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RESUMÉ 

Proces motivace je mnohem složitější, než se mnozí manažeři domnívají. 

Nelze používat jednotný přístup k motivování všech zaměstnanců. Lidé mají různé 

potřeby, hodnoty, preference, stanovují si různé cíle a podnikají různé kroky ke 

splnění těchto cílů. Teorie pracovní motivace se snaží tyto rozdílnosti klasifikovat 

a popsat. Aby podnik zvolil takové stimulační prostředky, které budou účinně 

ovlivňovat pracovní jednání zaměstnanců, jejich spokojenost a výkonnost, musí 

vycházet z důkladného poznání svých zaměstnanců. Motivační program podniku 

představuje soubor pravidel a opatření, která mají za cíl dosažení určité 

požadované úrovně motivace pracovníků a s tím související spokojenosti, 

optimální výkonnosti a identifikace pracovníků s podnikem. Na příkladu 

konkrétního motivačního programu podniku (České aerolinie, a.s.) jsem ukázala, 

jak je možné takový program nastavit a že pro fungování společnosti je otázka 

motivace nezbytná. 
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SUMMARY 

Proces s of the motivation is more difficult than most managers think. It is 

not possible to use the same attitude in motivation of different employees. People 

seem to have different needs, values, preferences and they set their own targets. 

Theories of motivation want to analyze and describe these differences. The 

company should understand its people, to be able to choose proper stimulative 

instruments, which will influence working behavior of empIoyees, their 

satisfaction and performance. The motivation pIan in the company presents system 

of rules and measures of which main goal is to achieve a good motivation of 

employees, to improve their satisfaction and optimal performance. This work 

wants to show how the particular company can setup good motivation pIan for its 

effective functioning and how to design organizations that maximize productivity. 

6 



o ÚVOD 

Největším bohatstvím organizace jsou bezpochyby lidé, kteří ji utvářejí. 

Moderně smýšlející organizace chápou výhodnost a návratnost časové a finanční 

investice do svých pracovníků. Bohužel ne všechny organizace se motivací a 

stabilizací zaměstnanců zabývají jako samostatným úkolem na všech úrovních 

řízení. Osobně považuji tuto oblast práce s lidmi za velmi důležitou, a proto se 

také stala tématem mé bakalářské práce. 

Cílem práce je snaha o popis a pochopení souvislostí mezi motivací a 

pracovním jednáním a podání uceleného pohledu na tuto problematiku. 

Prostřednictvím teoretických východisek i konkrétních praktických příkladů 

reálného motivačního programu se práce pokusí představit aspekty ovlivňující 

pracovní chování lidí v organizaci a jejich vliv na motivovanost zaměstnanců. 

Práce je obsahově rozčleněna do pěti kapitol. První kapitola se zabývá 

vymezením základních pojmů, uvedením do problematiky a popisuje možné 

zdroje motivace. 

Ve druhé kapitole jsem se snažila nastínit pomocí jednotlivých teorií vývoj 

této problematiky a přiblížit jednotlivé směry, které se v průběhu času zabývaly 

motivací pracovníků v podniku. 

Třetí kapitola je věnována vztahu motivace, pracovní spokojenosti a 

výkonu. Řeší, zda se tyto aspekty ovlivňují a co všechno ovlivňuje pracovní 

spokojenost zaměstnanců. 

V navazující kapitole Jsem se pokusila objasnit, co je to motivační 

program, co zahrnuje a jaká jsou východiska pro jeho tvorbu a realizaci. 
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V páté kapitole, praktické závěrečné části, představuji motivační program 

konkrétního podniku. Kapitola je věnována náhledu na problematiku ve 

společnosti, kde je na motivaci zaměstnanců kladen velký důraz. 

K výběru tématu bakalářské práce přispěla mImo jiné také možnost 

nahlédnout do této problematiky vorganizaci, která mi poskytla pro potřeby 

bakalářské práce své interní informace. Na tomto místě bych ráda poděkovala paní 

Ing. Veronice Klápové ze společnosti České aerolinie a.s., která mi umožnila 

seznámit se více s fungováním společnosti a motivačním programem společnosti. 

Vážím si její ochoty a spolupráce. Setkání s konkrétními systémy motivace bylo 

přínosem jak pro moji práci tak pro mě osobně. 

Děkuji vedoucí mé práce PhDr. Renatě Kocianové, Ph.D za cenné rady, 

připomínky a také za čás, který mi věnovala při psaní této práce. 
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1 MOTIVACE 

Termín motivace je jedním z nejčastěji používaných psychologických 

pojmů. Souvisí s úlohou a celkovým postavením člověka ve společnosti, s jeho 

osobností i činností. 

Za základní otázku tohoto pOjmu považuji otázku "proč?". Často se 

zamýšlím nad tím, proč se lidé chovají, tak jak se chovají, jaké jsou důvody a 

příčiny jejich chování, co je vede k realizaci svých snů a cílů. Pro tyto a jiné 

otázky z této problematiky neexistuje stručná a jasná odpověď. Na motivaci je 

třeba nahlížet jako na komplexní jev, který je třeba zkoumat z psychologického 

hlediska, ale také sociálního a pracovního. 

"Pojem motivace vysvětluje psychologické důvody chování, jeho 

'subjektivní význam a současně vysvětluje pozorovatelnou variabilitu chování, 

proč se různí lidé orientují na různé cíle" (Nakonečný, 1996, s. 12). 

Podle Bedrnové a Nového (1998, s. 220) je motivace lidské činnosti jedna 

ze základních struktur osobnosti. Pojem motivace vyjadřuje skutečnost, že 

v lidské psychice působí určité vnitřní hybné síly - pohnutky, motivy. Tyto 

pohnutky orientují lidské chování a jednání daným směrem, aktivizují je a udržují 

jimi vzbuzenou činnost. Navenek se pak působení těchto sil projevuje jako 

motivované jednání. 

Motivace tedy směřuje k udržování a obnovování určitého optimálního 

vnitřního stavu spokojenosti, který vyjadřuje odlišné vnitřní a vnější podmínky 

této spokojenosti a to u každého člověka rozdílně (Nakonečný, 1996, s. 14). 

Podle Milana Nakonečného (1998, s. 454) je třeba si uvědomit, že smysl 

motivace je v dosažení nějakého cíle, který vyjadřuje vnitřní potřebu člověka. 

Proto je cílem dosažení uspokojení této potřeby. 
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Lidé mají různé potřeby, stanovují si různé cíle a proto, aby tyto cíle 

uspokojili, podnikají různé kroky. Je mylné domnívat se, že jeden přístup 

k motivování bude vyhovovat všem lidem. Motivování musí být založené na 

důkladném poznání lidí a jejich potřeb (Armstrong, 2007, s. 219). 

Významným rysem motivace je, že působí současně ve třech dimenzích. 

Dimenze směru, která buď motivaci člověka zaměřuje určitým směrem, nebo ji od 

některých možností naopak odvádí. Další dimenzí je dimenze intenzity. Jedinec 

vynakládá nějaké úsilí a energii k dosažení cíle pokaždé s jinou intenzitou. 

Dimenze stálosti, jako třetí z charakteristik motivace, se projevuje mírou 

schopnosti jedince překonávat nejrůznější vnější i vnitřní překážky (Bedrnová, 

Nový, 1998, s. 220). 

1.1 Motivace a stimulace 

Mezi základní pojmy v problematice motivace patří motiv a stimul. Motiv 

představuje určitou jednotlivou vnitřní psychickou sílu - popud, pohnutku. Může 

být chápán jako psychologická příčina či důvod určitého chování nebo jednání 

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

S pojmem motiv se těsně pojí pojem cíle. Obecným cílem každého motivu je 

dosažení určitého finálního psychického stavu - nasycení. To mívá podobu 

uspokojení, pocitu naplnění. Po tomto stavu uspokojení trvání motivu končí. 

Motiv, resp. motivace, nejsou jedinou determinantou lidské činnosti. Ty určují 

pouze její směr, intenzitu a stálost. Záleží také na tom, jakými způsoby a formami 

je chování jedince realizováno. Tyto způsoby mohou být spoludeterminovány také 

poznávacími procesy jedince a jeho specifickým prožíváním (Bedrnová, Nový, 

1998, s. 222). Další skutečností, která problematiku motivace komplikuje je 

spolupůsobení několika motivů najednou. Tyto motivy mohou mít shodný, ale i 
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zcela opačný směr, mohou mít shodnou, ale i rozdílnou intenzitu, totéž platí i o 

stálosti motivů (Provazník, Komárková, 2004, s. 25). 

Stimul, stimulaci je vhodné odlišit od pojmů motivu a motivace, i když ne 

vždy k tomuto rozlišení dochází. Bedrnová a Nový (1998, s. 222) ve své knize 

uvádějí, že by se tyto základní pojmy rozlišovat měly. "Stimulací rozumíme vnější 

působení na psychiku člověka, v jehož důsledku dochází k určitým změnám jeho 

činnosti prostřednictvím změny jeho motivace. Základní rozdíl mezi motivací a 

stimulací můžeme tedy spatřovat ve skutečnosti, že stimulace představuje 

působení na psychiku jedince z vnějšku, nejčastěji reprezentované činností 

druhého člověka. K ovlivňování chování lidí druhým člověkem dochází prakticky 

stále během sociální interakce. Proto dále budeme pojem stimulace chápat jako 

proces vědomého a záměrného ovlivňování činnosti (motivace) druhého člověka. 

Stimulem je přitom každý podnět, který vyvolává určité změny v motivaci 

člověka" (Bedrnová, Nový, 1998, s. 223). 

Stimuly jsou záležitosti, které povzbuzují individuální výkonnost. Zatímco 

motivace odráží přání, stimuly lze ztotožnit s odměnami nebo pobídkami, které 

umocňují snahu dosáhnout uspokojení těchto přání (Koontz, Weirich, 1993, s. 41). 

Činnost člověka, jeho chování a prožíváni ovlivňuje mnoho vnitřních a 

vnějších podnětů. Člověk je hodnotí, na některé upírá svoji pozornost, některé 

odmítá a jiné si ani neuvědomuje. Jeho výběr je náhodný a záleží na tom, jakým 

směrem se právě zaměřuje. Vnitřní podmínky, přání, emoce a potřeby se na tomto 

výběru také podílejí. 
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1.2 Zdroje motivace 

Často se sama sebe ptám, co lidi vede k určitému jednání, kde se v člověku 

bere jeho odhodlání, co je tou hnací silou, která ho vede kupředu nebo naopak 

zastaví. Při objasnění těchto otázek může pomoci pochopení všech základních 

zdrojů motivace. 

Jako zdroje motivace označujeme ty skutečnosti, které motivaci vytvářejí. 

Takových skutečností ovlivňujících lidskou činnost je celá řada. 

Mezi základní zdroje podle autorů Provazníka a Komárkové (2004, s. 27) 

patří: 

a) potřeby, 

b) návyky, 

c) zájmy, 

d) hodnoty a hodnotové orientace 

e) ideály. 

a) Potřeby jako základní zdroj motivace 

V psychologii je potřeba chápána jako člověkem prožívaný, ne vždy zcela 

uvědomovaný nedostatek něčeho, pro daného jedince subjektivně významného, 

důležitého, potřebného. Potřeba se v rovině prožívání projevuje jako nelibě 

pociťovaný stav napětí, který vyvolává tendence k odstranění tohoto napětí. Vede 

proto k činnosti, která má snahu odstranit příslušný nedostatek (Provazník, 

Komárková, 2004, s. 27). 
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Potřeby se obvykle dělí na: 

• potřeby biologické, fyziologické, které jsou spojeny s činností a funkcemi 

lidského těla, patří k nim potřeby vzduchu, potravy, tekutin, sexu apod. 

Bývají označovány za potřeby primární, 

• potřeby sociální, společenské, psychogenní. Ty jsou spjaty s člověkem jako 

s jednotkou sociální, kulturní, společenskou. Patří sem potřeba lásky, 

dominance, seberealizace. Tyto potřeby bývají označovány i jako potřeby 

sekundární. 

(Provazník,1Comárková,2004,s.28) 

b) Návyky jako základní zdroj motivace 

1Caždý člověk si v průběhu života určité opakované činnosti zafixuje, 

zautomatizuje. Tím, že je vykonává častěji, nebo dokonce pravidelně si na ně 

vytvoří návyk a stávají se pro něho stereotypem. Jedná-li dále v souladu se svým 

návykem, objevují se k němu tendence z minulosti. Nový a Bedrnová ve své knize 

píší, že: "z objektivního hlediska vnějšího pozorovatele můžeme návyk definovat 

jako naučený vzorec chování, v rovině prožívání se projevuje jako relativně 

fixovaná tendence, jako vnitřní tlak, pohnutka, motiv učinit něco konkrétního 

v určité situaci" (Bedrnová, Nový, 1998, s. 226). Návyky mohou být výsledkem 

nejen výchovy, ale i sebeutváření každého člověka. Lidé ale nejsou vedeni pouze 

návyky a opakováním toho, co již bylo zpevněno, jak namítá Milan Mikuláštík 

(2007, s. 137). Člověk dokáže užívat své vůle, aby některé potřeby potlačil, 

dovede myslet na budoucnost a vybírat z více možných alternativ. 

c) Zájmy jako základní zdroj motivace 

Zájem je v obecné rovině chápán také jako motiv. Dá se říci, že je to zvláštní druh 

motivu, který člověka obohacuje a naplňuje v určitých jeho činnostech. 

