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Abstrakt 

Bakalářská práce „Motivace zaměstnanců se zaměřením na význam zaměstnaneckých 

benefitů“ se primárně věnuje problematice motivace zaměstnanců jakožto důležité 

oblasti v rámci řízení lidských zdrojů. První část se zaměřuje na teoretické ukotvení 

motivace. Zabývá se krátce vymezením pojmů či nejznámějšími teoriemi motivace 

práce. Druhá se pak zabývá pracovní motivací spíše v praktických souvislostech, 

shrnuje vývoj přístupů k pracovní motivaci a snaží se podívat se na situaci v České 

republice. Současně se práce snaží přiblížit systém poskytování zaměstnaneckých 

benefitů a to opět jak v teoretické rovině, tak i po praktické stránce. V této části je 

pozornost věnována jednak možnostem, jakými lze benefity poskytovat a jejich vliv na 

motivaci zaměstnanců, jednak i podobě, v jaké se zaměstnanecké výhody využívají 

v Česku. Součástí práce jsou i poznatky, které byly získány z expertních rozhovorů a 

které jsou volně zapracovány do textu. 

 

Abstract 

The Bachelor thesis „Employee motivation focusing on the importance of employee 

benefits“ is primarily devoted to the issue of employee motivation as an important area 

within human resources management. The first part focuses on the theoretical point of 

motivation. It deals with short definitions of terms and best known theories of 

motivation to work. The second one deals rather with motivation in practical contexts, 

summarize the development of approaches to work motivation and tries to look at the 

situation in the Czech Republic. This work tries to introduce the system of providing 

employee benefits, again both in theory as well as practical approaches. In this section, 

attention is paid to the possibilities that can provide benefits and their impact on 

employee motivation, and partly to the form in which are benefits used in the country. 

The work also contains findings that were obtained from expert interviews and are 

loosely incorporated into the text. 
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 Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla zabývat se motivací jakožto nástrojem, 

jehož využití může mít nemalý dopad na výkony zaměstnanců a to jak v negativním 

smyslu při špatném užívání tak i v pozitivním, pokud zaměstnavatel dokáže s tímto 

nástrojem správně naložit. Správné motivování zaměstnanců nemá vliv jen na 

produktivitu práce a její efektivitu, motivovaný zaměstnanec si ze zaměstnání odnáší i 

vnitřní uspokojení, že jeho práce není marná. Význam umění správné motivace 

zaměstnanců se navíc v současné době, kdy se z trhu práce stalo jakési bitevní pole 

velkých firem, které se přetahují o kvalifikované a schopné pracovníky, stále zvyšuje. 

Firmy tudíž hledají nástroje, kterými by k sobě přitáhli a udrželi ty nejlepší pracovníky, 

jež daný pracovní trh nabízí. S tím souvisí i zaměření, které jsem si pro svou práci 

vybrala. Konkrétně bych se chtěla zabývat využitím zaměstnaneckých výhod jako 

motivačního nástroje. Ačkoli tyto výhody poskytované zaměstnavatelem navíc vedle 

peněžní odměny mají nejspíš jen malý vliv jako bezprostřední přímá motivace k lepším 

výkonům, mají vliv na celkovou spokojenost s pracovním místem a zvyšují loajalitu 

k podniku, čímž je možné stimulovat výkony dlouhodobě a hlavně uspokojit potřeby 

zaměstnance do té míry, že se rozhodne ve firmě zůstat.(Amstrong: 2002, str. 437).  

 

 Celá práce bude rozdělena do dvou dílčích částí, tedy části teoretické a 

praktické. V teoretické části bych se ráda zabývala ukotvením pojmu motivace, 

shrnutím teorií, které se tímto fenoménem zabývají, zejména pak Maslowovy teorie 

potřeb, ale i další jako např. Herzbergovy dvoufaktorové teorie nebo Adamsovy teorie 

rovnováhy. Ráda bych se zaměřila i na praktickou stránku motivace, tzn. na typy, formy 

motivace a jejich aplikaci. V dalším oddílu teoretické části se zaměřím na 

zaměstnanecké výhody- jejich využití, druh a rozsah využití u nás. Druhá část práce by 

měla být praktická- ráda bych provedla empirický výzkum, který by formou 

dotazníkového šetření zjišťoval, jaký postoj mají zaměstnanci k zaměstnaneckým 
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benefitů, jakých výhod se jim dostává a jaké by si přáli zavést a hlavně jaký vliv na 

spokojenost a motivovanost zaměstnanecké výhody mají. 
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Úvod 

 

Problematika odměňování a motivace zaměstnanců se jako důležitá oblast zájmu v rámci 

vnitropodnikové politiky objevuje již delší dobu. Práce v životě člověka totiž zabírá 

významné místo. Pracovní činností stráví člověk značnou část života a je proto důležité, aby 

tato práce nejen dokázala ideálně zabezpečit jedince z hlediska jeho finančních potřeb, ale 

vzhledem k množství času, které v práci stráví, ho také práce bavila a naplňovala. Aby bylo 

toto splněno, měl by být zaměstnanec v práci spokojený a motivovaný, protože motivovaný 

zaměstnanec je dobrý zaměstnanec. Správné motivování pracovníků nemá totiž vliv jen na 

produktivitu práce a její efektivitu, správně motivovaný zaměstnanec si z práce odnáší i pocit 

vnitřního uspokojení, což má nemalý vliv na jeho další pracovní výkony. Pokud se tedy firma 

o své pracovníky stará a snaží se zajistit jejich spokojenost a motivovanost k práci, získává 

tak schopnou pracovní sílu, pro kterou je práce potěšením a to se odráží na její produktivitě. 

Zaměřením na motivaci tak získávají oba- zaměstnanec i organizace.  

Spolu s tím, jak se vyvíjela společnost, vyvíjel se i obsah a charakter práce. Za 

poslední přibližně dvě století dosáhl charakter práce do té doby nebývalých změn. Zejména 

v posledních několika desetiletích se práce stává čím dál více odbornou a specializovanou. 

Z trhu práce se tak stává jakési „bojiště“ a ze zaměstnavatelů dravci, snažící se urvat toho 

nejlepšího pracovníka právě pro sebe. Jenže k nalákání toho nejlepšího už dávno nestačí jen 

odpovídající finanční ohodnocení. Špičkový odborník, který si je vědom svých kvalit, 

očekává od zaměstnavatele i něco navíc. A to je jedním z důvodů, proč se firmy vrhají do 

zavádění politiky poskytování zaměstnaneckých benefitů. Tato politika se vyvíjela stejně tak, 

jako se vyvíjela forma práce a společnost sama. Od pořádání nedělních hromadných výletů po 

republice, které bylo oblíbenou motivační formou v 50. letech v Československu, po 

rozvinutou síť všemožných benefitů v podobě stravovacích poukázek, příspěvků na 

důchodové připojištění nebo provozování firemních školek v současnosti. Ačkoli mají 

zaměstnanecké výhody jen malý vliv na bezprostřední pracovní výkon, jejich role je přesto 

značná. Správně nastavený systém odměňování, do kterého zaměstnanecké benefity spadají, 

mohou organizaci zaměstnance nejen získat, ale pomáhají jim je i ve firmě udržet a 

v ideálním případě udržet je spokojené a motivované. 

 Moje práce bude rozdělena na dvě hlavní části. V první bych se ráda zaměřila na 

motivaci zaměstnanců - nejprve bych zmínila teoretické ukotvení pojmů s motivací spojených 
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jako jsou motiv nebo stimul, jednotlivé teorie, které se pracovní motivací zabývají, konkrétně 

tedy Maslowovu hierarchii potřeb, Herzbergovu dvoufaktorovou teorii či Adamsovu teorii 

spravedlnosti, anebo třeba vývoj, jakým prošly přístupy chápání motivace k práci. Dále bych 

se ráda podívala na praktickou stránku pracovní motivace, jaké principy jsou při motivování 

zaměstnanců uplatňovány a jak efektivně motivovat zaměstnance. Ve druhé části se pak 

zaměřím na zaměstnanecké benefity. Opět nejprve shrnu teoretické informace o 

zaměstnaneckých výhodách, ve druhé části bych se opět ráda podívala na jejich praktickou 

stránku – pokusím se zjistit, jaké jsou nejvyužívanější zaměstnanecké výhody v České 

republice, jejich vývoj nebo jak zapadají do schématu motivační politiky firem. Hlavní 

klíčové pojmy tedy budou hodnoty, motivace, výhody, práce, uspokojení. 

Problematika motivace zaměstnanců je poměrně důkladně prozkoumanou oblastí. 

Výzkumným cílem této práce tedy bude shrnout obecně poznatky o motivaci zaměstnanců jak 

v teoretickém ukotvení, tak i co se praktické stránky týče. Zároveň se zaměřím na oblast 

zaměstnaneckých benefitů, jejich motivačního potenciálu a podoby, v jaké jsou užívané 

v České republice. Výzkumnými otázkami, na které se budu snažit odpovědět, jsou: 

1. jak se vyvíjel pohled na motivaci zaměstnanců v průběhu let 

2. jak vypadá motivační politika v České republice v praxi 

3. zda je možné na zaměstnanecké benefity nahlížet jako na nástroj motivace 

zaměstnanců 

4. jak vypadá situace poskytování zaměstnaneckých benefitů v ČR. 

Na část těchto otázek je možné odpovědět na základě prostudování dostupné literatury. O 

oblasti zaměstnaneckých benefitů konkrétně jejich poskytování či specificích v České 

republice však neexistuje souhrnná literatura, která by situaci přehledně popsala či shrnula.  

Svou práci bych proto ráda obohatila o poznatky, které získám z expertního šetření. Provedla 

jsem dva expertní rozhovory s odborníky na problematiku motivace a zaměstnaneckých 

výhod, které, jak doufám, mi pomohly k lepšímu vhledu do praktické stránky obou mých 

částí, tedy problematiky motivace zaměstnanců i poskytování zaměstnaneckých benefitů. 

Zjištění z tohoto šetření bude volně zakomponováno do mé práce. 
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1 Metodologie 

 

Má práce vychází především ze studia sekundárních zdrojů a dokumentů, kterých se dané 

problematice věnuje opravdu mnoho, alespoň tedy co se motivace zaměstnanců týče. 

S informacemi o zaměstnaneckých benefitech už je situace o něco horší. Dostupná literatura 

se zaměřuje spíše na informace popisující obecné skutečnosti. Popis konkrétní situace a 

praktické stránky poskytování výhod už tak snadno nalézt nelze. V kapitole o 

zaměstnaneckých benefitech a jejich využití v praxi jsem proto vycházela z několika málo 

článků a tiskových zpráv, které byly uveřejněny na internetových portálech zabývajících se 

průzkumy mzdy a odměňování celkově a které vycházejí z provedených průzkumů. Ve své 

práci jsem se proto rozhodla vedle čerpání informací ze sekundárních zdrojů využít také 

expertního šetření neboli rozhovoru s odborníky na danou problematiku. K tomuto rozhodnutí 

jsem dospěla především proto, že jsem o oblasti, které se zde také věnuji – politice 

odměňování zaměstnanců zaměstnaneckými benefity – nenašla žádnou dostupnou souhrnnou 

literaturu, která by poskytovala ucelený pohled na vývoj a podobu těchto benefitů. Zároveň 

mě zajímalo, jak se na význam zaměstnaneckých výhod dívají odborníci, protože názory na 

ně se v literatuře značně lišily. 

 Jak již jsem zmínila výše, rozhodla jsem se pro metodu expertního šetření, protože 

jsem se snažila dozvědět se nové informace, které mi literatura neposkytla, a případně doplnit 

ty již nabyté. Rozhovory jsem se rozhodla provádět polostrukturovaný, které se mi pro danou 

příležitost zdály nejvhodnější – nabízejí možnost skloubit práci s pevně danou 

předpřipravenou osnovou otázek s otázkami, které se vynoří až v průběhu rozhovoru. Pro 

potřebu rozhovoru jsem si tedy připravila jakousi osnovu či kostru čítající několik základních 

otázek nebo spíše okruhů, na které jsem se chtěla otázat s tím, že v případě potřeby položím 

ještě doplňující otázky. Vzhledem k tomu, že každý respondent byl odborníkem na jinou 

oblast mé práce, sestavila jsem osnovu pro každého zvlášť. 

