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Resumé 
 

Diplomová práce byla vyhotovena pro firmu Tarmac CZ, a.s. Jde o jednoho z největších 

výrobců a dodavatelů drceného a těženého kameniva v ČR. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly 

k dispozici žádné ucelené informace o spokojenosti a motivaci zaměstnanců firmy, bylo třeba 

provést na toto téma rozsáhlejší šetření. Cílem práce tedy bylo zmapovat současnou situaci, 

analyzovat jednotlivé prvky motivačního programu firmy a na základě výsledků tohoto rozboru a 

dotazníkového šetření předložit personálnímu oddělení firmy soubor návrhů na zvýšení motivace 

zaměstnanců. Důraz byl kladen na odlišné motivační faktory u skupiny dělníků a technicko–

hospodářských pracovníků.  

 

Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část je věnována vysvětlení základních pojmů a 

popisu některých nejdůležitějších motivačních teorií, zejména Herzbergově motivační teorii. 

Následuje charakteristika firmy Tarmac, seznámení s její činností a analýza současného pracovního 

prostředí pro zaměstnance a používaných motivačních faktorů. V praktické části pak byla pomocí 

dotazníkového šetření zjišťována spokojenost zaměstnanců se současnými pracovními 

podmínkami. V závěru práce jsou shrnuty výsledky výzkumu a navržena doporučení pro zvýšení 

motivace a spokojenosti zaměstnanců.  
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Summary 

     

 The thesis was written for the company Tarmac CZ. It belongs to the biggest producers and 

suppliers of crushed stone and sand and gravel in the Czech Republic. As there had been no 

complete information available concerning satisfaction and motivation of employees, it was 

necessary to do a research. The aim of the thesis was to map the current situation, analyze factors 

of the motivating program and on the basis of both the analysis and the questionnaire investigation 

find out a set of proposals for the improvement of motivation. The thesis was based on different 

factors of motivation by manual workers and TE workers.  

 

The whole thesis is divided into three main parts. The first part deals with an explanation of 

some basic definitions and with a description of some main theories of motivation, especially 

Herzberg´s theory. A description of the company Tarmac follows. There is an introduction about 

the production of the company and an analysis of the current working environment for employees 

and motivating factors. In the practical part the satisfaction of employees with the current working 

conditions was investigated. The results of the investigation are summarized at the end of the thesis 

and recommendations for the improvement of motivation and satisfaction of employees are stated 

there.  
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1. Úvod 
 

 Teorie usilující o poznání a vysvětlení motivace lidského chování patří 

k nejvýznamnějším a současně nejzajímavějším tématům psychologie. Z ekonomického 

hlediska je pochopení základních motivačních principů důležité pro vytvoření optimálního 

pracovního prostředí pro zaměstnance a zajištění toho, aby podávali co nejlepší pracovní 

výkony. Proto by měl základními znalostmi z oblasti teorie pracovní motivace disponovat 

každý zaměstnavatel, manažer či personalista.  

 

 Práce se zabývá analýzou motivačních faktorů působících na zaměstnance jedné 

konkrétní firmy. Cílem je popsat současný motivační program firmy, zjistit, jak dalece jsou 

s ním zaměstnanci spokojeni a jak dalece na ně působí, a na základě těchto poznatků pak 

navrhnout možná zlepšení. 

 

Pro praktickou část své diplomové práce jsem si vybral firmu Tarmac a.s., která 

působí jako jeden z největších výrobců a dodavatelů drceného a těženého kameniva v 

České Republice. Vybral sem si tak z důvodu, že jde o  poměrně velkou firmu, která 

zaměstnává jak dělníky, tak technicko-hospodářské pracovníky. Navíc se domnívám, že 

jde o odvětví, které je zajímavé právě z hlediska aplikace teorie pracovní motivace a 

stimulace. Je pravděpodobné, že se zde budou objevovat velké odlišnosti v motivaci mezi 

skupinou dělníků, kteří zaujímají těžkou práci v lomech, a TH pracovníků, kteří pracují v 

kancelářích. Ve své práci jsem se tedy zaměřil především na rozdílnost motivace těchto 

dvou skupin. Pro oba typy zaměstnanců budou hledány nejvhodnější motivační faktory, 

které by přispěly k větší spokojenosti a pomohly dosahovat lepších pracovních výkonů. Na 

základě zjištěných skutečností pak bude navržen nový motivační program firmy.       
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2. Teorie  motivace  

 

Po nastudování příslušné literatury jsem zjistil, že je problematika motivace dosti 

složitá a obsáhlá. Bylo by tedy žádoucí, aby firmy měly kromě svého motivačního 

programu i podnikové psychology či sociology, kteří by se plně věnovali jejich 

zaměstnancům tak, aby  byli vždy plně motivovaní a firma správně fungovala a dařilo se jí. 

 

V oblasti lidských zdrojů je v posledních letech právě pracovní motivace – snaha 

podat maximální výkon – rozhodujícím faktorem prosperity podniků. V menší míře jsou to 

pak již stále se zmenšující rozdíly ve schopnostech a v kvalifikačním potenciálu 

pracovníků jednotlivých podniků.  [1]    

 

Motivace je soubor vnitřních hnacích sil v člověku,  které působí v lidské psychice ne 

vždy zcela vědomě či uvědoměle. Tyto činnosti (tj. chování, poznávání, prožívání a 

jednání) člověka určitým směrem orientují, zaměřují, aktivizují ho a vzbuzenou aktivitu 

udržují. A navenek se pak projevuje působení těchto sil v podobě nějaké motivované 

činnosti, motivovaného jednání. Aktivizující účinek motivu trvá tak dlouho, dokud není 

cíle dosaženo, dokud není motiv naplněn. Potom motiv vyhasíná. Například motiv strachu 

zpravidla pomine, když je odstraněno hrozící nebezpečí. Každá činnost člověka 

motivována není, např. automaticky vybavované reflexy.  [1]    

 

Motivace působí ve třech rovinách - dimenzích, a to současně ve všech třech 

najednou. Především je to dimenze směru, která se projevuje v tom, že člověk rozlišuje, 

co chce a co má rád a co ho nezajímá. Tato dimenze člověka a následně jeho činnost 

určitým směrem orientuje a od jiných směrů jej naopak odvádí          

 

Dále je to dimenze intenzity, která vyjadřuje, že člověk jedná vždy s nějakým větším 

či menším úsilím. V rovině prožívání je to možné vyjádřit pomocí: docela bych chtěl, 

velmi bych chtěl , atd.           
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A konečně dimenze stálosti (vytrvalosti) . Je to míra schopnosti jedince překonávat 

nejrůznější překážky (vnitřní i vnější), které se mohou vyskytovat při uskutečňování 

motivované činnosti. Vysoká vytrvalost by znamenala, že jedinec pokračuje ve své 

motivované činnosti s nezměněnou intenzitou i přes nejrůznější překážky, dílčí nezdary a 

neúspěchy, se kterými se setkává.   [1]    

 

Rozlišujeme pojmy motiv a stimul. Motiv se těsně pojí s pojmem cíle. Obecným 

cílem každého motivu je dosažení určitého konečného stavu - nasycení. Jde o vnitřní 

uspokojení člověka. Působení motivu pak trvá tak dlouho, dokud není cíle dosaženo. Tyto 

motivy se označují jako motivy cílové, terminální. Kromě nich existují i motivy jiné, 

instrumentální. Jsou to motivy, kterým nelze přiřadit určitý cílový stav. Je to např. 

dlouhodobý zájem člověka o určitou oblast (o literaturu, o hudbu, sport atd.). [6]    

 

Problematika motivace je ale podstatně složitější, neboť v psychice člověka v daný 

okamžik zpravidla nepůsobí pouze jeden motiv, ale současně celý soubor motivů. Ty 

mohou mít shodný i opačný směr, odlišnou intenzitu a odlišnou vytrvalost. V praktické 

rovině se pak vynoří otázka, jakým směrem se bude činnost člověka ubírat. Motivy 

orientované stejným či  podobným směrem se vzájemně posilují (sčítají) a tím podporují 

vznik a průběh motivované činnosti. Naopak motivy protikladné se mohou vzájemně 

oslabovat, a tak motivovanou činnost narušovat, v krajním případě dokonce znemožňovat.            

[6]    

 

Při nedostatečném motivování člověka je výsledek jeho práce neuspokojivý, na druhé 

straně nadměrná motivace (např. nadměrná snaha být úspěšný, zvítězit) často ústí 

v destrukci činnosti, takže je výsledek rovněž neuspokojivý. A naproti tomu přiměřená 

motivace směřuje k žádoucí, optimální úrovni výkonu. 

 

Základní rozdíl mezi motivací a stimulací je v tom, že stimulace představuje 

působení na psychiku jedince z vnějšku, nejčastěji pomocí aktivního jednání jiného 

člověka nebo pomocí různých stimulů jako jsou peníze, dárky.. atd. Může mít tedy 

rozmanité formy a podoby. Cílem stimulace je změna motivace jedince. Stimulace nemusí 

být vždy vědomá, záměrná, nicméně lze předpokládat, že firma usiluje o vědomé 
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usměrňování a povzbuzování svých pracovníků. Stimulem tedy může být jakýkoli 

předmět, který vyvolává určité změny v motivaci člověka. Někdy bývají rozlišovány 

implusy - endogenní, vnitřní podměty a incentivy - exogenní tj. vnější, z vnějšku 

přicházející podměty. Impulsy představují stavy těla, které vyvolávají motivy. Např. 

tělesná únava vyvolává motiv odpočinku nebo bolest zubu vyvolává motiv návštěvy 

zubního lékaře apod. Incentivem může být např. nabídka možnosti pracovního postupu 

v případě žádoucích pracovních výsledků, pochvala z dobrý výkon apod. [1]    

 

Implusem  či incentivem může být prakticky cokoli, ale taky nemusí. To, co bude 

skutečně vystupovat jako implus nebo incentiv, záleží na motivační struktuře každého 

člověka - na jeho relativně trvalém motivačním profilu.  

 

 

2.1 Zdroje motivace 

 

Porozumění problematice motivace lidského chování (pracovního jednání) je 

významným předpokladem pro možnost efektivně působit na každého člověka 

(zaměstnance) a schopnost účinně ovlivňovat jeho chování. Předpokládá se také pochopení 

toho, jak vlastně motivace vzniká, z čeho pramení a jaké skutečnosti mají vliv na to, že 

člověk něco chce a něco odmítá.  [1]    

 

Jako zdroje motivace označujeme ty skutečnosti, které motivaci vytvářejí - 

skutečnosti, které zakládají dynamické tendence i zaměření lidské činnosti a které 

významným způsobem ovlivňují přetrvávání těchto tendencí. K základním zdrojům 

motivace patří: 

- potřeby, 

- návyky, 

- zájmy, 

- hodnoty a hodnotové orientace, 

- ideály. 
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2.1.1 Potřeby 

    

V psychologii (na rozdíl od ekonomie) je potřeba chápána jako člověkem prožívaný, 

ne vždy zcela uvědomovaný nedostatek něčeho pro daného jedince subjektivně 

významného (důležitého, potřebného). Potřeby mohou být vrozené či získané. [1]    

 

V rovině napětí se potřeba projevuje jako nelibě pociťovaný stav napětí, který 

vyvolává tendence k odstranění tohoto napětí. Vede tedy zpravidla k činnosti směřující 

k odstranění příslušného nedostatku. Předpokladem ovšem je, že subjekt nalezne cíl, tj. 

určitou skutečnost, která umožní uspokojení dané potřeby.  [1]    

 

Potřeby se dělí na potřeby biologické (fyziologické) a sociální. Fyziologické potřeby 

jsou spojeny s činností a funkcemi lidského těla jakožto biologického organismu. K nim 

patří potřeba vzduchu (kyslíku), potravy, tekutin, apod. Bývají označovány též jako 

potřeby primární. 

 

Naproti tomu existují potřeby sociální (společenské, psychogenní), jejichž existence 

je spjata s člověkem ne již jako s biologickou jednotkou, nýbrž jako s tvorem 

společenským. Patří k nim potřeba lásky, dominance, seberealizace. Tyto potřeby bývají 

označovány i jako potřeby sekundární.  Potřeba může být uvědomělá, nebo ne vždy zcela 

uvědomělá, kdy se člověku občas stává, že pociťuje jakousi vnitřní nepohodu, má pocit, že 

mu něco schází, avšak neví co. [6] 

 

      

2.1.2 Návyky 

   

V průběhu života člověk realizuje některé činnosti v určitých situacích, které se 

opakují, někdy dokonce pravidelně. Tyto činnosti se stávají stereotypy - návyky. Je to 

zautomatizovaný způsob činnosti člověka v určitých situacích. Jde o psychologicky 

nejelementárnější produkt učení. Podle behaviorismu pak osobnost bývá často 

zjednodušeně definována jako systém návyků či zvyků. [3] 
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2.1.3 Zájmy  

     

Zájem patří v psychologii k pojmům s nejednoznačným obsahem. Je v obecné poloze 

chápán také jako motiv. Jde o jakési trvalejší zaměření jedince na určitou oblast předmětů 

či jevů, které je spojeno s aktivizací jeho činnosti. Zájem lze chápat také jako odvozenou 

potřebu, která je uspokojována prováděním určité (zájmové) činnosti. Zájmů je mnoho, 

dalo by se říci, že jich je tolik, kolik existuje činností, které mohou člověka těšit. Zájem 

tedy můžeme chápat jako zvláštní druh motivu. [3] 

 

 

2.1.4 Hodnoty     

 

Člověk se neustále setkává s dalšími novými situacemi, které jsou pro něj osobně 

nové, neznámé. Tyto skutečnosti nejen poznává, ale také je hodnotí, tj. připisuje jim 

určitou hodnotu, význam, důležitost. To se obvykle odehrává v sepětí poznávání 

s prožíváním. Proto hodnoty nikdy neodrážejí jen objektivní význam věcí a jevů, ale i 

jejich subjektivní individuální smysl - smysl pro konkrétního jedince. Hodnoty mohou být 

tudíž posuzovány z hlediska prospěchu samotného jedince, z hlediska prospěchu širších 

sociálních skupin či z hlediska významu určitých skutečností pro celou lidskou společnost. 

Hodnocení některých skutečností člověk více či méně přejímá „již hotové“ od svého 

sociálního prostředí, někdy nekriticky. Tato hodnocení pak u každého jedince představují 

jakousi „osobní hodnotovou mapu“ – hodnotový systém, hierarchii hodnot. Některým 

skutečnostem jedinec přisuzuje hodnoty vyšší, cení si jich více, považuje je za 

významnější, jiným naopak hodnoty nižší.  [1]    

 

Hodnotový systém ovlivňuje jednání i prožívání člověka. Je také významným 

zdrojem motivace veškeré lidské činnosti. Je velmi pravděpodobné, že člověk bude více 

motivován k těm činnostem,  které jsou podle jeho hodnotové hierarchie důležitější, 

kterým připisuje vysokou pozitivní hodnotu, a naopak se bude vyhýbat těm činnostem, 

jimž připisuje hodnoty negativní, resp. bude relativně lhostejný ke skutečnostem bez 

výraznějšího pozitivního či negativního hodnocení.  
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Hodnotou pro konkrétního člověka může být v podstatě cokoliv, záleží na 

specifických podmínkách a okolnostech utváření jeho osobnosti a na osobních 

zkušenostech. Přesto však existují obecněji platné hodnoty, k nimž patří např. zdraví, 

rodina, děti, práce, přátelství, vzdělání, společenské postavení, peníze, upřímnost, láska, 

pravda, svoboda, úspěch apod. [6]    

 

 

2.1.5 Ideály 

 

Ideál je určitá ideová či názorná představa něčeho subjektivně žádoucího, pozitivně 

hodnoceného, co pro daného jedince představuje významný cíl jeho snažení, skutečnost, o 

kterou usiluje.  Ideály vznikají především na základě působení sociálních faktorů vývoje a 

utváření osobnosti člověka - rodiny a autorit obecně.  Významné uplatnění v tomto procesu 

nacházejí procesy učení, nápodoby  a identifikace.  [1]    

 

 

2.1.6 Frustrace a deprivace 

 

Veškerá motivovaná činnost člověka je činností, která směřuje k určitému cíli. 

Dosažení stanoveného cíle znamená pro člověka obvykle uspokojení vzbuzených motivů, 

bývá zpravidla provázeno prožitky vnitřního naplnění a příjemnými pocity, navíc vytváří 

prostor pro možnost vzniku motivů nových, vyšších. To ale zdaleka neprobíhá hladce a 

bezproblémově. V motivaci či realizaci motivovaného chování se mohou vyskytnut 

okolnosti, které uskutečnění motivované činnosti brání nebo ji vůbec neumožňují. Jsou to 

překážky v motivované činnosti – frustrace a deprivace. [6]    

 

Frustrace ve svém základním významu představuje zmaření nebo znemožnění 

realizace motivované činnosti. Pojmem frustrace však označujeme jak určitou specifickou 

situaci, pro kterou je charakteristické, že někdo či něco brání někomu v realizaci 

motivované činnosti, tak určitý vnitřní, subjektivní prožitek či stav, který je důsledkem 

frustrační situace. K základním typickým kvalitám patří prožitek nezdaru, neúspěchu, 

nelibosti, neuspokojení, zklamání, ale také rozčilení, vzteku, agresivity apod. 
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2.2 Konflikty motivů 

 

U člověka může také docházet ke konfliktům motivů. Jedná se specifický druh 

frustrace. Jsou to vnitřní psychické stavy člověka charakteristické střetnutím dvou či více 

vzájemně neslučitelných motivů a provázené nepříjemnými emocemi.  