1C významným aspektům projevu zájmů patří skutečnost jejich existence vůbec, 
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šíře zájmů Uednostrannost, mnohostrannost jako dva krajní póly), hloubka zájmů 

a jejich stálost (Bedrnová, Nový, 1998, s. 228). Výčet druhů zájmů je velmi široký 

a pro účely této práce není nutné ho zde uvádět. Obecně se dá říci, že kolik 

existuje lidských činností, tolik existuje zájmů. 

d) Hodnoty jako základní zdroj motivace 

Člověk se za svůj život setká se spoustou skutečností, kterým přisuzuje nějaký 

význam, důležitost, tedy nějakou subjektivní hodnotu. Protože se tento proces 

obvykle odehrává spolu s prožíváním a poznáváním, hodnoty odrážejí subjektivní 

význam. Toto hodnocení pak u každého představuje tzv. osobní hodnotovou 

mapu, neboli hodnotový systém. Člověk přisuzuje některým věcem hodnoty vyšší, 

některým naopak hodnoty nižší. Takový hodnotový systém ovlivňuje chování 

člověka a je také významným zdrojem motivace veškeré lidské činnosti. 

Hodnotou pro konkrétního člověka může být v podstatě cokoliv, záleží na 

specifických podmínkách a okolnostech utváření jeho osobnosti a také na 

osobních zkušenostech konkrétního jedince. Přesto existují obecněji platné 

hodnoty, k nimž můžeme přiřadit např. zdraví, rodinu, lásku, práci, děti, přátelství, 

vzdělání, pravdu, svobodu, úspěch, peníze apod. Někdy bývají hodnoty 

zaměňovány se zájmy. Podstatný rozdíl mezi hodnotou a zájmem je ve 

skutečnosti, že hodnoty na rozdíl od zájmů jsou přijímány jako specifické normy, 

tzn. mají na rozdíl od zájmů individuálně normativní charakter (Bedrnová, Nový, 

1998, s. 229). 

e) Ideály jako základní zdroj motivace 

Ideálem se rozumí myšlenková, obrazná představa nějakého subjektivně 

žádoucího, pozitivního cíle, který je pro jedince atraktivní a o jehož naplnění se 

snaží. Ideály se mohou týkat různých skutečností nebo jevů, mohou představovat 

určitý typ osobního profilu, mohou mít podobu životního cíle, mohou se týkat 

života jedince, pracovního života, životního stylu atd. Člověku je od přírody daná 
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schopnost zaměřovat se do budoucna, k něčemu směřovat a o něco se snažit. 

(Provazník, Komárková, 2004, s. 34). 

"Potřeby, návyky, zájmy, hodnoty a ideály představují tedy základní zdroje 

motivace veškeré lidské činnosti. Jsou základními determinantami skutečnosti, že 

se člověk o něco snaží, že po něčem touží, něco odmítá, k něčemu se zavazuje 

apod." (Provazník, Komárková, 2004, s. 34). 

Doplnila bych dále postoje jako zdroj motivace. Postoje a jejich vymezení 

souvisí s psychologickým konceptem motivace. Nakonečný uvádí (2005, s. 43), že 

postoje jsou obvykle vymezovány jako pohotovost kjednání. Postoje jsou 

hodnotící vztahy, které člověk připisuje objektům, lidem, jevům a událostem. 

Vyjadřují vždy subjektivní hodnocení. 

Studium pracovního chování se proto neobejde bez poznání významu a 

funkcí pracovních postojů a jejich vztahu k pracovní motivaci a k pracovní 

spokojenosti (Štikar, Rymeš, Riegel, Hoskovec, 1996, s. 99). 

Postoje se vytvářejí na základě zkušeností, ale jsou méně stabilní než rysy 

osobnosti. Mohou se měnit na základě získání nových zkušeností. Chování při 

práci nezávisí jenom na osobních charakteristikách, ale také na konkrétní situaci, 

kterou pracovník právě prožívá (Armstrong, 2007, s. 215). 

Kromě celkového ladění postoje zaměstnance k organizaci můžeme odlišit 

několik základních typů pracovních postojů k jednotlivým aspektům pracovního 

procesu. Jedná se např. o postoj k vykonávané činnosti, k fyzickému pracovnímu 

prostředí, ke společenskému pracovnímu prostředí, k vedení organizace, výši 

mzdy atd. Specifikace těchto postojů a identifikace jednotlivých zaměstnanců 

k nim má praktický význam při vytváření stimulů k práci, které mají reagovat na 

zjištěné nedostatky z nich vyplývající (Dvořáková, 2007, s. 176). 
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Závažnost těchto stránek zaměření osobnosti je v životě člověka různá. 

Závisí na mnoha skutečnostech, které nelze opomíjet. Záleží na prostředí, ve 

kterém člověk žije, na úrovni jeho vzdělání, na životní zkušenosti atd. Poznání 

zdrojů motivace člověka podle mě přispívá k hlubšímu pochopení jeho projevů a 

činů. 
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2 PRACOVNÍ MOTIVACE 

Pracovní motivace je už dlouhou dobu předmětem trvalé pozornosti. 

Efektivní manažeři se zabývají zkoumáním a zlepšováním motivace svých 

pracovníků. Existuje řada faktorů, které svědčí o tom, že motivaci je třeba chápat 

jako mimořádně významný moment při práci s lidmi, při zkoumání efektivity 

jejich práce a spokojenosti v pracovním i soukromém životě. 

Manažeři hledají mechanismy schopné zlepšovat výkon a efektivnost jejich 

organizace, proto se snaha usměrňovat pracovníky pro dosažení organizačních 

cílů v oblasti výkonu a efektivity jeví jako rozhodující faktor. Schopnost účinně 

motivovat dává manažerům nejen šanci zvýšit výkon jejich zaměstnanců, ale také 

překonávat problémy spojené s pracovní absencí, vysokou fluktuací či nízkou 

kvalitou práce. Klíčem k úspěšné motivaci je odhalit, který z řady motivačních 

faktorů na zaměstnance působí. 

Otázkami motivace a lidského chování se psychologové a ostatní 

teoretikové lidského chování zabývají zhruba od poloviny minulého století, kdy se 

začaly formovat první teorie lidské motivace. Teorie začínající jako obecné 

motivační teorie se pomalu začaly ubírat směrem k podniku, a to hlavně v rámci 

jeho specifické skupiny - manažerů. Z hlediska obsahu šlo nejprve o teorie 

vymezující jednotlivé potřeby. Teprve potom se vědci začali zabývat pochopením 

průběhu motivačního procesu. Samotným pojmem pracovní motivace, nebo 

motivace k pracovní činnosti, se rozumí vyjádření přístupu jednotlivce k práci, 

ochoty pracovat, vycházející z vnitřních pohnutek pracovníka (Tureckiová, 2004, 

s. 56 - 57). Při studiu pracovní motivace jsou zkoumány zejména motivy, které 

vedou k pracovní činnosti, a to, jaké potřeby jsou prostřednictvím účasti 

v pracovní činnosti uspokojovány. Z tohoto hlediska se motivy rozlišují: 
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a) přímé (vnitřní nebo intrinsické) motivy: například potřeba činnosti jako 

takové, potřeba kontaktu s druhými lidmi, vlastní rozhodování, motiv 

výkonu, touha po moci, seberealizace atd. - v tomto případě je práce sama 

o sobě zdrojem uspokojení, 

b) nepřímé (vnější nebo extrinsické) motivy: například mzda uspokojující 

další potřeby, potřeba uplatnění se, potřeba jistoty, potvrzení vlastní 

důležitosti atd. - práce je prostředkem k uspokojování jiných potřeb. 

(Tureckiová, 2004, s. 57) 

Všechny organizace se zajímají o to, co by se mělo udělat pro dosažení 

trvale vysoké úrovně výkonu lidí. Znamená to věnovat zvýšenou pozornost 

nejvhodnějším způsobům motivování lidí pomocí takových nástrojů, jako jsou 

různé stimuly jako např. odměny; vedení lidí; náplň práce, kterou vykonávají; 

podmínky v organizaci, za jejichž existence tuto práci vykonávají. Cílem je 

samozřejmě vytvářet a rozvíjet motivační procesy a pracovní prostředí, které by 

napomohly tomu, aby jednotliví pracovníci dosahovali výsledků odpovídajících 

očekávání managementu. 

Armstrong (2007, s. 220 - 221) uvádí, že k pracovní motivaci lze dojít 

dvěma cestami. V prvním případě lidé motivují sami sebe tím, že hledají, nalézají 

a vykonávají práci, která uspokojuje jejich potřeby, nebo alespoň vede k tomu, že 

od ní očekávají splnění svých cílů. Ve druhém případě mohou být lidé motivováni 

managementem prostřednictvím takových metod, jako je odměňování, povýšení, 

pochvala atd. 

Podle Herzberga existují dva typy motivace: 

• Vnitřní motivace - faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují, 

aby se chovali určitým způsobem nebo aby se vydali určitým směrem. Tyto 

faktory tvoří odpovědnost, autonomie, příležitost rozvijet dovednosti a 
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schopnosti, zajímavá a podnětná práce a příležitost k postupu v hierarchii 

pracovních funkcí. 

• Vnější motivace - to, jak působíme na ostatní lidi, abychom je motivovali. 

Tvoří ji odměny, jako např. zvýšení platu, pochvala nebo povýšení, ale také 

tresty, jako např. disciplinární řízení, odepření platu nebo kritika. 

(Armstrong, 2007, s. 221) 

2.1 Teorie pracovní motivace 

Teorie motivace zkoumá proces motivování, proces utváření motivace. 

Vysvětluje, proč se lidé při práci chovají určitým způsobem, proč vyvíjejí určité 

úsilí v určitém směru. Popisuje to, co mohou organizace udělat pro povzbuzování 

lidí, aby uplatnili své schopnosti a vyvinuli úsilí způsobem, který podpoří splnění 

cílů organizace i uspokojení jejich vlastních potřeb. Zabývá se také spokojeností 

s prací a faktory, které ji utvářejí, a jejím vlivem na pracovní výkon (Armstrong, 

2007, s. 219). Teorie motivace jsou rozsáhlým zásobníkem poznatků, z nichž 

může manažer čerpat znalosti o psychologicko - sociálních charakteristikách 

myšlení a chování lidí. 

Seznámení se s různými přístupy k otázkám motivace pomáhá nejenom 

lepšímu pochopení problematiky, ale vytváří také vnitřní předpoklady pro 

efektivní ovlivňování lidského chování. 

Moderní management obvykle rozlišuje tři základní skupiny teorií 

motivace. Toto dělení jsem zvolila záměrně z toho důvodu, že je přehledné a 

vystihuje nejdůležitější teorie: 
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• teorie zaměřené na obsah, 

• teorie zaměřené na průběh motivačního procesu, 

• teorie zaměřené na speciální účely. 

(Vodáček, Vodáčková, 2006, s. 124) 

2.1.1 Teorie zaměřené na obsah 

Jedná se o skupiny teorií zaměřených na důvody motivace 

spolupracovníků. Tyto teorie doporučují postupy, jak jich efektivně využít 

k usměrnění a aktivaci jednání pracovníků. Z těch nejznámějších teorií se uvádějí: 

• Maslowova teorie hierarchie potřeb 

• Herzbergova teorie dvou faktorů 

• Alderferova teorie tří kategorií potřeb 

• McClellandova teorie potřeby dosáhnout úspěchu 

Základní myšlenka této skupiny teorií je jednoduchá. Lidé jsou motivováni 

svými potřebami, ať již vědomě či nevědomě. Tyto potřeby ovlivňují jejich 

myšlení a jednání. Cílem manažera je tedy poznat potřeby zaměstnanců a následně 

vytvořit takové podmínky, aby mohli svých potřeb dosáhnout (Vodáček, 

Vodáčková, 2006, s. 124). 

2.1.1.1 Maslowova hierarchie potřeb 

Prvním a do současné doby asi nejvlivnějším autorem teorie motivace byl 

americký humanistický psycholog Abraham H. Maslow. Výsledkem úvah a 

praktického zkoumání jsou za hybné motivační síly lidí považovány lidské 

potřeby. Fyziologické potřeby spolu s potřebami bezpečnosti jsou označovány 
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jako potřeby nižší a zbylé tři skupiny jako potřeby vyšší, neboli růstové (Filleau, 

Marques - Rippoul, 1999, s. 87). 