  První se vztahovala k rozhovoru o motivaci zaměstnanců s ing. Ivou Sehnalovou, 

spolumajitelkou firmy Everesta, která se zabývá poradenstvím a poskytováním služeb 

v oblasti řízení a rozvoje organizací a lidských zdrojů. Otázky se zaměřovaly na podobu a 

vývoj motivační politiky obecně i v České republice, její specifika, okrajově i na roli 

zaměstnaneckých benefitů. Rozhovor proběhl osobně v sídle firmy Everesta. 
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Druhým respondentem byla ing. Eugénia Sochorovská, specialistka na oblast 

zaměstnaneckých benefitů, která pracuje jako konzultant ve firmě Business development 

advisory. Zaměřuje se na analýzu podnikových strategií odměňování a revize systému 

poskytování zaměstnaneckých výhod. Pro tento rozhovor jsem použila osnovu složenou 

z deseti okruhů. Tyto okruhy se týkaly především současné podoby poskytování 

zaměstnaneckých benefitů v České republice, jejich nedávného vývoje nebo postavení 

v rámci motivační politiky. Vzhledem k plánovanému pobytu v zahraničí ing. Sochorovské a 

s tím spojené časové indispozici proběhl rozhovor písemnou formou, kdy jsem ing. 

Sochorovské odeslala emailem svou osnovu a ona mi poslal zpět vypracované otázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2 Motivace 

 

Motivace je elementární součástí běžného lidského chování. Nahlédneme-li do Velkého 

sociologického slovníku na pojem motivace, dostane se nám následující definice: 

„psychologický stav vyvolávající činnost, chování či jednání a zaměřující je určitým 

směrem“.
1
 Motivace je tedy jakýsi hnací motor, který nás rozpohybuje a nasměruje 

k určitému cíli. Bez ní by se naše chování a jednání omezovalo pouze na pudové instinktivně 

konané pohnutky, které by nám zajišťovaly základní přežití. Dá se však říci, že i takový 

instinktivní čin, jako je sehnání potravy, je motivován touhou přežít.  

A právě to je důvodem, proč se motivace stala ze strany zaměstnavatelů tak důležitou 

a ostře sledovanou složkou chování. Motivovaný zaměstnanec totiž znamená výkonný a 

oddaný zaměstnanec a to posléze znamená větší produktivitu práce a vyšší zisky firmy. Jak 

říká Stýblo: „Bez náležité úrovně motivovaného chování a jednání lidí nelze vytyčovat cíle, 

ani vyžadovat jejich plnění. Jaká je motivovanost lidí, takové lze očekávat i jejich pracovní 

výsledky.
2
“A právě na tuto formu motivace – pracovní motivaci – bych se chtěla ve své práci 

zaměřit.  

2.1 Vymezení pojmů 

 

Motiv - motiv je základní jednotkou udávající směr lidského chování. Jak říká Palán, lze ho 

charakterizovat jako „pohnutka, příčina a energie vyvolávající, udržující a usměrňující 

cílenou (účelovou) lidskou aktivitu s ohledem na její směr (cíl), intenzitu, trvání a variabilitu 

jejího zaměření“.
3
Motiv pak reaguje na potřeby jedince a to ať už vnitřní nebo vnější. Motiv 

sám může být vědomý nebo nevědomý a nabývat pak může podob primárních (instinktivní, 

neučené) nebo sekundárních (získané, naučené).
3
 Je to něco, co je nezbytné k tomu, abychom 

začali nějak jednat, ačkoli sám o sobě nás motiv rozpohybovat nedokáže. Je to ovšem jakýsi 

předpoklad, který, pokud je vyhodnocen jako hodný jedincova úsilí, se za pomoci vůle a úsilí 

(psychického nebo fyzického) přemění na motivaci. 

Stimul – pojmy motiv a stimul bývají velmi často zaměňovány nebo považovány za jedno a 

to samé. Stimul, vycházející z latinského stimulus, lze vykládat jako jakýsi podnět nebo 

                                                           
1
 Velký sociologický slovník: I. svazek A-O, str. 651 

2
 STÝBLO, Jiří. Personální management, str. 157 

3
 PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje. Výkladový slovník. str. 125 
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pobídka, která ovlivňuje naši aktivitu a vede ji určitým směrem. Krom toho ho můžeme 

chápat jako něco, co může podnítit či zvýšit náš zájem být něčím, co nás uspokojí.
4
 Důležité 

však je, že stimul je, na rozdíl od motivu, vnějším působením na naši psychiku. Proto je také 

často lidmi využíván k ovlivňování druhých osob a tím ke změně či zaměření jejich motivace. 

Ačkoliv stimul a potažmo stimulace mohou i nemusí být vědomé, v rámci pracovní motivace 

se setkáváme se stimulací ve většině případů vědomou ba dokonce spíše účelovou a cílenou.  

Motivace – jak již bylo řečeno výše, motivace je proces, který vyvolává v člověku aktivitu a 

zaměřuje ji určitým směrem. Nejedná se však jen o proces rozpohybování vlastního jedince, 

pomocí motivace je možné aktivizovat i druhého člověka popřípadě skupinu. Motivace může 

být buď vnitřní, která vychází z jedince samotného, nebo vnější, kdy vzniká pod vlivem 

okolního prostředí. Motivace působí zároveň ve třech dimenzích. První je dimenze směru, 

která zaměřuje jedince i jeho činy určitým směrem a případně ho odklání od jiného. Druhá 

dimenze je dimenze intenzity. Ta ovlivňuje, kolik energie a síly je jedinec ochotný vložit do 

svého činu vedoucímu k dosažení cíle. Třetí a poslední rovinou je dimenze stálosti, která má 

vliv na to, jak je jedinec schopný vytrvat ve své cestě za cílem i přes překážky, které se mu 

objeví v cestě.
5
 Nakonečný pak rozlišuje pojmy motivaci a motivování. Zatímco motivaci 

chápe jako vnitřní proces, který provází utváření cílů jednání, motivování je navozování 

procesu motivace za pomoci vnějších prostředků.
6
 V rámci pracovního procesu je vhodné 

definovat a rozlišit pojmy motivování a stimulování. Zatímco stimulování je proces 

ovlivňování vnějšími pobídkami, nejčastěji očekáváním nějaké odměny, motivování spočívá 

v aktivaci zaměstnancových vnitřních potřeb a pohnutek. Na rozdíl od stimulování, které 

nemá příliš dlouhodobý efekt, motivace bývá zpravidla trvalejší a hlubší, tudíž i z hlediska 

výkonnosti efektivnější. 

 

2.2 Teoretické ukotvení pracovní motivace 

 

V této kapitole se pokusím shrnout teoretické koncepty, které se zabývají pracovní motivací a 

které jsou hojně uplatňované v manažerské praxi. Zejména pak Maslowova hierarchie potřeb 

a Herzbergova dvoufaktorová teorie se staly velmi oblíbené a frekventované v rámci koncepcí 

                                                           
4
 ADAIR, John Eric. Efektivní motivace, str. 20 

5
 BEDRNOVÁ, Eva, Ivan  NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení, str. 241-242 

6
NAKONEČNÝ, Milan. Motivace pracovního jednání a její řízení, str. 10 
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motivačních politik podniků. Ačkoliv se v průběhu let dočkaly tyto teorie spousty kritiky ze 

strany výzkumníků i teoretiků, na jejich síle jim to mnoho neubralo. Jedním z důvodů, proč 

jsou tyto teorie stále „v kurzu“, jak mi v rozhovoru osvětlila ing. Sehnalová, je, že „prostě 

fungují“. Konkrétně Maslow vybudoval teorii, která, podle Sehnalové, skutečně odpovídá 

chování člověka. Herzberg potom se svou dvoufaktorovou teorií z Maslowa vychází a po 

praktické stránce ji zjednodušuje tak, že se v praxi stává poměrně snadno aplikovatelnou.
7
  

2.2.1 Maslowova hierarchie potřeb 

Maslowova hierarchie potřeb (také známá jako Maslowova pyramida potřeb) je v rámci 

pracovní motivace velmi často využívaným teoretickým konceptem. Ačkoli tato teorie nikdy 

nebyla ověřena pomocí empirického výzkumu, získala si v oblasti řízení lidských zdrojů 

velkou oblibu. Americký psycholog Maslow tuto teorii publikoval poprvé v roce 1943.  Ta se 

pak v průběhu let dočkala mnoha modifikací a to i od samotného Maslowa, většinou tak, aby 

lépe vyhovovala podmínkám pracovního prostředí. Její atraktivita se skrývá především v její 

jednoduchosti a snadné pochopitelnosti, ale také v udávání základního návodu pro postup 

jednání v organizaci.
8
 

 Základní myšlenka této teorie spočívá v předpokladu, že člověk je motivován 

neuspokojenými potřebami: „Člověk je živočich s potřebami a zřídka kdy dosáhne stavu 

úplného uspokojení delšího než na krátké časové období. Jakmile je jedna touha uspokojena, 

vynoří se jiná, aby zaujala její místo.“(volně přeloženo aut.).
9
 Tyto potřeby jsou hierarchicky 

seřazeny od těch nejnižších, až po ty nejvyšší. Celkem tvoří jakousi pětipatrovou pyramidu, 

která se dělí na dvě základní části. První jsou potřeby spadající do kategorie tzv. D-potřeb (z 

anglického deficiency, deficitní potřeby), což jsou potřeby, jejichž uspokojení vede 

k odstranění nějakého nedostatku a tvoří je čtyři spodní patra pyramidy. Druhá skupina je o 

poznání menší, spadá sem v podstatě jen poslední, nejvyšší patro pyramidy. Tyto potřeby 

Maslow označuje jako tzv. b-potřeby (z anglického being-values, také označovány jako 

potřeby růstu).  Základem této teorie je tedy domněnka, že lidské chování je poháněno snahou 

o uspokojování potřeb v hierarchicky uspořádaném pořadí od těch nejnižších až po ty 

nejvyšší. Jakmile je určitá potřeba uspokojena, přestává být motivátorem. Není to však tak, že 

k přejití na vyšší potřebu je nutné tu nižší uspokojit na 100 %. Většina lidí je podle Maslowa 

částečně uspokojena a zároveň částečně neuspokojena ve všech svých základních potřebách. 