 

Konflikt motivů působí na lidskou psychiku zpravidla nepříznivě. Osoba, jejíž 

motivy jsou v trvalejším konfliktu, zakouší úzkost, nejistotu a pocity rozervanosti a 

vyčerpání, což ohrožuje integritu její osobnosti a jejího chování.  

 

K osobnostním předpokladům úspěšného zvládání konfliktních situací uvedeného 

typu či k předpokladům jejich předcházení patří především vyšší míra osobnostní zralosti, 

rozhodnost, schopnost uplatnit svou vůli a charakterové, částečně i temperamentové, 

vlastnosti osobnosti. [1]    

 

 

2.3 Motivace a výkon 

 

Téma motivace je významné všude tam, kde jde o výkon. Motivace spolu se 

schopnostmi tvoří dvě základní skupiny subjektivních (osobnostních) determinant výkonu, 

resp. výkonnosti člověka. Lze to vyjádřit rovnicí: 

 

                                                     V = M . S,     

 

kde V je úroveň výkonu, M je úroveň motivace (míra chtění člověka podat výkon) a S je 

úroveň schopností (vědomostí, znalostí, dovedností). [1]    

 

Z tohoto vztahu vyplývá, že je výkon závislý nejen na schopnostech, ale i na 

motivaci. Je- li jedno z tohoto nulové, byť to druhé ne, výkon je nulový. Zajímavé je, že 

přílišná motivovanost přináší vysokou míru vnitřního psychického napětí, které narušuje 

normální fungování lidské psychiky, a oslabuje tak aktuální vnitřní předpoklady výkonu. 
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Celkově tedy výkon snižuje. Z tohoto vyplývá, že je dobré znát pro každý typ úkolu jistou 

optimální úroveň motivace. Vyšší, či naopak nižší motivace vede ke snížení výkonu.  

 

Pracovní výkon lze definovat i jako: 

                     

                                                    V = K . M . P, 

 

kde V ... výkon,  K… kvalifikace pracovníka,  M… motivace k práci,   P.. pracovní 

podmínky v nejširším slova smyslu.  [1]    

 

 

2.4 Výkonová motivace 

      

Výkonová motivace úzce souvisí se dvěma obecně se vyskytujícími, přesto však 

specifickými lidskými tendencemi: s tendencí (potřebou) dosáhnout úspěchu a 

s protikladnou tendencí  vyhnout se neúspěchu. Tyto tendence či potřeby jsou vlastní všem 

lidem, bývají však vyjádřeny interindividuálně odlišně a v rozdílné míře. A tak u jednoho 

člověka může převažovat potřeba úspěchu a u druhého může být naopak dominantní 

potřeba vyhnout se  neúspěchu. Osobnostně příznačná síla výkonové motivace je pak dána 

poměrem obou těchto tendencí podle vzorce: 

 

                    výkonová motivace= potřeba úspěchu / potřeba vyhnout se neúspěchu 

  

V případě, že převažuje potřeba úspěchu, je u konkrétního jedince vyšší 

pravděpodobnost aktivit orientovaných  na úspěch, naopak v případě převažující potřeby 

vyhnout se neúspěchu lze počítat spíše s relativní pasivitou jedince. (Jak praví přísloví - 

Kdo nic nedělá, nic nezkazí.) [1]    

 

Úroveň výkonové motivace je možné žádoucím směrem ovlivňovat, zvláště pak 

v mladším věku člověka. Neexistují pro to však žádné zaručeně účinné postupy. Určitým 

vodítkem mohou být ověřené přístupy k rozvíjení výkonové motivace dětí. Obecně však 

platí, že pozitivním hodnocením, pozitivní zpětnou vazbou lze dosáhnout více než kritikou 
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a neustálým vytýkáním nedostatků a chyb. Je to náročné, neboť tento proces vyžaduje 

nesmírnou trpělivost a je třeba počítat se změnami spíše pozvolnými. [6]    

    

Poznávání typu a úrovně výkonové motivace konkrétního jedince, např. v situaci 

výběru vhodného pracovníka, možné je, avšak bez nároku na zaručenou spolehlivost 

posouzení. Základní vhodný přístup představuje anamnestický výběrový rozhovor 

s uchazečem, zaměřený na dosažené životní a pracovní úspěchy a neúspěchy, na způsoby 

vyrovnávání se s případnými neúspěchy, ale také na uchazečovy představy o dalším životě 

a o dalším vývoji jeho profesionální kariéry. [1]    

   

 

2.5 Aspirace, aspirační úroveň 

 

S výkonovou motivací, s problematikou motivace vůbec a s motivací k práci úzce 

souvisí i další psychologický fenomén – aspirace, aspirační úroveň. Představuje 

osobnostně příznačnou výši nároků, které jedince klade na svůj výkon, resp. odlišný 

charakter cílů, které si jedinec v životě stanovuje a které mohou být vysoké či nízké (event. 

žádné). Jejich dosažení  může být relativně náročné či naopak relativně snadné.  

 

Aspirace tedy spoluurčují jak charakter či druh cílů, které si jedince pro sebe 

stanovuje do bližší i vzdálenější budoucnosti, tak také jejich náročnost. Ne všechny 

aspirace se týkají oblasti pracovní. Je však zřejmé, že orientace osobnostních aspirací právě 

do oblasti pracovní bude vytvářet příznivější předpoklad pro žádoucí pracovní motivaci.   

 

Pokud jde o možnost ovlivňování aspirací jedince, platí také zde to, co je uvedeno 

v souvislosti s možnostmi ovlivňování výkonové motivace. Významnější roli zde však 

může na jedné straně sehrát určitý sociální vzor, kterým bývá zpravidla vedoucí pracovník, 

a na straně druhé, tj. u konkrétního jedince, pak procesy nápodoby a identifikace.  [1]    

 

 

 



 22

2.6 Motivace k práci  

 
Dnes je v moderní společnosti více či méně obvyklé, že lidé pracují. Pracovní činnost 

je činností cílevědomou, záměrnou a systematicky vykonávanou, tedy činností 

motivovanou. Proč člověk pracuje? 

 

Prvním důvodem k práci je to, že člověk potřebuje zajistit základní životní potřeby 

pro sebe a pro svou rodinu. Stále větší množství lidí však výkonem své pracovní činnosti 

uspokojuje i další potřeby - motivy. V psychologii bývají rozlišovány dvě skupiny motivů 

k práci, dva typy pracovní motivace:      

 

1) Motivy, které souvisí s prací samou, tzv. motivace intrinsická 

    K nejvýznamnějším intrinsickým motivům práce patří:  

- potřeba činnosti vůbec - potřeba zbavit se nadbytečné energie, 

- potřeba kontaktu s druhými lidmi, 

- potřeba výkonu, 

- touha po moci (jejíž uspokojení alespoň v určité míře nabízejí vyšší pozice), 

- potřeba smyslu života a seberealizace. 

      

2) Motivy, které naopak „leží“ mimo vlastní práci, tzv. motivace extrinsická. 

    K nejvýznamnějším extrinsickým motivům práce patří: 

- potřeba peněz, 

- potřeba jistoty – která je do jisté míry identická s potřebou peněz, je však více 

spojena  budoucností člověka, 

- potřeba potvrzení vlastní důležitosti, 

- potřeba sociálních kontaktů - pro jejíž uspokojení poskytuje práce a vše, co s ní 

souvisí, vhodný prostor, 

- potřeba sounáležitosti, partnerského vztahu. [6]    
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Motivy se dají rozlišit i následujícím způsobem, podle toho, jak se projevují 

v pracovní činnosti:    

 

- motivy aktivní, které přímo podněcují pracovní výkon ( např. motiv úspěchu), 

- motivy podporující, které vytvářejí podmínky pro účinné působení motivů 

aktivních (např. vytváření přátelské atmosféry na pracovišti), 

- motivy potlačující, jež odvádějí pracovníka od pracovní činnosti (např. potřeba 

pobavit se s přáteli na pracovišti). [1]    

 

 

2.7 Motivační profil člověka 

 

Při charakteristice motivačního profilu se vychází z rozhodujícího významu motivace 

pro osobnost. Každé jednání člověka je výběrové a motivace rozhoduje o tom, jak a 

s jakým výsledkem bude člověk jednat. Motivační profil představuje relativně trvalou nebo 

dlouhodobou motivační či preferenční orientaci jako součást celkového profilu osobnosti. 

Motivační profil se projevuje v celkovém ladění a zaměření člověka a v individuální 

specifické skladbě jeho vnitřních hnacích sil. Vyjadřuje relativně trvalou skladbu těchto sil 

člověka.  

 

Motivační profil zahrnuje určitým způsobem vyjádřenou potřebu společenského 

kontaktu s druhými lidmi (Člověk vždy nějakým způsobem hledá společnost druhých lidí a 

realizuje společenské kontakty). Dále je utvářen vždy určitým způsobem konstituovanou 

potřebou bezpečí (nebo sociální jistoty), která pro člověka představuje významný a žádoucí 

stav. Motivační profil utvářejí i skutečnosti, které vyplývají ze sebehodnocení člověka 

nebo z jeho pojetí sama sebe. Každý člověk má formulovaný určitý žádoucí nebo ideální 

osobní profil a stanovenu míru volní aktivity k jeho naplňování. Motivační profil zahrnuje 

rovněž určitým způsobem specifikované tendence jedince prosadit se v bezprostředním 

sociálním prostředí, se kterým přichází průběžně do styku (zejména v rodině, v pracovní 

skupině apod.). Motivační profil je rovněž závažnou měrou vázán na celkové 

temperamentové ladění člověka, na skladbu a intenzitu jeho prožívání. [1]    
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Výklad motivačního profilu přispívá k pochopení komplexnosti lidského jednání, 

zahrnující integraci minulé zkušenosti, současné situace a anticipaci budoucího. Struktura 

motivačního profilu má vícedimenzionální podobu. Při určitém zjednodušení je možno 

vyjádřit skladbu a závažnost těchto dimenzí v podobě škály (stupnice). Jednotlivé dimenze 

v celkovém motivačním profilu mohou být různé – od nevýznamných až po velmi závažné. 

Významnost narůstá u těch dimenzí, které mají zvýšenou nebo extrémní hodnotu. 

V takovém případě bezprostředně tvarují celkový osobní profil člověka. Za základní 

dimenze motivačního profilu je možno pokládat následující pólově vyhraněné 

charakteristiky: 

 

1) Situační zaměření – perspektivní zaměření. Vyjadřuje orientaci jedince na úkoly a 

cíle s ohledem na jejich trvání v čase a na jakousi spojitou časovou expozici. Jednu 

krajností z tohoto hlediska představuje výlučná orientace na bezprostřední situaci, 

prospěch či cíl,  významná je přitom i konkrétnost stanovených cílů. Druhou krajnost 

představuje výlučná orientace na cíle či záměry perspektivní či dlouhodobé, bez 

přiměřeného přihlížení k situačním okolnostem (ve smyslu nekritického „snílkovství“).  

Významný přitom je obecný ráz perspektiv nebo spíše vytčených ideálů jedince. Tato 

dimenze vystupuje jako závažná v případech, kdy objektivní situace nutí člověka 

zvažovat, jak pracovat v dalším období svého života, hodnotit a využívat osvojenou 

životní zkušenost a přiměřeně aktivovat sebevědomí i volní úsilí. [1]    

 

2) Individuální orientace – skupinová orientace. Vyjadřuje vazbu jedince na 

společenské kontakty s druhými lidmi a tendenci uspokojivě se prosadit 

v bezprostředním sociálním prostředí, ke kterému přináleží (vazba na primární nebo 

referenční skupiny jednice). Jednu krajnost z tohoto hlediska představuje vyhraněná 

nezávislost na společenských kontaktech, případně jejich podřizování osobnímu 

zaměření. Jedná se o zvýraznění individualismu, posílení samostatnosti a nezávislosti 

(já sám). Druhou krajnost představuje úplné ztotožnění se s normami a hodnotami pro 

jedince významné sociální pozice a tomuto usilování podřizuje i svou motivační 

orientaci. [1]    
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3) Osobní orientace – neosobní orientace. Vyjadřuje skladbu sebehodnocení a 

závažnost, kterou tomuto sebehodnocení jedinec přikládá. Jednu krajnost z tohoto 

hlediska představuje vyhraněné vydělení vlastní osoby, posunutí sebeuvědomění do 

roviny rozhodujícího nebo výlučného měřítka (může být provázeno zvýšením 

sebevědomí či obdivu sama sebe, ale také snížením sebevědomí či převládnutím pocitu 

nedostačivosti). Druhou krajnost představuje potlačení sebe sama a výrazná orientace 

na druhé osoby. Vykonávané činnosti či osvojené ideály jsou provázeny zřetelnou 

tendencí někomu či něčemu aktivně sloužit, obětovat se, žít pro něco. Je-li tato 

dimenze zřetelně vyhraněná, překrývá všechny ostatní složky motivačního profilu. [1]    

 

4) Činorodost – pasivita. Vyjadřuje celkovou živost reakcí jedince, množství 

realizovaných činností, převažující přístupy k překonávání překážek, shromažďování a 

využívání informací v realizovaných činnostech a při překonávání nejzávažnějších 

problémů a obtíží. Při určitém zjednodušení je možno říci, že se jedná o specifickým 

způsobem aktivovanou potřebu činnosti u jedince. Jednu krajnost představuje 

vyhraněná až nezkrotná činorodost, druhou krajnost pak převažující pasivita. Tato 

dimenze je úzce vázána na temperamentový profil člověka a na jeho volní vlastnosti. 

Vystupuje jako závažná, když se jedinec dostává do situace, v níž je nucen se 

orientovat v úkolech a zvládat jejich řešení.  [1]    

 

5) Orientace na úspěch – orientace na obsah činnosti. Záměrnost a cílevědomost lidské 

činnosti zahrnuje v sobě i specifický aspekt jejího hodnocení, to znamená, že je 

posuzována úspěšnost činnosti. Dále je v hodnocení činnosti obsaženo srovnání 

dosaženého cíle a vynaloženého úsilí s výchozím předpokladem nebo záměrem. Jednu 

krajnost z tohoto hlediska představuje výrazná orientace na úspěch, zvýrazněná 

korekce průběhu a výsledků činnosti na základě srovnání s dosaženým společenským 

postavením a s výsledky činnosti druhým osob. Při vyhraněné osobní orientaci je 

zřetelně patrný akcent na soutěživost (být první, být úspěšný). Druhou krajnost 

představuje výrazná preference obsahu činnosti, zvýraznění osobního uspokojení a 

společenské závažnosti dosahovaných výsledků. Úspěch či neúspěch ve výše 

uvedeném smyslu je přitom pokládán za něco podružného či formálního. Tato dimenze 

je velmi závažná. Ovlivňuje přijímání společenského postavení a zvládání sociální role 
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daným jedince, ovlivňuje jeho způsobilost poradit si s činnostmi mimořádně náročnými 

na uplatnění volního úsilí nositele.       [1]    

 

6) Ekonomický prospěch – morální (ideové) uspokojení. Jedná se o tu složku hodnotové 

orientace člověka, která vyjadřuje jeho vztah k penězům a která dále vyjadřuje skladbu 

převažujících preferencí v oceňování výsledků činnosti a sociálního postavení jedince. 

Jednu krajnost z tohoto hlediska představuje výlučná preference ekonomického 

prospěchu nebo přenesení základních perspektiva cílů člověka na peníze samy o sobě, 

a tedy na jejich až samoúčelné hromadění. S tím pak bývá těsně spjata tendence 

převádět všechny skutečnosti, se kterými se člověk setkává, na peněžní relace. V tomto 

případě je společenské postavení jedince vyjádřeno pouze ekonomickými měřítky, 

resp. Ekonomickými hodnotami (penězi, majetkem, nákladnými předměty a předměty 

dlouhodobého užívání  apod. ), kterými disponuje. Druhou krajnost představuje 

přehlížení přiměřeného ekonomického zajištění na úkor zvýrazněných etických a 

ideových prvků v jednání člověka a jim odpovídajících ideálů. To se zpravidla 

projevuje ve vytyčování a sledování morálně hodnotných osobních cílů, však bez jejich 

potřebného finančního (nebo hospodářského) zhodnocení a zabezpečení. Tato dimenze 

je závažná, neboť bezprostředně souvisí s cílovým úsilím člověka.         [1]    

 

7) Zaměření směrem k podniku – zaměření směrem od podniku. Jedná se o zachycení 

převažujícího a relativně trvalého vztahu člověka k jeho zaměstnavateli (podniku, 

závodu, pracovišti). Do jisté míry odráží interindividuálně rozdílnou potřebu a snahu 

pracovníků identifikovat se se sociální realitou pracovního zařazení. Jednu krajnost 

z tohoto hlediska představuje osobní orientace na identifikaci, a tedy výrazné usilován 

pracovníka o identifikaci s hospodářskými a společenskými okolnostmi pracovního 

zařazení, až bezvýhradné přejímání s tím spojených složek sociální pozice a aktivní 

posilování příznivých charakteristik podniku. Druhou krajností bývá udržování 

značného odstupu pracovníka od podnikového dění, aktivní usilování o osobní 

nezávislost, případně zvýraznění vazby na jiné sociální prostření (nejčastěji na rodinu, 

ale i na strukturu spojenou s realizací vyhraněné zájmové aktivity). Tato dimenze 

přímo podmiňuje míru a rozsah pracovní a společenské aktivity člověka v podniku.  
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Tento počet dimenzí motivačního profilu není konečný. Je možné jej pokládat za 

východisko vhodné pro ujasnění si a případně také ověření motivace konkrétního člověka i 

toho, nakolik má shodné rysy s motivací dalších členů určitého specifického společenství. 

