosti seberozvoje byste uvítal/a? 

70 % respondentů odpovědělo, že má více příležitostí k seberozvoji, než při jejich 

nástupu a 30 % respondentů odpovědělo naopak. Tato skutečnost je především u 

zaměstnanců nových, kteří jsou ve firmě ještě příliš krátce, jak je patrné z tabulky 14. 

55 % respondentů uvedlo, že by měli zájem o nějaké další možnosti vzdělávání, a to 

konkrétně o více školení, což uvedlo 6 zaměstnanců a 3 z nich by měli zájem 

konkrétně o školení interní (např. programy, novinky aj.), 2 respondenti by chtěli 

absolvovat certifikaci Microsoft a zájem byl také o zapojení do nových projektů, 

prohlubování znalostí a již zmiňovanou angličtinu. 

Pro zaměstnance zajišťující administrativu by zaměstnavatel mohl zorganizovat 

interní školení na základy používání programu Microsoft Word, ale hlavě Microsoft 

Excel. Při předchozím školení bylo vidět, že mají mezery a doplnění těchto mezer by 

jim značně ulehčilo, a hlavně zrychlilo práci. Tyto programy potřebují téměř denně pro 

vykonávání své práce a často pro pomoc jejich daňovým kolegům, kteří o ni žádají. 

Pomáhají jim kontrolovat a vypracovávat různé tabulky, filtrovat data atd. a často to 

dělají složitými postupy a nevyužívají funkce, které excel nabízí. Navíc mají 

zaměstnanci zájem o toto vzdělání, protože jim urychlí plnění některých úkolů a 

zefektivní jejich práci. 

Pro daňové a účetní zaměstnance by mohl zaměstnavatel alespoň dvakrát ročně nebo 

dle potřeby uspořádat interní školení na novinky, programy, nebo aktuální témata, 

kterých se týkají například legislativních změn, které jsou v těchto odvětvích běžné. 

Zaměstnanci by se tak rychleji orientovali, když by si navzájem poskytli informace o 

změnách nebo zkušenosti a poznatky ze školení, kterých se zúčastnili, než když musí 

materiály sami studovat. 

Dalším návrhem je motivace pomocí obsahu práce. Především mladší zaměstnanci 

měli zájem o zapojování do úkolů se zajímavým obsahem, kde získají nové zkušenosti 

a něco nového se přiučí. Tato forma motivace je pro zaměstnance, kteří mají touhu 

vzdělávat se a zdokonalovat v oboru velice motivující. Zaměstnavatel by toto měl při 

rozdělování úkolů zohlednit.  

ano ne

Méně než 1 rok 0 4 4

1 - 2 roky 9 2 11

3 a více 5 0 5

Celkem 14 6 20

Více možností k seberozvoji 

než při nástupu

Délka pracovního 

poměru 

zaměstnance

Součet

Tabulka 14 Možnosti seberozvoje zaměstnanců dle délky pracovního poměru (zdroj: autor) 
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7.6 Uznání a pochvala 

 Uznání a pochvala je pro spoustu zaměstnanců velice důležitá. Tomuto způsobu 

motivace se věnovala výzkumná otázka číslo 3. 

• V3 Dává zaměstnavatel dostatečně najevo, že si váží práce zaměstnanců? 

Motivační faktor, který by společnost mohla určitě vylepšit je uznání a pochvala za 

odvedenou práci zaměstnanců. Na otázku, zda je pro zaměstnance pochvala a uznání 

důležité, odpověděli všichni respondenti ano nebo spíše ano, tedy kladně. Na tuto 

otázku navazovala otázka, která zjišťovala četnost pochvaly od nadřízených. Tu 

zobrazuje následující tabulka 15, kde je propojená pozice a intenzita odměny. 

Z tabulky je patrné, že většina zaměstnanců je chválena velice málo. Zaměstnavatel 

nedává zaměstnancům dostatečně najevo, že si váží jejich práce. Asistenti uvedli, že 

jsou chváleni jednou za měsíc. Tuto skutečnost přisuzuji tomu, že mají dva nadřízené 

– zaměstnavatele a daňového poradce, tudíž mohou získat pochvalu a uznání od více 

lidí. Zaměstnavatel by se měl více zaměřit na tento faktor a začít ho využívat. 

Z odpovědí zaměstnanců je patrné, že je pro ně pochvala důležitá. Navíc 

zaměstnavatele nestojí nic, pouze chvilku času. Jeden z partnerů sám přiznal, že je to 

jeho slabé místo, o kterém ví. Zaměstnance chválí poměrně málo i přes to, že uznání 

výsledků pracovníka před ostatními považuje za jednu z nejvyšších forem motivace. 

Navrhuji tedy, aby se zaměstnavatel více zaměřil na jednotlivé zaměstnance, hlavně 

na ty, které mají jako nadřízeného pouze jeho. Aby si všímal složitějších úkolů či 

úspěchů zaměstnanců a projevil jim uznání. Pochvalu může zaměstnanci udělit 

kdykoliv elektronicky nebo nejlépe osobně pouze jemu nebo za přítomnosti kolegů. 

Pokud by se nějakému zaměstnanci obzvlášť něco povedl, mohl by využít pravidelnou 

středeční poradu, kde se schází hlavně daňové oddělení a předávají si a kontrolují 

jednotlivé rozpracované úkoly a zaměstnance pochválit před ostatními kolegy. 

Zaměstnanci pochvalou získají dobrý pocit, že jsou pro firmy důležití, že si jich 

zaměstnavatel za jejich práci váží a chuť do dalších úkolů. Konkrétně pak 

zaměstnanci, kteří pro společnost pracují déle nebo jsou zkušení, odvedli již mnoho 

správně vykonané práce, mohou být zklamaní, když se splnění nějakého náročnějšího 

úkolu od nich bere jako samozřejmost. 