Jím vytvořená ve 40. až 50. letech 20. století teorie hierarchie potřeb je 

známá také jako Maslowova pyramida (Tureckiová, 2004, s. 59). 

Potřeby jsou seřazeny následovně: 

• fyziologické potřeby - potřeba kyslíku, potravy, vody a sexu, 

• potřeby jistoty a bezpečí - potřeba ochrany proti nebezpečí a nedostatku 

uspokojování fyziologických potřeb, 

• potřeby sociální - potřeba lásky, přátelství a akceptace jako příslušníka 

skupiny, 

• potřeby uznání - potřeba mít stabilní hodnocení sebe sama a respekt od 

ostatních lidí, 

• potřeby seberealizace - pocit osobního rozvoje a společenského uplatnění, 

stát se tím, v co člověk věří, že je schopen se stát. 

(PuTnstrong, 2007, s. 224) 

Hierarchicky uspořádané potřeby existují u každého pracovníka souběžně. 

Obsahově se částečně překrývají, ale jedna z potřeb je však vždy pro určité 

podmínky a čas dominující a tím i rozhodující pro motivaci. Napřed musí být 

uspokojeny nižší úrovně, aby se rozhodující mohla stát další úroveň potřeb 

(Vodáček, Vodáčková, 2006, s. 125). Maslowova teorie je i přes kritiku velkým 

přínosem v oblasti teorií motivace, opírají se o ni další teoretikové. Tato teorie 

nebyla nikdy ověřena empirickým výzkumem a je kritizována za svou zjevnou 

nepružnost a nekompromisnost. Různí lidé mohou mít různé potřeby a proto je 

těžké akceptovat, že se potřeby vyvíjejí důsledně hierarchicky. I sám Maslow 

pochybovalo platnosti nějaké přísně uspořádané hierarchie (PuTnstrong, 2007, s. 

224). 

21 



Dalo by se říci, že hierarchie potřeb se zdá být vhodným způsobem jejich 

klasifikace, ale má svoje omezení v pracovním chování. Její primární význam 

spočívá v tom, že objasňuje význam lidských potřeb v podmínkách práce. 

2.1.1.2 Herzbergova teorie 

Další teorií zaměřenou na poznání motivačních příčin je teorie dvou 

faktorů amerického psychologa Fredericka Herzberga. Dvoufaktorový model 

satisfaktorů (motivačních faktorů, motivátorů) a dissatisfaktorů (hygienických 

faktorů) vypracoval Herzberg a jeho kolegové na základě zkoumání zdrojů 

spokojenosti či nespokojenosti s prací u účetních a techniků. Podle odpovědí se 

zjistilo, že se zaměstnanci dají rozdělit do dvou skupin na základě jejich 

spokojenosti s faktory, které je v práci ovlivňují. Tyto skupiny tvoří ony dva 

faktory v Herzbergově modelu: jednu skupinu tvoří satisfaktory či také 

motivátory, protože jsou považovány za činitele motivující jedince k vyššímu 

výkonu a vyššímu úsilí. Druhou skupinu tvoří dissatisfaktory, které charakterizují 

prostředí a slouží k prevenci nespokojenosti se zaměstnáním, ale mají malý vliv na 

pozitivní postoje k práci. Těmto faktorům se říká také hygienické faktory, což 

znamená, že jsou preventivní a souvisejí s prostředím (Armstrong, 2007, s. 227). 

Herzberg upozornil na to, že není možné motivaci zvyšovat pouze 

zlepšováním vnějších podmínek kontextu práce, ale že značný motivační potenciál 

leží především v úpravě podmínek vnitřních - obsahu práce. Herzbergovy 

poznatky se staly základem pro vytvoření systémů obohacování práce 

(Bělohlávek, 1996, s. 177). Jeho poznatky nám také ukazují vztah mezi motivací a 

pracovní spokojeností. 

Také dvoufaktorová teorie byla často napadána. Kritizována byla metoda 

výzkumu, protože se nikdo nepokusil změřit vztah mezi spokojeností a výkonem. 

Další kritikou byl malý a příliš specifický vzorek respondentů a neexistence 

žádného důkazu o tom, že satisfaktory opravdu zlepšují produktivitu (Armstrong, 
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2007, s. 228). Herzberg měl podle Adaira (2004, s. 64) rigidní představu o 

managementu. Nejspíš ho vůbec nenapadlo, že by vedoucí na všech úrovních 

řízení mohli být informováni o potřebách svých podřízených a že by na tyto 

potřeby reagovali. Nezabýval se důležitostí dobrého vedení pro zajištění úspěchu a 

uznání, delegováním odpovědnosti nebo přidělováním podnětných úkolů. 

Přínos této teorie vidím v tom, že klade podniku určitou zodpovědnost za 

pracovní podmínky lidí a jejich spokojenost či nespokojenost. Struktura potřeb 

pracovníků a stav jejich pracovní spokojenosti nebo nespokojenosti mohou být 

významným východiskem pro tvorbu účinné motivační strategie podniku. 

2.1.1.3 Alderferova teorie 

Na podobném principu jako předcházející dvě je založena i teorie Claytona 

Alderfera ze 70. let minulého století. Jeho a Maslowova teorie byly a jsou často 

srovnávány. Alderfer přizpůsobil Maslowovy představy novým poznatkům z 

lidského chování. Jeho teorie je také nazývána ERG (podle písmen anglických 

názvů jednotlivých skupin potřeb, tj. existency - existence, relatedness - vztahy, 

growth - růst (Filleau, Marques - Rippoul, 1999, s. 87). Na rozdíl do Maslowa 

Alderfer popíral hierarchii potřeb. Připustil pouze různý stupeň konkrétnosti 

jednotlivých potřeb. Můžeme říci, že pět Maslowových potřeb redukoval na tři: 

• Potřeby existenční jsou veškeré materiální a fyziologické potřeby. 

• Potřeby vztahové zahrnují veškeré vztahy k lidem, jak nenávist, tak lásku. 

Jejich neuspokojení neznamená nepřátelství, ale spíše emocionální odstup a 

opomíjení jedince. 

• Potřeby růstové znamenají zajištění osobního resp. profesního a 

kvalifikačního růstu a rozvoje. 

(Bělohlávek, 1996, s. 174) 
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Stejně tak jako Maslow Alderfer předpokládá, že potřeby nižšího řádu musí 

být uspokojeny dříve, než se mohou uplatnit další skupiny potřeb vyššího řádu. 

Navíc uvažuje o možnosti, že když jedna z uvažovaných skupin potřeb není pro 

pracovníka dostatečně uspokojena, pak může vést k zesílení naléhavosti potřeby 

druhé. Například neuspokojení potřeby růstu v profesním postupu může mít za 

následek zvýšení naléhavosti společenského uplatnění a sociálních vazeb 

(Bělohlávek, 1996, s. 174). 

2.1.1.4 McClellandova teorie 

Na koncepci tří skupin potřeb je založená také teorie Davida McClellanda. 

McClelland přispěl k motivaci potřeb identifikací tří typů základních potřeb, které 

vymezil jako potřebu sounáležitosti (též oblíbenosti), moci a úspěchu. Uskutečnil 

se svými spolupracovníky rozsáhlý výzkum, který byl zaměřen na testování 

pracovníků z hlediska uvedených potřeb, zejména z hlediska potřeby úspěchu 

(Koontz, Werich, 1993, s. 453). Tato teorie již byla vytvořena konkrétně pro 

specifickou zaměstnaneckou skupinu a v jejím základu můžeme najít snahu 

odpovědět na otázku, zda upřednostňování určité skupiny potřeb předurčuje 

jednotlivce k úspěchu v jeho práci. V této teorii už se nepředpokládá, že by určitá 

skupina potřeb v danou chvíli působila izolovaně a že teprve v případě uspokojení 

jedné skupiny potřeb ("nižších") se vyvolá potřeba jiného ("vyššího") řádu 

(Tureckiová, 2004, s. 60). 

Všechny uvedené teorie zaměřené na obsah mají navzájem mnoho 

společného. Pro praxi je podstatné, že efektivní motivování vyžaduje od manažera 

i schopnost rozpoznat potřeby lidí a odpovídajícím způsobem zajistit jejich 

uspokojení nebo naopak odstranit nežádoucí jevy, které vedou u pracovníků 

k frustraci z jejich neuspokojení. 
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2.1.2 Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu 

Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu soustřeďují pozornost na 

problémy a doporučení k vyvolání, průběhu, usměrňování, udržování i ukončení 

motivačního jednání. Tyto teorie zahrnují řadu rozmanitých postupů. 

Z teorií zaměřených na průběh motivačního procesu JSou v oblasti 

manažerského využití nejčastěji zmiňovány: 

• Vroomova teorie očekávání (expektační teorie), 

• Porterův a Lawlerův rozšířený model teorie očekávání, 

• Adamsova teorie spravedlnosti (teorie ekvity), 

• Skinnerova teorie zesílených vjemů, 

• teorie stanovování cílů - Latham, Locke. 

(Vodáček, Vodáčková, 2006, s. 132) 

2.1.2.1 Vroomova expektační teorie 

Tato teorie vychází z Vroomovy práce "Work and Motivation" (Práce a 

motivace) z roku 1964. Vroom chápe motivaci jako proces závislý na osobní 

volbě člověka. Předpokládal, že průběh procesu motivace je podmíněn 

individuálně založenými osobními preferencemi lidí a subjektivním oceněním 

možnosti dosáhnout cíle těchto preferencí. Zaměstnanec by měl sdílet takové cíle 

a jednání, aby věřil, že právě toto jednání povede k určenému cíli, za který dostane 

slíbenou a očekávanou odměnu. Obrazně můžeme říci, že síla pozitivní nebo 

negativní motivace k určitému jednání je úměrná symbolickému "součinu" 

individuální hodnoty, kterou člověk připisuje očekávanému cíli (výsledku), a 

intenzity víry v úspěšnost tohoto úsilí (Vodáček, Vodáčková, 2006, s. 132 - 133). 
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Čím je cíl pro jednotlivce přitažlivější a s tím, jak roste pravděpodobnost 

jeho dosažení, tím intenzivnější úsilí bude vynaloženo k jeho dosažení. 

Podstatu teorie lze vyjádřit jednoduchou rovnicí: MS = E x V, neboli 

motivační síla, je rovna součinu ohodnoceného očekávání a preference výsledku. 

E (expektance, očekávání) vyjadřuje subjektivní, na předchozí zkušenosti 

založenou pravděpodobnost, že vynaložené úsilí povede k určitému 

(preferovanému) výsledku, V (valence) vyjadřuje subjektivně vnímanou hodnotu, 

kterou jednotlivec přisuzuje konkrétnímu očekávanému výsledku (Tureckiová, 

2004, s. 62). 

V motivačním procesu by měl manažer sledovat, odhadnout a ocenit i 

osobní cíle, pohnutky a zájmy pracovníků i jejich změny. Manažer dosáhne 

motivačního usměrnění nalezením můstku mezi podmínkami uspokojení těchto 

cílů a nároky na realistické záměry. Například výrazná osobní prémie za splnění 

určitého úkolu, které vedení organizace potřebuje, je motivačním můstkem cíle 

zaměstnance dosáhnout určité životní úrovně. 

Je důležité, aby lidé viděli vztah meZI cílem a odměnou a aby tato 

nabídnutá odměna uspokojovala jejich potřeby. Podle uvedeného modelu toto 

bude mít zároveň vliv na výkon pracovníka. 

2.1.2.2 Porterův a Lawlerův rozšířený model teorie očekávání 

Vroomova teorie byla rozvinuta Porterem a Lawlerem (1968) do modelu, 

který na základě Vroomových myšlenek dochází k závěru, že existují dva faktory, 

které determinují úsilí lidí vkládané do jejich práce: 

1. hodnota odměny determinuje jedince do té míry, do jaké uspokojuje jejich 

potřeby jistoty, společenského uznání, autonomie a seberealizace, 
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2. pravděpodobnost, že výsledky závisejí na úsilí tak, jak je vnímáno jedinci -

jinými slovy, jejich očekávání týkající se vztahu mezi úsilím a odměnou. 

(Armstrong, 2007, s.225) 

Čím větší je tedy hodnota nějakého souboru odměn a čím vyšší je 

pravděpodobnost, že získání těchto odměn závisí na úsilí, tím větší úsilí bude za 

dané situace investováno. 

Porter a Lawler ale zdůrazňují, že samotné úsilí nestačí. Pokud má mít za 

následek žádoucí výkon, musí to být efektivní úsilí. Dvě proměnné, které 

ovlivňují splnění úkolu a doplňují úsilí, jsou: 

• schopnost - individuální charakteristiky, jako je inteligence, manuální 

dovednosti, znalosti 

• vnímání role - to, co si jedinec přeje dělat, nebo si myslí, že by měl dělat, 

co si myslí, že je pro organizaci dobré, co špatné. 