[1]    

 

 

2.8 Vybrané teorie motivace  

 

Porozumění motivaci člověka není snadný úkol. Motivace má členitou a 

nejednoznačnou strukturu, značnou vnitřní dynamiku, odráží situačně probíhající interakci 

jednice se skutečností, je interindividuálně velmi variabilní. Motivace je obtížně přístupná 

praktickému zkoumání. S ohledem na tyto skutečnosti se v rámci psychologické vědy 

můžeme setkat s celou řadou teorií motivace, které z různých hledisek a rozdílným 

způsobem přistupují k vyjádření vnitřních hnacích sil člověka. Věnoval bych stručnou 

pozornost těm, které buď významně přispívají k obecnému pochopení motivace, nebo 

poskytují užitečné podněty pro poznání a ovlivňování motivace pracovního jednání. Jde o 

tyto teorie: 

 

1) Homeostatická teorie motivace   

Je to velmi známá teorie. Homeostáze znamená vnitřní rovnováhu organismu nebo 

také snahu udržet vnitřní rovnováhu. Podle této teorie je každý organismus uzpůsoben tak, 

aby udržoval vlivy, které na něj doléhají, v přípustné toleranci a rovněž aby udržoval 

vnitřní vyrovnanost procesů v rámci samostatného organismu. To lze dokumentovat na 

skutečnosti, že činnost vegetativní části nervové soustavy slouží především k tomu, aby se 

udržovala určitá hladina glukózy v krvi, aby tepelná regulace udržovala stálou teplotu 

organismu apod.  

 

Motivace z tohoto hlediska znamená, že při narušení vnitřní rovnováhy organismu 

(při vzniku určitého deficitu v organismu, tj. při objevení se nějakého nedostatku či 

přebytku) dochází k aktualizaci potřeby, která podnítí aktivitu organismu směřující 

k úhradě či překonání deficitu. Tím se obnoví rovnováha vnitřních podmínek v organismu 

a zároveň ustoupí potřeba, která byla motivujícím činitelem. Homeostatickou teorii 
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motivace je možno použít pro výklad jen některých forem lidského jednání. Jejím 

základním nedostatkem je to, že člověk je chápán jako převážně pasivní bytost, jejíž 

jednání se omezuje na udržení vnitřní rovnováhy. Ve skutečnosti člověk není jen 

biologickou jednotkou, ale je součástí určité společenské struktury a je v neustálém 

aktivním vzájemném styku se sociálním prostředím. [1]    

 

2) Hédonistická teorie motivace 

Jejím nejvýraznějším představitelem je D.C. McClelland. Hédonismus je filozofický 

směr, který vznikl ve starém Řecku ve 4. století před naším letopočtem. Spatřuje cíl života 

a nejvyšší štěstí v duševních a tělesných požitcích a pohodě, které jedinec rozumně užívá, 

aniž však touží po bohatství, slávě a moci. Tato teorie vychází z energizující funkce emocí. 

Za rozhodující motivační měřítko je pokládána míra příjemnosti nebo nepříjemnosti a za 

hlavní působící princip maximalizace pozitivního působení a minimalizace (nebo 

neutralizace) negativního působení podnětů. Tato teorie předpokládá, že jedinec na základě 

citových vztahů k některým podnětům tíhne a jiné odmítá. Vyskytují se tyto dva druhy 

motivů: 

 

- pozitivní (přibližovací), které jsou spojeny s očekáváním libosti nebo uspokojení, 

- negativní (vyhýbací), které jsou spojeny s očekáváním nelibosti, strádání či bolesti. 

 

Tím je jedinec motivován k vyhledávání a posilování prvních  k vyhýbání se či 

odmítání a oslabování druhých. Zdůraznění motivu úspěšného výkonu jako rozhodujícího 

prvku v jednání člověka umožňuje uspokojivě vysvětlit některé formy jednání 

(předstartovní napětí sportovce, tréma studenta před zkouškou) i některé překvapivé 

výsledky tohoto jednání. Dále se ukazuje, že motiv dosažení úspěšného výkonu se u 

jedince během dětství a dospívání vytváří tím výrazněji, čím více se posiluje jeho 

samostatnost  nezávislost, a tím méně, čím věší je jeho závislost a podřízenost vůči 

ostatním členům rodiny či jiné primární skupiny.  

      

Je nepochybné, že prožívání má v životě člověka významnou úlohu, a to již tím, že 

ovlivňuje jeho životní zkušenost. Emoce  cíle však často představují převážně jen 

doprovodnou složku lidského jednání. V jednání člověka zpravidla do popředí vystupuje 
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sledovaný cíl a obsah jednání, nikoliv jeho citový doprovod. Z tohoto konstatování 

vyplývá omezené použití hédonistické teorie motivace. [1]    

 

 

3) Aktivační (pobídková ) teorie motivace 

Tato teorie úzce souvisí s hédonistickou teorií. Jejím významným představitelem je 

E. Stellar. Motivace je chápána jako tendence usilovně se snažit dosáhnut nějaký cíl. 

Zdůrazňuje rozhodující úlohu vnějších či vnitřních činitelů, které mají energizující nebo 

pobídkovou funkci, neboť mobilizují a usměrňují aktivitu (energii) jedince. Pobídka je 

podnět, který má silový účinek.   

 

Pobídkový model nejvíce vyhovuje motivům emocionálně akcentovaným. Dále je 

vhodný pro některé motivy sociální povahy, které se zakládají na citovém rozpoložení  

nebo zaměření člověka. Jsou to takové motivy, v jejichž skladbě má značnou úlohu strach, 

agrese, vazba na druhé osoby, výkonnost nebo moc. V sociální oblasti se váží na potřebu 

uplatnění nebo dosažení úspěchu. Jednání člověka je z tohoto hlediska ovlivňováno 

především: 

  

- intenzitou (silou) očekávání, že výkon bude mít úspěch, resp. Intenzitou obavy 

z neúspěchu 

- rozsahem (stupněm) uspokojení, které bude prožíváno, když jedinec dosáhne cíle 

 

Například u lidí s vyhraněnou potřebou dosáhnout úspěchu dochází při jejím naplnění 

k prožitku vrcholného štěstí nebo radosti. Aktivační teorie je možno použít pro výklad 

zejména těch forem jednání, které provází výrazná touha člověka uplatnit se či touha po 

moci. Jejím nedostatkem je přílišné zvýraznění tohoto úsilí v celkové skladbě činnosti 

člověka i v jeho hodnotové orientaci. [1]    

 

 

4) Kognitivní (poznávací) teorie motivace 

Jedním z jejích nejvýznamnějších představitelů je L. Festinger. Vychází 

z konstatování, že poznávací děje mají motivační účinky a že s poznáváním souvisí 
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připravenost člověka k určitému typu reakci či odpovědi. Tato teorie zahrnuje více 

přístupů. Jeden z nich se opírá o pojem vztahový rámec. Je to pro každého člověka 

charakteristický způsob nazírání, poznávání a hodnocení vnějšího světa i sebe sama. 

Vztahový rámec se projevuje jako určitá zaměřenost našeho poznávání a vyhodnocování 

poznaného v závislosti na osvojené zkušenosti. Každý člověk si ho postupně vytváří 

v závislosti na osobních vlastnostech, systému hodnot a společenském postavení. Je to 

něco, co vede jedince k reakci, aniž by o ní uvažoval. Vytvořený vztahový rámec je 

relativně trvalý, má určitý stupeň odolnosti vůči změně. Tento stupeň je u různých lidí 

rozdílný.  

   

Jiný přístup vychází z pojmu kognitivní kontrola. Tím se myslí strategie (způsob) 

vnímání, pamatování se a myšlení, které je typické pro danou osobu. Mezi lidmi jsou 

z tohoto hlediska velké rozdíly. Projevují se jako rozdílné kognitivní postoje.  

 

Další přístup vychází z pojmu mentální připravenost, resp. Mentální zaměřenost. 

Žádná činnost člověka nezačíná z ničeho, ale předpokládá určitou připravenost k činnosti, 

pohotovost k určitému jednání, které odpovídá situaci, v niž se člověk nachází. Je to  

obecný znak činnosti. Tato připravenost má zpravidla podobu plánu nebo programu, který 

si člověk vědomě formuluje. Opakuje-li se činnost, mění se připravenost dalšího jedince k 

činnosti v tendenci jednat obdobně, což je základem motivace lidského jednání. [1]    

 

Závažný je také přístup zdůrazňující význam disonance (nesouladu) v oblasti 

poznávání. Vychází z toho, že jedinec usiluje o takové poznávání a hodnocení různých 

stránek okolí i sebe sama, ve kterém by závěry nebyly navzájem v rozporu (aby 

nedocházelo ke kognitivní disonanci).  

 

Kognitivní teorie motivace věnuje pozornost poznávacím procesům a zdůrazňuje 

specifičnost lidské motivace (na rozdíl od zvířat). Nejasné zůstává objektivní 

vyhodnocování rozdílů mezi poznávanou a očekávanou situací. Tato teorie se uplatňuje při 

psychologickém řešení některých praktických problémů (např. při zajišťování účinnosti 

propagandy a reklamy a při působení sdělovacích prostředků.). [1]    
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5) Činnostní teorie motivace 

Tato teorie vychází z principu, který vyjadřuje skutečnost, že osobnost člověka se 

formuje v činnosti, v jednání. Motivy, které usměrňují jednání, vystupují jako představa 

toho, co má být v činnosti dosaženo. Tento přístup nemá v odborné literatuře 

jednoznačného představitele.  

    

V lidském jednání jde vždy o zaměřenost na určitý objekt. Jednání vždy znamená 

přibližování se k něčemu, co je možno označit za cíl jednání, nebo vzdalování se od 

něčeho, což také může být cílem jednání. Motivace pak vyjadřují všechny skutečnosti, 

které vysvětlují zaměřenost jednání člověka. 

  

Jednání člověka umožňuje dosahovat různých cílů. Určování těchto cílů je závislé na 

dosavadní zkušenosti člověka. Člověk se postupně naučí odhadovat, které cíle umožňují 

uspokojit jeho potřeby. Tuto zkušenost však získávají různí lidé velmi odlišně. Proto je 

pochopitelné rozdílné preferování určitých cílů před jinými, s nímž se u lidí běžně 

setkáváme.  

 

Cíle nevyplývají jen z poznání či vnímání něčeho potřebného (např. jen 

z pociťovaného hladu). Každá potřeba je provázena myšlením a porozuměním, výsledkem 

je uvědoměný a zpravidla i formulovaný cíl. Zahrnuje i anticipaci (předvídání, předjímání) 

výsledku, kterého se má dosáhnout. Člověk si v myšlence nebo představě zobrazuje určitou 

budoucí situaci jako cíl a pokouší se ho dosáhnout. Uvědoměné  jednání člověka je vždy 

zaměřeno na budoucnost. To dobře vyjadřují takové motivační pojmy jako přání, záměr, 

účel. [1]    

 

Hodnota cíle je určována předpokládaným uspokojením, které jeho dosažení člověku 

přinese. Toto uspokojení může mít rozmanitou podobu – zvýšenou příjemnost, odstranění 

nepříjemnosti, novost, využití vlastních schopností, odstranění nedostatku apod.  

 

Významná je volba cíle. Přitom působí celý soubor skutečností. Vedle motivačně 

významných činitelů jsou to zejména osobní vlastnosti člověka, vyskytující se překážky, 

orientace na jiné cíle (tzn. N možné alternativy), naučené formy jednání a skladba 
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informací, které má člověk k dispozici. ¨volba cíle je málokdy dokonalá. Člověk se 

zpravidla rozhoduje za určité nejistoty, dané nemožností zachytit a zvážit všechny 

okolnosti či všechny působící podněty.  

 

Pro volbu cíle má značný význam systém hodnot člověka (čeho si obzvláště váží, co 

zejména sleduje, co je jeho hodnotícím měřítkem) a také zážitky minulých úspěchů a 

neúspěchů. Úspěšný jedinec si tím zpravidla posiluje sebedůvěru a vůli k úspěchu, což se 

promítá do volby dalších cílů. Tím se utváří aspirační úroveň člověka. Obvykle vede 

úspěch ke zvýšení aspirační úrovně a neúspěch k jejímu poklesu.  Činnostní teorie 

motivace vychází z celkového popisu lidského jednání. Je orientována především na 

postižení regulační funkce psychiky. Je dobře použitelná při charakteristice činnosti a při 

klasifikaci její skladby z psychologického hlediska. Přehlíží však význam prožívání 

v lidském jednání. [1]    

 

6) Motivační teorie sounáležitosti 

Tuto teorii, nazývanou též afiliační, vytvořil S. Schachter na základě výzkumů 

sociálních stránek motivace. Zdůraznil rozhodující význam motivu sounáležitosti (afiliace) 

pro lidskou společnost. Projevuje se v úsilí lidí sdružovat se, vstupovat do kladných 

vzájemných vztahů. Podle této koncepce mají lidé tendenci vyhledávat a sbližovat se 

s druhými osobami s obdobnými názory, tím se zvyšuje jejich pocit jistoty a bezpečí. Tato 

tendence posiluje sociální konformitu, která je ve společnosti velmi rozšířená. 

 

Oprávněnost koncepce sounáležitosti je možno doložit na jednání lidí v obtížných 

situacích. V takových případech přítomnost druhých osob usnadňuje zvládnutí obtíží, i 

když se na jejich řešení přítomné osoby nemohou podílet. Úzkost, která se obecně 

považuje za motivačního činitele, podle této teorie postižená osoba často úspěšně zvládá 

již díky přítomnosti druhých osob, které se nacházejí v obdobné situaci.  

 

Teorie sounáležitosti se nepokouší vysvětlovat celou motivaci lidského jednání. 

Vybírá pouze některé specifické případy životních situací, ve kterých jsou závažné 

kontakty člověka s druhými lidmi a ty se pokouší promítat i do oblasti motivace. Její 

použitelnost je tedy omezená, avšak pro uváděné okolnosti podnětná. [1]   
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2.9 Některé další teorie pracovní motivace 

 

1) Teorie X“ a „teorie Y“     

Teorie X“ a „teorie Y“ představuje spíše populární než vědeckou teorii. Její autor 

Douglas McGregor – přistupuje k otázkám motivace pracovního jednání na základě tzv. 

„zdravého rozumu“.  

 

Podle teorie X jsou lidé ve své většině nespolehliví, jednají iracionálně, nedá se jim 

důvěřovat a jsou dědičně líní. Proto potřebují být řízeni a stimulování, a to jak finančními 

pohnutkami, tak hrozbami postihu. Pokud tento druh řízení chybí budou se pracovníci 

snažit pouze o uspokojování svých vlastních potřeb a  dosahování pouze svých vlastních 

cílů, které jsou nutně protikladné vzhledem k potřebám a cílům zaměstnavatelské 

(hospodářské) organizace.  

 

Naopak teorie Y vyjadřuje skutečnost, že (pouze někteří) lidé hledají nezávislost, 

seberozvoj a tvořivou práci. Dokážou dohlédnout dále než jen na bezprostřední horizont a 

jsou schopni se přizpůsobovat novým okolnostem. Jsou v podstatě morálními a 

odpovědnými jedinci, kteří budou usilovat o dobro pro svou zaměstnavatelskou organizaci, 

pokud jim to bude umožněno. [6]    

 

 

2) Herzbergova dvoufaktorová teorie pracovní motivace. 

Velmi zajímavá je Herzbergova dvoufaktorová teorie pracovní motivace. V literatuře 

managementu je jednou z nejčastěji citovaných motivačních teorií. Tato tzv. motivačně -

hygienická teorie je založena na předpokladu, že člověku jsou vlastní dvě skupiny 

protikladných potřeb: potřeba vyhnout se bolesti a v jistém smyslu protikladná potřeba 

psychického růstu. Herzberg zjistil, že na pracovní motivaci a pracovní spokojenost působí 

dvě odlišné skupiny podmínek:                

 

• tzv. faktory vnější – hygienické, které působí v dimenzi: pracovní nespokojenost –

pracovní ne-nespokojenost. 
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Mají-li okolnosti představující vnější, hygienické faktory nepříznivý charakter, 

vyvolávají v pracovnících pracovní nespokojenost a na motivaci pracovního jednání působí 

negativně. Mají-li tytéž skutečnosti podobu naopak příznivou, žádoucí, nevyvolávají 

pracovní spokojenost, ale působí pouze, že pracovníci nejsou nespokojeni, tj.vyvolávají u 

nich ne-nespokojenost. Na pracovní motivaci v pozitivním smyslu však výrazněji 

nepůsobí. [6]    

 

• tzv. faktory vnitřní – motivátory, které působí v dimenzi:pracovní ne-nespokojenost - 

pracovní spokojenost a motivace. 