                                                           
7
 SEHNALOVÁ, Iva (rozhovor) 

8
 Personální management, řízení, organizace, str. 250 

9
 MASLOW, Abraham H. Motivation and personality, str. 24 
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D-potřeby  

Jako nejnižší potřeby Maslow považoval tzv. fyziologické potřeby. Ty lze chápat jako 

základní, instinktivní, potřeby - patří sem potřeba spánku, přijímání potravy, dýchání, 

rozmnožování apod. Tyto potřeby jsou základem pro přežití a jsou společné pro všechny 

živočichy. Pokud jsou fyziologické potřeby neuspokojeny, jedinec soustředí veškerou svou 

energii na jejich uspokojení a ostatní potřeby pro něj dočasně přestávají existovat. Druhým 

stupněm na pyramidě potřeb je potřeba jistoty a bezpečí. Tyto potřeby se vynoří, jakmile jsou 

ty fyziologické uspokojeny do dostatečné míry. Sem spadají, jak již název napovídá, potřeba 

bezpečí a jistoty, ale také potřeba řádu, pevné struktury nebo osvobození od strachu. Také tyto 

potřeby jsou velmi silné. Jejich neuspokojení (stejně jako neuspokojení fyziologických 

potřeb) může vést jedince nejen ke změně současného pohledu na svět, ale také ovlivnit jeho 

náhled na budoucnost a hodnotový systém. V kontextu pracovní motivace lze tento stupeň 

potřeb chápat jako potřebu jistoty zaměstnání. Dalším stupněm na Maslowově pyramidě jsou 

potřeby sociální. Ty zahrnují potřebu lásky, přátelství, zakořenění, potřebu někam patřit a být 

součástí. Opět nahlíženo z hlediska motivace práce, můžeme sem zařadit potřebu náležet do 

kolektivu, být součástí týmu. Potřeba uznání je čtvrtým stupněm v hierarchii potřeb podle 

Maslowa. Zároveň je to také poslední stupeň, který patří do skupiny D-potřeb. Podle Maslowa 

mají všichni lidé potřebu pocitu respektu a uznání a to nejen ze strany okolí, ale též sebou 

samými. Tyto potřeby lze ještě rozdělit do dvou podskupin- první jsou potřeby síly, úspěchu, 

pravomocí a také nezávislosti a svobody. Jedná se o potřeby, které podněcují respekt nás 

samotných, naši sebeúctu. Druhou podskupinu potom Maslow nazývá jako touhu po reputaci 

nebo prestiži, jako něco, co požadujeme vůči naší osobě od ostatních.
10

  

 

B-potřeby 

Jsou-li uspokojeny všechny nižší potřeby, dostávají se na řadu potřeby nejvyšší- potřeby 

sebeaktualizace nebo též seberealizace.  Na rozdíl od všech předchozích stupňů, patro 

seberealizace jako jediné spadá mezi b-potřeby. Pokud je tato potřeba alespoň částečně 

naplněna, dostavuje se dobrý pocit a tím víc je jedinec nadále motivován. Jedná se o potřebu 

jakéhosi vnitřního naplnění, něčeho, co jedince uspokojuje a dává jeho bytí smysl. Zatímco 

nižší potřeby jsou víceméně shodné pro celou lidskou populaci, potřeba seberealizace je 

nadmíru individuální a liší se u každého jedince. Zároveň je to jediná potřeba, která v podstatě 

nikdy nemůže být zcela a konečně uspokojena.
11
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 MASLOW, Abraham H. Motivation and personality, str. 40-54 
11

Tamtéž 
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2.2.2 Herzbergova dvoufaktorová teorie 

Autorem této teorie, vycházející z tradice humanistické psychologie, je Frederick H. 

Herzberg. Na rozdíl od Maslowovy hierarchie, která je stavěna na představě kontinuity a 

návaznosti potřeb, tato teorie vychází z předpokladu, že motivace je výsledkem působení 

dvou různých činitelů- tzv. satisfaktorů a dissatisfaktorů, častěji také označovaných jako 

motivátory a hygienické faktory. Spokojenost s prací přitom nechápe jako něco, co by se dalo 

měřit škálou sahající od nespokojenosti až ke spokojenosti. Tato teorie přestavuje spíše dvě 

dimenze pracovní spokojenosti. První z nich je dimenze „nespokojenost – ne-

nespokojenost“.
12

 Ty jsou ovlivňovány tzv. hygienickým faktory, mezi něž patří mzda, 

pracovní podmínky nebo jistota zaměstnání. Hygienické faktory lze souhrnně označit jako ty, 

ve (za) kterých zaměstnanec vykonává svou činnost. Základní vlastností hygienických faktorů 

je, že zatímco jejich absence dokáže v jedinci vyvolat pocity nevole či nespokojenosti, jejich 

přítomnost nevede ke spokojenosti, ale k něčemu, co nazval Mayrhofer jako již zmíněnou ne-

nespokojenost. Druhá dimenze („spokojenost – ne-spokojenost“) vychází z existence či 

neexistence motivátorů. Mezi motivační faktory se řadí vlivy, které podněcují zájem a úsilí 

zaměstnanců, jmenovitě pak uznání, práce sama a její náplň nebo možnosti dalšího rozvoje.
13

 

Tyto faktory již mají přímý vliv na spokojenost pracovníka- zatímco pokud jsou přítomny, 

zaměstnanec je spokojen, jejich absence vyvolává stav ne-spokojenosti. Co se týče uplatnění 

této teorie v praxi, jedná se o poměrně významnou motivační koncepci. Spolu s Maslowovou 

                                                           
12

 Personální management, řízení, organizace, str. 243 
13

 STÝBLO, Jiří. Personální management, str. 159 

Obr. 1 Maslowova pyramida potřeb 
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teorií se staly hlavními koncepty, z nichž je při nastavování motivační politiky vycházeno. Jak 

udává Bedrnová, je Herzbergova teorie druhou nejčastěji citovanou v oblasti pracovní 

motivace (hned po Maslowovy).
14

 Její hlavní pozitiva vedle spousty dalších pak jsou zejména 

její srozumitelnost a bezproblémové zvládnutí v praxi. 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Adamsova teorie spravedlnosti 

Na rozdíl od předchozích dvou teorií, které se zabývají obsahem potřeb a motivů a snahou 

vysvětlit, jak dochází k motivaci (tzv. obsahové teorie), teorie spravedlnosti spadá do 

kategorie tzv. procesní teorie motivace. Jak vyplývá z názvu, tyto teorie se zaměřují na 

proces, snaží se zjistit, jak motivace vzniká, a její obsahovou stránku víceméně vypouštějí. 

Autor teorie spravedlnosti J. Stacey Adams pracuje se čtyři základními veličinami- jsou jimi 

vstupy, výstupy, jejich poměr a referenční veličina. 

                                                           
14

 BEDRNOVÁ, Eva, Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení, str. 261 

NEDOSTATKOVÉ 

RŮSTOVÉ MOTIVÁTORY 

HYGIENICKÉ 

Obr. 2 Herzbergova dvoufaktorová teorie pracovní motivace a 

její porovnání s teorií potřeb A. Maslowa 

A. Maslow F. Herzberg 

POTŘEBY FAKTORY 

Zdroj: BEDRNOVÁ, Eva, Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení, str. 270 



12 
 

 První veličinou jsou vstupy. Podobu vstupu na sebe mohou vzít rozličné faktory jako 

vzdělání, inteligence a podobně. Proti nim stojí výstupy (mzda, uznání, sociální status atd.). 

Faktory, které jedinec identifikuje jako vstupy nebo výstupy, přitom pro něj musí být natolik 

důležité, že pro něho mají význam a jsou jím hodnoceny jako relevantní. Tyto vstupy 

následně zaměstnanec navzájem posuzuje a hodnotí s referenční skupinou, kterou představuje 

nějaký třetí subjekt, například kolega, nadřízený apod. Srovnání, která dotyčný vykonává, 

jsou ovlivněná jeho subjektivními pocity a vnímáním a jejich výsledkem mohou být tři 

situace. První - dospěje k názoru, že jeho vstupy, které do práce vkládá, jsou mnohem vyšší 

než výstupy, které obdrží na oplátku.  Výsledkem tohoto zhodnocení je nespokojenost a 

demotivace a jedinec si ho zpravidla všimne velmi brzy. Jako řešení buď sníží své vstupy, 

nebo se začne poohlížet po změně. Druhá situace je, pokud jsou vstupy a výstupy zhodnoceny 

jako rovnovážné. Tato situace je jedincem sice vnímaná jako spravedlivá, nevyvolává u něj 

však žádný motivační účinek. Třetí a poslední situace nastane, jestliže zaměstnanec vidí svůj 

vklad nedostatečný vzhledem k výstupu, kterého se mu dostává. V takovém případě může 

dojít buď k přehodnocení významu nebo validity jeho vkladů, nebo k přehodnocení své 

výkonnosti. V každém případě vzniká v jedinci motiv k odstranění této nerovnosti.
15

 

 

2.3 Historické koncepce řízení a motivace zaměstnanců 

 

Tak jako se vyvíjela sama podoba a charakter práce, tak se vyvíjel i pohled na ni, na 

zaměstnance a jejich povahu a potřeby. V této části práce se proto zaměřím na vývoj modelů 

koncepcí řízení, respektive na čtyři typy modelu řízení, jež si v minulosti a současnosti našly 

své uplatnění v manažerské praxi. Pozornost budu věnovat především tomu, jak byly chápány 

potřeby zaměstnanců a v souvislosti s tím, jaké podoby nabývaly motivační strategie. Na 

následujících řádcích vycházím z dělení podle knížky Bedrnové a Nového, kteří zmiňují čtyři 

proudy- klasický model řízení, paternalistický, model lidských vztahů a humanistický model 

řízení. Pro srovnání je možné nahlédnout do Nakonečného knihy Motivace pracovního 

jednání a její řízení, který užívá trochu jiné dělení. Ačkoli obsahově se autoři shodují, 

Nakonečný rozlišuje období pouze tři: taylorismus, human relations a humanizaci práce. To, 

co Bedrnová-Nový označují jako paternalistické období, Nakonečný řadí do kategorie human 

relations. 
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 Personální management, řízení, organizace, str. 251-254 
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Klasický model řízení – klasický neboli technokratický model řízení je považován za 

první koncept svého druhu. Vznikl na počátku 20. století a jeho autorem je F. W. Taylor. 

Základní myšlenkou tohoto modelu je názor, že práce jako taková je pro většinu lidí jen nutné 

zlo a že jediným důvodem, proč ji vykonávají, je peněžní odměna, kterou za ni dostávají. To 

hlavní, na čem tedy Taylor stavěl, byla finanční kompenzace. Od toho se také odvíjel proces 

motivace pracovníků. Ten je založen na tzv. metodě cukru a biče, čili odměně za dobrý výkon 

a postih za výkon špatný. Protože podle tohoto modelu nemá zaměstnanec jakýkoliv zájem o 

prováděnou práci, jedinou možností, jak jej přimět pracovat dobře, bylo co největší 

zjednodušení jeho pracovní náplně. Z dnešního pohledu je Taylorův model značně omezený, 

protože nebere v potaz další složky práce, které jsou pro člověka velmi důležité a které 

přináší, jako je potřeba seberealizace či potřeba sounáležitosti se skupinou.  

Paternalistický model řízení – klasickým ukázkovým příkladem zaměstnavatele 

praktikujícího tento přístup byl ve 30. letech minulého století Tomáš Baťa. Koncept vychází 

z předešlého modelu a spočívá v pojetí zaměstnavatele jakožto jakéhosi autoritativního 

„vůdce“, který jako na svou rodinu dohlíží na své zaměstnance pracující v odosobněném 

prostředí jednoduchých automatických úkolů. Takovýto zaměstnavatel na své pracovníky 

nejen pečlivě dohlíží v zaměstnání, ale do značné míry ovlivňuje i jejich životy mimo 

pracovní sféru – počínaje organizací volného času až po otázku bydlení. Ačkoli by se mohl 

tento koncept zdát pro zaměstnance velmi svazující, pokud je dobře uchopen a realizován 

v praxi (jako například právě u zmíněného Tomáše Bati), jedná se o poměrně oboustranně 

výhodný a dobře fungující model. 

Model lidských vztahů – kořeny tohoto modelu sahají až do doby průmyslové 

revoluce, která měla za následek nejen zásadní změny ve výrobě, ale také změny v oblasti 

sociálních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Výraznou postavou v pozadí 

modelu lidských vztahů je Elton Mayo. Ten se zabýval studiemi souvislostí mezi pracovními 

podmínkami a výkonem zaměstnanců. Nakonec došel k závěru, že nejdůležitějším aspektem 

pozitivně ovlivňujícím pracovní výkon a motivaci jsou vztahy na pracovišti. Motivační 

strategie se tedy zaměřovala na mezilidské vztahy, pocity sounáležitosti a vliv sociálního 

prostředí. Navzdory kladným výsledkům uveřejněným v Mayových hawthornských studiích 

se však nakonec ukázalo, že jakkoli je péče o zaměstnance sebelepší a pěstování přátelského 

sociálního klimatu urputnější, nezaručuje to nepřetržitý růst efektivity pracovní síly. 
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Humanistický model řízení – ačkoliv tento model vznikl již v 60. letech minulého 

století, do popředí zájmu řídících pracovníků se ve větší míře dostává až ve druhé polovině let 

devadesátých. Tento model, jinak také nazývaný model řízení lidských zdrojů, zaměřuje svou 

pozornost na člověka jako jedince a na jeho individuální potřeby. Do popředí zájmu 

motivační politiky se dostává potřeba jedince seberealizovat se – protože pouze pokud se 

jedinci podaří uspokojit všechny předešlé potřeby, může se v klidu zaměřit na potřebu stojící 

na vrcholu Maslowovy pyramidy, na potřebu seberealizace. Jen tehdy je zaměstnanec schopen 

dosáhnout maxima svého pracovního výkonu. Na rozdíl od předchozích modelů řízení ten 

humanistický chápe samu práci jako něco, co má pro člověka smysl a co ho do značné míry 

naplňuje. Klíčovým pro aplikaci humanistického přístupu je tedy přehled řídícího pracovníka 

o svých podřízených, jeho znalost jejich potřeb a individuálních tužeb. Jen pokud toto 

všechno zná, může úspěšně stimulovat své podřízené a maximalizovat jejich motivaci k 

práci.
16

 

 

2.4 Pracovní motivace z hlediska jejího původu 

 

Podíváme-li se kolem sebe, pravděpodobně nenalezneme mnoho lidí, kteří by se zcela 

záměrně a účelně vyhýbali pracovní činnosti. Je tomu tak proto, že práce a pracovní činnost 

jsou důležitým prostředkem k uspokojení lidských potřeb – člověk je k výkonu pracovní 

činnosti motivován. Ať už se jedná o motiv skrytý za potřebou finančně zajistit sebe a svou 

rodinu nebo za nutností sociální interakce. Z hlediska původu pracovní motivace lze rozlišit 

dvě kategorie, motivaci intrisickou a extrisickou. Toto dělení spočívá na základě původu, 

odkud motivace k práci vychází. 