  

jednou 

za týden

jednou 

za měsíc

méně 

často

Asistenti/ky 0 1 3

Daňový poradci 0 1 2

Daňoví asistenti 1 4 0

Účetní 0 2 6

Celkem 1 8 11

Intenzita pochvaly
Pracovní 

pozice

Tabulka 15 Intenzita pochvaly dle pracovní pozice (zdroj: autor) 

 

Obrázek 8 Celkový odpracovaný a fakturovatelný čas 

zaměstnancůTabulka 14 Intenzita pochvaly dle pracovní pozice 

(zdroj: autor) 
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7.7 Odměňování 

Výše mzdy ve firmě se liší podle pozic, ale i dle výkonu zaměstnanců. Zaměstnavatel 

v rozhovoru uvedl, že zaměstnanci na daňových pozicích dostávají prémie závislé na 

jejich výkonu a účetní oddělení a administrativní oddělení dostává měsíční fixní 

odměny. V účetním oddělení má zaměstnavatel v plánu změnit odměňování, které 

bude závislé na jejich výkonu. Mzdy nejsou mezi zaměstnanci známy, záleží na 

jednotlivých zaměstnancích, jestli se svěří, kolik mají. U nových zaměstnanců závisí 

mzdy většinou na částce domluvené na pohovoru. Partner při rozhovoru uvedl: 

„Peněžní odměny s výjimkou účetního oddělení a asistentek zajišťujících 

administrativu jsou pružné a závislé na výkonu, tj. individuální. Tyto odměny, ale 

nemají jasná pravidla a mohou se zdát zaměstnancům jako nespravedlivé nebo neví 

přesně, za jakých podmínek na ně dosáhnou. 

 

Ve firmě se pro sledování času stráveného na úkolech, projektech, nebo klientech a 

taky času stráveného v práci jednotlivých zaměstnanců využívá cloudová aplikace 

Time Tracking primaERP. Do této aplikace si zaměstnanci zapisují své odpracované 

hodiny, které rozlišují na produktivní a neproduktivní. Produktivní hodiny jsou hodiny 

za poradenství nebo práci pro klienty, která jim je přímo fakturovaná a z kterých má 

firma zisk. Neproduktivní hodiny se klientům nefakturují a slouží pouze pro 

zaznamenání činnosti, na které zaměstnanec pracoval a nelze ji z nějakého důvodu 

přiřadit k nějakému klientovi. Jedná se například o firemní porady, zjišťování a 

příprava potřebných informací ke zpracování úkolů atd. Produktivní hodiny se týkají 

pouze pozic poskytujícím služby klientům tedy daňových a účetních. 

Jak již bylo zmíněno, na každé pozici jsou mzdy stanoveny jinak. Asistenti/ky a účetní 

mají fixní mzdy. Těmto pozicím se většinou mzdy nezvyšují, maximálně jednou po 

zaučení nebo po zkušební době, poté často zůstávají ve stejné výši. Daňové oddělení 

má pružné prémie závislé na jejich výkonu, často ale záleží na domluvě mezi nimi a 

partnery. Např. někteří daňový asistenti jsou odměňování za veškeré odpracované 

hodiny, jak produktivní, tak neproduktivní. A někteří daňový asistenti mají vyšší 

hodinovou sazbu, ale dostávají zaplaceno pouze za produktivní hodiny. Záleží na 

šikovnosti a zkušenostech jednotlivých zaměstnanců a také na již zmíněné domluvě 

s partnery. Zapsané produktivní hodiny ještě daňovým asistentům schvalují daňový 

poradci. Kontrolují čas, který na úkolech asistenti pracovali a často část těchto hodin 

převedou na neproduktivní, protože některé činnosti jim trvaly déle, než by měli a 

klient by tolik hodin nezaplatil. 

  



 62 

Odměňování daňových a účetních pozic 

U daňových poradců a asistentů, závisí mzda na výše popsaném a dále na sazbě, za 

kterou je jejich práce fakturovaná klientům. Tato sazba se postupným získáváním 

náročnějších úkolů a větších klientů zvýší, a tím by se měla zvýšit i jejich mzda. Výše 

jednotlivých mezd a pravidla stanovení zaměstnavatel nesdělil, ale měly by se 

alespoň částečně odvíjet od hodinových sazeb, které jsou fakturovány klientům. 

Sazby jsou nejčastěji ve výši 750 Kč, 1400 Kč, 2000 Kč a 2500 Kč, kdy první dvě sazby 

odpovídají práci asistentů a druhé, vyšší, práci poradců. Zvýšení mzdy, ale také často 

závisí na tom, zda si o zvýšení řeknou a umí si ho vyargumentovat či ne.  

 

Pomocí aplikace Time Tracking, do které si zaměstnanci zapisují hodiny lze vyfiltrovat 

celkový odpracovaný a fakturovatelný (produktivní) čas v hodinách dle jednotlivých 

zaměstnanců a období. Na obrázku 9 jsou zobrazeny odpracované hodiny tří 

zaměstnanců za období jednoho měsíce.  

Jelikož má firma zisk z produktivních hodin, měla by zaměstnance, kteří na ně mají vliv 

motivovat, aby vykazovali co nejvíce produktivních hodin a co nejméně 

neproduktivních. Samozřejmě musí produktivní hodiny odpovídat době trvání 

jednotlivých postupů a plnění úkolů, což schvalují a kontrolují daňový poradci, 

protože s nimi pracují na jednotlivých klientech.  

 

Navrhuji, aby zaměstnanec za dosažení určitých procent fakturovatelného času za 

určité období (např. měsíc) dostal určitou hodinou sazbu mzdy. Mzda by byla tedy 

závislá na jeho výkonu a zaměstnanec by neměl tendence si na ni zvyknout a brát ji 

jako samozřejmost. Předešlo by se tak problému, který vyplynul z otázky č. 2, na 

kterou odpověděli tři respondenti, že necítí svou odměnu jako spravedlivou. Pravidla 

pro získání dané hodinové sazby by tedy byla jasně určená, všem známá a tím i 

spravedlivá.  