(Armstrong, 2007, s. 225) 

Širší využití teorie očekávání lze doporučit pro oblast individuálního 

rozhodování o cílech a prioritách v plnění úkolů, dále pak také při sebemotivaci, 

zejména u manažerů, ale také u dalších zaměstnanců, kteří uvažují o otázkách 

motivace vztažené k výkonu a jeho ocenění (Tureckiová, 2004, s. 64). 

2.1.2.3 Adamsova teorie ekvity 

Teorie spravedlnosti se zabývá tím, jak lidé vnímají, jakým způsobem je 

s nimi zacházeno. Spravedlnost se týká subjektivních pocitů a vždy se jedná o 

porovnávání s ostatními. Podle Adamse existují dvě formy spravedlnosti: 

distributivní spravedlnost, která se týká toho, jak lidé cítí, že jsou odměňováni 

podle svého přínosu a v porovnání s ostatními, a procedurální spravedlnost, která 
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se týká toho, jak vnímají pracovníci postupy, které orgamzace využívá 

v oblastech, jakými jsou například hodnocení pracovníků, povyšování a 

disciplinární řízení (Armstrong, 2007, s. 227). 

Výsledkem je subjektivní dojem spravedlnosti nebo nespravedlnosti. 

Domnívám se, že mohou nastat dvě základní situace, které mohou ovlivnit 

pracovní úsilí, kvalitu pracovního výkonu pracovníka a zároveň také vztahy ve 

skupině. První situací je dojem pracovníka, že je za svou práce nadhodnocen ve 

srovnání s úsilím jiného pracovníka. Je si vědom toho, že jeho přínos k nějakému 

výsledku nebyl tak vysoký jako u druhého. Druhý dojem, mnohem častější, je 

podhodnocení pracovníka. Pracovník za stejné nebo vyšší úsilí byl odměněn hůře 

než ostatní. Pro zajištění spokojenosti všech pracovníků je důležité věnovat velkou 

pozornost spravedlivému a transparentnímu hodnocení a odměňování. 

2.1.2.4 Skinnerova teorie zesílených vjemů 

Teorie zesílených vjemů vznikla koncem šedesátých let 20. století. 

Autorem je americký psycholog B.F. Skinner. Jeho teorie předpokládá, že dřívější 

získané vjemy, dojmy a zkušenosti do značné míry předurčují reakce člověka na 

podobné situace v přítomnosti. Skinner obecně rozlišuje čtyři možné postupy 

motivace: 

1. Prvním postupem je pozitivní motivace, která je založena na podvědomém 

či vědomém vytvoření dojmu kladné zkušenosti. Navádí na opakování 

jednání, za které byl jiný pracovník v minulosti odměněn. Tato zkušenost 

jednoznačně a snadno usměrňuje chování spolupracovníků k cílům, jež 

jsou záměrem motivačního procesu. 

2. Druhým postupem je negativní motivace. Pracovník má zafixován postih, 

který ho stihl za určité chování, a proto se mu snaží vyhnout. 
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3. Třetím postupem je utlumení určité aktivity. Této "demotivace" se 

dosahuje například lhostejností až ignorováním snahy nebo výsledků 

činnosti určitého pracovníka. Aplikace vyžaduje opatrnost a určitý takt při 

provádění. Tento postup by měl být používán jen tehdy, když negativní 

přímé či vedlejší účinky určité aktivity převažují nad očekávanými 

výsledky. 

4. Čtvrtý postup je plně negativní trestání. Jde o přímou snahu vyloučit, 

zabránit či postihnout škodlivé jednání. Důležitá je přiměřenost trestu a 

odhad pravděpodobného následného chování zaměstnance s možností 

ztlumit možnou negativní motivaci a nepřiměřené odvetné chování. 

(Vodáček, Vodáčková, 2006, s. 136) 

2.1.2.5 Teorie stanovování cílů 

Tato teorie vytvořená E. A. Lockem a G. P. Lathamem v roce 1967 

významným způsobem ovlivňuje podnikovou praxi. Lockova a Lathamova teorie 

odpovídá na otázku, jak záměr vyjádřený jako cíl ovlivní chování lidí, respektive 

jednání a pracovní výkon. Podle této teorie správně formulované cíle ovlivňují 

chování, protože usměrňují pozornost, mobilizují úsilí, probouzí v lidech výdrž a 

zlepšují rozvoj strategie. Aby byl cíl dostatečným motivátorem, musí být 

přiměřeně náročný, musí dávat pracovníkovi možnost autonomního plnění tohoto 

cíle, možnost vlastní angažovanosti a také musí být dána zpětná vazba o výkonu 

(Tureckiová, 2004, s. 67). 
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2.1.3 Teorie zaměřené na speciální účely 

K této poslední skupině teorií motivace se přiřazují další specifické teorie, 

vhodné pro rozmanité manažerské aplikace. Patří sem například participace 

zaměstnanců na rozhodování nebo sebemotivace manažerů (Vodáček, Vodáčková, 

2006, s. l37). 

2.1.3.1 Participace zaměstnanců na rozhodování 

Vhodná participace zaměstnanců na rozhodování a s ní spojené systémy 

odměňování mají výrazný motivační vliv na iniciativu ve vnitřní i vnější 

podnikatelské činnosti. Mohou zvyšovat zájem na výkonu a kvalitě práce. K tomu 

by mělo být také přiřazeno podílové odměňování zúčastněných pracovníků závislé 

na dobrých výsledcích, ale také na jejich chybách a jejich důsledcích. Podíl na 

chybách nemá mít charakter negativní motivace. Jakou formou, za jakých 

podmínek bude rozhodování probíhat, je závislé na mnoha činitelích. Jako 

nejdůležitější zmíním např. závažnost řešených problémů pro organizaci, nároky 

na odbornost řešení, vliv na kolektiv, předpoklady variant spoluúčasti z hlediska 

kvality, času, realizace ... (Vodáček, Vodáčková, 2006, s. 138). 

2.1.3.2 Sebemotivace manažerů 

Pro náročnou práci manažera se často zdůrazňuje i potřeba sebemotivace. 

Manažer by měl umět vytvořit motivační podmínky nejen pro spolupracovníky, 

ale také pro sebe. Měl by být schopen vytvořit si takové podmínky, aby měl 

zainteresovaný postoj ke své k práci, k podávání výborného výkonu, k potřebě 

překonávat rizika namáhavé a zodpovědné činnosti (Vodáček, Vodáčková, 2006, 

s. l38). 

30 



3 VZTAH MEZI MOTIVACÍ, SPOKOJENOSTÍ A VÝKONEM 

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují náš postoj k práci. Pocit, zda jsme 

spokojení v práci (s pracovními podmínkami, se sociálními vztahy atd.) nebo 

spokojení s konkrétní prací (s činností, kterou vykonáváme, s náplní práce), je 

v našem životě velice důležitý. Protože nelze úplně oddělit osobní a pracovní 

život, dbá se dnes v přístupech moderního managementu na slaďování rodinného a 

pracovního života, které vede k celkové životní spokojenosti. 

3.1 Pracovní spokojenost 

Pojem pracovní spokojenost hraje v teorii organizace velkou roli. Je však 

spojen s řadou polemik o vztahu pracovní spokojenosti k pracovnímu výkonu. 

Pracovní spokojenost hraje významnou roli také v životě pracovníka. Pracovník 

vnímá, prožívá a vyhodnocuje průběh své pracovní činnosti, podmínky, v nichž se 

odehrává, a výsledky své práce. Má tedy možnost v průběhu profesionálních 

aktivit dosahovat úspěchů a určité míry spokojenosti. Úroveň pracovní 

spokojenosti a nespokojenosti velice ovlivňuje obecnou kvalitu života lidí, 

projeVUje se ve významném vztahu k fyzickému a duševnímu zdraví jedince 

(Štikar, Rymeš, Riegel, Hoskovec, 1996, s. 100). 

Z psychologického hlediska má pracovní činnost (v kontextu tohoto 

tématu) dvě vzájemně spjaté stránky. První, objektivní stránka zahrnuje takové 

projevy pracovního chování, jako jsou výkonnost, efektivita, kvalita výsledků 

pracovní činnosti atd. Subjektivní stránku představuje spokojenost jako odraz 

práce a jejích podmínek, které si každý uvědomuje a třídí individuálně, například 
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očekávání vztahující se k vykonávané činnosti, hodnotová orientace, aspirace atd. 

(Štikar, Rymeš, Riegel, Hoskovec, 1996, s. 100). 

Pojem pracovní spokojenost je obtížně interpretovatelný, není snadné ho 

jednoznačně definovat. Milan Mikuláštík uvádí ve své knize definici Edwina 

Locka z roku 1976. Ten charakterizuje pracovní spokojenost jako" potěšení nebo 

pozitivní emoční stav z pracovní zkušenosti, z hodnocení zaměstnání" 

(Mikuláštík, 2007, s. 147). Toto pojetí se odvolává na různorodost práce, zahrnuje 

také pracovní podmínky, finanční ohodnocení, mezilidské vztahy, možnost 

kariérního růstu, možnost seberealizace a další (Mikuláštík, 2007, s. 147). 

Pro příklad dalšího možného pojetí uvedu definici T. Kollárika, kterou 

uvádí ve své knize Milan Nakonečný, ve které je zřejmá dvojí významová 

odlišnost: 

• V širším smyslu zahrnuje rysy osobnosti pracovníka, vztahující se 

k pracovním podmínkám, tj. spokojenost v práci. 

• V užším smyslu se jedná o spokojenost s prací, tj. nároky na plnění 

pracovních úkolů, také o odměnu za vykonanou práci, o její prestiž atd. 

(Nakonečný,2005,s.111) 

Z této definice je zřejmé, že v širším smyslu má pracovní spokojenost 

vztah k sociálně-psychologickým aspektům, protože jde o charakteristiky 

sociálního klimatu pracovního prostředí (například přátelská atmosféra ve 

skupině, míra integrace jedince s jejími neformálními normami atd.). Zásadní 

otázkou pak je, zda je pracovní spokojenost příčinou nebo důsledkem pracovního 

výkonu (Nakonečný, 2005, s. 111). 
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Pracovní spokojenost má mnoho podob podle toho, v jakých souvislostech 

se vyjadřuje a kdo ji vyjadřuje. U každého člověka je vnímána rozdílně a působí 

na ni mnoho subjektivních jevů a vztahů ke všemu, co člověka obklopuje jak 

v práci, tak mimo ni. 

Pro zajímavost uvedu výzkum, který ukazuje, jak vnímají spokojenost 

s prací zaměstnanci v ČR. V minulém roce si nechala společnost Accor Services 

CZ zpracovat novou studii na téma motivace, loajalita zaměstnanců a jejich 

spokojenost se zaměstnáním. Reprezentativního vzorku se u nás zúčastnilo celkem 

1209 zaměstnanců starších 18 let. Zaměstnanci byli rozdělováni podle pozice a 

firem, celkem bylo 211 manažerů a 998 řadových pracovníků. Z toho bylo 380 

zaměstnanců ze státního sektoru a 829 ze soukromých firem. Z výzkumu 

vyplynulo, např. že v České republice je se svou prací spokojeno celkem 62 % 

dotazovaných, přičemž nejspokojenější z dotazovaných skupin byli manažeři. 

Rozdíly mezi manažery a ostatními pracovníky byly výrazné. Dále se hodnotila 

spokojenost s benefity, s pracovními podmínkami, s pracovní atmosférou, s 

pracovní dobou. I v těchto otázkách se ukázala celkem uspokojující spokojenost 

(Personál, č. 12,2007, s. 25). 

Podle této studie je spokojenost zaměstnanců poměrně vysoká. Tyto údaje 

beru pouze jako orientační. Spolehlivější je podle mě takový průzkum dělat 

pravidelně v každé organizaci. Jedině podle toho mohou být nastaveny správné a 

efektivní motivační nástroje. 

3.2 Stimulační prostředky a jejich vliv na pracovní motivaci 

Jak bylo již uvedeno, motivace představuje pro člověka vnitřní hnací sílu, 

která ho směruje k určitým cílům a ovlivňuje jeho chování. Proto je zřejmé, že 
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existuje rozdíl v postoji k práci mezi pracovníkem s vnitřní motivací a 

pracovníkem bez vnitřní motivace. Pokud dosáhne organizace toho, že pracovník 

ztotožní své cíle s cíli organizace, nastává soulad, který přináší maximální užitek 

pracovníkovi i organizaci. Může se zdát, že se stimulací je to jednodušší. 

K ovlivňování pracovní motivace a výkonnosti by měl manažer využívat 

poznatků o stimulaci. Měl by mít na mysli, že stejný stimul může u různých osob 

vyvolat odlišné jednání a že naopak různými stimuly uplatněnými u různých 

jedinců je může motivovat ke stejnému zamýšlenému účelu. 