 

Jsou-li skutečnosti této skupiny pracovních podmínek v nepříznivé podobě, 

vyvolávají nespokojenost a nežádoucí, nepříznivou pracovní motivaci. V opačném případě 

vytvářejí předpoklad pracovní spokojenosti a příznivé pracovní motivace. [6]    

 

Poněkud problematickým se v uvedené teorii ukázalo Herzbergovo zařazení 

konkrétních podnikových okolností do jedné ze skupin – k faktorům hygienickým, resp.k 

motivátorům. Tak například mezi faktory vnější – hygienické, které se dotýkají celkových 

okolností práce a pracovního zařazení, řadí především pracovní podmínky (fyzické, 

sociální) a  bezpečnost práce, jistotu trvalého zaměstnání, personální a sociální politiku 

hospodářské organizace, peněžitou odměnu za práci, řídicí činnost vedoucího a mezilidské 

vztahy v pracovní skupině. K motivátorům pak podle Herzberga patří zvláště dosahovaný 

výkon, uznání poskytované vedením (vedoucím), odpovědnost za práci, zajímavost 

vykonávané pracovní činnosti a možnost postupu v pracovních funkcích. – Takto 

jednoznačně formulovaná teorie nerespektuje příliš individuální charakter motivační 

struktury konkrétních pracovníků, v jejímž rámci mohou být skutečnosti podněcující 

nespokojenost i okolnosti vyvolávající naopak spokojenost a současně podněcující 

motivaci u každého jedince zřetelně odlišné. [6]    

 

Problematičnost jednoznačného přiřazení např. mzdy (platu) k faktorům hygienickým 

ilustruje následující příklad: Je-li určitý pracovník v oblasti materiálních, 

resp.ekonomických potřeb subjektivně přiměřeně uspokojen, je dobře představitelné, že 

slíbené zvýšení příjmu nebude představovat pro něj významný podnět (stimul) a neovlivní 
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podstatně jeho motivovanost. Bude-li se však jednat o pracovníka, jehož finanční situace 

nebude (opět subjektivně!) přiměřená, lze očekávat,že slíbené, vyšším výkonem 

podmíněné zvýšení příjmu posílí jak jeho spokojenost, tak i pracovní motivaci. – okolností, 

které zde mohou „vstupovat do hry“, je ve skutečnosti ovšem více! [6]    

 

 Dvoufaktorová teorie především ukazuje, že pracovní motivace souvisí – i když 

nikoli jednoduše – s pracovní spokojeností. Alespoň nepřítomnost dlouhodobé pracovní 

nespokojenosti je nezbytnou podmínkou žádoucí pracovní motivace. Pracovní spokojenost 

však automaticky neznamená motivovanost pracovníka. [6]    

 

 Uvedená teorie také ukazuje, že zatímco některé skutečnosti(ze skupiny faktorů 

hygienických) mají dílčí vliv pouze na pracovní spokojenost, jiné skutečnosti (motivátory) 

mohou ovlivňovat jak pracovní spokojenost, tak úroveň a zaměření pracovní motivace. 

S jejich motivačním účinkem lze však počítat pouze za předpokladu, že pracovníci 

nebudou dlouhodobě a výrazněji pracovně nespokojení, tj. za předpokladu, že řídící 

pracovníci budou věnovat přiměřenou pozornost nejen motivátorům, ale i faktorům 

hygienickým.  

 

 

3) Vroomova  expektační teorie 

Ve Vroomově expektanční teorii (z latinského exspecto – očekávám, předvídám) 

připadá klíčová role tzv. expektanci a tzv.valenci:  

 

M= f (V . E). 

 

V uvedeném vztahu „M“ představuje úroveň motivace, valence „V“ subjektivní 

hodnotu očekávaného výsledku, k němuž motivované pracovní jednání povede, a 

expektance „E“ znamená subjektivní očekávání (pravděpodobnost) konkrétního jedince, že 

dané pracovní jednání k očekávanému výsledku skutečně povede. Pracovní činnost je 

v této teorii chápána jako činnost instrumentální, tj. jako prostředek či nástroj 

(instrument)k dosažení pro člověka významné hodnoty.  
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Výše uvedený modelový vztah M=f(V . E) lze interpretovat takto: umožní-li člověku 

určitá pracovní činnost dosažení pro něj přitažlivé hodnoty (například pracovního 

postupu), tj.bude-li se valence blížit maximální hodnotě 1 a bude-li se současně expektance 

(očekávání), že daná činnost skutečně k postupu povede, blížit rovněž 1 pak i motivace 

bude vysoká, bude se blížit hodnotě 1 – maximu. [6]    

 

 

4) Teorie kompetence 

 Teorie kompetence zdůrazňuje význam působnosti nebo pravomoci člověka 

v pracovním procesu. Jedná se o relativně trvalý motiv, který organizuje a zaměřuje 

jednání, jímž člověk reaguje na pracovní úkoly i na pracovní prostředí. Snaha o osobní 

kompetenci zaměřuje jednání člověka při zvládání pracovních úkolů, při formování 

kontaktů se spolupracovníky a také při uplatňování se v širších společenských vztazích 

v rámci podniku i mimo něj. Naplňování tohoto motivu dává možnost rozvoje osobnosti 

člověka nebo také tento rozvoj omezuje.  

 

Tato teorie, jejímž významným představitelem je R.E. White, může být užitečným 

podnětem k pochopení toho, že v pracovním procesu dochází k formování nebo 

deformování osobních vlastností člověka, což je významné i pro jeho pracovní motivaci. 

[1]    

 

 

5) Teorie spravedlivosti. 

Teorie spravedlivosti zdůrazňuje skutečnost, že člověk při plnění pracovních úkolů je 

členem pracovní skupiny kolektivu zaměstnanců podniku a nachází se v důsledku toho 

v určitých sociálních vztazích. V rámci těchto vztahů používá člověk různé formy 

vzájemného srovnávání a výsledky hodnotí. Kritéria tohoto hodnocení jsou sice 

subjektivní, ale mohou být výrazně ovlivněna racionálním systémem práce s lidmi 

v hospodářské organizaci. Rozhodující význam při hodnocení má závažnost, kterou člověk 

přikládá svému společenskému a pracovnímu postavení a také náročnost vykonávané 

práce. Výstupem z hodnocení je pocit spravedlivosti nebo nespravedlivosti. Spravedlivost 

je pracovníkem uznána tehdy, když je  rovnováze hodnocení vlastní s hodnocením druhých 
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lidí. Případný pocit nespravedlivosti má negativní důsledky na pracovní výkonnost a 

pracovní uspokojení člověka a vytváří i napětí v rámci sociálních vztahů na pracovišti. 

 

Tato teorie, kterou nejzřetelněji prezentuje D.K. Adams, příliš zdůrazňuje úlohu 

sociálních vztahů ve výkladu motivace pracovního jednání. Myslím ale, že však přispívá 

k formování komplexního pohledu na příčiny jednání člověka v práci. [1]    

 

 

2.10 Vztah motivace k výkonnosti  

 

Po nastudování příslušné literatury jsem zjistil, že motivace není jediným faktorem, 

který ovlivňuje výkon, ale že se velkou měrou podílejí také schopnosti, vědomosti a 

dovednosti člověka, které určují jeho kvalifikační potenciál. Kromě toho zde mají vliv 

různé vnější podmínky, za kterých člověk pracuje - technické vybavení pracoviště, 

používaná technologie, organizace práce, úroveň fyzických podmínek práce, přítomnost či 

absence škodlivých vlivů, atd. [1]    

 

Při zkoumání vztahu motivace a výkonu je také třeba zvážit, zda se jedná o 

krátkodobý výkon, či o dlouhodobou výkonnost. Z hlediska pracovní výkonnosti je 

žádoucí právě  dlouhodobá výkonnost. U krátkodobé výkonnosti bývá problém s přemírou 

motivace, která pak vede v některých případech spíše k selhání než k dosažení 

očekávaného nebo požadovaného výkonu. Ale i v případě, že člověk dosáhne 

požadovaného výkonu, může  jít z jeho hlediska o jednorázovou záležitost, která se svým 

charakterem bude lišit od jeho běžného výkonového optima. Příkladem může být výběrové 

řízení, kdy bývá uchazeč o zaměstnání zpravidla více motivován, a tudíž bývá obtížné 

získat reálný obrázku o jeho motivaci.  

 

V pracovním procesu se od pracovníků naopak vyžaduje, aby průběžně dosahovali 

výkonů optimálních, přičemž pro tyto výkony  bývají stanoveny určité normy. Výše norem 

nemůže pochopitelně odpovídat předpokladům nejlepších ani nejhorších pracovníků. Ti 

pak mají s dosahováním očekávaných pracovních výkonů, a zejména se svou motivací 

k práci, značné problémy.  
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Pracovníci, jejichž předpoklady pro práci jsou výrazně lepší, než je k jejímu výkonu 

třeba, ztrácejí obvykle po čase motivaci, protože mohou pracovat s minimálním úsilím. 

Podobně je tomu i u lidí, kteří mají pro vykonávanou práci horší kvalifikační předpoklad. 

Ti, aby svůj kvalifikační handicap překonali, musí pracovat s mnohem větším pracovním 

nasazením, než je pro ně únosné. [1]    

 

Proto je v podniku důležité: 

- vhodně stanovit normy pracovního výkonu, 

- vybírat pracovníky s přiměřenými  kvalifikačními předpoklady, 

- průběžně stimulovat jejich motivaci. 

 

 Ve většině případů se v normálním pracovním životě setkáváme s potřebou motivaci 

pracovníků zvyšovat, protože ještě nedosáhla svého optima, nebo časem klesá a chceme ji 

vrátit zpět  do pásma optimální hladiny. Stimulování pracovní  motivace je nejdůležitější 

oblastí práce s lidmi (vedle zvyšování kvalifikace lidí a vedle zlepšování jejich podmínek 

pro práci). [1]    

 

Hladinu pracovní motivace pozitivně ovlivňuje aspirační úroveň pracovníků. Již jsem 

zmínil, že tato úroveň je dána vrozenými dispozicemi člověka a výchovou. Lze ji však 

ovlivňovat i vhodnými formami stimulace. Je známo, že nízká aspirační úroveň lidí 

znemožňuje efektivní využívání jejich pracovního potenciálu. Ale ani extrémně vysoká 

aspirační úroveň není bez negativních důsledků, zejména pokud je člověk v zájmu svého 

postupu vpřed ochoten obětovat vše ostatní.  

 

Výhodná pro člověka, pro podnik a pro společnost je přiměřená aspirační úroveň, a to 

spíše vyšší, protože vede k seberozvoji, k lepšímu hospodářskému výsledku podniku a 

k vyšší kvalitě života. [1]    

 

Na pojem pracovní spokojenost se dá nahlížet ze tří hledisek. Za prvé je spokojenost 

zaměstnanců s prací a pracovními podmínkami uváděna jako kritérium hodnocení 

personální politiky podniku a z tohoto hlediska bývá uváděna přímá úměrnost: čím větší 

spokojenost, tím lépe se podnik o své zaměstnance stará..  
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Za druhé se o spokojenosti zaměstnanců hovoří jako o podmínce efektivního 

využívání jejich pracovního potenciálu. Spokojenost pak vystupuje jako uspokojení ze 

smysluplné práce, pocit naplnění, radost z vlastního uplatnění. Může však také jít i o 

spokojenost ve smyslu uspokojení člověka na základě dosahování nízkých cílů – „mně to 

stačí“, není třeba se více namáhat. To je pak třetí hledisko.  

      

Tyto tři interpretace pojmu spokojenost se promítají do kvality výkonu zcela odlišně. 

V prvním případě je spokojenost popisem stavu, ve druhém ji lze chápat jako hnací sílu a 

ve třetím může být i překážkou nebo dokonce brzdou žádoucího pracovního výkonu 

v jakékoliv oblasti lidské práce. [1]    

 

Rozlišení pojmu pracovní spokojenost je důležité pro pochopení vztahu pracovní 

spokojenost k motivaci. V Herzbergově dvoufaktorové teorii pracovní motivace se 

rozlišují vnitřní a vnější faktory pracovní spokojenosti (hygienické faktory a motivátory), a 

podle autora právě jen ty motivátory působí, nebo-li se vztahují ke motivaci, zatímco 

hygienické faktory ovlivňují pouze úroveň spokojenosti pracovníků.  [6]    

 

Spokojenost s vnějšími podmínkami berou lidé často jako samozřejmost, a tudíž je to 

k práci nijak zvlášť nemotivuje. Spokojenost s těmito podmínkami bývá odrazem situace, 

že tyto podmínky jsou v pořádku. Nespokojenost s vnějšími podmínkami však ovlivňuje 

vnitřní pocit důležitosti a vážnosti, kterou cítí pracovník ze strany zaměstnavatele. Může 

působit demotivačně. Každý zaměstnavatel by tedy měl věnovat i dostatečnou pozornost 

hygienickým faktorů – pracovnímu prostředí, i když zkvalitňování těchto faktorů nebude 

mít přímý dopad na motivaci. 

 

Ve vztahu pracovní spokojeností a motivací platí, že dobré pracovní podmínky ve 

většině případů alespoň nepřímo stimulují motivaci k práci. Výhodnější pochopitelně bývá, 

když člověka uspokojuje a naplňuje sám obsah jeho práce. Zde je jasný vztah přímé 

úměrnosti: čím větší uspokojení, tím větší motivace k práci. [1]    
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Pracovní podmínky pak mají na spokojenost pracovníků a do určité míry i na jejich 

motivaci větší vliv tam, kde je práce svým charakterem a obsahem jednoznačně 

neuspokojuje. 

 

 Záleží hlavně na následujících podmínkách: 

- možnost pracovního postupu (kariéra) 

- mzda (finanční ocenění) 

- kvalita a činnost vedoucího pracovníka, 

- vlastnosti a jednání spolupracovníků, 

- v podniku uplatňovaný styl organizace práce a řízení, 

- fyzické podmínky práce, 

- péče podniku o pracovníky. [5]    

 

Chyby v řízení vedou mnohdy k tomu, že se spokojenost pracovníků zakládá na 

nízké úrovni nároků na sebe, na druhé lidi a na pracovní podmínky. Demobilizující 

spokojenost motivaci k práci snižuje a pokud je v podniku zaznamenána ve zvýšeném 

měřítku, pak je jedním z indikátorů, které znamenají pro podnik vážné ohrožení – stagnaci 

v jeho rozvoji – a tím také postupnou cestu k zániku v konkurenci s ostatními podniky.  

 

Nenáročné sebeuspokojení je nebezpečné také tím, že se může rozšiřovat tzv. sociální 

nákazou. Na atmosféru v podniku mají vliv všichni lidé, kteří v něm pracují, ne všichni 

však stejnou měrou. silné osobnosti akceptované skupinou jsou tzv. vůdci mínění a jejich 

názory, postoje a chování jsou vzorem k napodobování pro ostatní. Pokud se vůdce mínění 

chová na pracovišti pasivně a projevuje spokojenost s nízkými nároky, pak je to velmi 

silná brzda efektivního využívání lidských možností.  [1]    

 

Ze všech psychologických přístupů a teorií v této oblasti vyplývá, že neexistuje 

žádný univerzální faktor spokojenosti nebo nespokojenosti, který by motivaci ovlivňoval 

jednoznačným způsobem. Pracovní spokojenost má mnoho podob podle toho, čeho se 

konkrétně týká, v jakých souvislostech se vyjadřuje a kdo ji vyjadřuje. 
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V reálném světě nacházíme obvykle u každého člověka mnohorozměrnou strukturu 

spokojenosti, která je složena z velkého množství subjektivně prožívaných vztahů ke 

všemu, co ho v práci (a nejen v ní) obklopuje, ať jsou to lidé, předměty, události, 

podmínky apod. V některých vztazích v tomto obrovském množství převládá spokojenost, 

v jiných nespokojenost. Celková spokojenost nebo nespokojenost člověka není 

aritmetickým součtem jeho spokojeností (ani rozdílem nespokojeností). Dostává výslednou 

podobu na základě toho, jak jsou jednotlivé elementy spokojenosti pro člověka subjektivně 

důležité. [5] 

 

Lze říci, že jen dobrá znalost podmínek spokojenosti pracovníků v podniku, a 

zejména dobrá znalost lidí umožňuje řídícím pracovníkům vhodně působit na jejich 

motivaci. 

 

 

2.11 Způsoby zkoumání spokojenosti a motivace pracovníků  

 

V podniku je z řady důvodů důležité získávat informace o pracovní spokojenosti a 

motivaci pracovníků. Je tomu tak proto, že jakákoliv opatření ve vztahu k zaměstnancům 

je nutno připravovat se znalostí současného výchozího stavu a po provedených změnách 

opět získat zpětnou vazbu o důsledcích, které opatření přinesla. Především by se podnik 

měl věnovat: 

 

- rozboru pracovní spokojenosti a metodice standardizovaného dotazování, 

- analýze pracovní motivace. [1] 

 

 

2.11.1 Rozbor pracovní spokojenosti a metodiky standardizovaného 

dotazování. 

      

Vzhledem k tomu, že pracovní spokojenost je subjektivně prožívaný vztah člověka 

k práci a k podmínkám, za nichž je vykonávána, je třeba této skutečnosti přizpůsobit 
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metodické přístupy. Jen tak mohou být co nejpravdivějším obrazem lidského prožívání.  

Jedná se o hodnoty, které mají prožitkový charakter a které nelze měřit obdobně jako třeba 

fyzikální veličiny, což ještě neznamená, že jsou zcela nepřístupné subjektivnímu rozboru. 

Vyžadují jen přiměřené metody, jimiž lze subjektivní veličiny měřit a na základě tohoto 

měření uskutečňovat praktická opatření. [1]    

 

V případě pracovní spokojenosti jde o zkoumání kvality prožitku. Zde se nejčastěji 

používá dotazování osobní nebo písemné, které můžeme obohatit pozorováním reakcí lidí 

ve standardních situacích.  

 

Při dotazováních týkajících se prožitků je třeba počítat se skutečností, že respondenti 

mají všeobecně tendenci odpovídat spíše tak, jak očekávají, že je „správné“, tedy ve 

smyslu obecně přijatých zvyklostí. Při zkoumání pracovní spokojenosti je právě třeba 

předem zjistit, zda a do jaké míry budou respondenti ochotni odpovídat podle skutečnosti a 

nebudou odpovídat podle obecně přijatých zvyklostí, které jsou z nějakého důvodu pro ně 

žádoucí. [1]    

 

 Základním předpokladem pro získání pravdivého obrazu je vysvětlení důvodu, proč 

se spokojenost zkoumá a proč jsou důležité nezkreslené odpovědi. Toto vysvětlení je nutné 

jak při ústním, tak při písemném dotazování.  