  

Obrázek 9 Celkový odpracovaný a fakturovatelný čas zaměstnanců 
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Princip určení výše sazeb by mohly vypadat například takto: 

 

 

Tento princip by motivoval zaměstnance ke zvýšení svého výkonu a zároveň by 

zvyšující se počet fakturovatelných hodin přinášel zisk firmě.  

Pokud by se snížila jednotlivá rozmezí procent fakturovatelného času, byl by tento 

systém vhodný i pro účetní. Obsah jejich práce jim nedovoluje získat tak vysoký 

poměr produktivních hodin oproti neproduktivních, jako je to u daňových pozic.  

 

Odměňování administrativních pozic 

Jak již bylo zmíněno, administrativní zaměstnanci a zaměstnanci účetní oddělení jsou 

odměňováni fixní mzdou. Pokud si nový uchazeč řekne méně než například 

zaměstnanec, který nastoupil před půl rokem, opravdu dostane méně i když 

nastupuje na stejnou pozici. Není pravidlem, že se mu mzda po zkušební době zvýší. 

Stalo se také, že si uchazeč řekl více, než dostal zaměstnanec, který už tuto pozici 

nějakou dobu vykonával a opravdu více dostal. Paradoxní na tom bylo, že ho 

zaměstnanec s nižším mzdou, který už plně zvládal svou pozici a měl zkušenosti 

zaučoval a měl nováčka na starost. Aby nedocházelo k demotivaci zaměstnanců, 

nemělo by se toto stávat. Zaměstnavatel by si měl stanovit fixní mzdu u pozic, kde 

není možné hodnotit výkon a touto mzdou spravedlivě odměnit zaměstnance na 

stejné úrovni.  

Tabulka 16 Hodinové mzdy dle výkonu zaměstnanců (zdroj: autor) 

% ze sazby 

klienta
v korunách

750 Kč 150 Kč

1 400 Kč 280 Kč

2 000 Kč 400 Kč

2 500 Kč 500 Kč

750 Kč 173 Kč

1 400 Kč 322 Kč

2 000 Kč 460 Kč

2 500 Kč 575 Kč

750 Kč 195 Kč

1 400 Kč 364 Kč

2 000 Kč 520 Kč

2 500 Kč 650 Kč

750 Kč 218 Kč

1 400 Kč 406 Kč

2 000 Kč 580 Kč

2 500 Kč 725 Kč

Hodinová sazba pro výpočet 

mzdy
Hodinová sazba 

fakturovaná 

klientovi

% fakturovatelného 

času z času 

celkového

20%

23%

29%

60 % a méně

61 % - 70 %

71% - 80%

81% a více

26%
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Pokud zaměstnavatel přijímá nového zaměstnance, o kterého má zájem a chce ho 

motivovat penězi, aby danou pozici přijal, měl by tuto mzdu v případě 

administrativního oddělení upravit i stávajícím zaměstnancům se stejnými nebo 

vyššími zkušenostmi a zajistit tak spravedlnost. 

 

Firma je mladá a na těchto pozicích se i za tak krátkou dobu vystřídalo již několik 

zaměstnanců. Fixní mzdy by tedy mohly být odstupňované a zvedaly by se dle délky 

pracovního poměru, aby motivovali zaměstnance ve firmě zůstat. Zvýšení by také 

záviselo na zkušenostech nebo zvyšujících se kompetencí, aby zaměstnanci pracovali 

efektivně a měli zájem se dále vzdělávat a zlepšovat. Nejnižší mzdu by dostali noví 

zaměstnanci ve zkušební době. Po zkušební době by se mzda zvedala na základě 

délky pracovního poměru a získaných zkušeností a kompetencí uvedené v tabulce 17, 

které by se daly dále upravovat a dle potřeb aktualizovat. Díky stanovení určitých 

požadavků a pravidel pro získání vyšší mzdy by byla odměna spravedlivá pro všechny 

zaměstnance na dané pozici a každý zaměstnanec, který by tyto podmínky splnil, by 

vyšší odměny dosáhl. 

  

Tabulka 17 Stupně fixní mzdy pro administrativní pracovníky (zdroj: autor) 

Fixní mzdy

Délka 

pracovního 

poměru

Zkušenosti/ kompetence

I
zkušební doba 

na 3 měsíce
_

II 4 měsíce a více
zaměstnanec se orientuje na pracovišti, 

zvládá základní a každodenní činnosti

III 1 rok a více

zaměstnanec je schopen fungovat sám, zná 

veškeré postupy a chod, umí si určit priority 

jednotliých úkolů a plnit je včas

IV 2 roky a více

zaměstnanec umí pracovat v účetním 

programu Pohoda, pomáhá kolegům s 

fakturací

V dosažení 5 let 
zkušený pracovník, kterého už nic 

nepřekvapí
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Benefity 

Většina zaměstnanců uvedla, že jsou pro ně benefity důležité, pouze dva respondenti 

uvedli, že spíše ne. Na otázku č. 11 Jaké benefity vám ve firmě chybí? odpověděli 

zaměstnanci v pořadí od nejžádanější benefitů: sick days, dovolená nad zákonný 

rámec, kterou zaměstnavatel nabízí pouze u seniorských pozic, dále příspěvek do 

penzijního a životního fondu, stravenky a MultiSport kartu. 4 zaměstnanci jsou 

s benefity spokojeni a nechybí jim žádné. 

I přes to, že zaměstnavatel uvedl, že individuálně řeší dovolenou a neplacené volno, 

měli zaměstnanci o dovolenou nad zákonný rámec veliký zájem stejně, jako o sick 

days. V poslední době je tento benefit poměrně žádaný a oblíbený. Jelikož mají 

zaměstnanci o tento benefit poměrně veliký zájem, mohl by zaměstnavatel 

poskytnout zaměstnancům 3-5 dní tohoto zdravotního volna na rok a vyzkoušet, zda 

ho zaměstnanci budou využívat s rozvahou, a právě tehdy když budou opravdu chtít 

vyléčit nemoc v začátku a sníží se tak počet neschopenek zaměstnanců a tím 

předejde jejich nemocenským dovoleným nebo naopak. Pokud by porovnal počet 

dnů nemocenských dovolených předchozích let s rokem využívání sick days a byl by 

patrný rozdíl, zaměstnavatel by mohl v případě snížení dnů nemoci využít tento 

benefit i ve svůj prospěch a nadále ho poskytoval. V opačném případě tyto dny omezil 

nebo zrušil úplně. 