Stimuly jsou sice rychlým a účinným opatřením, je ale nutné dát si pozor 

na to, že stimuly působí krátkodoběji. "Stimulace slouží jako celek právě tomu, 

aby pozitivně ovlivnila motivaci, ochotu identifikovat se s cíli podniku" 

(Provazník, Komárková, 2004, s. 10 I). Stimulační prostředky jsou všechny 

podněty působící na pracovníka zvnějšku. Z množství stimulačních prostředků je 

důležité vybrat takové, které budou v dané situaci nejúčinnější. Ne všechny 

podněty mají schopnost motivaci člověka skutečně ovlivnit. Stimulem může být 

v zásadě vše, co je pro pracovníka významné, co může podnik svému zaměstnanci 

nabídnout (Provazník, Komárková, 2004, s. 103). 

Výčet jednotlivých kategorií řadí autoři Provazník, Komárková (2004, s. 

103) podle toho, jak jsou z psychologického hlediska závažné: 

a) Hmotná odměna - stále zůstává základním stimulačním prostředkem. 

Nemusí mít pouze peněžní podobu (plat, mzda, prémie, odměny za vyšší 

výkony atd.), ale v dnešní době jsou velice využívány benefity. V jejich 

rámci můžeme považovat za hmotnou odměnu např. služební auto (a jeho 

využívaní i k soukromým účelům), různé druhy připojištění, příspěvky na 

vzdělávací kurzy, na kulturu, sport, příspěvek na stravování a další. Měla 
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by být jasná vazba mezi vynaloženým úsilím a odměnou. Takové 

odměňování musí být spravedlivé a všem zaměstnancům srozumitelné. 

Motivaci ale nepodpoříme z dlouhodobého hlediska pouze penězi. 

Stále větší důraz ke kladen na nástroje motivace, mezi něž patří benefity 

nad rámec mzdy. Postoj zaměstnanců k poskytovaným benefitům se postupně 

vyvíjí, stejně jako jejich nabídka. Stále větší roli hraje v odměňování možnost 

svobodné volby. Zaměstnanci, kteří dostávají benefity, s nimiž jsou spokojeni, 

dělají firmě dobrou reklamu a tím posilují dojem její úspěšnosti. Je tedy důležité 

znát pohled na benefity očima těch, jimž jsou určeny - očima zaměstnanců (HR 

Forum, č.1, 2008, s. 9). 

b) Obsah práce - stimulující účinek vlastní činnosti nepůsobí na každého 

pracovníka stejně. Obecně lze říci, že pracovní spokojenost ovlivňuje 

taková práce, která člověka baví, je pro něho zajímavá, poskytuje mu 

žádoucí sociální status, je rozmanitá, relativně autonomní. Působí zde 

značně subjektivní hodnocení vykonávané práce, její společenská prestiž 

atd. (Štikar, 1996, s. 104). 

c) Neformální hodnocení - pozitivní povzbuzování je velmi významný 

stimulační nástroj. Neformální hodnocení ovlivňuje jak racionální -

obsahovou rovinu, tak rovinu prožitkovou - emocionální. V rovině 

racionální se jedná o zpětnou vazbu, která by měla být podávána buď 

v průběhu pracovní činnosti, nebo bezprostředně po ní. V rovině 

prožitkové pracovník cítí, že on i jeho práce jsou pro podnik důležití, 

nabývá většího sebevědomí, povzbuzuje se jeho motivace, ochota 

pracovat. 
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d) Atmosféra pracovní skupiny - sociální faktory mají v sobě také silné 

stimulační účinky. Skupina má svoje pravidla, normy, projevy. Vedoucí 

pracovník může její působení ovlivnit, v první řadě tím, že na ní působí 

svojí formální i neformální autoritou. Manažer by měl mezi členy ve 

skupině vytvořit vztah důvěry, včas řešit a tlumit konflikty a problémy, 

podávat jejím členům zpětnou vazbu, podporovat skupinu atd. Jednotliví 

členové se musí vzájemně respektovat, včas formulovat skupinové cíle, 

kooperovat. 

e) Pracovní podmínky a režim práce - podle Herzbergovy dvoufaktorové 

teorie patří pracovní podmínky do hygienických faktorů, které sice samy 

nedokážou vyvolat pracovní spokojenost, ale pokud jsou dlouhodobě 

nepříznivé, mohou vyvolat nespokojenost. Proto je třeba v zájmu podniku 

vytvářet takové pracovní podmínky, které by zlepšovaly prostředí pro 

zlepšení pracovního výkonu, vztahy mezi zaměstnanci a podnikem. 

Nezájem podniku o pracovní podmínky může vést ke stížnostem 

zaměstnanců, následné nespokojenosti a snížení motivace k práci. 

Nezájem vedení podniku o pracovní podmínky působí vždy 

destimulačně, a to i v případech, kdy jsou hmotné odměny vysoké. 

f) Identifikace s prací, profesí a podnikem - nejdůležitějším obecným 

motivační faktorem pracovního jednání člověka je jeho postoj k práci. 

Optimální postoj k práci vyjadřuje pojem "identifikace s prací". Znamená 

to, že člověk práci přijal jako nedílnou součást svého života. Identifikace 

s profesí záleží na schopnosti člověka správně si zvolit svoji profesi, ale 

také na schopnosti umět se vyrovnat s rozdílem mezi původní představou 

a realitou. Identifikace s podnikem znamená, že pracovník přijme cíle 

podniku za své. Podnik, se kterým se pracovník může takto identifikovat, 

je komplexem pozitivních stimulů. Pokud nastane identifikace se všemi 
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třemi jevy, vede to k tomu, že jeho pracovní výkon 1 motivace jsou 

dlouhodobě vysoké. 

g) Externí stimulační faktory - mezi externí stimulační faktory patří takové, 

které nesouvisí přímo s podnikovým prostředím. Jedná se např. image 

podniku, jeho celospolečenské uznání, jeho pověst a prestiž. Dalšími 

faktory jsou např. makroekonomická situace a politická situace. 

Důležitým stimulačním faktorem je mikroklima rodinného prostředí a 

rodinných vztahů. Vzájemná očekávání úspěchu od rodiny a přátel může 

mít vysoký stimulační účinek. Stejně tak projevená nedůvěra v pracovní 

úspěchy může mít negativní vliv na pracovníka. 

Předcházející výčet bych doplnila o další stimulační a motivační nástroje. 

Zařadila bych sem např. také příležitost učit se a růst, větší odpovědnost a 

samostatnost, sebenaplnění, účast na rozhodování, pocit, že jsem hodnotným 

členem týmu, možnost povýšení a kariérního postupu, které mají také velký 

stimulační vliv. 

F. Herzberg píše ve své knize The Motivation To Work (1967, s. 45-46), 

že příležitost k postupu v hierarchii organizace nebo možnost změnit status a 

pozici v rámci organizace je také rozhodujícím motivačním a stimulačním 

faktorem. Samozřejmě ale záleží také na schopnostech pracovníka, zda budou pro 

postup dostačující. Společně s povýšením také práce samotná a zodpovědnost jsou 

podle něho hlavními zdroji pozitivních postojů k práci. 

Například Bělohlávek uvádí, že: "využití různých typů motivačních 

nástrojů je určováno jak organizační kulturou, tak individuálním přístupem 

jednotlivých manažerů" (Bělohlávek, Košt'an, Šuleř, 2006, s. 548). Mezi 

významné motivační nástroje řadí kromě mzdy (platu) také připojištění, jako jeden 

z finančních nástrojů, který zvyšuje pracovníkovu jistotu, zaměstnanecké výhody 
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(benefity), pracovní smlouvu, kariéru a postavení, pochvalu a uznání, kritiku, 

postih, který následuje po kritice a vede k posílení účinnosti kritiky, osobní rozvoj, 

pracovní prostředí, mezilidské vztahy a perspektivu organizace (Bělohlávek, 

Košťan, Šuleř, 2006, s. 548 - 549). 

Ze všech přístupů v této oblasti vyplývá, že neexistuje žádný univerzální 

faktor spokojenosti nebo nespokojenosti, který by ovlivňoval motivaci jednotným 

způsobem. Celková spokojenost se všemi faktory se dnes zdá být nejdůležitější. I 

přes mnohá doporučení nesmíme zapomenout na faktory působící zvenku, které 

mohou stimulační proces negativně ovlivnit. Neubráníme se nepředpokládaným 

změnám nebo situacím, na které je nutné reagovat hned bez ohledu na spokojenost 

zaměstnanců. Mezi takové faktory bych zařadila například vyvíjející se situaci na 

trhu práce, výsledky organizace, na které se musí pružně reagovat nebo 

legislativní opatření. Tyto faktory často nutí manažery, aby jim své nástroje 

přizpůsobovali, místo toho, aby je přizpůsobovali potřebám svých pracovníků. 

Problematika pracovní spokojenosti se v současné době stala důležitou 

oblastí řídící práce, protože věcné pochopení vztahu člověka k práci má 

rozhodující význam při snaze porozumět jednání pracovníka a snaze toto jednání 

ovlivnit. Závěrem mohu říct, že pouze dobrá znalost podmínek spokojenosti 

pracovníků v podniku a podmínek vnějších umožňuje vedoucím pracovníkům 

správně nastavit efektivní stimulační prostředky a komplexní přístup 

k podnikovému motivačnímu programu. 

3.3 Výkon, motivace a pracovní spokojenost 

Ke každému pracovnímu úkolu zaujímá zaměstnanec určitý vztah. To se 

projevuje v přístupu ke konkrétním pracovním úkolům i k pracovním činnostem 
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jako celku. Z toho vyplývá, že motivace pracovního jednání úzce souvisí 

s výkonností člověka. Motivace však není jediným faktorem, který výkon 

ovlivňuje. 

Je prokazatelné, že lidé s příznivější motivací pracují usilovněji a podávají 

vyšší výkon, než lidé s nepříznivou motivací. "Avšak poměrně rozšířený názor, že 

čím je motiv silnější, tím je výkon, ať už fyzický nebo mentální, vyšší i lepší, v 

plné míře neplatí" (Nakonečný, 1992, s. 118). 

Autoři Bedrnová a Nový (1998, s. 235) v této souvislosti potvrzují, že příliš 

velká motivovanost přináší vysokou míru vnitřního psychického napětí a tím 

oslabuje aktuální vnitřní předpoklady výkonu. Celkově se tedy výkon snižuje. 

Stejné jsou i důsledky příliš nízké motivace. Když člověk nechce, úkoly se 

zpravidla nedaří a výsledek jeho činnosti nebývá uspokojivý. Optimální úroveň 

motivace se podle jmenovaných autorů liší i v závislosti na obtížnosti úkolu. Pro 

náročnější úkoly se jako optimální jeví nižší úroveň motivovanosti, naopak pro 

snadnější úkoly je optimální vysoká motivovanost. Platí tedy, že žádoucí úroveň 

výkonu musí být podmíněna optimální úrovní motivace. 

Faktorů, které ovlivňují žádoucí výkon, je mnoho. Jsou to především 

vnitřní podmínky člověka - schopnosti, dovednosti, ale působí zde také vnější 

podmínky, jako jsou například fyzikální pracovní podmínky, organizace práce, 

technologie atd. (Provazník, Komárková, 2004, s. 81). 

Výkon jednotlivých pracovníků úzce souvisí s jejich pracovní spokojeností. 

Tento pojem zahrnuje v podstatě všechny projevy pracovníka ve vztahu 

k vykonávané práci, k pracovnímu zařazení a profesi, pracovním podmínkám, 

kolektivu i podniku jako celku (Růžička, 1995, s. 111). 

39 



Podle Annstronga (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 být nutně spokojeným pracovníkem. Lidé jsou 

motivováni k tomu, aby dosahovali určitých cílů, a budou spokojeni, když těchto 

cílů dosáhnou zlepšeným výkonem. Zlepšení výkonu lze dosáhnout, 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. 

Pokud podnik uvažuje o výkonnosti svých zaměstnanců, měl by mít na 

mysli, že samotná motivace k vysokému výkonu nestačí. Výkon je ovlivňován 

řadou vnitřních i vnějších faktorů. Např. pracovní nástroje, podnikové procesy, 

nebo vnitřní hodnoty, přesvědčení, znalosti. Proto je třeba zaměřit se na to, aby při 

nastavování výkonových norem byly tyto faktory zohledněny. 
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4 MOTIVAČNÍ PROGRAM PODNIKU 

V řízení organizace musí být věnována pozornost vedení lidí, a to nejen 

jednotlivců, ale i pracovních skupin. Dále by měla být zaměřena pozornost na 

hodnocení a odměňování zaměstnanců, upevňování jejich vztahu k práci, 

podněcování aktivity, udržování stability kolektivu atd. Všechny tyto otázky se 

týkají především výkonnosti zaměstnanců. Nabízí se otázka jak, jakými 

prostředky může organizace docílit upevnění těchto jevů? Soustavné řešení těchto 

otázek umožňuje organizaci motivační program podniku. 