Intrinsická motivace je prvním typem pracovní motivace. Ten se skládá z motivů, které 

nějakým způsobem souvisejí s prací samotnou - s jejím charakterem nebo tím, co z ní jedinec 

získává – jinými slovy tato kategorie zastřešuje vnitřní motivy práce. Práce v tomto pojetí 

neslouží jako nástroj k uspokojování potřeb, nýbrž ona sama je tím, co jedince a jeho motivy 

uspokojuje. Mezi nejvýznamnější intrinsické motivy patří následující: 

 potřeba činnosti jako takové- každý člověk potřebuje aktivitu, kterou by se zabavil 
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 potřeba sociálního kontaktu- tento motiv je někdy též uváděn jako extrinsický, pro 

řadu povolání, kde člověk přichází do kontaktu s lidmi, však platí i jako motiv vnitřní 

 potřeba výkonu- zejména pak pocit uspokojení, který člověku přináší úspěšné 

provedení výkonu 

 motiv touhy po moci- týká se především oblasti vyšších pracovních pozic 

 potřeba seberealizace, smyslu života- Maslowem chápána jako nejvyšší potřeba, 

umožňují ji především zaměstnání, ve kterých má člověk pocit, že dělá něco 

smysluplného, kde uplatňuje své schopnosti 

Druhým typem je extrinsická neboli vnější motivace. Zde je již práce chápána značně 

instrumentálně – práce je nahlížena jako nástroj, který slouží člověku k uspokojení jeho 

potřeb. Cíle, které si člověk takto uspokojuje, leží mimo oblast práce. Jsou to především: 

 potřeba financí- nepochybně velmi důležitý motiv 

 potřeba jistoty- tato potřeba je z velké míry spojena s potřebou předchozí, avšak je 

zaměřena více do budoucnosti 

 potřeba potvrzení vlastní důležitosti- motiv, který je často dáván do spojitosti 

s prestiží, sociálním statusem 

 motiv sociálních kontaktů- pro člověka jakožto sociálního tvora velmi důležitá 

potřeba, pro jejíž uspokojení poskytuje práce vhodné prostředí 

 potřeba sounáležitosti- pracoviště je jedno z míst, kde je jedinci umožněno poměrně 

snadno navázat užší kontakt s osobami opačného pohlaví  

Tak, jako lze rozdělit původ motivace do dvou kategorií, lze takto do dvou skupin rozdělit i 

jedince na základě toho, kterými skupinami potřeb jsou více motivováni. M. S. Meyers tyto 

kategorie nazval „motivation seekers“ a „maintaince seekers“. Zatímco první skupina je 

motivována především intrinsickými potřebami a vůči pracovním podmínkám jsou víceméně 

velmi tolerantní, druhá skupina, hnána extrinsickými motivy, spíše než na obsah práce hledí 
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na podmínky, ve kterých ji vykonávají, tzn. výše mzdy, jistota zaměstnání apod. K podobným 

závěrům došel i F. Herzberg, který se touto problematikou zabýval ve své teorii.
17

 

 

2.5 Motivy práce 

 

Stanovit obecnou motivační politiku v rámci podniku je velmi složitý úkol, protože každý 

jedinec je motivován něčím jiným. Při plánování motivační politiky se tak firmy snaží 

vycházet z obecných motivů, které většinou v jisté míře fungují u všech. V této kapitole se 

budu věnovat čtyřem základním motivům, které ve své knize zmiňuje Nakonečný a které 

zmínila a doplnila v rozhovoru také ing. Sehnalová: 

 vykonávaná práce- samotná práce nebo její obsah jsou velmi důležitým činitelem, 

který může mít na motivaci obrovský vliv. Pokud jedince naplňuje sama práce, jedná 

se o ideální situaci, zejména umožňuje-li mu přispívat v ní svými vlastními nápady 

inovacemi, pracovat na samostatných projektech apod. Má-li tato práce současně 

vysokou společenskou prestiž, stává se důležitým zdrojem seberealizace. 

 plat- ačkoliv je představa vlivu peněžní odměny za práci jakožto ústředního 

motivačního prostředku již dávno překonána, peníze přesto hrají v motivaci svou roli. 

Finance jsou významným prostředkem k dosahování – kromě těch základních 

existenčních – také mnoha osobních potřeb a zájmů. Mimo to jsou jakýmsi měřítkem 

úspěchu a východiskem při vnímání sociálního statusu. Důležité je, aby pracovník při 

porovnání toho, co do práce vkládá, vnímal své ohodnocení jako adekvátní (viz 

Adamsova teorie spravedlnosti). Vyšší motivační účinek pak samozřejmě plat bude 

mít tam, kde mají lidé ztížené podmínky při zabezpečování svých základních potřeb, a 

také v případě práce, kde jsou ostatní motivy z nějakých důvodů slabší. Sehnalová pak 

tuto oblast rozšířila na ohodnocení jako takové, tedy nejenom to finanční, ale i 

nefinanční v podobě uznání, ocenění práce a to jak pozitivní, tak i negativní.
18

  

 styl vedení- jedná se o jeden z nejdůležitějších aspektů pracovní motivace. To, jak 

ideálně by mělo takové vedení vypadat, popsala ing. Sehnalová: Při motivaci 

zaměstnanců jsou velmi důležité dva kroky. První krok je vyvarovat se toho co 

zaměstnance demotivuje či případně z něj činí nespokojeného. Zde se jedná zejména o 
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NAKONEČNÝ, Milan. Motivace pracovního jednání a její řízení, str. 122-125 
18

 SEHNALOVÁ, Iva (rozhovor) 
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nespravedlivé jednání ať už co se týče nespravedlnosti v rozhodování, přístupu 

k zaměstnancům nebo odměňování. Dále by ke svým lidem měl přistupovat 

individuálně, neměl by zadržovat informace či vyvolávat v podřízených pocit, že za 

nimi nestojí a nepodporuje je. Teprve když jsou všechny tyto podmínky, které 

demotivují, splněny, může přejít k samotné motivaci. Základní podmínkou úspěšné 

motivace zaměstnanců je podle Sehnalové znát své podřízené. Ideální manažer je 

s nimi v každodenním kontaktu, zná jejich potřeby. Teprve když pozná své podřízené 

do té míry, že zná jejich potřeby, může je efektivně motivovat. Každý jedinec se totiž 

liší a stejně tak i jeho potřeby. Jak již bylo řečeno výše, klíčové je tedy přistupovat ke 

každému individuálně. V tomto stadiu pak může motivovat jednotlivé zaměstnance 

pobídkami, které budou přesně zacílené tak, aby co nejlépe odpovídaly na jejich 

konkrétní potřeby.  

 sociální motivy- tento motiv se dostal do popředí zájmu zejména v první polovině 20. 

století, kdy přišel Elton Mayo se svými experimenty, které již jsem zmínila výše. 

Jedná se především o působení sociálního klimatu na pracovišti, mezilidských vztahů 

ale třeba i komunikace a to jak v horizontálním, tak vertikálním směru. Zejména 

komunikace ve vertikálním směru je důležitým aspektem motivace. Mají-li pracovníci 

možnost podílet se na rozhodovacích procesech či chodu organizace nebo jsou alespoň 

o všech procesech důkladně informováni, působí tato skutečnost pozitivně na jejich 

přístup a motivaci k práci.
19

 

 

2.6 Jak motivovat zaměstnance 

 

Motivace zaměstnanců je složitý proces, jehož zvládnutí je jedním z hlavních klíčů k úspěchu 

firmy. Motivovaní pracovníci jsou totiž dobří, oddaní a snaživí zaměstnanci. Motivovaný 

zaměstnanec nedělá svou práci, protože musí, ale proto, že ho baví a naplňuje ať už vnitřně 

(získání pocitu uspokojení, sebeúcty nebo pocitu, že někam patří), nebo zvnějšku (finanční 

satisfakce). Urban pak identifikuje dva hlavní pracovní nástroje- jsou jimi pracovní prostředí a 

systém odměn.
20

 Podíváme-li se na tyto nástroje komplexně, zjistíme, že do velké míry staví 

na základních motivech, kterým je věnována předešlá kapitola. 
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 NAKONEČNÝ, Milan. Motivace pracovního jednání a její řízení, str. 132-157 
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 URBAN, Jan. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu, str. 93 
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2.6.1 Pracovní prostředí 

Pracovní prostředí, které úspěšně motivuje zaměstnance, ovlivňují zejména tři navzájem 

propojené faktory- sociální prostředí, firemní kultura a manažerský styl. Pokud jsou tyto 

faktory nastaveny tak, aby podporovaly a spravedlivě oceňovaly zaměstnance a jeho výkony, 

stávají se podstatnou oporou pro systém finančního odměňování a mnohdy mohou snížit i 

náklady na něj vynaložené. Urban ve své knize definuje 6 faktorů, které jsou pro motivující 

prostředí nejdůležitější; 

 pozornost vůči úspěchům – jedná se pravděpodobně o jednu z nejnedoceňovanějších 

aktivit v rámci motivační strategie. Pochvala nebo uznání za výkon, ať už písemná 

nebo jen ústní, patří mezi zaměstnanci k nejvíce ceněným motivátorům. Zároveň však, 

jak je patrné z mnoha dotazníkových šetření, patří také k velmi málo frekventovaným 

událostem ve vztahu manažer-zaměstnanec. Mnohem častější je naopak výskyt 

negativní motivace neboli upozorňování na chyby, které, ačkoli může snížit výskyt 

nežádoucího chování, nevede k podpoře chování žádoucího. 