Zbylé benefity bez vazby na vynaložení určité snahy nebo výkonu ztrácejí svůj 

motivační účinek. Nabídnout ale podobnou nabídku všem zaměstnancům je poměrně 

náročné a zahrnout je mnoha odměnami a benefity ztratí jejich motivační sílu. Proto 

by si některé tyto formy odměn měl zaměstnavatel nechat v záloze a časem je 

vyměnit za již zavedené. Sám partner v rozhovoru uvedl, že je důležité motivační 

odměny střídat. 

7.8 Pracovní vztahy, komunikace a spolupráce 

Ve firmě panují velice dobré vztahy, což vyplynulo jak z výsledků dotazníkového 

šetření, tak z rozhovoru se zaměstnavatelem. Dobré vztahy jsou jak mezi 

zaměstnanci, tak i mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Jeden z partnerů 

v rozhovoru zmínil, že se snaží udržovat velice přímé vztahy a zaměstnancům dává 

najevo, že za nimi mohou kdykoliv s čímkoliv přijít.  

Z dotazníků a hodnotících formulářů vyplynulo, že by zaměstnanci uvítali lepší 

spolupráci s kolegy, kvalitněji zpracované podklady, určení jasnějších cílů své práce, 

kvalitnější vysvětlení a efektivnější předávání jednotlivých úkolů a pomoc při jejich 

plnění.  Všechny tyto připomínky spolu souvisí a nespokojeni jsou jak zaměstnanci, 

kteří úkoly zadávají, tak i zaměstnanci, kteří úkoly zpracovávají. Nepřesné, 

nedostatečné a nejasné zadání úkolu vyústí často ve špatné vypracování. Každý má 

totiž o výsledku dané práce jiné představy. Kvůli vzniklým nejasnostem při zpracování 

úkolu vyplyne spoustu otázek a daná osoba bude se zpracováním potřebovat pomoc 
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nebo se bude muset na nejasnosti doptat, aby mohla úkol dokončit. Tím se zpracování 

úkolu protáhne a zkomplikuje, což není příjemné ani pro jednu stranu. 

Zadávání úkolů je téměř každodenní činností vedoucích zaměstnanců, na kterém 

často závisí kvalita a rychlost jejich zpracování. Navrhuji, aby zaměstnavatel 

vedoucím zaměstnanců připomenul důležitost správného zadávání úkolů, popřípadě 

doplnil mezery, které mohou nadřízení při zadávání mít. Díky lepší komunikaci a 

lepšímu předávání informací se zlepší jejich spolupráce a i spokojenost. 

 

7.9  Srovnání pohledu zaměstnanců a zaměstnavatele 

na motivaci a spokojenost 

Zaměstnancům a zaměstnavateli byly položené některé stejné otázky. Cílem bylo 

zjistit, zda se jejich pohledy na motivaci liší nebo vnímají motivaci a spokojenost 

podobně. Tuto skutečnost zjišťovala výzkumná otázka č. 4. 

• V4 Nahlíží zaměstnavatel a zaměstnanec podobně na motivaci? 

o Myslíte si, že je pro zaměstnance pracovní jistota důležitá? / 

Je pro Vaši motivaci důležitá pracovní jistota? 

 

 

o Myslíte si, že jsou pro zaměstnance vztahy na pracovišti důležité? /  

Jsou pro vás vztahy na pracovišti důležité? 

 

 

 

 

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

Ano 20 100%

Spíše ano 0 0%

Spíše ne 0 0%

Ne 0 0%

Ano

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

Ano 11 55%

Spíše ano 9 45%

Spíše ne 0 0%

Ne 0 0%

Ano

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

Tabulka 18 Je pro zaměstnance důležitá jistota práce? (zdroj: autor) 

 

Tabulka 17 Je pro zaměstnance důležitá jistota práce? (zdroj: autor) 

Tabulka 19 Jsou pro zaměstnance vztahy na pracovišti důležité? (zdroj: autor) 
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o Považujete finanční ohodnocení jako nejdůležitější motivační činitel?   

 

o Myslíte si, že dobrá pracovní atmosféra motivuje k vyšším výkonům? / 

Motivuje Vás dobrá pracovní atmosféra k vyšším výkonům? 

o Myslíte si, že jsou zaměstnanci motivováni, když pracují z domova? / 

Jste motivován/a, když pracujete doma? 

 

o Myslíte si, že komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může být 

motivující pro zlepšení produktivity?  

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

Ano 8 40%

Spíše ano 5 25%

Spíše ne 7 35%

Ne 0 0%

Spíše ne

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

Ano 12 60%

Spíše ano 8 40%

Spíše ne 0 0%

Ne 0 0%

Ano

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

Ano 14 70%

Spíše ano 4 20%

Spíše ne 2 10%

Ne 0 0%

Ano

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

Tabulka 20 Považujete finanční ohodnocení jako nejdůležitější motivační činitel? 

(zdroj: autor) 

 

Tabulka 19 Považujete finanční ohodnocení jako nejdůležitější motivační činitel? 

(zdroj: autor) 

Tabulka 21 Myslíte si, že dobrá pracovní atmosféra motivuje k vyšším výkonům? 

(zdroj: autor) 

 

Tabulka 30 Myslíte si, že dobrá pracovní atmosféra motivuje k vyšším výkonům? 