Motivační program vyrůstá z úsilí dosáhnout toho, aby všechny formy 

vědomého působení na zaměstnance, pracovní skupiny a celý zaměstnanecký 

kolektiv tvořily jednotný celek a aby odpovídaly konkrétnímu profilu a úkolům 

organizace. Motivační program je zaměřen na optimální využití pracovní síly při 

plnění úkolů v rámci organizace a zároveň na optimální uspokojování a rozvoj 

osobnosti člověka v pracovním procesu (Mayerová 1997, s. 107). 

Konkrétně si lze představit motivační program jako vnitropodnikový 

dokument (normu, soubor zásad a pravidel jednání) zahrnující souhrn pokud 

možno všech skutečností, které určitým způsobem ovlivňují a stimulují 

zaměstnance k výkonu v souladu s obchodními, ekonomickými a jinými záměry 

organizace (Mayerová, 1996, 109). 

Motivační program nemusí být ve společnosti zakotven pouze jako 

dokument, ale může být zahrnut ve více dokumentech, např. v podnikových 

směrnicích, metodických pokynech. Záleží na každé společnosti, jaký význam 

motivačnímu programu přikládá a jak jej bude prezentovat. Motivační program je 
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jedním z možných nástrojů jak systematicky působit na lidi v oblasti pracovní 

motivace. Jeho prvotním posláním je dosažení žádoucí pracovní motivace a z ní 

plynoucí optimální přístup zaměstnanců k práci, a to ve všech aspektech, které 

jsou z hlediska podniku aktuální. 

4.1 Východiska pro vytvoření motivačního programu 

Funkcí motivačního programu je vytvářet na úrovni podniku takové 

podmínky, které budou podporovat optimální pracovní motivaci všech pracovníků 

podniku. Cílem je zabezpečení jednoho z nejvýznamnějších předpokladů 

efektivnosti činnosti celého podniku. Má-li být dosaženo základního cíle -

efektivního fungování podniku skutečně účinně, pak tvorbě motivačního 

programu musí předcházet kvalifikovaný rozbor ( analýza) zaměřený na 

identifikaci možných kritických míst v podnikové činnosti (Provazník, 

Komárková, 2004, s. 123). "V konkrétní podobě motivační program představuje 

předcházejícím rozborem podložený a k naplňování podnikových potřeb a cílů 

zaměřený soubor pravidel, opatření a postupů, jejichž primárním posláním je 

dosažení žádoucí pracovní motivace a z ní plynoucího optimálního přístupu 

pracovníků podniku k práci, a to ve všech těch aspektech, které jsou z hlediska 

podniku aktuálně či trvale významné" (Provazník, Komárková, 2004, s. 121). 

Před samotnou tvorbou programu musí předcházet poznání všech 

skutečností, které mají podstatný vliv na fungování podniku, výkonnost 

zaměstnanců, ochotu pracovat a další. Toto poznání umožňuje shromáždění a 

rozbor souboru sociálně ekonomických informací, k nimž patří především: 

• informace o technických, technologických a organizačních podmínkách 

práce, 
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• informace o sociálně - demografických a profesně kvalifikačních, resp. i 

individuálně specifických charakteristikách pracovníků podniku, 

• informace o charakteristikách pracovního prostředí, o pracovních 

podmínkách, o sociální vybavenosti pracovišť apod., 

• informace o uplatňovaném systému hodnocení a odměňování pracovníků, 

• informace o uplatňovaných způsobech řízení a vedení pracovníků, 

• informace o uplatňovaném systému sociální péče v podniku, 

• informace o uplatňovaném systému personálního řízení a vlastní personální 

práce v podniku, 

• atd. 

(Bedrnová,~ový, 1998,s. 284) 

4.2 Obsah motivačního programu 

Motivační program má především vyjadřovat politiku organizace v oblasti 

odměňování a hodnocení zaměstnanců, úpravy pracovního prostředí, hygieny, 

bezpečnosti práce, sociální a zdravotní péče zaměstnanců. Zahrnuje také politiku 

organizace v oblasti stabilizace zaměstnanců. 

Motivační program podniku by měl zahrnovat všechny skutečnosti, které 

JSou z hlediska pracovníka důležité. Podle Mayerové (1997, s. 112) jsou to 

následující skutečnosti: 

a) vymezení ekonomického a společenského postavení organizace, a to se 

zřetelem kjejí historii, současnému profilu i perspektivám. Významná je 

věcná prezentace dosahovaných výsledků a rovněž informace o celkové 

hospodářské úloze organizace a jejím podílu na mezinárodní spolupráci; 
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b) zařazení, uplatnění a perspektivy zaměstnanců v organizaci. Tato oblast 

zahrnuje koncepci i konkrétní postupy organizace pro výběr, přijímání a 

rozmísťování, ale také propouštění pracovníků. Dále je dobré stanovit 

kariéru pracovníka, možnosti jeho profesního růstu a zapojení se do aktivit 

rozvoje společnosti. 

c) zajištění podmínek pro optimální využití pracovníků. Tato oblast zahrnuje 

postupy, které se týkají např. pracovního režimu, odměňování a hodnocení 

pracovníků. 

d) zajišťování připravenosti organizace zvládat změny; 

e) vymezení zdravotní, sociální, kulturní péče organizace o zaměstnance; 

f) vymezení vztahu mezi zaměstnanci, pracovními skupinami a organizací. 

Součástí motivačního programu podle J. Stýbla (1992, s. 46) může být: 

• vytvoření komplexních podmínek práce a pracovního prostředí; 

• komplexní formulace cílů a jim odpovídajících metod a prostředků řízení 

práce; 

• pojetí způsobu ovlivňování pracovního jednání a chování pracovníků 

k dosažení stanovených cílů; 

• plán (harmonogram) postupného vytváření podmínek pro realizaci 

programu. 
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4.3 Příprava, tvorba a realizace motivačního programu 

Vlastní postup přípravy, tvorby a realizace motivačního programu Je 

možné rozčlenit do následujících základních fází či kroků: 

• Analýza motivační struktury (motivačního profilu) pracovníků podniku a 

vyhodnocení povahy jejich spokojenosti s podnikovými skutečnostmi. Tato 

základní fáze přípravy motivačního programu vede k identifikaci kritických 

míst v oblasti motivace pracovního jednání pracovníků. 

• Stanovení krátkodobých i perspektivních cílů motivačního programu, tj. 

určení oblastí, na které je třeba působení motivačního programu především 

zaměřit. 

• Zpracování charakteristiky současné výkonnosti pracovníků ve vymezené 

oblasti a stanovení její žádoucí cílové úrovně. 

• Vymezení potenciálních stimulačních prostředků ve vztahu 

k předpokládanému zaměření motivačního programu. Smysl této činnosti 

spočívá v ujasnění možností stimulace žádoucích forem pracovního jednání 

a vytvoření možnosti optimálního výběru konkrétních forem stimulace. 

• Výběr konkrétních forem a postupů stimulace pracovního jednání a 

stanovení konkrétních podmínek jejich uplatňování. Vymezení těchto 

podmínek je jednou ze součástí tohoto kroku tvorby motivačního 

programu. 

• Vlastní sestavení motivačního programu ve formě podnikového 

dokumentu. 

• Seznámení všech pracovníků s přijatým motivačním programem. Autoři 

považují tento krok za jeden z nejvýznamnějších. Vědomí pracovníků, že 

v tomto ohledu pro ně organizace něco dělá, má pozitivní vliv na jejich 

spokojenost a na jejich pracovní jednání. Jako účelné se doporučuje 
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publikovat motivační program ve formě podnikové brožurky, která je 

přístupná všem zaměstnancům včetně nových zaměstnanců. 

(Bedrnová,~ový, 1998,s. 285) 

Motivační programy mohou být velmi účinnými prostředky zvyšování 

úrovně řízení. ~elze je však představovat jako pouhé soubory opatření. Kromě 

nezbytného nahlížení na celý systém organizační strategie a cílů podniku se musí 

přihlížet k psychologickým a sociálním požadavkům účinného ovlivňování 

lidského jednání a chování v pracovním procesu (Stýblo, 1992, s. 52). 

~ení důležité pouze seznámit pracovníky s motivačním programem, ale 

také dohlížet na jeho uplatňování. Je vhodné nastavit kontrolní nástroje, určené 

pro sledování uplatňování motivačního programu. Protože v organizaci mohou 

nastat mnohé změny (technologické, personální), je potřeba motivační program 

v pravidelných časových intervalech znovu vyhodnocovat a podle aktuální 

potřeby upravovat. Je tedy zřejmé, že motivační program musí vždy vycházet 

z konkrétní situace a potřeb konkrétního podniku. ~elze vytvořit jeden modelový 

motivační program. Obecně ale platí, že vytvoření a realizace motivačního 

programu v podniku přispívá nejenom k podpoře motivace lidí, ale současně také 

k celkové prosperitě podniku, výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců. 
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5 PRlKLAD MOTIV ACNIHO PROGRAMU PODNIKU 

Pro ukázku motivačního programu Jsem si vybrala společnost České 

aerolinie (dále jen ČSA). Ty prošly v nedávné době obdobím několik změn. Aby 

se tyto změny tolik nedotkly zaměstnanců, musí společnost vynaložit nemalé úsilí 

v péči o motivaci a spokojenost zaměstnanců. 

5.1 Představení společnosti - ČSA Czech airlines, společenské postavení 

České aerolinie a.s. jako vlajkový dopravce České republiky zajišťují 

spojení z hlavního města Prahy do většiny hlavních měst Evropy a do 

významných bodů v Severní Americe, stejně jako do řady destinací na Blízkém 

východě a v severní Africe. Díky více než osmdesátiletým zkušenostem v letecké 

přepravě jsou České aerolinie vyhledávaným poskytovatelem služeb i pro jiné 

letecké společnosti. 

Základní oblastí podnikání Českých aerolinií je přeprava cestujících na 

pravidelných linkách. Společnost nabízí spoje do 104 destinací v 44 zemích světa 

a svým zákazníkům tak umožňuje rychlé a pohodlné spojení do významných 

obchodních a politických center. 

Spolu se zajišťováním kvalitní přepravy na pravidelných linkách nabízejí 

České aerolinie cestovním kancelářím a dalším smluvním partnerům také 

nepravidelné charterové spoje do neobvyklých destinací. Po celý rok tak směřují 

letadla Českých aerolinií do hlavních mezinárodních turistických center, aby na 

dovolenou dopravila tisíce turistů. 

České aerolinie zajišťují také leteckou nákladní přepravu. Disponují jedním 

z nejmodernějších cargo terminálů ve střední Evropě . Kromě přepravy osob a 
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nákladu zajišt'ují České aerolinie i odbavení cestujících a letadel. Díky 

špičkovému vybavení a zkušenému personálu odbavují každoročně zhruba 60% 

všech cestujících na letišti Praha - Ruzyně nejen na vlastní linky, ale i na lety 

dalších společností. 

Velkou pozornost věnuje společnost také technické údržbě letadel. Kromě 

údržby vlastní flotily zajišťuje pravidelný certifikovaný servis i pro řadu 

významných mezinárodních leteckých dopravců. 

Z dlouholetých zkušeností profitují České aerolinie i v oblasti výcviku 

posádek. Ve výcvikovém centru na letišti Ruzyně - Jih společnost organizuje 

specializovaný výcvik vlastních posádek i posádek jiných leteckých společností 

(Výroční zpráva ČSA, 2006). 

ČSA zaměstnávaly v loňském roce přibližně 4700 zaměstnanců, z toho 41 

% žen. Věkový průměr zaměstnanců byl 38 let. V roce 2007 získala společnost 

několik významných ocenění. Například nejžádanější zaměstnavatel - 3. místo 

v České republice a zvláštní ocenění v rámci soutěže o firmu s nejlepšími rovnými 

příležitostmi. 

5.2 Strategie společnosti 

Strategie společnosti ČSA Je stěžejním pilířem pro zajišťování cílů 

organizace a zároveň pilířem pro práci s lidmi. Jmenuje se OK 2006 - 2008 a 

má podtituly: 

• OK pro klienty 

• OK pro zaměstnance 

• OK pro vlastníky 
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Strategie OK 2006 - 2008 byla schválena v červnu roku 2006. Jejím 

hlavním cílem je stabilizace společnosti a hrazení ztráty z minulých let. 

Hlavní zásady Strategie Českých aerolinií jsou: 

• vycházíme z pochopení konkurenčního prostředí, 

• zajistíme jasnou nákladovou výhodu oproti tradičním konkurentům, 

• zajistíme vysoký podíl Českých aerolinií na domácím trhu, 

• nejsme velcí, a to bude naše konkurenční výhoda, 

• vyřešíme základní problémy v organizaci, 

• tvoříme jasnou vizi budoucnosti, která získá zaměstnance a investory, 

Strategie OK 2006 - 2008 je založena na čtyřech základních pilířích: 

OK 04 

OK 01 - dosažení vyšších výnosů za lepší služby. 