 „presumpce neviny“ – pokud zaměstnanec nevykonává svou práci zrovna dobře, ještě 

to automaticky neznamená, že ji vykonává úmyslně špatně. Právě tohle by měl mít 

manažer na paměti a spíše než kárat za špatně odvedenou práci by se měl snažit přijít 

na to, jak zaměstnanci pomoci a poradit, aby příště práci vykonal dobře. 

 důvěra a respekt ve schopnosti zaměstnanců – důvěra v kvality pracovníků je nejlepší 

cestou, jak zaměstnancům dodat na sebevědomí a vtisknout jim víru v sebe a své 

schopnosti. Pokud manažer projevuje důvěru ve schopnosti pracovníků, ti se stávají 

motivovanými tuto důvěru nezklamat a odvést co nejlepší práci. Poskytne-li vedení 

navíc zaměstnancům možnost participovat v rozhodovacím procesu firmy, mohou se 

kromě zvýšené oddanosti a výkonu dočkat i zpravidla dobrých nápadů. 

 omezení obav z neúspěchu – velmi důležitou součástí vedení lidí je vyvolat v nich 

pocit důvěry do té míry, že se nebudou obávat svěřit se svému nadřízenému 

s případným pracovním neúspěchem. Postaví-li se manažer k takové situaci racionálně 

a s pochopením, bude zaměstnanec o to více motivován k další práci ve snaze napravit 

svou chybu a znovu nezklamat. 

 otevřená komunikace – komunikace jakožto nástroj úspěšné spolupráce nejen mezi 

zaměstnanci ve stejném oddělení, ale i v rámci různých oddělení mezi sebou, je 

důležitou podmínkou úspěchu organizace. Pracovník, který má přehled o cílech 
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organizace jako celku a je si vědom své role a důležitosti v tomto soukolí, je zároveň 

motivován vykonat svou práci co nejodpovědněji a nejlépe. 

 rozvoj zaměstnanců – posledním, avšak nesmírně důležitým faktorem, je rozvoj 

zaměstnanců. Nerozvíjí-li zaměstnanec sebe, své vědomosti nebo schopnosti, stagnuje 

a stává se pouze pasivním nástrojem organizace. Naopak poskytne-li manažer svým 

pracovníkům možnost na sebezdokonalování a rozvíjení se, jsou tito lidé motivování 

podávat kvalitní výkony. Úkolem řídícího pracovníka by pak mělo být tyto pokroky 

sledovat a po zásluze odměňovat.
21

  

 

2.6.2 Systém odměn 

Druhým nástrojem, který se v politice motivace zaměstnanců hojně uplatňuje, je systém, 

odměňování. Samozřejmě se nejedná jen o smluvně daný plat. Aby systém odměn mohl 

zaměstnance motivovat, musí kromě fixní mzdy zahrnovat i variabilní či tzv. zásluhové 

složky. Přitom se však nemusí jednat jen o finanční podobu odměny. Stejně tak může jako 

nástroj sloužit nefinanční odměna, ať už v podobě nějakého benefitu nebo třeba pochvaly, 

uznání a podobně. Tak jako každý aplikovaný systém v organizaci, i systém odměňování má 

určitá pravidla, která by měl respektovat. Urban jmenuje tato: 

 vztah k cílům organizace- odměňování zaměstnanců by vždy mělo být nastaveno tak, 

aby bylo možné jasně vidět souvislost a propojenost odměňovaného chování a souladu 

s cíli organizace. Jedině tak mohou posilovat to chování, které je žádoucí pro plnění 

norem či cílů firmy. Právě nepropojenost odměňování s cíli firmy bývá často velkou 

slabinou tohoto systému 

 spoluúčast zaměstnanců- důležitým aspektem pro efektivitu systému odměňování je 

jeho vysvětlení zaměstnancům. Tím, že pracovníky seznámíme s principem jeho 

fungování a případně jím umožníme participovat na jeho spoluutváření a 

implementaci, výrazně zvýšíme jeho účinnost 

 frekvence odměn- frekventovanou otázkou, která vyvstává v souvislosti 

s odměňováním zaměstnanců, je, jak často odměny udělovat. Častý problém spojený 

s motivací je to zejména u dosahování významných dlouhodobých cílů. Zaměstnanec 

na svou práci většinou nenahlíží jako na cestu, která vede k dosažení onoho 

vytyčeného cíle, ale spíše jako na sérii běžných pracovních úkolů. Je tedy efektivnější 
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odměňovat zaměstnance již za dílčí úspěchy, než čekat na finální dosažení cíle. Tyto 

velké cíle totiž bývají velmi často naplánovány na dlouhou dobu dopředu a poskytnutí 

odměny až na jeho konci si většinou pracovník nespojí se svou konkrétní prací či 

úspěchem, nýbrž spíše s úspěchem organizace. Tím odměna ztrácí svůj motivační 

charakter. 

 sledování efektivnosti odměn- tak jako vše i systém odměňování má svou životnost. 

Proto je důležité ho průběžně sledovat a kontrolovat jeho efektivitu. Výrazným 

problémem systému odměňování je fakt, že si zaměstnanci po čase na své odměny 

zvyknou a začnou je brát jako něco, na co mají nárok. Tím veškerý motivační 

potenciál systému končí. Je tedy nutné ho průběžně kontrolovat a inovovat, vymýšlet 

nové a efektivní formy odměn a ty staré eliminovat. Jen tak může být systém účinný. 

 

V souvislosti s otázkou odměňování je důležité zmínit roli peněz. Ačkoli jsou finance 

nesporně velmi důležitou součástí systému odměňování, jako motivace mohou sloužit jen do 

té doby, než umožní zaměstnanci pokrýt své základní potřeby. Jakmile zaměstnanci této 

finanční úrovně dosáhnou, přestávají peníze motivovat a do popředí se dostávají nové potřeby 

tak, jak je popsal Maslow. Je tedy důležité nestavět systém odměňování jen na finančních 

základech, ale též na těch nefinančních, jež umožní pracovníkům naplnit jejich další touhy, 

například potřebu uznání, potvrzení vlastního statusu apod. 22 

 

2.7 Motivace zaměstnanců v České republice 

 

V rámci rozhovoru s ing. Sehnalovou, která se specializuje na problematiku řízení lidských 

zdrojů, jsem se pokusila zjistit určitá specifika motivační politiky v České republice. Zajímalo 

mě především, jestli se nějak liší motivační politika v rámci českých a zahraničních firem a 

také jestli lze nalézt jisté odlišnosti v koncepci motivace zaměstnanců u státních a 

soukromých firem. Na následujících řádcích jsou zpracovány informace, které jsem ve 

zmíněném rozhovoru získala. 

 Co se týče srovnání uplatňování motivační politiky v rámci českých a zahraničních či 

nadnárodních firem, můžeme zde objevit určité rozdíly. Zahraniční firmy, zejména pak 
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 URBAN, Jan. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu, str. 95-99 
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západní, mají politiku motivace zaměstnanců mnohdy mnohem lépe propracovanou než firmy 

tuzemské. Jak již bylo řečeno, v České republice se pomalu začíná přeměňovat struktura 

práce, klasická průmyslová výroba a sekundární sektor jako takový se o nás pomalu přesouvá 

více na východ a místní pracovní trh se zaplňuje terciárním sektorem, tedy službami. S tím 

souvisí i změna charakteru práce. V západních zemích mají tuto transformaci již za sebou, 

tudíž již nějaký čas v politice motivace zaměstnanců pracují s podmínkami, kde sama práce a 

její obsah mohou motivovat. Zahraniční firmy jsou tedy v tomto ohledu dál, mají více 

zkušeností, a tudíž bývá jejich motivační strategie propracovanější. Na druhou stranu můžeme 

vidět i jistá negativa. Jedná se zejména o to, že Česká republika je poměrně malý trh a 

nadnárodním korporacím se finančně příliš nevyplatí pro něj vytvářet speciální strategii 

motivační politiky. V praxi se většinou nastaví jedna strategie, která se pak aplikuje na více 

zemí v konkrétní oblasti, například pro střední Evropu. V České republice se tak můžeme 

setkat s motivační strategií, která byla vystavěna nejčastěji na pracovní trh v Polsku. To, co 

zaměstnance motivuje, však závisí z velké míry na jejich povaze či mentalitě, která se může 

stát od státu poměrně lišit, což je případ i právě Česka a Polska. Takže na jedné straně lze 

hodnotit propracovanost motivační politiky zahraničních firem jako plus, na straně druhé však 

nelze zaručit, že i přes její propracovanost bude tato politika „sedět“ právě českým 

pracovníkům. 

 Porovnání strategie motivace v rámci státních a soukromých podniků už je o něco 

složitější. Soukromé firmy jsou svou povahou natolik různorodé, že mluvit globálně o 

nějakých trendech lze jen těžko. Existují soukromé firmy, které kladou na motivaci svých 

pracovníků velký důraz, ale jsou i podniky, kde se něčím podobným vůbec nezabývají - 

zaměstnanci dostanou výplatu a to je vše. Státní podniky tedy stojí někde uvnitř tohoto 

spektra. Co lze vypozorovat u státních firem, je, že v nich většinou nepanuje takový tlak na 

výkonnost zaměstnance, jako u firem soukromých. Ovlivňování zaměstnanců se tedy 

soustřeďuje spíše než na výkonnost na jejich stabilizaci, o čemž vypovídá i podoba odměn, 

které se často udělují například za odpracovaná léta ve firmě, což u soukromých podniků 

v podstatě vymizelo. Hovořit však o obecně platných rozdílech, které panují mezi státními a 

soukromými podniky, je však vzhledem k různorodosti charakteru komerčních firem 

v podstatě nemožné. Podle Sehnalové více než na formě vlastnictví záleží na vedení, které 

v podniku za tuto oblast zodpovídá.
23
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3 Zaměstnanecké benefity 

 

V úvodu této části mé práce bych ráda upřesnila a vysvětlila pojem „zaměstnanecké 

benefity“, se kterým budu v následující části pracovat. Pokud bychom chtěli přeložit slovo 

benefit do češtiny, nejlépe by nám posloužil výraz výhoda. Jedná se tedy o výhody, které 

zaměstnavatelé poskytují svým pracovníkům nad rámec standardního ohodnocení za 

vykonanou práci – nad rámec mzdy. Tyto benefity by podle Kocianové měly plnit čtyři 

základní cíle: 

 konkurenceschopnost vůči ostatním firmám 

 nákladovou efektivnost 

 přizpůsobení jednotlivým potřebám a preferencím pracovníků  

 soulad se zákony.
24

  

 

Systém poskytování zaměstnaneckých benefitů je v České republice podchycen a 

usměrňován na legislativní úrovni hned několika zákony. Ty můžeme najít jednak v zákoníku 

práce (Zákon č. 262/2006 Sb.), dále v zákonu o daních z příjmů (Zákon č. 586/1992 Sb.), 

zákonu o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (Zákon č. 592/1992 Sb.) a zákonu o 

pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (Zákon č. 

589/1992 Sb.). Hlavní výhodou a bezpochyby jedním z hlavních důvodů relativní oblíbenosti 

poskytování zaměstnaneckých výhod zaměstnancům je možnost snížení daňové a odvodové 

povinnosti. Ve smyslu znění zákonů uvedených výše si tak zaměstnavatel může zcela legálně 

snížit základ daně z příjmů. Navíc při poskytování benefitů nenastává povinnost 

zaměstnavatele k odvodu zdravotního a sociálního pojištění.
25

 

Zaměstnanecké benefity, ačkoli jejich poskytování spadá do kategorie odměňování 

zaměstnanců, v podstatě nebývají odměnou za vykonanou práci, nýbrž jsou zaměstnancům 

poskytovány v podstatě za to, že v dané organizaci pracují. Už jen z toho můžeme vidět, že 

jejich hlavním přínosem bude působení na loajalitu zaměstnance vůči podniku. Je ale možné, 

aby zvyšovaly motivaci zaměstnanců? V různých publikacích od různých autorů můžeme 

nalézt rozdílné názory na postavení zaměstnaneckých výhod v rámci motivační politiky. 

Rozdílný pohled na ně mají i obě mé respondentky. Zatímco Sehnalová nevidí v poskytování 
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zaměstnaneckých benefitů velký motivační potenciál, Sochorovská v nich naopak shledává 

„…oblíbený nástroj, který se využívá pro motivaci zaměstnanců.“
26

 

 

Ačkoli zaměstnanecké benefity v současnosti nabízí většina podniků a zejména ve 

velkých firmách jsou naprostou samozřejmostí, jen velmi málo zaměstnanců má skutečně 

přehled o tom, jak takový systém funguje, případně jaké jsou jejich možnosti v rámci 

případné participace na rozhodování o poskytování výhod či jejich podobě. Tato situace vede 

k pocitu, že je to něco, co jde mimo zaměstnance. Proto mnohé zaměstnance ani nenapadne se 

o tuto oblast aktivně zajímat. Přitom větší angažovanost ze strany pracovníků by pro 

zaměstnavatele byla jen přínosem – pokud by podnik znal názory svých zaměstnanců, mohl 

by zefektivnit nabídku benefitů a tím zvýšit jejich efektivitu. Jak říká Koubek: „Jestliže 

organizace chce, aby zaměstnanecké výhody měly příznivý dopad na motivaci pracovníků, 

jejich spokojenost a stabilitu a i na dobré vztahy s odbory, měla by se zajímat, které 

zaměstnanecké výhody pracovníci preferují“.
27

 To, do jaké míry se podniky o potřeby svých 

zaměstnanců starají, se do značné míry odráží i v přístupu, který následně uplatňují v politice 

rozdělování benefitů, kterým se budu zabývat v kapitole níže.  