(zdroj: autor) 

Tabulka 22 Jsou zaměstnanci motivováni, když pracují z domova? (zdroj: autor) 

 

Tabulka 21 Jsou zaměstnanci motivováni, když pracují z domova? (zdroj: autor) 

Tabulka 23 Může být komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem motivující 

pro zlepšení produktivity? (zdroj: autor) 
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o Myslíte si, že motivace výrazně ovlivňuje zaměstnanců pracovní výkon? / 

Myslíte si, že motivace výrazně ovlivňuje Váš pracovní výkon? 

o Vnímáte pracovní akce jako např. teambuilding pozitivně motivující? 

Z předchozích otázek vyplývá, že zaměstnanci a zaměstnavatel v mnoha případech 

nahlíží na motivaci obdobně jako jeho zaměstnanci. V některých otázkách se jejich 

názory liší. Jedná se o tyto otázky: 

 

Považujete finanční ohodnocení jako nejdůležitější motivační činitel? 

Zaměstnanci nemají jednoznačný názor na finanční ohodnocení. 5 zaměstnanců 

odpovědělo ano, 8 spíše ano, 6 spíše ne a 1 zaměstnanec jednoznačně ne. 

Zaměstnavatel neuznává jako motivační jakoukoliv odměnu, která není závislá na 

výkonu. V rozhovoru uvedl, že veškeré nezávislé odměny se stávají samozřejmostí. 

Myslíte si, že komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může být 

motivující pro zlepšení produktivity? 

18 respondentů se přiklání k možnosti, že komunikace mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem má vliv na zlepšení produktivity. Dva respondenti si myslí, že spíše 

ne. Zaměstnavatel tuto souvislost vnímá. Pomocí pochvaly může zvýšit motivaci, a tím 

i produktivitu. A díky správné komunikaci cílů a jednotlivých úkolů, které budou 

zaměstnanci lépe pochopeny a rychleji a lépe zpracovány, se produktivita zvýší. 

 

Myslíte si, že jsou zaměstnanci motivováni, když pracují z domova? 

Několik respondentů projevilo o možnost využívat home office zájem. 8 respondentů 

uvedlo, že by je práce z doma motivovala, 5 respondentů uvedlo spíše ano a 7 

respondentů uvedlo spíše ne. Zaměstnavatel tento typ benefitu také příliš neuznává. 

Preferuje, aby zaměstnanci docházeli klasicky na pracoviště a udržovali spolu spíše 

osobní kontakt. Home office zaměstnancům dovoluje jen v krajních a často 

nevyhnutelných případech. 

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

Ano 12 60%

Spíše ano 8 40%

Spíše ne 0 0%

Ne 0 0%

Ano

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

Možnost
Počet 

respondetů

Procentuální 

podíl

Ano 7 35%

Spíše ano 13 65%

Spíše ne 0 0%

Ne 0 0%

Ano

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

Tabulka 24 Ovlivňuje motivace výrazně zaměstnanců pracovní výkon? (zdroj: autor) 

 

Tabulka 24 Ovlivňuje motivace výrazně zaměstnanců pracovní výkon? (zdroj: autor) 

Tabulka 25 Jsou pracovní akce pozitivně motivující? (zdroj: autor) 
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8 VYHODNOCENÍ VÝZKUMNÝCH OTÁZEK 

• V1 Jak firma motivuje své zaměstnance? 

Zaměstnavatel uvedl několik způsobů, jak své zaměstnance motivuje. Jeho 

nabídka je rozmanitá a nabízí individuální způsoby podle oddělení/pracovní 

pozice, věku atd. Zaměstnavatel využívá jak hygienické faktory, tak motivátory. 

Snaží se zaměstnance motivovat finančními i nefinančními prostředky a je si 

vědom, že pokud nejsou závislé na výkonu, často se stávají samozřejmostí. 

Také zmiňuje, že na každého spolupracovníka funguje něco jiného, a že 

důležité je motivační odměny střídat. Konkrétní popis motivace je popsán 

v kapitole 6.2 Nástroje motivace a spokojenosti využívané ve firmě zjištěné 

z rozhovoru se zaměstnavatelem. 

 

• V2 Je většina zaměstnanců spokojena se svou prací? 

Dle výsledků výzkumného šetření lze říct, že většina zaměstnanců je se svou 

prací spokojena. Nasvědčují tomu otázky, které zjišťují úroveň jednotlivých 

aspektů spokojenosti. A potvrdila to i otázka 12, na kterou většina 

zaměstnanců odpověděla, že je motivuje právě pracovní spokojenost. Tato 

výzkumná otázka je blíže popsána v kapitole 7.3 Spokojenost. 

 

• V3 Dává zaměstnavatel dostatečně najevo, že si váží práce zaměstnanců? 

Zaměstnavatel své zaměstnance chválí poměrně málo i přes to, že pochvalu a 

uznání považuje za jeden z nejlepší, byť krátkodobých možností motivace. Jak 

často se zaměstnancům dostává uznání je uvedeno v kapitole 7.6 Uznání a 

pochvala. 

  

• V4 Nahlíží zaměstnavatel a zaměstnanec podobně na motivaci?  

Zaměstnavatel v mnoha případech nahlíží na motivaci obdobně jako jeho 

zaměstnanci. V některých otázkách se jejich názory liší. Především co se týká 

finanční odměny a využívání home office. Někteří zaměstnanci by práci 

z domova uvítali a odpověděli, že se doma cítí být produktivní, zaměstnavatel 

si myslí opak. Toto srovnání je blíže popsáno v kapitole 7.9 Srovnání pohledu 

zaměstnanců a zaměstnavatele na motivaci a spokojenost 
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8.1 Shrnutí návrhů a doporučení na zlepšení 

Hlavní výzkumná otázka: 

• VH Jakým způsobem lze zvýšit motivaci zaměstnanců? 

 

Z výzkumného šetření ve firmě XY vyplynulo několik možností pro zlepšení motivace 

a spokojenosti zaměstnanců v této firmě. Tyto možnosti slouží k dosažení efektivnější 

motivace a pracovní spokojenosti zaměstnanců. Mezi navrhované možnosti patří: 

o Stupně fixní mzdy pro administrativu závislé na délce pracovního poměru a 

získaných zkušeností a kompetencí. Zaměstnance budou motivovat ve firmě 

zůstat, a i nadále se zlepšovat a vzdělávat. 