OK 02 - vytvoření efektivního, jednoduššího provozního modelu. 

OK 03 - zajištění finanční stability. 

OK 04 - vytvoření vysoce výkonné organizace. 

Tato strategie se týká především práce s lidmi. Považuji za vhodné uvést 

její charakteristiky, které odrážejí výsledky jejího působení z minulého období: 

• snížil se počet zaměstnanců o 10 %, 

• snížil se počet manažerů o 35 %, 

• vytvořen motivační a odměňovací systém pro manažery, 

• vytvořen motivační a odměňovací systém pro obchodníky. 
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5.3 Útvar lidských zdrojů v ČSA 

Úsek lidských zdrojů je v ČSA z organizačního hlediska rozčleněn do 3 

útvarů: 

• Personální politika 

• Mzdová politika a benefity 

• Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů (dále jen LZ) 

Celý úsek personalistiky ( a komunikace) čítá zhruba 60 lidí včetně 

zaměstnanců výcvikového střediska. Samotný úsek lidské zdroje je tvořen cca 40 

osobami. Celý úsek se člení na útvary: Personální politika (Systemizace a 

metodika LZ, Personální . a mzdová agenda, Výběr a personální rozvoj LZ), 

Mzdová politika a benefity (Metodika a controlling odměňování LZ, Benefity a 

péče o LZ), Vzdělávání a rozvoj LZ (Výcvikové systémy, Výcvik provozního 

personálu, Výcvik technického personálu, Speciální výcvikové programy). 

5.4 Motivační program společnosti ČSA 

o motivačním programu jsem kromě ředitelky personální politiky, hovořila 

také se specialistkou z oddělení Benefity a péče o lidské zdroje. 

Motivační program společnosti netvoří jeden ucelený dokument, ale je 

zahrnut v několika dokumentech společnosti pro práci s lidmi. Těmi 

nejdůležitějšími jsou kolektivní smlouvy, dílčí předpisy a metodické pokyny. 

Každý zaměstnanec má možnost se seznámit s motivačním programem 

a personálními záležitostmi na firemním intranetu. Přístup na počítač je umožněn 

každému, každý zaměstnanec má svůj login. Pro zjednodušení a snadnější 

komunikaci jsou informace personálního oddělení také tištěny a vyvěšovány na 
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nástěnkách. Každý tak může mít přehled o aktuálním dění v tomto úseku. 

Nejčastějšími záležitostmi, které zaměstnance zajímají, jsou odměňování a 

benefity, které tvoří jednu z hlavních komponent motivačního programu 

společnosti. 

Hlavními zdroji při sestavování motivačního programu byly kolektivní 

smlouvy, průzkum hodnot a spokojenosti zaměstnanců, podněty samotného 

managementu, legislativní záležitosti, trh a celkové výsledky firmy za mi.{lulá 

období. 

5.4.1 Průzkum hodnot a postojů zaměstnanců 

Aby personální útvar zjistil, jaké jsou postoje zaměstnanců, jaké vyznávají 

hodnoty, jaké jsou motivátory kjejich práci a jak jsou spokojeni, nechal si od 

externí firmy vypracovat dotazník na míru. Dílčím cílem průzkumu bylo zjistit, co 

zaměstnance trápí, jaké jsou podle nich nedostatky v řízení a vedení lidí. 

Průzkum dostal příznačný název LAKMUS (loajalita, aktivita, 

komunikace, motivace, ukazatele, spolupráce). Samotnému sběru předcházela 

měsíční kampaň. Informace o chystaných dotaznících se objevily ve firemním 

časopise, velektronické verzi, na nástěnkách a byly také prezentovány 

jednotlivými manažery na poradách a setkáních se zaměstnanci. To celé probíhalo 

v češtině i v angličtině, aby i zahraniční pracovníci dostali šanci se do průzkumu 

zapojit. Dotazníky byly anonymní, dobrovolné. Celé realizaci předcházely otázky, 

jak nejlépe předejít rizikům. V ČSA počítali s tím, že ne všichni dotazník vyplní, 

že ne všichni pochopí formulaci všech otázek atd. Dotazník byl tedy zadán tak, 

aby mu všichni porozuměli a aby zajistil jejich anonymitu. Data se sbírala 

přibližně 14 dnů prostřednictvím sběrných uren, které byly rozmístěny na všech 

pracovištích ve společnosti. Po zveřejnění výsledků měla společnost podnětné 

51 



informace od svých zaměstnanců, na kterých začala stavět svůj motivační 

program. Mezi výstupními informacemi se objevily např. informace o 

nespokojenosti s odměňováním, s komunikací, způsobem práce nadřízených. 

Útvar lidských zdrojů mohl začít zpracovávat tyto užitečné informace a připravit 

opatření k odstranění zjištěných nedostatků. V rámci nového programu se objevilo 

např. nastavení motivačního programu pro vybrané profesní skupiny, připravit 

nový systém hodnocení zaměstnanců, zlepšit komunikační kanál (informace 

zpřehlednit, zestručnit, aby byly zaměstnanci lépe přijímány), konat pravidelná 

setkání se zaměstnanci, zajistit opatření podporující spolupráci a další. 

5.4.1.1 Dotazník spokojenosti 

Dotazník v tištěné podobě byl rozdělen na dvě části. V první části byly 

otázky směrovány na postoje a názory zaměstnanců, které souvisí s jejich 

spokojeností a s utvářením vztahu ke společnosti, ve které pracují. Ve druhé části 

byly otázky 2jišťující trochu odlišným způsobem to, jak vnímají zaměstnanci 

některé faktory, které ovlivňují firemní kulturu. 

Na závěr celého dotazníku vyplňovali zaměstnanci statistické údaje týkající 

se jejich pohlaví, postavení v řídící struktuře společnosti, profesní skupiny, 

přímého kontaktu se zákazníky, dosaženého vzdělání, délky zaměstnání v ČSA, 

věku atd. Ukázka otázek z dotazníku je k nalezení v příloze A. 

Celkový přínos hodnocení hodnotí vedení personálního útvaru kladně. 

Podařilo se odhalit různé nedostatky, jejichž zjištění napomohlo novému utváření 

programu a efektivnější práci manažerů. 
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5.4.2 Obsah motivačního programu ČSA 

Motivační program ČSA se obsahově dělí na několik částí. Stěžejní 

rozdělení vidím podle forem motivace. První formou je finanční motivace, druhou 

nefinanční motivace. Do prvního směru řadí v ČSA např. plat, odměny a benefity. 

Do nefinanční např. pracovní podmínky, osobní rozvoj, styl vedení, komunikaci a 

firemní kulturu. 

5.4.2.1 Finanční motivace 

Důležitá vlastnost celého systému odměňování je jeho transparentnost. 

Zaměstnanci musí znát své možnosti, na které benefity mají nárok, jak o ně 

mohou požádat, které jsou automatické atd. I tento prostý fakt, na který se často 

zapomíná, posiluje motivaci zaměstnanců. 

Podle způsobu odměňování se zaměstnanci dělí na dvě základní skupiny. 

Zaměstnanci zařazení do tarifních mezd a zaměstnanci, se kterými byla sjednána 

smlouva o mzdě. Zaměstnanci zařazení do tarifních mezd mají nastavenou 5 % 

variabilní složku. Variabilní složka je nenárokovou složkou mzdy a její výše by 

měla být zaměstnanci měsíčně přiznávána v závislosti na výkonu. Toto procento 

je však z pohledu motivace příliš nízké a dalším z problémů je, že zaměstnanci 

s tím často počítají jako s automatickou složkou jejich mzdy. 

Smluvní mzda se skládá ze základní mzdy a z bonusu, který se pohybuje od 

15 % do 40 %. Bonus je vyplácen zpravidla ročně v závislosti na plnění KPI 

(klíčové ukazatele výkonnosti, které jsou stanoveny zaměstnancům) a v závislosti 

na hospodářském výsledku. Podmínky smluvní mzdy jsou zakotveny ve smlouvě 

o mzdě. Benefity tvoří při odměňování ve společnosti důležitou úlohu. 

Zaměstnanci mají z čeho vybírat. Z nejžádanějších benefitů bych uvedla např. 

penzijní připojištění, příspěvek na rekreaci, týden dovolené navíc, zajištěné 
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stravování. Některé benefity jsou specifické přímo pro leteckou společnost, mezi 

ně patří např. zaměstnanecké letenky, pojištění ztráty licence, přípěvek na čištění 

oděvu atd. Výčet nejžádanějších benefitů jsem znázornila v příloze B. 

5.4.2.2 Nefinanční motivace 

Okruh nefinanční motivace v ČSA tvoří soubor několika faktorů, které 

vysoce ovlivňují kvalitu pracovního procesu, proto je třeba jim věnovat pozornost. 

• Nefinanční motivace - pracovní podmínky 

Nefinanční motivaci tvoří takové pracovní podmínky jako např. pracovní 

doba, dovolená (zvýšená o týden nad rámec Zákoníku práce), pracovní volno, 

organizace práce. 

Nejen rodiče na mateřské dovolené uvítají možnost individuálního plánu 

pracovní doby. Pracovní doba činí v ČSA 37,5 hodiny týdně. Existují zde 

zkrácené úvazky např. poloviční i tříčtvrteční úvazky. Kratší pracovní dobu má 

cca 250 zaměstnanců. Také práce z domova není výjimkou, od ledna tohoto roku 

ji využívá 5 zaměstnanců z ekonomického oddělení. 

Každý zaměstnanec může získat až 10 dnů pracovního volna za rok. Z toho 

5 dnů je s náhradou mzdy - 5 dní s náhradou mzdy za kalendáfuí rok pro osamělé 

zaměstnance pečující o dítě mladší 10 let, 1 den s náhradou mzdy manželovi, 

druhovi při narození dítěte, I den bez náhrady mzdy nad rozsah Zákoníku práce 

při stěhování, svatbě, 10 dní s náhradou mzdy v případě živelné pohromy. 
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• Nefinanční motivace - Osobní rozvoj 

Důležitou součástí nefinanční motivace je osobní rozvoj zaměstnanců a 

možnost dalšího vzdělávání. Tento motivační nástroj je vnímán velmi pozitivně, 

především u zaměstnanců středního a vyššího managementu. 

Systém vzdělávání je rozdělen do 2 základních skupin: 

• povinný výcvik (předpisové požadavky), 

• volitelný (dle potřeb zaměstnance). 

Podle typů vzdělávání: 

• vstupní výcvik, 

• profesní výcvik, 

• rozvojové programy (prodejní a manažerské dovednosti ... ), 

• studium při zaměstnání. 

Každý zaměstnanec musí projít profesním výcvikem. Školení probíhá jak 

v České republice, tak v zahraničí. Každý zaměstnanec má možnost vybrat si kurz 

nebo školení podle své preference. Potřeby vzdělávání jsou součástí popisů 

pracovních míst a výcvikových programů. Výcvikové programy obsahují přesný 

rozsah výcviku, jeho periodicitu a formu ověřování znalostí (ústní zkouška, 

písemný test. .. ). Výcvikové programy jsou z větší části schvalovány Úřadem pro 

civilní letectví. 

ČSA mají svá vlastní výcviková zařízení a převážná část výcviku je 

zajišťována interním způsobem tj. s využitím interních lektorů z řad zaměstnanců 

ČSA. Externí firmy jsou využívány pouze pro speciální typy výcviku, např. 
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v oblasti IT, měkkých dovedností atd. Zaměstnanec může také zažádat o volno, 

když studuje při zaměstnání. 

Jazykové kurzy jsou dobrovolné a zaměstnavatel může poskytnout až 50 % 

spoluúčast hrazení. 

Jazykové kurzy jsou rozděleny do 2 skupin: 

• profesní jazyk např. technická angličtina, probíhají v pracovní době a jsou 

plně hrazeny ČSA, 

• obecný jazyk (probíhají mimo pracovní dobu a zaměstnanci se podílí na 

nákladech 50 %). 

Protože se ve společnosti v minulosti neosvědčil systém personálních 

rezerv, nemají všichni zaměstnanci striktně dané kariérní plány. Na všech pozicích 

ani postup není možný, naopak např. u pilotů je postup dán návaznými výcviky. 

Pokud se uvolní pozice, výběrové řízení probíhá vždy jako interní, nebo 

jako interní a externí současně. Cílem je dát zaměstnancům příležitost pracovat na 

svém kariérním růstu. Stávající zaměstnanci mají tedy přednost před externími. 

V případě, že je kandidát vybrán z interních zdrojů, existuje povinnost vedoucího 

uvolnit tohoto zaměstnance nejpozději do 2 měsíců. 