 

3.1 Dělení zaměstnaneckých benefitů 

 

Stejně jako existuje rozličná škála jednotlivých zaměstnaneckých výhod, existuje také mnoho 

způsobů, podle čeho je dělit. Zatímco ve Spojených státech amerických se benefity většinou 

dělí do pěti kategorií, v Evropě je běžnější třídění do třech skupin. Těmi jsou: 

 výhody sociální povahy- sem patří např. životní pojištění, příspěvky na důchod, 

podnikové půjčky nebo ručení za ně, firemní školky či jesle apod. 

 výhody mající vztah k práci- tyto výhody přímo nebo nepřímo souvisejí s prací či 

podnikem- firemní stravování, možnost vzdělávání 

 výhody spojené s postavením v organizaci- tyto benefity se týkají v podstatě hlavně 

výše postavených pracovníků a lidí ve vedení, jedná se např. o poskytnutí služebního 

automobilu, telefonu, notebooku apod.
28
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3.2 Systémy poskytování zaměstnaneckých benefitů 

 

Jak již bylo nejednou řečeno, pohled na zaměstnanecké benefity z hlediska možnosti motivace 

zaměstnanců, se značně různí. Jedna z oblastí, ve které se však většina autorů přiklání 

k možnosti, že by poskytování zaměstnaneckých výhod mohlo pracovníky motivovat, je 

spojena s problematikou formy jejich poskytování. V následujících několika odstavcích se 

pokusím shrnout možnosti redistribuce zaměstnaneckých benefitů a zároveň uvést jejich 

základní plusy a mínusy.  

3.2.1 Fixní benefity 

Fixní neboli plošné benefity jsou v současnosti v České republice nejrozšířenějším způsobem 

přerozdělování zaměstnaneckých výhod. Jedná se o jednotně nastavený systém, který je 

společný pro všechny zaměstnance firmy v rámci dané úrovně jejich postavení. Tento systém 

představuje pro zaměstnavatele velmi výhodný způsob poskytování benefitů, především pak 

co se týče organizační stránky věci. Jednorázové nasmlouvání určitého objemu služeb u 

zvolených dodavatelů je skutečně nejen velmi pohodlné a jednoduché, z podobné spolupráce 

navíc, zejména pak dlouhodobé, může pro zaměstnavatele plynout ze strany poskytovatele 

služeb i jisté finanční zvýhodnění. Na druhou stranu je zde však otázka efektivity daného 

systému. U plošného přerozdělování, kde zaměstnanci nemají žádný vliv na konečnou podobu 

nabízených benefitů, se může velmi často stát, že se tyto služby stanou pro zaměstnance 

něčím samozřejmým, co na jejich pracovní efektivitu, loajalitu nebo motivaci nemá žádný 

vliv. Pokud jsou zaměstnanci jen pasivními přijímateli těchto služeb, ztrácejí benefity 

jakoukoli potencionální možnost pozitivního působení. Problém navíc může nastat 

v okamžiku, kdy se firma z finančních či jiných důvodů rozhodne portfolio poskytovaných 

benefitů omezit. Vzhledem k jednotnému plošnému systému poskytování výhod všichni 

zaměstnanci změnu okamžitě zaregistrují a v souladu s Herzbergovou teorií toto jednání 

vyvolá vlnu nespokojenosti. Další nevýhodou této formy redistribuce je, že vzhledem 

k velkému počtu zaměstnanců, kterým jsou výhody poskytovány a jejichž potřeby musí 

pokrýt, jedná se většinou o co nejobecnější služby, o které mnozí zaměstnanci nemusí ani 

jevit zájem. 

3.2.2 Flexibilní pracovní benefity 

Flexibilní pracovní benefity spadají do systému poskytování zaměstnaneckých výhod, který 

se k nám začal šířit ze zahraničí a v poslední době mezi firmami na českém trhu získává stále 

více na oblibě, i když jeho zavádění je jen velmi pozvolné. Jak již název napovídá, jedná se o 
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flexibilní formu poskytování benefitů pro zaměstnance. A právě tato flexibilita je největší 

výhodou tohoto systému a pro pracovníky zároveň jeho nejvíce atraktivním aspektem. 

V souvislosti s tímto systémem poskytování benefitů se často setkáváme také s označením 

tzv. Cafeteria (nebo česky kafetéria) systém. Stručně řečeno se jedná o systém, kde 

zaměstnavatel poskytne svým zaměstnancům jakýsi „balík“ zaměstnaneckých výhod a 

zároveň dostane každý zaměstnanec přidělen účet a na něm určitý virtuální finanční obnos (či 

počet bodů, kreditů nebo jakéhokoli jiného směnného prostředku s počitatelnou hodnotou), se 

kterým může v rámci možností libovolně operovat. Sám zaměstnanec si tedy rozhodne, za co 

své prostředky smění, jaký benefit si vybere. Na nabídkovém seznamu se mohou objevit 

rozličné položky, od proplácení příspěvků na důchodové připojištění přes možnosti využití 

služebního automobilu k soukromým účelům až po možnost čerpat prostředky na proplácení 

vstupů na různé kulturní či sportovní akce. Obsah a objem položek na nabídkovém seznamu 

se pak většinou liší v rámci jednotlivých úrovní podniku – jiný seznam se tedy dostane 

k pomocnému pracovníkovi a jiný ke členům vrcholného managementu. Tento seznam buď 

může být tvořen rovnou na míru jednotlivým úrovním, nebo lze vytvořit jakýsi základní 

nabídkový list a podle pozice, na níž se pracovník nachází, mu zpřístupnit další úroveň 

nabídky. Nespornou výhodou tohoto systému poskytování benefitů je svoboda, kterou má 

zaměstnanec při výběru a rozhodování, jak naložit se svým přiděleným kreditem. 

Rozhodování, na co pracovník svůj obnos použije, se pak může měnit podle jeho aktuálních 

potřeb. Na rozdíl od fixního plošného systému poskytování zaměstnaneckých benefitů 

kafeteria systém předpokládá, že se zaměstnanci aktivně zapojují do procesu výběru výhod. 

Tato forma participace na vytváření vlastního systému odměňování pak na rozdíl od 

pasivního přijímání zaměstnavatelem stanovených výhod má na zaměstnance nesporný 

motivační charakter.  

Volitelný systém je výhodný jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele a to hned 

z několika důvodů. Ty ve své knize nastiňuje Koubek: 

 vzhledem k rostoucí škále nabízených benefitů a také zvyšujícímu se podílu benefitů 

na celkovém objemu nákladů organizací je možnost úspory a větší kontroly nákladů, 

který tento systém poskytuje, jistě velice lákavá 

 potřeby zaměstnanců se neustále mění a vyvíjí a to jak na základě jejich vnitřních 

potřeb, tak i na základě měnících se vnějších okolností. Zatímco některé poskytované 

benefity už zaměstnance nemusí vůbec uspokojovat, jiné, které by si zaměstnanci přáli 
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a měly by na ně pozitivní vliv, firma, která poskytuje výhody plošně, nemá v nabídce. 

Flexibilní systém by byl řešením, jak vývoj zájmu zaměstnanců sledovat 

 tím, že je volitelný systém úspornější, umožňuje podniku lépe hospodařit s financemi, 

které tak mohou vložit třeba do dalšího rozšíření nabídky benefitů 

 požadavek na angažovanost a vyšší aktivitu zaměstnanců v oblasti zaměstnaneckých 

výhod zvyšuje jejich informovanost  

 optimálně a efektivně nastavený systém poskytování zaměstnaneckých benefitů může 

podniku pomoci získat a udržet dobré zaměstnance, což je v důsledku další finanční 

úspora v podobě nákladů na organizaci výběrového řízení a zaškolování nově 

nabraných 

 vliv flexibilního poskytování benefitů je značný také na pozitivní postoje a chování 

zaměstnanců- tím, že je zaměstnanec vtažen do spolurozhodování o podobě benefitů, 

dostaví se pocit, že si podnik váží jeho názorů i jeho samotného 

 volitelný systém, vzhledem k tomu, že se rozhodnutí každého zaměstnance eviduje, 

zároveň poskytuje možnost lepší kontroly a zprůhlednění systému poskytování 

benefitů a eliminuje případné zneužívání určitou osobou nebo skupinou 

 díky volitelnému systému si mohou zaměstnanci vybrat benefity podle toho, jak jim 

vyhovují i na základě jejich daňové výhodnosti
29

 

Tento systém má samozřejmě i nevýhody. První jistou nevýhodou tohoto systému a tím 

pádem i jeden z důvodů, proč k jeho zavádění dochází v České republice jen velmi pozvolna, 

je, že je poměrně náročný na organizaci a administrativní zpracování. Také správa systému je 

oproti plošnému poskytování pracnější. Dále zaměstnanci hned ze začátku nemusí přesně 

odhadnout své potřeby a svůj špatný výběr si pak ponesou nějaký čas až do doby, kdy bude 

možné požadavek opět změnit. Oproti fixnímu systému poskytování zaměstnaneckých výhod 

má tento řadu výhod nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele, který může seznam 

v případě potřeby v podstatě libovolně upravovat. Dostane-li se podnik do finanční tísně či 

jiné obtížné situace, která povede k rozhodnutí omezit poskytování zaměstnaneckých výhod, 

může firma vyhodnotit nejméně využívané výhody a ty pak z nabídky stáhnout, aniž by ve 

svých zaměstnancích vyvolala větší míru nespokojenosti. 

3.2.3 Smíšený systém  

Smíšený systém poskytování zaměstnaneckých výhod je kombinací obou předchozích forem. 

V praxi se to pak vypadá tak, že zaměstnavatel vymezí okruh nejoblíbenějších služeb, které si 
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zaměstnanci objednávají, a ty pak poskytuje plošně jako tzv. fixní benefity. Tím se mu do 

určité míry zjednoduší organizační stránka poskytování výhod a navíc je zde možnost již 

zmíněné finanční úlevy ze strany poskytovatelů vybraných služeb. Zaměstnanci tedy dostanou 

hromadně benefity, které si získaly v minulosti největší oblibu, ale stále jim zůstává poměrně 

velká volnost v rozhodování finální podoby jejich odměn. I nadále totiž budou disponovat 

jistým zaměstnavatelem přidělený kreditem, který mohou využít k výběru výhod „na míru“ 

z nabízeného balíku služeb a zboží. Ačkoli se v konečném důsledku zdá jako nejvýhodnější a 

nejefektivnější formou poskytování zaměstnaneckých benefitů, je tento systém v České 

republice rozšířen zdaleka nejméně. 

 

3.3 Benefity v České republice 

 

V této kapitole se pokusím shrnout podobu a využití zaměstnaneckých benefitů v České 

republice. Čerpat budu zejména z informací, které jsem získala z realizovaných rozhovorů, 

dále pak ze serveru platy.cz (dříve fungující pod jménem Merces), který se zabývá 

problematikou odměňování a jeho trendy.  