 

Jednotlivé způsoby získávání kvality spokojenosti pracovníků můžou být následující. 

Plně standardizovaný – řízený rozhovor má pevně danou formulaci otázek a jejich pořadí, 

dále Písemné nebo osobní dotazování, osobní standardizované dotazování a dotazník. 

 

Při zpracování výsledků se porovnávají škály důležitosti jednotlivých faktorů se 

škálami spokojenosti. Z tohoto porovnání se identifikují významné faktory a u nich má 

vyhraněná spokojenost nebo nespokojenost rozhodující význam. Největší pozornost se při 

analýze výsledků věnuje vysokému stupni nespokojenosti u faktorů, které jsou pro 

respondenty subjektivně nejvýznamnější, a hledají se taková opatření, která by 

nespokojenost snížila nebo ji zcela odstranila. [1]    
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2.11.2 Analýza pracovní motivace 

 

Zkoumání motivace je metodicky mnohem obtížnější než zkoumání spokojenosti . Je 

to proto, že člověk sám si svoji motivaci neuvědomuje v celé její složitosti a komplexní 

struktuře a proto není často schopen o ní vypovídat. přímé cesty zkoumání a měření 

motivace nejsou u člověka možné, proto je třeba používat nepřímé metody a postupy.  

Nejběžnější nepřímou metodou poznávání motivace člověka je pozorování jeho chování 

při práci, v činnostech, které s prací souvisí, a rozbor výsledků jeho práce.  

 

Technika, která v této oblasti přináší nejlepší výsledky, je tzv. zúčastněné 

pozorování, kdy pozorovatel je členem pracovního kolektivu a má možnost dlouhodobě 

pozorovat přirozené projevy chování lidí kolem sebe, aniž by toto chování bylo 

ovlivňováno faktem, že pracovník ví, že je pozorován. [1]    

 

Tuto techniku využívají bezprostřední nadřízení zcela spontánně, pokud mají 

upřímný zájem porozumět chování svých podřízených. V reakcích na zátěžové pracovní 

situace vypovídá člověk svým chováním více nebo méně o své motivaci, o příčinách svého 

chování. Jsou vedoucí pracovníci, kteří jsou nadáni velkou citlivostí pro vnímaní 

sociálních projevů druhých lidí a pro to, jak z nich správně odvodit souvislosti s motivací, 

která je za nimi skryta. Schopnost sociální percepce a interpretace chování není závislá jen 

na vrozených dispozicích, ale dá se velmi výrazně zlepšit odborným výcvikem sociálně 

psychologických dovedností.  

 

Proniknout ke správnému rozpoznání vnitřních hnacích sil člověka, které nazýváme 

motivací, je do jisté míry ještě obtížnějším úkolem než analýza osobnosti pracovníka. 

Alespoň některé osobnostní rysy člověka se projevují zřetelně a jsou relativně snadno 

přístupné. Motivace člověka je pouze vnitřní silou, její strukturu a sílu lze tedy pozorovat, 

hodnotit a měřit pouze zprostředkovaně. Neexistuje technický prostředek, který by dokázal 

zobrazovat a měřit motivaci přímo. [1]    

 

Dále můžeme měřit sílu motivace pracovníka prostřednictvím analýzy účinnosti 

stimulačních prostředků. V praxi to znamená, že se snažíme přiblížit ke struktuře motivace 
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a k síle jejich dílčích elementů prostřednictvím ověřování toho, jaké stimulační prostředky 

ovlivňují pracovní chování a jak je ovlivňují. Tato zjištění pak mají praktické využití 

v oblasti individualizace procesu jejich stimulace.  

 

Pokud zkoumáme motivaci člověka na základě pozorování jeho chování, je důležité 

si připomenout, že stejné chování mže být u různých lidí vyvoláváno různými motivy. Platí 

však také opak. Stejná motivace může vyústit do různého chování. Tedy spojení mezi 

chováním a motivací, která toto chování vyvolala, je jen pravděpodobnostní, nikoli 

kauzální. Proto je třeba být velmi opatrnými v závěrech, k nimž pozorováním docházíme.        

[1]    

 

Základní charakteristikou systematického pozorování je snaha o co nejobjektivnější 

zaznamenání chování člověka. Systematické pozorování se od nesystematického liší 

především v tom, že je důkladně předem připravené. Systematické pozorování se provádí 

jako součást studie, která má svůj projekt s definovaným cílem a metodami, které budou 

použity. Systematické pozorování bývá používáno jako jedna z metod,s jejíž pomocí se 

snažíme rozpoznat individuální motivační profil jednotlivých pracovníků, abychom mohli 

volit stimulační prostředky, které budou co nejefektivnější.  

 

 Před vlastním pozorováním je třeba provést předvýzkum, v němž se přesně zmapují 

možné způsoby projevů a reakcí pracovníka. Na základě předvýzkumu se stanoví kategorie 

chování, které je třeba při pozorování systematicky sledovat. V rámci těchto kategorií se 

předem určují měřítka intenzity projevů. Mohou být stanovena verbálně nebo numericky. 

Po předvýzkumu se připraví návrh pozorovacího schématu a tento návrh se ověřuje 

několika pozorovateli. Schéma se upravuje  a znovu ověřuje tak dlouho, dokud naprosto 

přesně neodpovídá realitě a pokud všechny pozorované jevy nelze bez problému zařadit do 

některé z kategorií a relativně objektivně je měřit.  

 

Dobře připravené schéma pro systematické pozorování umožňuje i exaktní 

zpracování výsledků pozorování. Pokud je k dispozici videotechnika, která přiměřeně 

snímá celý akční prostor pozorovaného pracovníka, je proces pozorování usnadněn. 
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Celkové chování lze rozdělit na kratší časové úseky, opakovat je, konzultovat klasifikaci 

děje a zkontrolovat, zda některý z elementů chování nebyl přehlédnut.  

    

Poměrně vhodnou technikou zjišťování úrovně motivovanosti pracovníků je řízený 

polostandardizovaný rozhovor. Jde o rozhovor, v němž jsou vymezeny klíčové otázky, 

které mají standardní znění, a ve kterém další, hlubší prozkoumání situace umožňují 

doplňující dotazy kladené volně podle situace. [1]    

      

 Standardizovaná forma ústního nebo písemného dotazování tak, jak jsem popsal se 

při výzkumu motivace používá jen výjimečně. Lze ji použít jen v případech, kdy se 

zaměstnanci vyjadřují ke konkrétním opatřením, která byla použita pro stimulaci 

pracovníků.  

 

Kombinací vlastní stylizace s fakty je životopis pracovníka. Pokud není jen strohým 

výčtem faktů, jak je známe z moderního pojetí CV , ale jsou v něm uvedeny i informace o 

příčinách životních korků a o jejich vnitřních souvislostech, pak je životopis důležitým 

zdrojem, z něhož je možno poznat i některé ze základních charakteristik motivačního 

profilu člověka.  

 

Efektivní cestou, která usnadňuje poznání vnitřních motivačních sil, jsou projektivní 

techniky – avšak pouze v případě, kdy  touto metod pracují zkušení a speciálně trénovaní 

odborníci. V rukou laika, stejně jako i v rukou s danou technikou neobeznámeného 

psychologa, tyto techniky nepřinášejí spolehlivé výsledky. [1]    

      

     

2.12 Motivační program podniku 

2.12.1 Charakteristika motivačního programu 

 

Motivační program představuje konkretizaci systému práce s lidmi v podniku 

s relativně vyhraněným zaměřením na pozitivní ovlivňování pracovní motivace 

pracovníků. Je to předcházejícím rozborem podložený a k naplňování podnikových potřeb 

a cílů zaměřený soubor pravidel, opatření a postupů, jejichž primárním posláním je 
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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. [1]    

 

Na motivaci lidského chování i pracovního jednání může v zásadě působit cokoliv. 

Všechno to, co pro konkrétního pracovníka může být důležité či významné, musí zajímat 

také podnik. Je v zájmu každého podniku, aby ty skutečnosti, které mohou být v uvedeném 

smyslu významné, měl pod svou kontrolou, aby podnikový management a všichni řídící 

pracovníci postupovali ve všech výše uvedených oblastech takovým způsobem, který by 

vytvářel předpoklady pro dosažení optimální úrovně pracovní motivace u všech 

pracovníků podniku, resp. alespoň u jejich převážné většiny.  [1]    

      

Poznatky o povaze pracovního jednání lidí umožňují formulovat určité obecné 

předpoklady výkonnosti pracovníků jejich pracovní ochoty a spokojenosti. K těm 

nejvýznamnějším patří např. to, že pracovníci vykonávají práci, která je smysluplná, má 

pro podnik význam a jsou s ní identifikováni (nebo alespoň práci, která není v rozporu 

s jejich osobními hodnotami), pracovníci vykonávají práci, která je pro ně zajímavá, 

přiměřeně náročná a která poskytuje možnosti osobního rozvoje, pracovníci mají 

perspektivu a konkrétní možnosti odborného růstu a funkčního postupu, atd. 

 

     Jeden z nejvýznamnějších přístupů, které vedou k vytváření optimálních 

předpokladů pro formování žádoucí úrovně pracovní motivace, je tvorba práce z hlediska 

jejího obsahu. Toto tvrzení je plně v souladu s Herzbergovou dvoufaktorovou teorií 

pracovní motivace, podle níž nejvýznamnějším, v podstatě nevyčerpatelným motivátorem 

je práce sama. Tento poznatek nalezl svůj výraz i v konkrétních manažerských přístupech 

(zvláště v přístupech antropocentricky založených), jejichž společným základním znakem 

je tvorba či obohacování obsahu práce v širším slova smyslu. Toto obohacování práce 

může nabývat různých forem:  

 

- zvyšování pestrosti, různorodosti práce, tzn. přístup, který směřuje k tomu, aby určitá 

pracovní činnost vyžadovala širší spektrum schopností a dovedností, 
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- důraz na celistvost pracovních úkolů, tzn. přístup, v jehož důsledku získává pracovní 

činnost charakter provádění uzavřeného a samostatně identifikovatelného pracovního 

úkolu, 

- zvyšování významu pracovního úkolu, tzn. realizace takových opatření, v jejichž 

důsledku získává každá konkrétní pracovní činnost na svém významu a užitku pro 

druhé uvnitř i vně podniku, 

- zvyšování autonomie pracovního jednání, tzn. realizace takových úprav práce, v jejichž 

důsledku se posiluje nezávislost pracovníka jak v obsahové, tak v časové i v prostorové 

dimenzi, 

- posilování zpětné vazby, tzn. zvýšení množství informací, které jedinec dostává o 

výsledcích vlastní práce. [1]    

 

     Uvedené formy tvorby pracovního obsahu nacházejí svůj výraz i v konkrétních 

organizačních přístupech. Z nich mezi nejvíce používané patří: 

 

- Plánovité střídání pracovních míst – tato organizační forma umožňuje pracovníkům, 

aby v předepsaných či situačně volených časových intervalech střídali pracoviště, která 

jsou z hlediska strukturní skladby činností vzájemně podobná, která však ve svém 

celku vytvářejí větší rozmanitost a pestrost práce.  

- Rozšiřování obsahu práce - spočívá v rozšíření počtu kvalitativně stejnorodých 

pracovních operací, které jeden pracovník vykonává v rámci vlastní pracovní činnosti. 

(zvětšení pracovního prostoru „v horizontále“) 

- Obohacování obsahu práce v užším smyslu – na rozdíl od předchozí formy 

představuje obohacování obsahu práce rozšířením rozhodovacího a kontrolního 

prostoru pracovníka (zvětšení pracovního prostoru „ve vertikále“). 

- Poskytování dílčí autonomie pracovním skupinám – základem této organizační 

formy je vytváření menších pracovních skupin, které spolu se skupinovými úkoly (tj. 

nikoli úkoly, které by byly přidělovány jednotlivci), dostávají přidělenu určitou míru 

rozhodovacích a kontrolních pravomocí. Příslušná pracovní skupina tak kromě vyšší 

pracovní samostatnosti přebírá i odpovědnost za vlastní skupinovou existenci a činnost, 

stává se z ní „sebeřídící skupina“.  [1]    
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2.12.2 Postup přípravy a realizace motivačního programu 

 

Funkcí motivačního programu je vytvářet na úrovni  podniku takové podmínky, které 

budou podporovat optimální pracovní motivaci všech pracovníků podniku. Přitom však 

nejde o motivaci samu (o motivace „o sobě“ a „pro sebe“) Cílem je zabezpečení jednoho 

z nejvýznamnějších předpokladů efektivnosti činnosti celého podniku, celé hospodářské 

organizace. Má-li být dosaženo základního cíle – efektivního fungování podniku – 

skutečně efektivně, pak tvorbě motivačního programu musí předcházet kvalifikovaný 

rozbor zaměřený na identifikaci možných kritických míst v podnikové činnosti. [1]    

     

Je zřejmé, že tvorbě motivačního programu musí předcházet poznání a zhodnocení 

všech skutečností, které mají na fungování podniku, na pracovní ochotu (motivaci) a 

výkonnost pracovníků podstatný vliv. Toto poznání umožňuje shromáždění a rozbor 

souboru sociálně ekonomických informací, k nimž patří především:  

 

- informace o technických, technologických a organizačních podmínkách práce, 

- 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 personálního řízení a vlastní personální práce 

v podniku, 

- informace o uplatňovaném systému sociální péče v podniku,  

- shromáždění a analýza tzv. měkkých dat, tj. Informací o charakteristikách pracovní 

spokojenosti (či nespokojenosti) pracovníků, o jejich hodnotových orientacích, o jejich 

aspiracích a vztahu k práci, k profesi, ke spolupracovníkům, k vedoucímu, k podniku 

jako celku, k uplatňovanému stylu řízení a vedení lidí, o jejich názorech na informační 

politiku podniku ve vztahu k pracovníkům, o jejich subjektivním hodnocení celkové 

koncepce řízení podniku, o podnikových záměrech a cílech, o personálním řízení i o 

sociální péči. [1]    
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2.12.3 Vlastní postup přípravy, tvorby a realizace motivačního programu 

 

1. 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.  

 

2. Stanovení krátkodobých i perspektivních cílů motivačního programu, tj. určení 

oblastí, na které je třeba působení motivačního programu především zaměřit. Může jít jako 

zaměření na posílení prosté motivace k výkonu (kvantitativní aspekt), tak na ovlivnění 

motivace např. ke kvalitní práci, k iniciativě a tvůrčímu přístupu.  

 

3. Zpracování charakteristiky současné výkonnosti pracovníků ve vymezené oblasti a 

stanovení její žádoucí (cílové) úrovně. Rozdíly umožňují přesněji stanovit problémy či ) 

úkoly, které je třeba v motivačním programu řešit, posléze představují východisko pro 

zhodnocení výsledků uplatnění motivačního programu.  

 

4. 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.  

 

5. Výběr konkrétních forem a postupů stimulace pracovního jednání a stanovení 

konkrétních podmínek jejich uplatňování.   

Jedním ze základních předpokladů účinnosti jakéhokoliv stimulu je jeho podmíněnost, tzn. 

Přiznání stimulujícího podnětu pouze při splnění určité podmínky. Vymezení těchto 

podmínka je jednou z částí tohoto kroku tvorby motivačního programu.  

 

6. Vlastní sestavení motivačního programu ve formě podnikového dokumentu. 

Motivační program je jedním z významných podnikových dokumentů. Slouží mimo jiné 

jako závazná směrnice upravující činnost příslušných řídících pracovníků.  
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7. Seznámení všech pracovníků podniku s přijatým motivačním programem.  

Zdánlivě nevýznamný krok v celém procesu přípravy, tvorby a realizace motivačního 

programu podniku je ve skutečnosti jedním z nejvýznamnějších. Závažnost tohoto kroku 

spočívá mimo jiné v ověřené skutečnosti, že vědomí pracovníků, že pro ně – pro jejich 

pracovní spokojenost, pro pracovní motivaci – vedení podniku něco dělá, má výrazně 

pozitivní vliv na jejich prožívání a zprostředkovaně pak i na jejich pracovní jednání. Jako 

účelné se ukazuje publikování motivačního programu ve formě podnikové brožurky 

(pokud možno nevelkého rozsahu), která je kdykoliv přístupná všem pracovníkům 

podniku, včetně uchazečů o pracovní místa, resp. novým zaměstnancům. [1]    

 

Význam seznámení všech pracovníků s motivačním programem je dán také 

následujícím krokem: kontrolou výsledků uplatňování motivačního programu a realizace 

jeho případných úprav.  

 

Motivační program vychází jak z aktuálních potřeb podniku, tak z podmínka 

pracovní činnosti pracovníků v období jeho přípravy a zavedení . Je nezbytné počítat s tím, 

že potřeby podniku i podmínky pracovní činnosti pracovníků, resp. subjektivní hodnocení 

těchto podmínek, mohou v čase doznávat větších či menších změn. Motivační program je 

nezbytné právě z těchto (a dalších) důvodů v přiměřených časových intervalech 

vyhodnocovat a podle potřeby modifikovat.  [1]    
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3. O společnosti Tarmac 

3. 1 Profil společnosti 

 

Tarmac CZ a. s. je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů těženého a 

drceného kameniva České republice s výrazným podílem na trhu. Hlavní produkce 

společnosti vychází z provozování vlastních kamenolomů a pískoven. V současnosti těžba 

probíhá na 26 aktivních provozovnách, to je na 20 kamenolomech a 6 pískovnách. [8]    

      

Společnost působí v několika krajích, konkrétně jde o kraje: Plzeňský, Karlovarský, 

Ústecký, Liberecký, Středočeský, Pardubický, Královéhradecký a částečně kraj Vysočina. 