 

o Systém hodinové mzdy pro daňové a účetní oddělení dle odvedeného výkonu. 

 

o Školení pro nadřízené, jak správně podřízeným zadávat úkoly a zlepšit tak 

jejich komunikaci, kvalitu odevzdaných úkolů a tím i spolupráci a k celkové 

spokojenosti všech. 

 

o Pravidelné interní školení pro daňové a účetní zaměstnance na programy, 

novinky aj. Pomůže jim v lepší a rychlejší orientaci ve stále se měnících 

legislativních změnách, které tyto obory zasahují. 

 

o Interní školení na Microsoft Excel a Microsoft Word pro administrativní 

pracovníky, kteří tyto programy používají téměř denně a neumí pro svou práci 

využívat jejich funkce a potenciál. 

 

o Zvýšení intenzity udělování uznání a pochvaly u všech zaměstnanců. Pochvalu 

může zaměstnavatel udělit e-mailem nebo v lepším případě osobně 

individuálně či před ostatními kolegy. 

 

o 3-5 sick days na rok na zkoušku. Zaměstnavatel by tento benefit v případě 

férového přístupu zaměstnanců mohl využít ve svůj prospěch. Zaměstnancům 

by se díky této možnosti mohl snížit počet dní nemocenské dovolené, protože 

by nemoc zachytili v počátku a nemuseli si brát neschopenku, která by byla na 

více dní. 

 

o Motivace především mladších zaměstnanců pomocí přidělování rozmanitých 

úkolů se zajímavým obsahem práce. 

 

o Pro podrobnější sledování a vyhodnocení jednotlivých faktorů spokojenosti by 

firma mohla využít atmoskop.cz. 

 

o Střídání stimulů a nástrojů motivace po určitém čase s cílem zajistit její 

rozmanitost a motivovat co nejvíce zaměstnanců. 

 

o Možnost využít 2krát do měsíce home office. 
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8.2 Zhodnocení návrhů a doporučení zaměstnavatele 

Na závěr bylo zaměstnavateli předloženo několik návrhů a doporučení ke krátkému 

zhodnocení a vyjádření k jejich případnému využití. 

Stupně fixní mzdy pro administrativu 

- Přiznám se, že motivace na tomto oddělení nám trochu vázne a fluktuace je 

vysoká. V posledních třech letech hledáme na tuto pozici každý rok minimálně 

jednoho zaměstnance. Tuhle variantu určitě probereme a zvážíme. 

Systém hodinové mzdy závislý na výkonu pro daňové a účetní oddělení 

- Daňové oddělení je již odměňováno pomocí prémií za výkon a nyní tento 

způsob měnit nechceme. U účetních pozic plánujeme změnit měsíční fixní 

odměny tak, aby záležely na výkonu. 

Školení pro nadřízené – zadávání úkolů  

Pravidelné interní školení pro daňové a účetní zaměstnance  

Interní školení na Microsoft Excel a Microsoft Word pro administrativní oddělení 

- Některá školení probereme s kolegy a poté zvážíme jejich konání. 

Zvýšení intenzity udělování uznání a pochvaly 

- Jak jsem již zmínil v rozhovoru. Tuto formu motivace považuji za velice účinnou 

i přes to, že ji nevyužívám tak často. Zaměříme se na to. 

3-5 sick days na rok na zkoušku 

- Tuto možnost bychom museli promyslet. 

Motivace pomocí obsahu práce 

- Motivaci pomocí zajímavější práce se snažíme využívat, ale pokud o ni 

zaměstnanci projevili zájem, pokusíme se na rozdělování úkolů ještě více 

zaměřit. 

Pro hodnocení spokojenosti využít atmoskop.cz 

- Hodnocení pomocí této webové stránky plánujeme do budoucna využívat. 

Střídání forem motivace 

- Střídání nástrojů motivace zajišťuje její zvýšení, je to dobrý způsob. 

Možnost využít 2krát do měsíce home office 

- Tento benefit ani jeden z nás příliš neuznává. Jsme raději, když zaměstnanci 

pracují v kancelářích. 
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Závěr 

Tato práce se věnovala pracovní motivaci a spokojenosti zaměstnanců. 

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu cílem této diplomové práce byl průzkum metod 

motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané firmě, vyhodnocení, návrh na 

zlepšení a zjištění přístupu vedení k navrhovaným zlepšením.  

 

Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část, která 

vychází z odborné literatury popisuje motivaci, pracovní motivaci, jednotlivé teorie 

motivace a spokojenost a její faktory. Další část je věnována výkonu, který se firmy 

právě pomocí motivace snaží zvýšit a maximalizovat tak svůj zisk. Nejen motivace, ale 

také firemní kultura působí na spokojenost zaměstnanců. Firemní kultuře se věnuje 

právě závěr teoretické části. 

 

Praktická část se zabývá motivací a spokojeností ve firmě XY. V úvodu jsou uvedeny 

cíle výzkumu, metody a pět výzkumných otázek. Stanovena byla jedna hlavní a další 

čtyři výzkumné otázky. Následovala charakteristika firmy, popis způsobů motivace a 

výzkumné šetření. K výzkumu bylo použito online dotazníkové šetření, kterého se 

zúčastnilo celkem 20 zaměstnanců, také byly zkoumány hodnotící formuláře 

z výročních pohovorů a s jedním z partnerů byl proveden rozhovor. Z těchto 

jednotlivých metod byly zjištěny potřebné informace k popisu přístupů k motivaci a 

spokojenosti zaměstnanců. Dále byla zjištěna úroveň motivace a spokojenosti a její 

vnímání z pohledu zaměstnanců. Zjištěné informace byly vyhodnoceny, analyzovány 

a použity ke srovnání pohledu zaměstnanců a zaměstnavatele a také pro 

vyhodnocení výzkumných otázek. 