• Nefinanční motivace - styl vedení 

Přístup manažerů k vedení a řízení lidí je důležitý. Velmi důležité pro 

motivaci lidí je pravidelné hodnocení a zpětná vazba. Hodnocení probíhá již 

během zkušební doby, resp. před jejím uplynutím. Průběžné měsíční hodnocení 

slouží k přiznání výše variabilní složky a získání podkladů pro pravidelné 
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roční/půlroční hodnocení. Pravidelné roční/půlroční hodnocení rozhoduje o výši 

přiznaného bonusu, nastavení osobního rozvoje. 

Jednou za rok probíhá hodnocení výkonu a osobní ohodnocení, které má 

také vliv na peněžní odměny. 

Hodnocení je rozděleno do 6 stupňů - 1. - 2. st. Low Performers, 3. - 4. st. 

Standard Performers, 5. - 6. st. High Performers. výstupy hodnocení jsou 

provázány se systémy odměňování a rozvoje. 

• Nefinanční motivace - komunikace 

Z průzkumu hodnot a spokojenosti zaměstnanců vyplynulo, že některým 

zaměstnancům vadí způsob, jakým jsou předávány informace. Proto jednou ze 

zásad bezproblémové a efektivní komunikace je důraz na to, aby se 

zaměstnancům předkládaly uchopitelné a srozumitelné informace. I proto 

probíhají pravidelná setkání se zaměstnanci, kde i zaměstnanci mají možnost 

vyjádřit své názory, ptát se atd. Jako komunikační kanály využívají ve společnosti 

ČSA např. intranet, časopis, leták s aktuálními novinkami, nástěnky. Protože 

společnost v poslední době procházela několika změnami, je důležité informovat 

zaměstnance o těchto změnách včas a srozumitelně. Společnost chce tímto 

zamezit nejenom komunikačním šumům, ale také tomu, že zaměstnanci ztrácejí 

důvěru ve firmu a stěžují si na nejistotu a nedostatek informací. 

• Nefinanční motivace - firemní kultura 

Jak vnímají zaměstnanci klima ve firmě, ovlivňuje často více jejich 

motivaci než například mzda. Existují zde psaná etická pravidla a dbá se na jejich 
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dodržování. Rovný přístup ke všem a slaďování pracovního a rodinného života 

dokazuje, že společnost si svých zaměstnanců váží a dává jim pocit důležitosti. 

Při vysvětlování, jaký je a jak funguje motivační program v ČSA jsem se 

nedozvěděla, jaké opatření a postupy využívá společnost ke kontrole účinného 

využívání motivačního programu. Proto bych toto viděla jako jedinou slabinu 

motivačního programu ČSA a zároveň bych společnosti doporučila zavést jasnější 

a konkrétnější opatření, která by sledovala, zda všechny motivační nástroje jsou 

uplatňovány správně a v dostatečné míře. 

Přestože ne vždy se daří úspěšně motivovat všechny zaměstnance, v ČSA 

Sl uvědomili, že jádrem úspěšného vedení lidí je systematické motivování lidí. Ať 

už formou efektivní komunikace, péče o zaměstnance, rovného přístupu nebo 

pravidelného hodnocení dávají svým pracovníkům najevo, že jim na nich záleží, 

že jsou pro ně bohatstvím. Motivovaní a spokojení pracovníci jsou podle mého 

názoru nejlepší vizitkou organizace. 

V současné hektické době se klade velký důraz na profesionalitu a motivaci 

každého zaměstnance. Stále roste boj o kvalifikované odborníky, kterých je 

nedostatek, a z toho vyvstává snaha si je udržet. Mnoho firem, mezi nimi i ČSA, 

dospěly k poznání, že to, co může být konkurenční výhodou, jsou lidé. Jejich 

získání a následné udržování je důležitým úkolem managementu a motivační 

nástroje jim k tomu pomáhají. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce byl komplexní náhled na problematiku 

motivace od psychologických souvislostí až po specifika pracovní motivace. 

V prvních kapitolách bylo mým záměrem ne obohatit, ale představit pojmy 

související s motivací a motivační teorie a jejich souvislosti s pracovním jednáním 

lidí. 

Z mých poznatků vyplývá, že práce manažerů v oblasti pracovní motivace 

není jednoduchá. Aby mohli efektivně působit na pracovníky, musí přesně vědět, 

proč lidé jednají, jak jednají. Podstatné v procesu motivace jednotlivých 

zaměstnanců je odhalit, které z hlavních motivačních faktorů na ně působí, a tyto 

faktory při jejich motivaci použít. Je třeba ovládat psychologii řídící práce, 

psychologii lidí, porozumět problematice motivace lidského chování a jednání. 

V této době, která by se dala nazvat dynamická, prostředí podniků a organizací 

jako turbulentní, je třeba umět se rychle přizpůsobit. 

Motivace v zaměstnání v podstatě spočívá v harmonizaci lidských potřeb 

se zájmy organizace. A obráceně, manažeři by se měli snažit přizpůsobovat 

pracovní úkoly zaměstnancům a jejich aktuálním potřebám. Jejich cílem v oblasti 

účinného motivování by mělo být dosažení požadovaného výsledku a zároveň 

zajištění spokojenosti zaměstnance, vzbuzení vnitřního zájmu, ochoty a chuti 

aktivně se angažovat v rámci organizace při plnění firemních cílů. Spojit osobní 

zájem a úsilí pracovníků s potřebami podniku je tedy jedním z hlavních cílů 

motivačních snah vedoucích pracovníků a manažerů. To není snadný úkol. Někdy 

chybí běžný lidský přístup. Není na něj čas. Někdy se pro výsledky samé 

zapomíná, že člověk zůstává člověkem. 
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Manažeři se musí stále učit nové a nové přístupy k práci s lidmi. Stále je 

tady možnost opírat se o přístupy starší, stále aktuální. Manažeři proto přistupují 

k různým modifikacím a kombinacím, hledají ta správná řešení, aby opravdu 

dosáhli co největší možné efektivnosti své práce. Je zde určitě zapotřebí i tvůrčího 

myšlení a také trpělivosti. 

Praktické využití výše zmiňovaných poznatků o lidském chování 

v organizaci zahrnují motivační programy. Závěr mé práce proto vyústil v popsání 

a analýze konkrétního motivačního programu. Této kapitole předcházela 

teoretická kapitola, jejímž cílem bylo charakterizovat motivační programy a 

nastínit jejich možný obsah. V dostupné literatuře jsem našla většinou jen 

zobecněné přístupy k tvorbě motivačního programu, proto se domnívám, že pro 

ucelený a konkrétní obraz je vhodné se seznámit s konkrétním motivačním 

programem, který může být v každé organizaci jiný. V mé práci jsem představila 

motivační program společnosti ČSA. 

Je v zájmu každého podniku, aby měl všechny skutečnosti, které 

pracovníky ovlivňují, pod kontrolou. Podnikový management a vedoucí 

pracovníci by měli postupovat ve své práci takovým způsobem, který by vytvářel 

předpoklad pro dosažení optimální úrovně pracovní motivace u všech pracovníků 

podniku, nebo alespoň u převážné většiny z nich. Domnívám se, že společnosti 

ČSA se to zatím daří. Doporučila bych klást větší důraz na kontrolu a dodržování 

motivačního programu. Je třeba nezahálet, neustále zlepšovat a vytvářet nové 

podněty pro dosažení efektivnější motivace svých zaměstnanců. 

Problematika motivace je velice složité, obšírné a zároveň zajímavé téma. 

Není snadné v jedné práci zohlednit všechny aspekty, které s motivací souvisí. Pro 

svoji práci jsem vybrala pouze ty aspekty, na kterých jsem chtěla přiblížit, jak je 
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na toto téma nahlíženo v současné době v mnoha organizacích. Každému 

manažerovi, který pracuje s lidmi, bych doporučila studium této problematiky. I 

když není lehké se hned orientovat ve stávající odborné literatuře, myslím si, že 

k tomuto tématu bylo napsáno mnoho užitečných a cenných publikací. 
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10 PŘÍLOHY 

Příloha A 

LAKMUS - Průzkum hodnot a postojů zaměstnanců ČSA a.s. 

Z první části bych pro ukázku uvedla několik typových otázek. 

Např. Když přemýšlím o společnosti ČSA, vnímám ji především jako: 

• Podnikatelský subjekt s jistými cíli na trhu. 

• Místo, kde potkávám lidi, se kterými si rozumím. 

• Subjekt, který je členem aliance Skyteam. 

• Zaměstnavatele, který mi poskytuje určité služby. 

• Zaměstnání, kde se mohu něčemu naučit. 

Na stupnici 1-7 označte křížkem (X) číslici, která vyjadřuje Váš názor podle toho, 

ke kterému tvrzení se více blíží. 

Když o sobě přemýšlím jako o zaměstnanci ČSA cítím se: hrdě 1 2 3 4 5 6 7 

zahanbeně 

Při řešení úkolů na pracovišti převládá: vzájemná soutěživost 1 2 3 4 5 6 7 

vzájemná spolupráce 

Na stupnici 1-7 označte křížkem (X) číslici, která vyjadřuje Váš názor podle toho, 

ke kterému tvrzení se více blíží. 

Jsem spokojen/-a se zásadovostí ČSA v chování vůči svým zaměstnanců. 1 2 3 4 5 
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Uvítal/a bych posilnění pohyblivé složky mzdy na úkor pevné mzdy. 1234567 

ČSA vytváří podmínky pro slaďování osobního a pracovního života. 1 2 3 4 5 6 7 

Příslušnost k mému pohlaví mě limituje při práci. 1 2 3 4 5 6 7 

ČSA poskytuje svým zaměstnancům různé zaměstnanecké výhody (sociální 

výhody a benefity). Z následujících oblastí vyberte, prosím, pět (5), kterých si 

dnes Vy osobně nejvíce ceníte. 

Zaměstnanecké letenky 

Rekreace, dětské tábory 

Příspěvek na penzijní připojištění 

Týden dovolené navíc 

Očkování 

Odstupné 

Úprava služebních oděvů 

Jazykové kurzy 

Provoz kadeřnictví, lékařské ordinace a posilovny v APC 

... atd. 

Příklad otázek z druhé části: 

Z následujících hodnot vyberte, prosím, těch pět (5) - bez ohledu na pořadí - které 

jsou pro Vás ve Vašem osobním životě nejdůležitější. Vaši volbu označte křížkem 

v okénku vpravo vedle zvolené oblasti. 

Férovost 

Profesionalita 

Efektivnost 

Pružnost 

Ol. 

02. 

03. 

04. 
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Spolehlivost 05. 

Komunikativnost 06. 

Důvěryhodnost 07. 

Výkonnost 08. 

Týmovost 09. 

Odpovědnost 10. 

Loajalita 11. 
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PŘÍLOHAB 

Pro ukázku, jaké používají ve společnosti ČSA benefity, jsem zvolila výčet těch 

nejžádanějších. 

Zaměstnanecké benefity ve společnosti ČSA 

Zaměstnanecké letenky 

Rekreace, dětské tábory 

Příspěvek na penzijní připojištění 

Zajištění stravování, stravovací automaty 

Týden dovolené navíc 

Rehabilitace / Lázně 

Očkování 

Pojištění odpovědnosti - řidiči 

Úrazové pojištění nad rámec zákona 

Pojištění léčebných výloh nad rámec zákona 

Zájmová sdružení - kroužky 

Jednorázová sociální výpomoc v případě mimořádných životních 

situací 

Pojištění ztráty licence ze zdravotních důvodů 
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Příspěvek na čištění stejnokrojů 

Odstupné 

Pracovní volno (stěhování, svatba, narození dítěte, úmrtí v rodině) 

Pracovní volno - 1 den - bez náhrady mzdy 

Zvyšování kvalifikace 

Jazykové kurzy 

Zkrácení pracovní doby 

Provoz kadeřnictví, lékařské ordinace a posilovny 

Slevy od dodavatelů a spolupracujících firem 
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UŽIVATEL 

Bakalářské práce se půjčují 

pouze prezenčně! 

potvrzuje svým podpisem, že pokud tuto bakalářskou práci 

Kozlová, K.: Motivační program podniku 

využije ve své práci, uvede ji v seznamu literatury a bude ji řádně citovat jako 

jakýkoli jiný pramen. 

Jméno uživatele, Katedra Název textu, v němž Datum, 
bydliště (pracoviště) bude práce využita podpis 

;V6/ &-
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Jméno uživatele, Katedra Název textu, v němž Datum, 
bydliště (pracoviště) bude práce využita podpis 

, 
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Jméno uživatele, Katedra Název textu, v němž Datum, 
bydliště (pracoviště) bude práce využita podpis 

-
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Jméno uživatele, Katedra Název textu, v němž Datum, 
bydliště (pracoviště) bude práce využita podpis 
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