Z hlediska správy je společnost rozčleněna do tří oblastí: oblast jihozápad se sídlem 

v Plzni,  oblast západ se sídlem v Libochovanech  a oblast východ se sídlem ve Smrčí. 

Sídlo ředitelství společnosti je v Liberci. [8]    

 

Široká skladba výrobků umožňuje firmě zásobovat velkou oblast zákazníků. Výrobky 

slouží pro různé účely od jednoduchým stavebních prací až po nejnáročnější stavby silnic a 

dálnic. Společnost dodává své výrobky pro výrobce betonu, betonových výrobků, 

obalových směsí a v neposlední řadě i pro železniční stavitelství. [8]    

 

Vstupem ČR do EU se Tarmac zařadil mezi firmy, které zpracovávají surovinu 

pomocí nejmodernějších technologických postupů a zařízení. Vyrobené kamenivo a 

štěrkopísky splňují náročné požadavky evropských norem. Společnost pracuje podle 

zavedených certifikovaných systémů, např. z hlediska jakosti, či z hlediska dopadu na 

životní prostředí. Certifikát na životní prostředí firma získala v roce 1995 jako jedna 

z prvních těžebních společností v ČR. [8]    

 

Tarmac je společností  s vysokou zodpovědností i v oblasti v oblasti ekonomické a 

společenské. Velký důraz je kladen na plnění úkolů vyplývajících z programů trvale 

udržitelného rozvoje a akčního plánu zdraví. [8]    
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Filozofií společnosti je: 

 

 „Nebudeme vyrábět,  používat, přetvářet či likvidovat produkty, pokud nejsme schopni 

provést toto bezpečně a rozumně z hlediska zdraví a životního prostředí. “1 

 

Strategií je:  

 

„Být tou nejprospěšnější společností v oblasti stavebních materiálů a přitom svým 

zákazníkům nabízet co nejlepší hodnoty a služby v rámci bezpečnosti pracovního prostředí  

a udržitelného rozvoje. “ 1 

 

 

3.2 Historie společnosti  

 

Firma Tarmac CZ a.s. se zabývá těžbou a zpracováním drceného a těženého 

kameniva. Je v současnosti jedním z největších výrobců kamene a písku v České 

Republice. Kámen a písek se používaly ke stavbám již v dávné minulosti. Důkazem jsou 

stavby kamenných mostů, pyramid, středověkých hradů, chrámů atd. které postavili naši 

předkové. Postupem doby se spolu s dynamickým průmyslovým rozvojem změnil 

charakter staveb. Dnes převažují silnice, dálnice, přístavy, rozlehlé městské haly, 

mrakodrapy, věže, továrny, železnice.. atd.  Kámen a písek nebyly a asi nikdy nebudou 

zcela nahraditelné, přestože stavby podléhají módním trendům. Kromě stavebních účelů 

slouží kámen a písek také k provádění oprav (např. kanalizací, vodovodů a čistíren 

odpadních vod)  a  používá i v sochařství. [9]    

 

ČR vždy poskytovala kvalitní základnu pro těžbu a zpracování kamene, a to zejména 

severní a východní oblast, kde se těží žula, čedič, znělec, melyfyr a další. Prudký rozvoj 

těžby kamene a kameniva nastal na přelomu 19. a  20. století. Tento nárůst těžby si vyžádal 

prudký rozvoj stavebnictví, spojený se zaváděním nových technologií (např. použití asfaltu 

a betonu). V této době došlo také k pokroku v oblasti organizace a mechanizace těžby a 

zpracování kameniva. [9]    

                                                 
1 Výroční zpráva Tarmac CZ za rok 2005 
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V období první republiky se těžbou kamene a písku zabývala celá řada firem, od 

drobných rodinných podniků až po poměrně rozsáhlé akciové společnosti. Rozdílné 

kapitálové síle odpovídalo také odlišné technické vybavení. V roce 1938 se stal v důsledku 

mnichovského diktátu značný počet lomů a pískoven v severních a severovýchodních 

Čechách součástí území Německa a těžební činnost byla postupně podřízena potřebám 

tohoto státu. [9]    

 

Zásadní zlom v organizaci kamenoprůmyslu nastal po skončení války a osvobození 

celého území našeho státu. Prvořadým úkolem bylo odstranění válečných škod a obnovení 

mírového chodu hospodářství. V našem regionu byl tento úkol spojen i s nutností převzít a 

zajistit majetek získaný po odsunu většiny německého obyvatelstva. To se plně týkalo také 

těžby písku, štěrku a zpracování kamene. Roku 1948 došlo ke znárodnění veškerého 

průmyslu včetně oboru těžby a zpracování kamene. Do nově vzniklého podniku  

Severočeský průmysl kamene se sídlem v České Lípě byly v letech 1948- 1950 postupně 

začleněny prakticky všechny firmy a provozovny kamenoprůmyslu v severočeském 

pohraničí. Celkem se tento národní podnik sestával z dvaceti kamenolomů, které se 

orientovaly jednak na hrubou i ušlechtilou kamenickou výrobu, jednak na výrobu drceného 

kameniva. V roce 1949 byla pro operativnější řízení provozoven ve východní části regionu 

zřízena oblastní správa v Liberci a roku 1950 se sem přestěhovalo celé podnikové vedení. 

[9]    

 

Přemístěním podnikového ředitelství do Liberce můžeme datovat vznik společnosti, 

neboť od té doby nebyla kontinuita sídla Severočeský průmysl kamene v Liberci přerušena. 

Problémem bylo, že se podnik dlouho potýkal s nedostatkem kvalifikovaných pracovních 

sil, zejména kameníků, a protože nábor zdaleka nestačil pokrýt poptávku po pracovních 

silách, bylo roku 1952 založeno odborné učiliště v Ostroměři. Postupně vznikala další 

učiliště. [9]    

 

Dalším důležitým datem bylo 1.1.1970, kdy byl podnik přeměněn na Severokámen 

Liberec. Firma tehdy nabyla největšího rozsahu ve své historii, měla 2300 zaměstnanců a 

62 provozoven. Tabulka s vývojem počtu zaměstnanců a provozoven je uvedena na 

následující stránce (viz tab. 1).  
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ROK 1949 1958 1963 1974 1980 1989 1993 1996 1999 

Počet provozoven 17 16 47 62 32 29 19 20 21 

Počet štěrkoven 7 7 23 40 25 23 15 15 15 

Počet pískoven 0 0 7 22 7 6 4 5 6 

Počet zaměstnanců 440 736 1578 2300 1243 1200 528 353 307 

Výroba DK (v tis.tun) 352 619 2250 7800 6452 7092 1917 2140 2986 

Výroba TK (v tis.tun) - - 1900 8900 3751 3575 1016 918 884 

Výroba celkem 352 619 4150 16700 10203 10667 2933 3058 3870 

                           Tabulka č. 1 Vývoj počtu provozoven a výroby  [8]    

 

Na přelomu 80. a 90. let se z národního podniku stal podnik státní a státem bylo 

umožněno osamostatnění některých provozoven. Vedení firmy bylo přesvědčeno o 

nutnosti získat silného zahraničního partnera, za  jehož finanční i odborné pomoci by bylo 

možné Severokámen restrukturalizovat a přeměnit na moderní podnik tržního typu. 

Následovala řada jednání se zahraničními firmami. ČR za spolupráce s poradenskou 

firmou vybralo firmu Wimpey z Velké Británie a dne 1. 6. 1992 byla založena akciová 

společnost Wimpey Severokámen n.p. Liberec. Privatizace firmě zajistila ozdravení, nebylo 

nutné čerpat finančně náročné úvěry a brzy mohly být rekonstruovány zastaralé výrobní 

linky. [9]    

 

Firma se následně musela přizpůsobovat požadavkům tržního prostředí i požadavkům 

majoritního vlastníka. Začátky tohoto procesu nebyly jednoduché, firma musela překonat 

řadu dlouhodobých zvyklostí a stereotypů, které již nebyly použitelné. Racionalizační 

opatření probíhala na všech úrovních a neobešla se bez snižování počtu zaměstnanců. 

K těmto zásadním organizačním změnám docházelo navíc v době, která nebyla pro 

kamenoprůmysl nikterak příznivá, neboť docházelo k poklesu domácí poptávky, a tedy i k 

poklesu výroby a prodeje. V této době také vykrystalizovalo nové organizační členění 

firmy, kdy se na ředitelství v Liberci soustředily činnosti strategického, metodického a 

ekonomicko-účetního rázu. [9]    

 

Roku 1996 byla firma v důsledku dohody o sférách působnosti a rozsáhlé výměny 

akcií mezi firmami Wimpey a Tarmac přejmenována na Tarmac Severokámen, a. s.  

Získání tohoto kapitálově silného vlastníka, bylo pro firmu impulzem pro další strategický 
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rozvoj. Roku 1996 firma otevřela novou pískovnu ve Straškově, v roce 1997 byl zakoupen 

lom Platany a v roce 1998 byl získán i lom Košťálov. [9]    

 

Tento strategický rozvoj nespočíval jen v otevírání a získávání nových provozoven. 

Nemalé prostředky byly investovány do také rekonstrukce výrobních linek, např. 

Libochovanech a v Úhošťanech. Cílem inovací bylo zlepšení efektivnosti i kvality výroby 

a zvýšení úrovně v oblasti ochrany živ. prostředí a bezpečnosti práce. Pozornost je rovněž 

věnována obnově strojového parku, např.bagrů a nakladačů. [9]    

 

 

3.3 Výrobní sortiment  

 Společnost je výrobcem drceného a těženého kameniva. Drcené kamenivo je 

vyráběno v lomech a používá se zejména do betonů a asfaltových směsí a jako stavební 

materiál pro železniční a silniční staveb. Těžené kamenivo se produkuje ve 

štěrkopískovnách a slouží zejména jako složka betonových směsí a jako stavební materiál 

silničních těles. Výroba probíhá v jedno-, dvou- i  třísměnném provozu. Bližší informace o 

výrobním sortimentu a umístění jednotlivých provozoven podávají následující tabulky. [8]    

 

Oblast východ      

 
Tabulka č. 2:  Provozovny a výrobní sortiment oblasti východ  [10] 

 

Provozovna Okres Hornina Kamenivo Dopravní možnosti 
Dubnice Česká Lípa štěrkopísek Písek               Auta 
Horní Řasnice Liberec štěrkopísek Písek                Auta, Dráha 
Pamětník Hradec 

Králové 
štěrkopísek Písek         Auta, Dráha,Lodě 

Bezděčín  Jablonec n. N. melafyr Drcené kamenivo Auta 
Bystřec Ústí nad 

Orlicí 
granodiorit Drcené kamenivo Auta 

Chlum Česká Lípa znělec Drcené kamenivo  Auta 
Košťálov Semily melafyr Drcené kamenivo  Auta, Dráha 
Královec Trutnov porfyr Drcené kamenivo  Auta, Dráha 
Plaňany Kolín migmatická 

rula 
Drcené kamenivo  Auta 

Smrčí Semily čedič Drcené kamenivo  Auta 
Tachov Česká Lípa znělec Drcené kamenivo  Auta, Dráha 
Vlastějovice Kutná Hora skarn, rula Drcené kamenivo Auta, Dráha 
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Oblast  západ 

 
Provozovna Okres Hornina Kamenivo Dopravní možnosti 
Rvenice Louny štěrkopísek  Písek   Auta 
Straškov Litoměřice štěrkopísek Písek Auta, Dráha 
Velká Černoc Louny štěrkopísek Písek Auta 
Dolánky Teplice čedič       Drcené kamenivo Auta 
Děpoltovice Karlovy Vary čedič       Drcené kamenivo Auta 
Horní Tašovice Karlovy Vary čedič      Drcené kamenivo Auta 
Chraberce Louny čedič     Drcené kamenivo Auta, Dráha 
Libochovany Litoměřice čedič     Drcené kamenivo Auta, Dráha,Lodě 
Úhošťany  Chomutov čedič    Drcené kamenivo Auta 
 

Tabulka č. 3:  Provozovny a výrobní sortiment oblasti západ  [10] 

 

Oblast  jihozápad 

Provozovna Okres Hornina Kamenivo Dopravní možnosti 
Litice Plzeň - město spilit Drcené kamenivo Auta 
Mítov Plzeň - jih spilit Drcené kamenivo Auta 
Pňovany Plzeň - sever porfyr Drcené kamenivo Auta, dráha 
Svrčovec Klatovy metadroba Drcené kamenivo Auta 
Těškov Rokycany porfyr      Drcené kamenivo Auta 

 
Tabulka č. 4:  Provozovny a výrobní sortiment oblasti jihozápad  [10] 

 

                                       

3.4 Systém řízení výroby  

 

Společnost má zaveden a certifikován systém řízení výroby podle požadavků na 

kamenivo harmonizovaných ČSN EN. V rámci tohoto systému je prováděno posouzení 

shody výrobků vyráběných na jednotlivých provozovnách společnosti s jednotlivými 

specifikacemi, jsou prováděny zkoušky typu výrobku (ITT) a následné zkoušky výrobků 

dle požadavků harmonizovaných norem pro kamenivo ČSN EN 12620, 13043, 13242, 

13450. [8] 

 

Pro každou provozovnu společnosti je zpracována příručka řízení výroby, ve které je 

uveden podrobný plán kontrolních zkoušek, které zajišťují zkušebny kameniva v Liberci a 

v Plzni. Odběr vzorků provádí u všech vyráběných výrobků vyškolení pracovníci na 
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provozovnách podle pravidel stanovených Směrnicí GŘ 08.01. o zkoušení kameniva. 

Společnost v roce 2005 provedla 5330 kontrolních zkoušek výrobků.  [10] 

 

 

3.4.1 Systém managementu jakosti  

 

     Společnost dbá i na kvalitu svých výrobků. Pověřování kvality výrobků firmy 

Tarmac bylo v roce 2005 prováděno nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem – 

Technickým a zkušebním ústavem  stavebním Praha, s.p, pobočkou Teplice  

 

     Dozorovým auditem systému managementu jakosti byly pověřeny tyto 

organizační jednotky společnosti: Generální ředitelství a.s. Liberec, Ředitelství oblasti 

východ, Ředitelství oblasti západ, Ředitelství oblasti jihozápad. Závěrem auditu bylo 

potvrzeno, že společnost dodržuje stanovené postupy, politiku a cíle jakosti a že podmínky 

dozoru nad certifikátem jsou plněny. [8] 

 

 

3.5 Ochrana životního prostředí, bezpečnost práce a ochrana zdraví 

 

Společnost  Tarmac se věnuje ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce a 

ochraně zdraví. Jak již bylo uvedeno, jde o součást filozofie a strategie podniku.   

 

Společnost si plně uvědomuje existenci negativních vlivů svých aktivit na okolí 

výrobních jednotek (lomů a pískoven). Životní prostředí je zatěžováno emisemi do 

ovzduší, produkcí různých druhů odpadů a změnou krajinného rázu v místě těžby. V 

minulém roce firma Tarmac realizovala modernizační akce, které byly zaměřeny na 

snižovaní emisí prachu do okolí. Komorové odstřely byly nahrazeny clonovými, což 

snížilo seismické účinky na okolí a snížilo rizika při odstřelech. [8] 

 

Po ukončení těžby jsou pozemky dotčené těžbou upravovány (tzv. rekultivovány) 

tak, aby mohly být začleněny do původní krajiny. Vytváří se z nich lesní a zemědělská 
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půda nebo vodní plochy. Některé pozemky jsou ponechány přirozenému vývoji a stávají se 

domovem rostlin a živočichů. 

 

Bezpečnostní otázky jsou součástí firemní politiky a plnění bezpečnostních ukazatelů 

je trvale v zájmu pozornosti všech zaměstnanců společnosti. Od roku 2001 stanovuje 

vedení společnosti každoročně cílové hodnoty na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. V roce 2005 se firma v rámci programu Správná praxe přihlásila do soutěže Podnik 

podporující zdraví, kterou vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Společnost dostala 

potvrzení o správnosti dosud prosazovaných postupů a dostala i cennou zpětnou vazbu, 

včetně námětů k dalšímu zlepšování.  

 

Společnosti se podařilo splnit roku 2005 nelehký úkol - fungovat po celý rok bez 

jediného pracovního úrazu zaměstnanců. Po splnění tohoto úkolu se firma zaměřila na 

oblast prevence a osvěty. V případě, že bylo zjištěno porušení bezpečnostních pravidel, byl 

s rozvahou, ale nekompromisně, uplatňován princip nulové tolerance. [8] 

 

V souladu s bezpečnostní politikou firma Tarmac odpovídá za bezpečnost všech, 

kteří vykonávají činnosti na podnikových pracovištích, tedy i za bezpečnost pracovníků 

dodavatelských organizací. Přes všechna zavedená opatření došlo v roce 2005 k jednomu 

pracovnímu úrazu při dodavatelské činnosti, a to následkem selhání lidského faktoru. [8] 

 

Bezpečnostní politika společnosti vychází z více než 50-leté kontinuity procesů trvale 

střežených orgány Státní báňské správy. Tyto tradiční přístupy k bezpečnostní  

problematice jsou u společnosti Tarmac od roku 2000 obohacovány zkušenostmi 

specialistů z nadnárodní společnosti Anglo American Group a zejména z její divize 

Tarmac Group. 