 

Pro zlepšení motivace a spokojenosti ve firmě XY bylo navrženo několik možností 

motivace např. nový systém odměňovaní závislý na výkonu, stupně fixní mzdy pro 

administrativní pracovníky, několik možností školení, častější pochvala a uznání, sick 

days atd. Všechny tyto a další možnosti jsou popsány v jednotlivých kapitolách 

praktické části a na závěr ještě shrnuty v samostatné kapitole.  

Tyto návrhy byly předloženy zaměstnavateli ke krátkému zhodnocení, které se 

nachází v závěru této práce. Zaměstnavatel ocenil některé z možností a plánuje je 

v nejbližší době využít. Několik možností neschválil, ale ani hned nezavrhl a zkusí je 

zvážit. Některé možnosti rovnou zamítl, protože nejsou v souladu s jeho 

přesvědčením. 
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Přílohy 

Příloha 1 – Dotazník zjišťující úroveň spokojenosti a motivace zaměstnanců. 

 

Milí respondenti, 

jsem studentkou Masarykova ústavu vyšších studií na ČVUT a chtěla bych Vás poprosit 

o pár minut Vašeho času pro vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník slouží jako 

výzkumné šetření, které je součástí mé diplomové práce na téma Pracovní motivace 

a spokojenost. Výsledky budou zcela anonymní, proto prosím o pravdivé odpovědi. 

Děkuji Vám moc za Váš čas. 

Tereza Lopatová 

 

A Pohlaví:  

a. Muž  

b. Žena  

B Věk:  

a. Do 24 let  

b. 25-30 let  

c. 31-40 let  

d. 41 a více 

C Pracovní pozice:  

a. Daňový poradce  

b. Daňový asistent  

c. Účetní  

d. Jiná  

D Jak dlouho pracujete pro firmu?  

a. Méně než 1 rok 

b. 1 - 2 roky  

c. 3 a více 

 

1. Jak dlouho byste pro firmu ještě chtěl/a pracovat?  

a. Méně než 1 rok 

b. 1 - 2 roky 

c. 3 - 4 roky 

d. 5 let a více 

 

2. Jste za svou práci v porovnání s ostatními spravedlivě odměněn/a? 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne  

d. Ne 
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3. Poskytuje Vám firma v současné době více příležitostí k seberozvoji v době 

Vašeho nástupu? 

a. Ano 

b. Ne 

 

4. Uvítal/a byste nějaké další možnosti pro seberozvoj? Pokud ano, jaké? 

a. Ano, ________ 

b. Ne 

 

5. Máte možnost kariérního růstu? 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne  

d. Ne 

 

6. Jste spokojen/a se vztahy na pracovišti? 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne  

d. Ne 

 

7. Jak hodnotíte pracovní prostředí? 

a. Výborné 

b. Spíše dobré 

c. Spíše špatné 

d. Špatné 

 

8. Je pro vás důležitá pochvala a uznání od nadřízeného? 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne  

d. Ne 

 

9. Jak často vás nadřízený chválí? 

a. Jednou za týden 

b. Jednou za měsíc 

c. Méně často 

d. Nikdy 

 

10. Jsou pro vás důležité benefity 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne  

d. Ne 
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11. Jaké benefity vám ve firmě chybí? 

 

12. Co je pro vás v současnosti motivující? 

 

13. Co by vás nejvíce motivovalo?  

 

14. Co by zvýšilo vaši spokojenost v zaměstnání? 

 

Na následují otázky odpovězte prosím ano, spíše ano, spíše ne, ne  

• Je pro Vaši motivaci důležitá pracovní jistota? 

• Jsou pro vás vztahy na pracovišti důležité? 

• Považujete finanční ohodnocení jako nejdůležitější motivační činitel? 

• Motivuje Vás dobrá pracovní atmosféra k vyšším výkonům? 

• Jste motivován/a, když pracujete doma? 

• Myslíte si, že komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může být 

motivující pro zlepšení produktivity? 

• Myslíte si, že motivace výrazně ovlivňuje Váš pracovní výkon? 

• Myslíte si, že dobrý vztah s Vašimi kolegy Vás motivuje pracovat víc? 
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Příloha 2 – Rozhovor s partnerem firmy 

 

1. Jak motivujete své zaměstnance?  

Zaměstnance motivujeme několika způsoby, jak finančními prostředky, tak 

nefinančními. Mezi hlavní patří:  

• pružná pracovní doba, 

• pravidelné firemní obědy s vedením firmy, 

• dárky k narozeninám a svátku, 

• u seniorních spolupracovníků týden dovolené navíc, 

• pravidelné externí vzdělávání – každý odborný pracovník daňového oddělení 

se může účastnit odborných seminářů až do výše 10 000 Kč/rok, 

• 2 x ročně teambuilding, 

• Svačiny na pracovišti, 

• peněžní odměny: prémie závislé na výkonu u daňových pozic, stravenky. 

 

2. Které motivační prostředky jsou z Vašeho pohledu více a které méně 

motivující? Finanční nebo nefinanční? 

Nedostatečná finanční odměna může spolupracovníky pouze demotivovat, nikoliv 

motivovat a nepeněžní odměny, které jsem vyjmenoval výše jsou zase po nějaké 

době chápány jako automatická součást mzdy, a nikoliv jako odměna. Například 

účetní oddělení dostává měsíční fixní odměny – nejsou motivující a společnost je 

plánuje změnit tak, aby závisely na výkonu. Takže bych nezvolil ani jednu variantu, 

pokud není závislá na výkonu. 

 

3. Věnujete se motivaci zaměstnanců individuálně nebo platí pro všechny 

zaměstnance stejné podmínky? Popřípadě, jak a čím individuálně motivujete 

zaměstnance? 

Body v otázce 1 jsou plošné. Peněžní odměny s výjimkou účetního oddělení a 

asistentek zajišťujících administrativu jsou pružné a závislé na výkonu, tj. individuální. 