Jak říká ing. Eugénia Sochorovská, poskytování zaměstnaneckých benefitů se u nás 

stalo už téměř samozřejmostí, zejména pak u velkých firem je nějaká forma zaměstnaneckých 

výhod téměř nezbytností. Děje se tak z mnoha důvodů. Jedním z nich je snaha o udržení si 

svého místa na pracovním trhu. Poskytování benefitů zaměstnavatelem je u nás už jakýmsi 

očekávaným standardem a chce-li být firma konkurenceschopná z hlediska získání a udržení 

pracovní síly, musí na svém systému odměňování, kam benefity patří, pracovat. Podle 

Sochorovské: „…zajímavé a atraktivní portfolio benefitů se stalo znakem dobrého 

zaměstnavatele“
30

. Dalším důvodem, proč se podobou politiky poskytování zaměstnaneckých 

výhod zabývat, je fakt, že pokud je tento systém nastaven správně, je to pro zaměstnance 

známka toho, že se o ně zaměstnavatel zajímá a pečuje o ně a jejich spokojenost. Ačkoli 

správně nastavený systém zaměstnaneckých výhod dlouhodobě nespokojeného zaměstnance 

ve firmě neudrží, pokud je opravdu efektivní, bude takovýto zaměstnanec nejspíše odchod 

zvažovat déle.
31
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To, jaké benefity se ve firmách nejvíce užívají, závisí do určité míry vždy na konkrétní 

zemi. Důležitými faktory, které podobu benefitů ovlivňují, jsou zejména daňová politika 

uplatňovaná v dané zemi, dále pak ukotvení zaměstnaneckých benefitů v zákonech (čili 

legislativní rámec), ale také celková podoba sociální politiky či dokonce specifická mentalita 

lidí v dané zemi. Praktickou ukázkou, jak může sociální politika ovlivnit poskytování 

zaměstnaneckých výhod, je třeba dostupnost zdravotní péče. Podíváme-li se na benefity ve 

Spojených státech nebo Velké Británii, velmi frekventovanými a oblíbenými jsou tam 

příspěvky právě na zdravotní péči či zdravotní pojištění. V zemích, kde je zdravotnictví 

bezplatné a dostupné (jako třeba v České republice) ztrácí tento benefit do značné míry na své 

atraktivitě. I když i u nás se setkáváme s benefity v podobě příspěvků na zdravotní 

připojištění, jejich popularita není zdaleka taková. Podobným příkladem jsou penzijní plány. 

Benefitem, který do určité míry souvisí jak se sociální politikou, tak s mentalitou, je zřizování 

podnikových školek a jeslí. Zatímco v České republice je běžně zažité, že jsou ženy s dětmi 

na rodičovské dovolené doma většinou do tří let jejich věku, například ve skandinávských 

zemích se matky vrací do práce velmi brzy po porodu a služeb firemních jeslí využívají hojně.  

Rozdíly jsou však nejen v rámci jednotlivých států, ale i v rámci regionů uvnitř země. 

Spíše než v druhu poskytovaných benefitů se však rozdíly týkají jejich dostupnosti. Podle 

průzkumu společnosti Profesia CZ, která se věnuje průzkumu mezd a benefitů, zatímco se 

žádného nefinančního benefitů nedostává v Praze 19% zaměstnanců, například v Ústeckém a 

Libereckém kraji je to už 29 % a v Karlovarském kraji až 34 % lidí. Další rozdíly, které 

můžeme v poskytování zaměstnaneckých výhod pozorovat, jsou závislé na pozici, kterou 

zaměstnanec zastává. Rozdíly jsou přitom poměrně výrazné. Podíl mezi top manažery, kteří 

nedostávají žádný nefinanční benefit, je 7 % v porovnání s až 42 % mezi pomocnými dělníky 

a zaměstnanci. V případě finančních benefitů pak dostane odměnu jednou tolik zaměstnanců 

z řad top manažerů než z řad pomocných zaměstnanců.
32

 Hlavním důvodem, proč tomu tak je, 

je především snaha o udržení si výkonných vrcholných pracovníků, jejichž nalezení a 

následné zapracování je pro podnik složitější a finančně mnohem náročnější než ten samý 

proces u pomocných zaměstnanců, kde jsou nároky na kvalifikaci a osobnostní kvality nižší a 

jejichž počet na trhu práce je v porovnání s top manažery poměrně vysoký. 

Podíváme-li se na vývoj politiky odmněňování, můžeme v posledních letech 

pozorovat neustále klesající trend výše i objemu poskytovaných odměn. Tento jev má na 
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svědomí ekonomická krize, která se šíří od roku 2008 ze Spojených států a postupně se 

rozšířila v podstatě po celém světě včetně České republiky. A právě oblíbeným řešením 

finanční úspory se stalo omezování zaměstnaneckých benefitů. Je tomu tak zejména proto, že 

zatímco snižovat mzdu, která je pevně ukotvena ve  smlouvě, je poměrně složité, úspora 

v podobě stažení či omezení některých výhod je oproti tomu jednodušší. Jedná se zejména o 

omezení jednorázových benefitů jako jsou víkendové akce pro zaměstnance nebo proplácení 

kulturních a sportovních akcí, které jsou pro zaměstnavatele poměrně finančně náročné. Jsou 

ale i benefity, jichž se omezení nijak nedotklo- jedná se o poskytování firemního automobilu 

nebo notebooku. Důvodem jsou v podstatě minimální následné náklady, které jsou 

k poskytování těchto výhod zapotřebí. Vedle změn vyvolaných finanční situací se však 

benefity změnily i obsahově. Zatímco tradiční výhody jako podnikové půjčky nebo firemní 

rekreace jsou pomalu na ústupu, rozmáhají se takové, které odrážejí stoupající význam 

politiky tzv. work-life balance. Můžeme tak pozorovat nárůst počtů dnů volna, které jsou 

spojené s mimořádnými událostmi v životě zaměstnance, jako je svatba, narození potomka 

pro muže nebo nástup dítěte do školy.
33

 Co se týče budoucího vývoje, podle Sochorovské se i 

nadále budou benefity uplatňovat jako součást systému odměňování. Důležitým faktorem, 

který by mohl politiku poskytování výhod ovlivnit, jsou chystané daňové reformy. Jak již 

bylo řečeno, atraktivní nabídka benefitů se stala odrazem dobrého zaměstnavatele, proto není 

pravděpodobné, že by firmy tyto benefity přestaly ve větší míře poskytovat z důvodu menší 

daňové výhodnosti.
34

  

Zaměříme-li se na situaci zaměstnaneckých výhod z hlediska nejoblíbenějších a 

neposkytovanějších benefitů, zjistíme, že v posledních několika letech docházelo 

k pozvolným změnám. Z výsledků studie Salary and Benefits guide 2011-2012, který 

provedla mezinárodní personální agentura Robert Half International, vyplývá, že mezi pět 

nejčastějších benefitů patří: pět týdnů dovolené, pružná pracovní doba, poskytování firemního 

notebooku, stravenky a občerstvení/nápoje na pracovišti.
35

 S tím souhlasí i obě mé 

respondentky, ing. Sochorovská a ing. Sehnalová, které shodně k výčtu přidávají ještě firemní 

mobilní telefon, automobil, podpora kulturních a sportovních aktivit (akcí) nebo příspěvky na 

penzijní připojištění.
36

 Významné místo v žebříčku zaujímá též vzdělávání zaměstnanců, 

ačkoliv procento zaměstnanců, kterému se tohoto benefitu dostává, se v posledních letech 
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stále snižuje. V následující tabulce lze vidět nejčastěji využívané benefity za rok 2011, jak je 

sestavil portál Platy.cz 

 

 

Při tvorbě politiky poskytování zaměstnaneckých výhod se pak zaměstnavatelé 

nejčastěji rozhodují podle finanční náročnosti jednotlivých benefitů. Velmi důležitým 

aspektem však je i skladba zaměstnanců, zejména pak z hlediska věku. Jak říká ing. 

Sehnalová, vekou míru v rozhodování o motivační politice hraje to, jaké lidi firma 

zaměstnává. V současné době se klasická výroba přesouvá stále více na východ a v České 

republice se začínají prosazovat obory, ve kterých je třeba spíše kreativní činnost, inovace a 

originální nápady, což je oblast, ve které se více realizuje spíše mladší generace. Kombinace 

nízkých nákladů na realizaci, charakteru práce a mladých zaměstnanců má za následek 

zvyšování obliby zavádění flexibilní pracovní doby.  

V rámci provedených rozhovorů jsem se pokusila nahlédnout na zaměstnanecké 

benefity a motivační politiku vůbec také v rámci formy vlastnictví nebo velikosti podniků. 

Podíváme-li se na rozdíly mezi státními a soukromými firmami, hlavní rozdíl je podle 

Sochorovské v tom, že státní podniky se na poskytování zaměstnaneckých benefitů dívají 

spíše tradičněji, což je do značné míry způsobeno i existencí odborových organizací. S tím 

souvisí i skutečnost, že zavádění nových zaměstnaneckých výhod je ve státních podnicích 

pomalejší- většinou musí projít procesem schvalování odborovými organizacemi. Naproti 

tomu soukromé firmy jsou pod mnohem větším tlakem konkurence a musí proto jednat velmi 

rychle a být v oblasti odměňování značně flexibilní. Dalším jistým specifikem soukromých 

podniků jsou, jak se shodují Sehnalová i Sochorovská, finanční benefity související s délkou 

pracovního poměru, vyplácení speciálních odměn při odchodu do důchodu nebo zvláštních 

Obr. 3 Nejčastěji poskytované benefity v roce 2011 

Zdroj: Platy.cz 
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pracovních a životních výročích. Z hlediska velikosti firem pak také můžeme najít jisté 

rozdíly. Malé firmy vzhledem k nízkému počtu svých zaměstnanců mohou na politiku 

odměňování pohlížet více individuálně, jak říká Sochorovská, mohou budovat „osobnější 

firemní kulturu“
37

, čehož také hojně využívají. Oproti velkým společnostem je zde možné 

díky často rodinné atmosféře domluvit se na individuálním pracovním přístupu a režimu. 

Dalšími benefity specifickými spíše pro malé podniky jsou různé formy firemních akcí, 

pořádání dnů otevřených dveří a podobně. Na druhé straně velké firmy a korporace mohou 

uvažovat nad benefity, které by v malých podnicích našly uplatnění jen stěží. Takovým je 

například zřizování podnikových školek nebo jeslí. Také četnost poskytování benefitů je u 

velkých společností větší než v malých podnicích. Srovnáme-li podíl těch, co nedostávají 

žádný benefit, ve firmách nad 1000 zaměstnanců s firmami pod 10 zaměstnanců, procento bez 

zaměstnaneckých výhod je v malých firmách 37 %, tedy více než trojnásobné.
38
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Závěr 

 

Pracovní motivace či motivace k práci je fenomén, který je starý jako lidstvo samo. Již 

odedávna jsou lidé poháněni vnitřními pohnutkami k činnostem, které slouží k uspokojení 

jejich potřeb. Spolu s vývojem lidstva se vyvíjely i tyto činnosti a nabývaly stále 

organizovanějšího charakteru. V současné době již je pracující člověk jen velmi málo 

ovlivňován pouze motivací, která vychází jen z něho samého. Motivace většiny zaměstnanců 

je dnes ovlivňována též ze strany zaměstnavatele, a to ať už je toto počínání zaměstnancem 

uvědomované či nikoliv. Z odvětví řízení pracovního výkonu, ve kterém se dříve uplatňoval 

nanejvýš systém odměna-trest, se dnes stala oblast, které je věnována pozornost ze strany 

psychologů, literárních autorů i vedoucích pracovníků a na kterou zaměstnavatelé vynakládají 

nemalé finanční prostředky. Správná motivace zaměstnanců je důležitá nejen z hlediska 

efektivity a kvality práce, ale také z psychologického hlediska pro samotného jedince. Každý 

člověk stráví v práci značnou část svého dospělého života a je proto důležité, aby se v ní 

necítil demotivovaný. Pokud jedince práce neuspokojuje a nenaplňuje jeho potřeby, může se 

cítit frustrovaný a tento pocit se posléze může přenést i do dalších oblastí jeho života. Je tedy 

důležité věnovat jí patřičnou pozornost. 