     

V rámci evropského týdne BOZP 2005, který připravuje Evropská agentura pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci se sídlem v Bilbau, proběhlo v Kaiserštejnském 

paláci v Praze dne 25.října 2005 slavnostní vyhlášení výsledků podniků zapojených do 

soutěží v oblasti BOZP vyhlášených pro tento rok. Společnost zde získala dvě prestižní 
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ocenění - ocenění za aktivní zapojení do programu Správná praxe a ocenění I.stupně 

Podnik podporující zdraví 2005, udělované Ministerstvem zdravotnictví ČR  [8] 

 

 

3.6 Rozvoj zaměstnanců 

 

Firma chápe rozvoj svých zaměstnanců jako ucelený systém - cyklus, který probíhá 

stále dokola. Na jeho začátku jsou indentifikovány potřeby rozvoje zaměstnanců, dále se 

sestavuje plán rozvoje zaměstnanců, poté dochází k realizaci rozvoje zaměstnanců a 

nakonec se hodnotí přínos rozvoje zaměstnanců. Na rozvoji zaměstnanců se podílí vedoucí 

manažer a personalista. Manažer definuje potřeby rozvoje svých podřízených zaměstnanců 

a spolupracuje s personalistou na rozvoji takto definovaných potřeb. Personalista je 

výkonným článkem systému. Zajišťuje a organizuje tréninky, tvoří rozvojové plány na 

základě požadavků vedoucích manažerů a dává jim zpětnou vazbu. V oblasti rozvoje a 

řízení lidských zdrojů působí jako poradce. Vedoucí manažer hodnotí přínos rozvoje při 

pravidelném ročním hodnocení. [10] 

 

 

3.4.1 Obsah projektu rozvoje zaměstnanců 

 

1. Stanovení rozvojových aktivit 

V rámci tohoto kroku se stanoví se rozvojové aktivity při přijímání nových 

zaměstnanců, popisu pracovních míst, hodnocení, vztazích s veřejností, pro organigram, 

při odměňování a pro komunikaci. 

 

a) Při přijímání nových zaměstnanců 

Personalista s vedoucím manažerem sestaví před přijímacím pohovorem celkový 

profil pracovního místa (viz. příloha 5). Novému zaměstnanci bude v adaptačním procesu 

přiřazen patron, kterého určí vedoucí manažer. Dále jsou novému zaměstnanci předány 

propagační materiály společnosti. [10] 
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b) Při popisu pracovních míst 

Patron seznamuje nového zaměstnance se společností, informuje o celé skupině 

Tarmac a buduje silné povědomí o firmě. Na základě informací získaných při přijímacím 

pohovoru nebo během adaptačního procesu předá vedoucí manažer v případě potřeby 

personalistovi požadavek na rozvoj zaměstnance. Personalista poté zařadí zaměstnance do 

rozvojového programu a dá zpětně informaci vedoucímu manažerovi, kdy a v jakém 

rozsahu bude rozvoj požadovaných dovedností probíhat  

 

V popisu pracovního místa (viz příloha 5) jsou pro každou pracovní pozici stanoveny 

požadované (nutné) a vítané dovednosti. Stanovuje je vedoucí manažer ve spolupráci 

s personalistou. Pro každé pracovní místo je vytvořen konečný profil a jsou popsány 

požadované znalosti, dovednosti a osobní charakteristiky. Při stanovování měkkých 

dovedností lze vycházet z tabulky měkkých dovedností, která je uvedena v příloze 6. [10] 

 

c) Při hodnocení  

Hodnocením lze sledovat vývoj působení zaměstnanců a hodnotit úroveň 

požadovaných dovedností a znalostí zaměstnanců, pracovní výkon a morálku. Hodnocení 

provádí vedoucí manažer. Předpokladem je, že hodnotitel umí hodnotit, má potřebné 

kompetence a schopnosti. Výstupy z hodnocení (formuláře hodnocení, žádanky dalšího 

rozvoje) budou evidovány u personalisty a vedoucího manažera a budou sloužit 

k sestavování plánů rozvoje. Hodnocení je jednou z nejdůležitějších zpětných vazeb 

rozvoj. [10] 

 

d) U vztahů s veřejností 

Sestavují se interní propagační materiály, které jsou zaměřeny na silné povědomí o 

dobré a stabilní společnosti a budování loajality (propagace špičkové technologie, moderní 

vybavení, vysoká bezpečnost práce, sociální výhody). [10] 

 

e) Pro organigram  

Propagační materiály jsou zaměřeny na znalost strategie a vize společnosti a 

informace o celé společnosti Tarmac. V této oblasti je rozvíjena loajálnost, povědomí o 

firmě a zdravá firemní sounáležitost a hrdost. Každý zaměstnanec zná své zařazení ve 
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společnosti. Jde o projekt ORGANIGRAM, kdy je organizační struktura společnosti 

vyvěšena na každé provozovně, úseku (viz příloha 3). [10] 

 

f) Při odměňování 

Vedoucí manažer má k dispozici volné finanční prostředky k odměňování schopných 

zaměstnanců s aktivním přístupem k rozvoji. [10] 

 

g)  Pro komunikaci 

Komunikace je jednou z rozvíjených dovedností na všech úrovních. Možnými 

oblastmi rozvoje komunikace jsou společná setkání zaměstnanců, odborné semináře, 

veletrhy, výstavy, pracovní workshopy. [10] 

 

 

2. Rozvoj měkkých dovedností 

Druhá část projektu se věnuje standardizovanému postupu v rozvoji měkkých 

dovedností. Rozvoj měkkých dovedností řeší tabulka, která je v příloze č. 6. Tabulka je 

standardním rozvojovým programem (obecným plánem). Pro každé pracovní místo jsou 

zde pomocí křížků označeny požadované dovednosti rozvoje. Každý zaměstnanec by měl 

projít rozvojem těchto dovedností.  

 

Tabulka je výchozím materiálem pro rozvojové programy. Stanovuje obecné 

požadavky na každé pracovní místo . Dalším podkladem je hodnocení zaměstnanců, 

především pak jeho zpracování ve formě žádanky o rozvoj některé z dovedností (nad 

rámce rozvojového programu). Každý vedoucí manažer může podávat návrhy na změny a 

doplnění. Tyto změny a návrhy schválí vedení společnosti, personalista je pak doplní do 

systému a seznámí se změnou ostatní vedoucí manažery.  [10] 

 

 

3. Projekt nástupnictví pro klíčové pozice 

Třetí částí projektu rozvoje zaměstnanců, kterým společnost motivuje své 

pracovníky, je projekt NÁSTUPNICTVÍ pro klíčové pozice. Cílem je určit klíčové pozice 
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ve firmě, navrhnout projekt výchovy a přípravy nástupníků pro tyto pozice a sestavit návrh 

sdílených znalostí a dovedností.  

 

Osnova projektu nástupnictví : 

1. Určí se klíčové pozice, pro které bude připravován nástupník, a to: GŘ, ŘO, EN, VTN, 

VP, MISTR, VEDOUCÍ IT, VEDOUCÍ PRODEJE. Pro stanovení rozvoje obecných 

dovedností lze tyto pozice rozdělit do následujících skupin: 
I. úroveň (nižší management)- MISTR 

II. úroveň (střední management)- VP, VEDOUCÍ IT, PRODEJE, VTN 

III. úroveň (vrcholový management)- GŘ, ŘO, EN. 

 

2. Definují se rizika a přínosy. 

- Mezi rizika patří: Projekt nebude emočně přijat seniory ani juniory, nízká motivace, 

nebudou vytvořeny podmínky pro práci a replikaci senior- junior, nedostatek 

zdrojů, nástupník (junior) může odejít z firmy po absolvování rozvojového 

programu. Firma by se měla zaměřit na tato rizika při realizaci, naplňování projektu 

a při hodnocení.  

 

- Mezi přínosy patří: Společnost má stínované klíčové pozice z vnitřních (vlastních) 

zdrojů, umožňuje to rychlou reakci na možné změny a tím udržení stability, junioři 

znají prostředí a zvyklosti společnosti, projekt nástupnictví může vytvořit vnitřní 

konkurenční prostředí, které bude zvyšovat výkony seniorů a juniorů. [10] 

          

 

3.7 Zaměstnanecká politika 

 

Společnost v současné době zaměstnává 270 pracovníků (192 mužů a 78 žen). V 

technicko-hospodářských funkcích je to 109 pracovníků (z toho 64 mužů a 45 žen) a v 

dělnických funkcích 161 pracovníků (35 žen a 126 mužů). Tento stav je zaznamenán k 30. 

11. 2006. [10] 
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V roce 2005 společnost zaměstnávala 299 zaměstnanců, z toho 197 dělníků a 102 

pracovníků v technicko-hospodářských funkcích. Oproti roku 2004 došlo k poklesu o 46 

pracovníků, což bylo způsobeno racionalizačními opatřeními a převedením některých 

funkcí na subdodavatele. Největšího počtu zaměstnanců nabyla firma v roce 1974. Od té 

doby se počet zaměstnanců postupně snižoval až na úroveň 307 zaměstnanců v roce 1999 a 

od tohoto roku až doposud se počet zaměstnanců pohybuje okolo 300. Vývoj počtu 

zaměstnanců přehledně ukazuje tabulka č. 5. [10] 

 

Vývoj počtu zaměstnanců: 

Rok 1949 1958 1963 1974 1980 1989 1993 1996 1999 2000 
Počet zaměstnanců 440 736 1578 2300 1243 1200 528 353 307 292 
 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 k 30.11. 2006 
Počet zaměstnanců 265 218 188 331 290 270 
                      
                        Tab. č. 5: Vývoj počtu zaměstnanců  [10] 
 

Tabulka 6 zobrazuje současnou strukturu zaměstnanců dle nejvyššího dosaženého 

vzdělání:  

 

Struktura zaměstnanců dle dosaženého vzdělání: 
 

Typ vzdělání Počet zaměstnanců % 

Základní  27 10,00 

Vyučení 81 30,00 

Střední odborné.bez maturity 53 19,63 

Úplné SO, SV s maturitou 83 30,74 

Vysokoškolské 26 
 

9,63 

Celkem  270 100,00 

 
              Tab. č. 6:   Vzdělanostní struktura zaměstnanců k 30.11.2006 [10] 
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Na základě podnětů od zaměstnanců byly zpracovány 4 projekty, které se zabývají 

oblastmi chodu společnosti zasluhujícími zvýšenou pozornost. Na tvorbě těchto projektů se 

podílely týmy ustanovené z řad zaměstnanců, což jim umožnilo aktivně se podílet na 

přípravě a realizaci jednotlivých návrhů. Na základě výsledků těchto projektů byl vyhlášen 

program „Spokojený zaměstnanec“ [10] 

 

Jedním ze strategických cílů společnosti je prohlubování a zvyšování odborné 

kvalifikace zaměstnanců. Společnost věnuje dostatek pozornosti  odborným kurzům. 

V roce 2005 probíhala řada odborných kurzů, školení a různých vzdělávacích akcí. 

Součástí vzdělávacího programu společnosti byly také jazykové kurzy. Společnost klade 

důraz na vytváření podmínek  pro rozvoj schopností a dovedností každého jednotlivce a na 

zvyšování kvality pracovního prostředí. [8] 

 

 

3.7.1 Zaměstnanecké výhody 

 

Vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci upravuje pro období 2005 – 2008 

kolektivní smlouva, která mj. stanovuje i poskytované zaměstnanecké výhody. Mezi ně 

patří pět týdnů dovolené v roce, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění a příspěvek 

na životní pojištění. Zaměstnancům je poskytován také příspěvek na sociální, kulturní, 

tělovýchovné a sportovní účely (v roce 2005 činil tento příspěvek 330 tis. korun)2. Jak již 

bylo uvedeno, společnost věnuje velkou pozornost také ochraně zdraví a bezpečnosti 

práce. [10] 

 

Společnost hodlá v nejbližší době uskutečnit „Projekt zdraví,“ který lze označit jako 

další zaměstnaneckou výhodu. Tento projekt bude realizován ve spolupráci se zdravotními 

lékaři. Každý zaměstnanec dostane další příspěvek v podobě očkovací injekce, 

rehabilitace, masáže, vstupenek do fitnes centra nebo vitamínů. [10] 

      

 
 

                                                 
2 Interní materiály personálního oddělení firmy Tarmac CZ 
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4. Výzkum motivace zaměstnanců  
 

4.1   Popis průběhu výzkumu  

 

Pro účely praktické části diplomové práce jsem vytvořil dva typy dotazníků. První 

jsem rozdal jak dělníkům, tak technicko-hospodářským pracovníkům. Tento dotazník 

obsahuje 22 různých faktorů, které obvykle hrají významnou úlohu při motivaci 

zaměstnanců. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak jsou zaměstnanci s jednotlivými faktory 

spokojeni a jak dalece je tyto faktory motivují. Druhý dotazník se týká pouze vedoucích 

zaměstnanců v technicko-hospodářských funkcích. Jeho cílem bylo zjistit, jaké typy 

vedoucích firma zaměstnává. Byl převzat z odborné literatury – „Jak řídit a vést lidi“ od 

Františka Bělohlávka. Oba dotazníky jsou součástí příloh.  [7] 

 

Výzkum proběhl v měsíci listopadu 2006. Dotazníky byly rozdány v tištěné podobě 

zaměstnancům všech tří oblastí, kde firma působí (oblast Východ, Západ a Jihozápad). 

Následující tabulky a grafy ukazují základní charakteristiky souboru dotazovaných 

zaměstnanců. 

 

 

4.2   Charakteristika souboru dotazovaných 

4.2.1 Podíl dotazovaných technicko-hospodářských pracovníků a dělníků 

 

Dotazníky byly rozdány dělníkům i technicko-hospodářským pracovníkům v počtu 

50 kusů. Z tohoto počtu bylo vráceno 28 vyplněných dotazníků od TH pracovníků a 37 

vyplněných dotazníků od dělníků.  Podíl dotazovaných dělníků a technicko-hospodářských 

pracovníků ukazuje tabulka č. 7. 
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Podíl dotazovaných TH pracovníků a dělníků: 

Typ pracovníka  Počet % 

TH pracovníci 28 43,08 

Dělníci  37 56,92 

Celkem pracovníků 65 100,00 

 Tabulka č.  7:  Podíl dotazovaných TH pracovníků a dělníků [zdroj: vlastní šetření] 

 

                     

4.2.2 Podíl dotazovaných mužů a žen 

 

Jak je zřejmé z grafu č. 1 a 2, zatímco podíl dotazovaných mužů a žen u skupiny 

technicko-hospodářských pracovníků byl přibližně stejný, u skupiny dělníků znatelně 

převažovali muži. To lépe odpovídá současné struktuře zaměstnanců společnosti, kdy podíl 

mužů tvoří přibližně 70% všech zaměstnanců (viz kapitola 3.7).   

 

 

Podíl dotazovaných mužů a žen v TH funkcích

Muži THP
54%

Ženy THP
46%

Muži THP
Ženy THP

           

Graf. č. 1 .Podíl dotazovaných mužů a žen v TH funkcích [zdroj: vlastní šetření] 
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Podíl dotazovaných mužů dělníků a žen dělnic

Muži 
Dělníci 

78%

Ženy 
dělnice

22%

Muži Dělníci 

Ženy dělnice

 

Graf. č. 2 .Podíl dotazovaných mužů a žen u skupiny dělníků [zdroj: vlastní šetření] 

 

 

 

4.2.3 Struktura dotazovaných zaměstnanců dle pracovních pozic 

 

Tabulky č. 7 a 8 ukazují strukturu souboru dotazovaných zaměstnanců z hlediska 

pracovních pozic, které tito zaměstnanci vykonávají. Výsledky byly zjišťovány opět 

odděleně pro skupinu dělníků a technicko-hospodářských pracovníků. Jak je zřejmé, u 

technicko-hospodářských pracovníků převládaly odpovědi od vedoucích provozoven a 

mistrů, u skupiny dělníků byly nejčastěji zastoupeny funkce dělník a expedient. 
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Pracovní pozice TH pracovníků: 

Funkce  Počet % 

Mistr  5 17,86 

Účetní 3 10,71 

G Ředitel 1 3,57 

Asistent GŘ + asistenti  2 7,14 

Asistent bezp. technika 1 3,57 

Ekonom 1 3,57 

Logistik + obchodník  1 3,57 

Vedoucí provozoven 6 21,43 

Vedoucí oddělení ICT 1 3,57 

Samost.analytik- 

ekonom.oddělení 

1 3,57 

Manažer jakosti  1 3,57 

Ostatní  THP 4 14,29 

Tlumočník  1 3,57 

           
Tabulka č. 8:  Složení pracovních funkcí pro TH pracovníky [zdroj: vlastní šetření] 

 

Pracovní pozice dělníků:  

Funkce  Počet % 

Expedient  8 21,62 

Nakladač  2 5,41 

Údržbář  3 8,11 

Úpravář frakcí  1 2,70 

Obsluha technické linky  3 8,11 

Obsluha primární drtiny  1 2,70 

Operátor- předák  5 13,51 

Řidič  3 8,11 

Dělník 11 29,73 

         
   Tabulka č. 9:   Složení a počty pracovních funkcí u dělníků [zdroj: vlastní šetření] 
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4.2.4 Struktura dotazovaných zaměstnanců dle vzdělání 

Zajímavé je porovnání vzdělanostní struktury u obou sledovaných skupin 

zaměstnanců. Zatímco u technicko-hospodářských pracovníků převažují zaměstnanci s 

vysokoškolským a středním odborným vzděláním, u skupiny dělníků byli nejvíce 

zastoupeni vyučení lidé. Žádný z kancelářských pracovníků ve své odpovědi neuvedl nižší 

stupeň vzdělání než středoškolské a naproti tomu žádný s dělníků nedosáhl vyššího než 

středního odborného vzdělání. Je tedy zřejmé, že jsou z hlediska dosaženého vzdělání obě 

sledované skupiny zaměstnanců značně rozdílné.  