Individuálně řešíme dovolenou, neplacené volno, navýšení nebo snížení úvazků. Na 

každého spolupracovníka funguje něco jiného – někdo je motivován zajímavější 

prací, někdo penězi. Důležité je motivační odměny střídat  

 

4. Provádí se ve firmě šetření, při kterých se zjišťuje motivovanost a spokojenost 

zaměstnanců? Popř. jak často? 

Jednou ročně probíhají hodnotící pohovory, kde se motivace a spokojenost 

zaměstnanců probírá. 

 

5. Co si myslíte o vnitřní motivaci pro vyšší pracovní nasazení/výkon?  

Vnitřní motivace je vysoká vždy na začátku nového úkolu, pracovního zařazení nebo 

pozice, po nějaké době vnitřní motivace klesá a je třeba hledat nové impulsy, zejména 

u mladších spolupracovníků.  
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6. Jak hodnotíte pracovní atmosféru a vztahy mezi pracovníky na pracovišti? Jak 

hodnotíte vzájemnou komunikaci mezi kolegy? 

Atmosféru hodnotím jako velmi dobrou – k hodnocení chceme začít používat 

atmoskop.cz 

 

7. Jak hodnotíte pracovní prostředí? Myslíte si, že jsou zaměstnanci s prostředím 

spokojeni? 

Snažíme se o velmi přímé vztahy mezi podřízenými a nadřízenými – pravidlo 

otevřených dveří. Každý asistent nebo účetní může kdykoliv zajít za partnerem nebo 

manažerem s jakýmkoliv dotazem. Neshody řešíme osobně a snažíme se, aby byly 

rychlé. 

 

8. Myslíte si, že je pro zaměstnance důležitá a motivující Vaše chvála a uznání? 

Jak často své zaměstnance chválíte? 

Velmi důležitá. Já osobně v tom mám mezery a musím chválit více. Uznání výsledků 

pracovníka před ostatními považuji za jednu z nejvyšších forem motivace, byť 

s krátkodobým efektem. V minulosti se stalo, že jsme velmi demotivovali jednoho 

pracovníka při výročních pohovorech hodnocením jeho pracovního výkonu a přístupu 

ke kolegům a namísto zlepšení jeho výkonu jsme obdrželi pro nás neočekávanou 

výpověď – do budoucna chápeme toto jako velké ponaučení a vlastní chybu. 

 

9. Jaké zaměstnancům poskytujete vzdělávání? 

Zaměstnancům poskytujeme odborné vzdělávání v účetnictví a daních ve formě 

externích seminářů – VOX, Verlag Dashofer, Wolters Kluwer. 

 

10. Na následující otázky odpovězte prosím pouze: ano, spíše ano, spíše ne, ne 

 

• Myslíte si, že je pro zaměstnance pracovní jistota důležitá? 

Ano 

• Myslíte si, že jsou pro zaměstnance vztahy na pracovišti důležité? 

Ano 

• Považujete finanční ohodnocení jako nejdůležitější motivační činitel? 

Spíše ne 

• Myslíte si, že dobrá pracovní atmosféra motivuje k vyšším výkonům? 

Ano 

• Myslíte si, že jsou zaměstnanci motivováni, když pracují z domova? 

Spíše ne 

• Myslíte si, že komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může být 

motivující pro zlepšení produktivity? 

Ano 

• Myslíte si, že motivace výrazně ovlivňuje zaměstnanců pracovní výkon? 

Ano 

• Vnímáte pracovní akce jako např. teambuilding jako pozitivně motivující? 

Ano  
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Příloha 3 – Hodnotící formulář výročních pohovorů 

VÝROČNÍ POHOVOR ZA ROK 20XX 

Jméno a pracovní pozice:  

Datum pohovoru:  

 

SEBEHODNOCENÍ ZA ROK 20XX 

Co se mi za hodnocené 

období v profesním životě 

podařilo?  

 

 

 

 

Jakých vzdělávacích akcí 

jsem se účastnil a jakému 

samostudiu jsem se 

věnoval? 

 

 

 

Jak probíhala v uplynulém 

období spolupráce 

s kolegy v kanceláři? Co 

bych na ní do budoucna 

změnil? 

  

 

 

Jak jsem byl spokojen se 

svým pracovním 

výkonem? 

 

 

 

Co se mi profesně 

nepodařilo? 

 

 

 

Jak mi může naše firma 

pomoci? Co má zlepšit 

nebo změnit? 
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HODNOCENÍ OD PARTNERŮ ZA ROK 20XX 

ODPOVĚDNOST  

 

VYNIKAJÍCÍ  - NADPRŮMĚRNÁ – PODPRŮMĚRNÁ - NÍZKÁ 

 

Odůvodnění: 

 

 

 

INICIATIVA 

 

VYNIKAJÍCÍ  - NADPRŮMĚRNÁ – PODPRŮMĚRNÁ - NÍZKÁ 

 

Odůvodnění: 

 

 

 

SAMOSTATNOST 

 

VYNIKAJÍCÍ  - NADPRŮMĚRNÁ – PODPRŮMĚRNÁ - NÍZKÁ 

 

Odůvodnění: 

 

 

 

SCHOPNOST A OCHOTA 

KE SPOLUPRÁCI 

 

VYNIKAJÍCÍ  - NADPRŮMĚRNÁ – PODPRŮMĚRNÁ - NÍZKÁ 

 

Odůvodnění: 

 

 

 

PRACOVNÍ VÝKON - 

VÝNOSY 

 

VYNIKAJÍCÍ  - NADPRŮMĚRNÝ – PODPRŮMĚRNÝ - NÍZKÝ 

 

Odůvodnění: 

 

 

 

SOUHRNNÝ PŘÍNOS 

SPOLUPRACOVNÍKA 

PRO FIRMU 

 

VYNIKAJÍCÍ  - NADPRŮMĚRNÝ – PODPRŮMĚRNÝ - NÍZKÝ 

 

Odůvodnění: 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

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

že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

 

Jméno a příjmení: Tereza Lopatová 

V Praze dne: 07. 08. 2020 Podpis:  

 

Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