Co se týče otázky zaměstnaneckých benefitů, pohled na ně je různý. Principiálně 

zaměstnanecké výhody spadají do systému odměňování zaměstnanců, které v podstatě do 

motivačního rámce patří. Velký vliv na přímou motivaci však benefity nemají. Správně 

nastavené portfolio zaměstnaneckých výhod má však nepochybně vliv na spokojenost 

zaměstnanců, což je důležitým předpokladem pro vznik motivovaného jednání. Zároveň se 

stalo známkou dobrého zaměstnavatele a pro zaměstnance signálem, že se o ně jejich podnik 

stará a zajímá. Spolu s tím, jak se bude trh práce čím dál více globalizovat a tím pádem i 

rozrůstat, je možné očekávat, že se budou rozrůstat i konkurenční boje na tomto trhu. Bude-li 

si firma chtít udržet své špičkové zaměstnance, případně získat nové odborníky, bude muset 

nevyhnutelně hledat způsoby, jak se stát pro pracovníky co nejatraktivnější. Jedním z těch 

způsobů je nepochybně i rozšiřování a vylepšování nabídky zaměstnaneckých benefitů. Další 

výhoda, kterou takové benefity poskytují, se ukázala v posledních několika letech, kdy firmy 

sahaly z finančních důvodů k úsporným opatřením. V tu chvíli se omezení benefitů ukázalo 

být poměrně snadným řešením, jak ušetřit. Jejich výhodou tedy je, že v případě potřeby není 

příliš organizačně složité je omezit. Do budoucnosti vidím možnosti vylepšení v prohlubování 

provázanosti systému odměňování na výkon jednotlivých zaměstnanců, které by motivační 
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účinek benefitů zesílilo. Dalším pozitivním krokem či směrem, kterým by se měl systém 

poskytování zaměstnaneckých výhod v České republice ubírat a který by ho posunul o něco 

vpřed, je určitě zavádění kafetérního, popřípadě smíšeného systému poskytování 

zaměstnaneckých výhod, které je v západním světě již poměrně běžnou realitou. Potenciál 

zaměstnaneckých benefitů je nicméně značný a záleží jen na zaměstnavatelích, jak se této 

výzvy ujmou. 
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Summary 

 

Motivation to work is a phenomenon which is as old as the mankind itself. People have 

always been powered by inside motives to do activities which lead to the satisfaction of their 

needs. As the mankind evolved, so did these activities and they have become more organized. 

Nowadays, workers are rarely influenced only by their inside motivation. Motivation of many 

of them is also influenced by their employer, whether the employee is aware of that or not. 

From the working performance area, where formerly only reward-punishment principle used 

to be applied, a sphere worth the attention of psychologists, writers and managers has 

evolved, a sphere on which employers spend a lot of money. The right employee motivation is 

important not only for the work quality and effectiveness, but also for the human mental 

aspects. Every man spends considerable part of his adult life at work and it is important for 

him not to feel demotivated. If the work doesn’t satisfy and meet his needs, he can feel 

frustrated and this feeling can expand to other aspects of his life. Therefore, it is important to 

devote to this issue sufficiently. 

Views on employee benefits vary a lot. Employee benefits belong to the employee 

reward system, which in substance is a part of motivation policy framework. However, there 

is no big influence directly on the work output. Without any doubt, properly adjusted portfolio 

of benefits has a big influence on the worker’s contentment, which is a requirement for 

motivated behaviour. It has also become a mark of a good employer and a sign for employees 

that a company cares for their well-being. As the market will get bigger and more globalized 

we can expect the competitive struggles on the market to grow. To retain excellent employees 

or get new ones companies will have to search for new ways to be as attractive as possible for 

their workers. One of them is expanding and improving the offer of employee benefits. 

Another benefit this system provides has been proven in the past years, when companies have 

ranged for austerity measures because of financial reasons. At that moment the limitation of 

benefits turned out to be a relatively easy solution to save money. The advantage here is that 

if necessary it is not too difficult to limit them. In the future I see opportunities for 

improvement in the deepening of interdependence of the remuneration system on the 

performance of individual employees, which would intensify the incentive effect of the 

benefits. Another positive direction that the system of providing employee benefits in the 

Czech Republic should take and which would move it slightly forward is the implementation 

of the cafeteria or mixed system, which is relatively common in the western world. 
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Nevertheless the potential of employee benefits is considerable and it is up to employers to 

take up this challenge. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: 

1. Lze nějak obecně shrnout motivační politiku uplatňovanou v České republice? Má nějaká svá 

specifika? Liší se nějak výrazně od motivační politiky firem uplatňované v okolních státech/ve 

světě? 

2. Jak taková politika vzniká?  

3. Změnil se přístup k ní nebo samotná motivační politika v posledních letech? Případně co tuto 

změnu ovlivnilo/způsobilo? Jaké jsou současné „trendy“? 

4. Jak ideálně vypadá motivace zaměstnanců v praxi? 

5. Liší se nějak politika motivace zaměstnanců mezi soukromými a státními podniky? Jak? 

6. Jsou nějaké výrazné rozdíly v politice motivace zaměstnanců mezi malými a velkými 

firmami?  

7. Jsou nějaké výrazné rozdíly v politice poskytování benefitů mezi tuzemskými a zahraničními/ 

nadnárodními firmami? 

8. Je možné predikovat, jak se bude motivační politika vyvíjet v budoucnosti? 

9. Jakou roli hrají zaměstnanecké benefity v rámci motivační politiky? 

10. Jaké jsou nejrozšířenější/nejoblíbenější  zaměstnanecké benefity využívané v ČR? Proč tomu 

tak je? 

 

Příloha č. 2: 

1. Lze nějak obecně shrnout politiku poskytování benefitů uplatňovanou v České republice? Má 

nějaká svá specifika?  

2. Jakou roli hrají zaměstnanecké benefity v rámci motivační politiky? 

3. Lze nějak shrnout/vysvětlit/odůvodnit, proč se staly benefity oblíbenou součástí motivační 

politiky? 

4. Jaké jsou nejrozšířenější/nejoblíbenější  zaměstnanecké benefity využívané v ČR? Proč tomu 

tak je? 

5. Liší se nějak významně systém poskytování zaměstnaneckých benefitů v České republice a 

v okolních státech/ ve světě? Jak? 

6. Jak se vyvíjelo využívání benefitů v posledních několika letech? Co za těmito změnami stálo?  

7. Liší se nějak politika poskytování benefitů mezi soukromými a státními podniky? Jak? 

8. Jsou nějaké výrazné rozdíly v politice poskytování benefitů mezi malými a velkými firmami?  

9. Jsou nějaké výrazné rozdíly v politice poskytování benefitů mezi tuzemskými a zahraničními/ 

nadnárodními firmami? 

10. Je možné predikovat, jak se bude situace s benefity vyvíjet v budoucnosti? 
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Příloha č. 3: 

 

J: Tak první otázka. Vy jste povídala, že jste odborníkem na motivaci, tedy dborník na 

motivační politiku, tak bych se chtěla zeptat, jestli má v Česku motivační politika nějaká 

specifika, jestli se něco liší … 

R: Rozumím. To jste rovnou začala docela těžkou otázkou. Já jsem pracovala i v zahraničních firmách 

a osobně se domnívám, že motivace zaměstnanců a to, jakou motivační politiku firma nastaví, by mělo 

být úzce svázané s tím, jaké má konkrétně lidi. To znamená, v zahraničí a v Česku se samozřejmě 

bude lišit nějakým způsobem od mentality lidí, o způsobu, jakým tráví svůj volný čas, od toho, co 

jakoby preferují nebo co očekávají od svého zaměstnavatele, ale nedá se říct, že by byl zásadní rozdíl 

mezi světem a Českou republikou. Jistě, ta motivace a motivační politika firmy se řídí tím, jaké 

zaměstnává lidi a to dokonce k jednotlivcům vlastně. Takže i u nás budou rozdíly mezi jednotlivými 

firmami a stejně tak budou rozdíly mezi námi a ostatními státy. 

J: Teď bych se zeptala na zaměstnaneckou politiku z hlediska benefitů. Jakou hrají benefity roli 

v motivační politice? Je to nějaký motivátor? 

R: To zase záleží na tom, jaké benefity. Co se týká motivace zaměstnanců, tak motivace, je vlastně 

vnitřní pohon lidí, který je nutí něco dělat. A benefity, stejně jako další stimuly, jsou vnější prostředky, 

proto stimuly, není to jakoby motivace, ale jsou to stimuly, které se snaží působit na vnitřní motivaci 

toho člověka a tím vlastně dosahovat nebo ho přesvědčit, aby rád dělal to, co zaměstnavatel chce. Co 

se týká samotných benefitů v tom nejobvyklejším slova smyslu, to znamená od nějakých stravenek 

přes plavenky a vstupenky do divadla, tak, jak je to obvykle chápáno, tak jejich vliv na motivaci 

nepatří teda mezi nevětší. Jedná se spíš o nástroje stabilizace zaměstnanců, to znamená nástroje toho, 

aby byli v zaměstnání lidé spokojeni. Se spokojeností souvisí velmi úzce, ale se samotnou motivací, 

čili toho, co mě žene vpřed, už příliš ne. Vy pravděpodobně ve své práci (…)
i
 Herzbergem, speciálně 

Herzberg to jasně ukazuje, nebo ta jeho teorie o tom mluví, o spokojenosti a motivaci jako dvou 

oddělených faktorech. A benefity, tak jak je my známe z řady firem, jsou ty, které působí převážně na 

spokojenost nikoli na výkonnost. Já nechci jejich roli nijak podceňovat, to určitě ne, protože v první 

řadě, aby firma mohla své zaměstnance motivovat, tak je vůbec musí mít, to znamená musí je mít 

stabilizovaný. Když se jim budou pořád měnit a nebudou pracovat na té stabilizaci zaměstnanců, tak 

budou mít pořád někoho jiného a bude ta práce pořád začínat vlastně od začátku, co se týká motivace. 

Ale samotný vliv benefitů na motivaci je rozhodně omezen.  

 

Příloha č. 4: 

 

 

J: Lze nějak obecně shrnout politiku poskytování benefitů uplatňovanou v České republice? Má 

nějaká svá specifika?  

 

R: Benefity jsou v České republice standardní součástí celkového balíčku odměňování. Nějakou formu 

benefitů nabízí naprostá většina společností a zajímavé a atraktivní portfolio benefitů se stalo znakem 

dobrého zaměstnavatele. 
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J: Jakou roli hrají zaměstnanecké benefity v rámci motivační politiky? 

 

R: Benefity jsou oblíbeným nástrojem, který se využívá pro motivaci zaměstnanců. Nicméně aby 

motivačně opravdu fungoval, je důležité, aby byly benefity ukotveny ve strategickém rámci 

odměňovací politiky společnosti. Pokud vypadá benefitní portfolio firmy jako náhodný shluk různých 

výhod a není promyšlené, jeho motivační efekt se snižuje.  

 

Benefity jsou do určité míry brandová záležitost, spoluvytvářejí image společnosti a podporují pocit 

sounáležitosti se značkou. Pokud jste nespokojena s ostatními věcmi ve firmě, tak benefity vás v ní 

samozřejmě neudrží. Nicméně jestliže vám firma nabízí opravdu zajímavé benefity, tak změnu firmy 

budete pravděpodobně zvažovat déle. A v roli uchazeče, který se rozhoduje mezi dvěma 

srovnatelnými nabídkami, může atraktivní a dobře „prodané“ portfolio benefitů nakonec rozhodnout o 

tom, kam nastoupíte.    

 

J: Lze nějak shrnout/vysvětlit/odůvodnit, proč se staly benefity oblíbenou součástí motivační 

politiky? 

 

R: Benefity jsou určitým měkkým pojítkem zaměstnance s firmou. Základní mzda je odměnou za vaší 

standardní práci. Bonusem vás firma motivuje k tomu, abyste se snažila dosáhnout konkrétní cíle. A 

poskytovanými benefity vám obvykle chce dát určité sdělení, které má upevnit váš vztah k firmě. 

Například: „Naše produkty jsou nejlepší. Chceme, abyste byli v důchodu zajištění. Záleží nám na 

vašem zdraví.“  

 

Benefity jsou nejen doplňkovým motivačním nástrojem, ale pro firmu mohou znamenat i zajímavou 

úsporu, pokud jsou daňově zvýhodněné. V tom okamžiku je pro firmu i zaměstnance finančně 

výhodnější, když je určitá část celkového balíčku odměňování poskytovaná ve formě benefitů. 

 

 

                                                           
i
 Nesrozumitelný úsek 