 

Vzdělanostní struktura TH pracovníků

Střední 
odborné

36%

Střední 
všeobecné

21%

Neuvedli
4%

Vysokoškol
ské
39%

Střední odborné

Střední
všeobecné

Neuvedli

Vysokoškolské

 

Graf.č. 3: Vzdělanostní struktura TH pracovníků [zdroj: vlastní šetření] 
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Vzdělanostní struktura dělníků
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Graf.č. 4: Vzdělanostní struktura TH pracovníků [zdroj: vlastní šetření] 

 

 

4.3 Vyhodnocení základního dotazníku - dělníci 

 

Pro zjištění toho, jak jsou pracovníci spokojeni s 22 faktory uvedenými v dotazníku a 

jak dalece by je tyto faktory motivovaly, jsem zvolil stupnici od 0 do 10 bodů. Největší 

spokojenost a největší motivace zde představují 10 bodů.  V následujících kapitolách 

budou u každého motivačního faktoru uvedeny zjištěné průměrné hodnoty motivace a 

spokojenosti a navržena příslušná opatření. Úplné výsledky šetření jsou uvedeny v 

tabulkách v příloze č. 9.  

      

Tato kapitola se zabývá hodnocením jednotlivých motivačních faktorů dle odpovědí 

skupiny dělníků. Jak již bylo uvedeno, dotazováno bylo celkem 50 dělníků, vyplněný 

dotazník však vrátilo zpět pouze 37 z nich.  

 

  

1. Proškolení 

Na otázku v dotazníku, zda se pracovníci domnívají, že byli důkladně proškoleni, 

jsem většinou dostával maximální počet bodů spokojenosti, jen občas jsem obdržel 
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neúplné bodové hodnocení. V celkovém průměru pracovníkům vyšlo bodové hodnocení 

9,54 bodů spokojenosti s touto otázkou z maximálních 10 bodů.  Pouze 1 pracovník 

odpověděl, že se domnívá, že nebyl důkladně proškolen a 1 pracovník ohodnotil 

důkladnost jeho proškolení čtyřmi body. 

 

Myslím si, nespokojenost u těchto dvou pracovníků mohla být způsobena různými 

faktory, třeba i tím, že nedávali pozor při proškolování. Společnost každopádně věnuje 

otázce proškolení a znalosti bezpečnostních předpisů hodně pozornosti. Mohu pouze 

doporučit, aby firma i nadále pokračovala v důkladném proškolování svých pracovníků 

takovým způsobem, aby se žádný pracovník necítil neproškolený.  

 

 

2. Důvěra k nadřízenému 

Po vyhodnocení tohoto faktoru jsem zjistil, že průměrná spokojenost s ním je dosti 

vysoká - 9,0 bodů. Dvacet dělníků dokonce ohodnotilo tuto spokojenost maximálními 

deseti body. Pouze jeden pracovník vyjádřil nespokojenost s tímto faktorem, a to třemi 

body. Průměrná míra motivace vyšla 8,9 bodů (tedy méně než průměrná spokojenost). 

Proto se domnívám, že je tento faktor v pořádku a že cesta k udržení a zvyšování motivace 

pracovníků povede přes ostatní faktory. 

 

 

3. Soudržnost pracovní skupiny 

Zde pracovníci odpověděli, že jsou spokojeni v průměru  8,7  body. Nejvíce dělníků 

(15) ohodnotilo tento faktor maximálními deseti body. Dva nejméně spokojení dělníci 

ohodnotili tento faktor čtyřmi a pěti body, dále už se objevovala jen vyšší bodová 

hodnocení.  

 

Průměrná míra motivace vychází u tohoto faktoru opět nižší než průměrná míra 

spokojenosti  (8,64 b.). To ukazuje, že se pracovníci nedomnívají, že by je tento faktor 

mohl nějak zvláště motivovat k práci. Domnívám se ale, že by společnost stále měla brát 

tento faktor v úvahu a usilovat o co nejsoudržnější pracovní kolektiv. Jak jsem se 

v odborné literatuře dočetl, pracovní kolektiv je jedním z nejmocnějších motivačních 
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faktorů k práci. Je zde tedy ještě co zlepšovat.  Doporučit lze například sdílení a používání 

společných dokumentů či podávání ruky na pracovišti.  

 

 

4. Nárok na ochranné pomůcky 

Pracovníci ohodnotili spokojenost s tímto faktorem v průměru 8,6 body. Na otázku, 

jak hodně by je tento faktor motivoval k práci, pak odpověděli v průměru  8,65 b. Z 

nejméně spokojených pracovníků odpověděl jeden dělník dvěma body a jeden pěti body. 

 

Je jasné, že tento faktor nebude nijak zvlášť motivovat pracovníky k práci. 

Nespokojenost s tímto faktorem (jako s jedním z hygienických vnějších faktorů 

spokojenosti) však bude mít za následek nechuť k práci. Společnosti navrhuji, aby i nadále 

věnovala velkou pozornost tomuto faktoru a dbala na to, aby dělníci netrpěli nedostatkem 

pracovních pomůcek.  

 

 

5. Míra odpovědnosti za práci  

V celkovém průměru byla spokojenost s tímto faktorem 8,59 bodů a míra motivace 

8,35 bodů. Myslím si, že u tohoto faktoru není mnoho co zlepšovat a že zjištěná míra 

spokojenosti a míra motivace jasně demonstrují, že by pracovníky motivovaly k práci spíše 

jiné faktory. Nicméně jeden dělník vyjádřil nespokojenost pomocí 3 bodů a jeden dělník 

pomocí 5 bodů. 

 

Doporučuji proto společnosti, aby pomocí speciálních dotazníků zjistila, kteří 

pracovníci jsou takto nespokojeni, a aby vymyslela nějaké dílčí úkoly, u kterých by mohla 

pracovníkům delegovat pravomoc. Takto zvýšená míra odpovědnosti by u některých 

dělníků mohla zvýšit motivaci k práci.  

 

 

6. Komunikace na pracovišti 

Spokojenost s tímto faktorem byla v průměru 8,32 bodů a míra motivace 8,41 bodů. 

Komunikace a zejména sociální komunikace je v každé firmě velmi důležitou činností, 
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neboť její výsledek může mít také značný ekonomický dopad. Proto je důležité informace 

opatrně kódovat, volit slova, která mají pro všechny účastníky podobný význam, a 

následně průběžně kontrolovat, jak byla informace dekódována.  

     

      Myslím, že je v této oblasti co zlepšovat, neboť průměrná míra motivace 8,41 b. byla 

vyšší než spokojenost s tímto faktorem (8,32 bodů). Proto navrhuji společnosti, aby opět 

pomocí anonymních dotazníků zjistila, co pracovníkům na komunikaci vadí a co ruší 

komunikaci na pracovišti (může to být např. nadměrný hluk, nepohodlná židle, přílišné 

horko či chladno, blikající světlo,…) 

    

       Doporučuji, aby zaměstnanci (zejména vedoucí pracovníci) navštěvovali kurzy 

komunikace, což umožní zefektivnit průběh činností společnosti a zvýšit motivaci práci. 

Kurzy komunikace by měli navštěvovat také dělníci, neboť nejideálnější situace nastává, 

pokud oba účastníci komunikace mají vysokou úroveň komunikačních dovedností.  

 

 

7. Příležitost ke vzdělání 

Průměrná spokojenost s tímto faktorem byla 8,3 bodů a průměrná motivace 8,22 

bodů. Je zřejmé, že příležitost ke vzdělání není u dělníků tak důležitá jako u TH 

pracovníků, kteří jsou více zaměřeni na profesní růst. Ukazuje to i nižší míra motivace 

(8,22 bodů), než je míra spokojenosti (8,3 bodů). Dva dělníci však vyjádřili svoji 

nespokojenost  s příležitostí ke vzdělání pomocí dvou a tří bodů. 

 

Navrhuji proto společnosti, aby pomocí dotazníků zjistila, kteří pracovníci jsou takto 

nespokojeni, a aby navrhla systém  profesního růstu pro dělníky  (např. z dělníka by se stal 

po čase mistr..).  

 

 

8. Délka pracovní doby 

Průměrná spokojenost s tímto faktorem byla 8,2 a průměrná míra motivace 8,23 

bodů. Domnívám se, že je zjištěná spokojenost poměrně vysoká, nicméně je nižší než míra 
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motivace. Někteří pracovníci byli navíc s délkou pracovní doby evidentně nespokojeni, což 

vyjádřili pomocí tří, čtyř a pěti bodů. 

 

Jediné, co bych společnosti navrhl, je, aby zavedla ještě zkrácenou směnu pro 

nejstarší pracovníky (např. 6 hodin s krátkými přestávkami). Takováto pracovní směna by 

mohla být vysoce motivující a nemělo by zde docházet k žádnému přetěžování.  

 

 

9. Dobrá pověst společnosti 

Průměrná spokojenost s tímto faktorem byla 8,19 bodů a průměrná míra motivace 7,9 

bodů. Jak jsem se z internetových stránek www.tarmac.cz dočetl, společnost se věnuje 

mnoha charitativním akcím, což by mělo zvýšit její dobrou pověst. Patří mezi stálé a 

významné sponzory různých projektů zaměřených na sportovní a kulturní činnost dětí a 

mládeže, ale také zabývajících se péčí o postižené a staré spoluobčany.  V loňském roce se 

například společnost zapojila do projektu adopce afrického děvčátka. Logo společnosti 

Tarmac mají na seznamu dárců již desítky organizací. Její pověst je tedy nepochybně velmi 

dobrá. Na druhou stranu se nelze spoléhat na to, že bude mít tento faktor výrazný vliv na 

motivaci pracovníků.  

 

 

10. Přestávky v pracovní době 

Průměrná spokojenost s tímto faktorem byla 8,14 bodů, průměrná míra motivace pak 

8,30 bodů. Jak z uvedených výsledků vyplývá, dělníci jsou s přestávkami v pracovní době 

v celku spokojeni. Někteří pracovníci však ve svých odpovědích vyjádřili nízkým 

bodovým ohodnocením nespokojenost.  

 

     Z vlastní zkušenosti mohu společnosti pouze doporučit, aby zjistila pomocí 

jednoduchého dotazování, kteří pracovníci jsou takto nespokojeni, a aby jim umožnila více 

přestávek v pracovní době. Jednalo by se pravděpodobně o jednu až dvě patnáctiminutové 

přestávky navíc. Domnívám se, že celková práce by pak byla mnohem efektivnější.  
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11. Dovolená 

Průměrná spokojenost s tímto faktorem byla 8,05 bodů, průměrná míra motivace 8,49 

bodů. Z těchto výsledků jasně vyplývá, že by dělníci uvítali více dovolené v rámci své 

celkové pracovní doby. Nejméně spokojení pracovníci odpovídali jedním, dvěma a třemi 

body. 

 

Je zřejmé, že si společnost nemůže dovolit dávat svým zaměstnancům libovolné 

množství dovolené. V současné době poskytuje 5 týdnů dovolené v roce, což je přijatelné, 

ovšem dělníci by bezpochyby uvítali dovolenou delší. Tento faktor je podle zjištěných 

výsledků cestou ke zvýšení motivace pracovníků k práci. Doporučil bych proto firmě, aby 

poskytla podle všech svých možností dovolenou dělníkům tak dlouhou, jak jen to půjde, a 

aby přizpůsobovala možnosti doby čerpání dovolené požadavkům jednotlivých 

zaměstnanců. 

 

 

12. Možnost uplatnit tvořivé myšlení 

Průměrná spokojenost s tímto faktorem byla 8 bodů a průměrná míra motivace 8,11 

bodů. Jak z uvedených výsledků vyplývá, pracovníci by byli do práce více motivováni, 

kdyby mohli více uplatnit své tvořivé  myšlení. S nijak výraznou nespokojeností jsem se 

zde však nesetkal. Mezi nejméně spokojené pracovníky patřili ti, kteří odpovídali pomocí 

čtyř a pěti bodů. Navrhuji, aby byli dělníci po dohodě s mistry a vedoucími provozoven 

častěji  pověřováni úkoly, při jejichž plnění by mohli uplatnit své tvořivé myšlení.  

 

 

13. Podnikové akce 

Zjištěná průměrná míra spokojenosti byla 7,97 bodů a průměrná míra motivace 8,05 

bodů.  Nejméně spokojený pracovník označil tento faktor třemi body.  

 

 Jak jsem se v odborné literatuře dočetl, společné akce podniku mohou výrazně 

přispět k motivaci pracovníků k práci, nicméně se domnívám, že kladný efekt ze 

společných akcí pak nemusí být na pracovišti příliš zřetelný. Jak již bylo uvedeno, 
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společnost pořádá několik různých podnikových akcí, a mohu  pouze doporučit, aby v tom 

i nadále pokračovala.  

 

 

14. Geografické umístění  pracoviště 

Průměrná spokojenost s tímto faktorem byla 7,95 bodů a průměrná míra motivace 

rovněž 7,95. Je jasné, že poloha pracoviště nebude mít na motivaci dělníků k práci výrazný 

vliv, nicméně každodenní dojíždění na velkou vzdálenost by mělo bezpochyby negativní 

dopad. Jak z výsledků vyplývá, dva pracovníci označili nespokojenost s tímto faktorem 

číslem 3,  čtyři číslem 4 a čtyři číslem 5. Provozovny jsou vzhledem k charakteru činnosti 

firmy často umístěny v odlehlých oblastech. Tuto skutečnost však samozřejmě nelze 

změnit, a firma se tedy musí zaměřit na zlepšování jiných faktorů.  

 

 

15. Zaměstnanecké výhody 

Průměrná spokojenost s tímto faktorem byla 7,54 bodů a průměrná míra motivace 

8,24 bodů. Z tohoto výsledku vyplývá, že je zde prostor ke zvýšení motivace k práci. 

Společnost poskytuje všem svým zaměstnancům zaměstnanecké výhody, a to příspěvek na 

penzijní připojištění, příspěvek na životní pojištění, stravenky a příspěvek na sociální, 

kulturní, tělovýchovné a sportovní účely.  Kromě toho hodlá společnost v nejbližší době 

uskutečnit další zaměstnaneckou výhodu „Projekt zdraví“, kdy bude zaměstnancům 

poskytovat příspěvek v podobě očkovací injekce, rehabilitace, masáže, vitamínů nebo 

příspěvek do fitnes. Tyto připravované zaměstnanecké výhody jsou správným krokem a 

vřele bych je společnosti doporučil, neboť jak z výsledků vyplývá, vylepšení tohoto 

faktoru povede ke zvýšení motivace pracovníků k práci.  

 

 

16. Druh práce 

Průměrná spokojenost s tímto faktorem byla 7,31 bodů a průměrná míra motivace 

7,97 bodů. Z výsledků vyplývá, že by pracovníky více motivovala různorodější práce a že 

nejsou zcela spokojeni s prací, kterou v současné době vykonávají. Je zřejmé, že 

zaměstnancům na základě tohoto rozboru nemůže být nabídnuta jiná práce. Doporučit však 
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lze  tzv. rotaci pracovního místa,  kdy by pracovníci v rámci svého vzdělání mohli 

dostatečně a často měnit pracovní úkoly. Podle odborné literatury je obsah práce jako 

vnitřní motivátor  jedním z důležitých faktorů motivace.  

 

 

17. Možnost pracovního postupu 

Zjištěná průměrná spokojenost s tímto faktorem byla 7,30 bodů a průměrná míra 

motivace 6,95 bodů. Z tohoto výsledku vyplývá, že pro dělníky není pracovní postup tak 

důležitý jako pro TH pracovníky. Nijak zvlášť by je proto ani nemotivoval. Nicméně se 

domnívám, že i dělníkům by měl být umožněn kariérový růst, což by přispívalo také k 

rotaci pracovního místa, obměňování charakteru práce a následně k větší motivaci. 

Doporučuji společnosti, aby pokračovala ve školení a vzdělávání svých dělníků a aby i jim 

umožňovala profesní růst.  

 

 

18. Neformální hodnocení 

Průměrná spokojenost s tímto faktorem byla 7,11 bodů a průměrná míra motivace 

7,70 bodů. Poměrně nízká míra spokojenosti i nízká míra motivace jasně ukazují, že by 

společnost neměla podceňovat tento faktor a měla by se více věnovat neformálnímu 

hodnocení, tzv. povzbuzování. Existuje mnoho publikací, kde se vedoucí pracovníci 

mohou dočíst o tom, jak by měli chválit a vytýkat, aby jejich pochvaly a výtky byly 

dostatečně motivující.  

 

 

19. Pracovní prostředí 

Průměrná spokojenost s tímto faktorem byla 7,11 bodů a průměrná míra motivace 

7,66 bodů. Z výsledků vyplývá, že pracovníci nejsou příliš spokojeni s pracovními 

podmínkami na pracovišti, přestože je z předchozích kapitol zřejmé, že o ně společnost 

hodně dbá a již zde není příliš prostoru pro možná zlepšení. Doporučit lze využití 

anonymních připomínek dělníků ke zlepšení konkrétních věcí.  

 

 



 78

20. Jistota 

Průměrná spokojenost s tímto faktorem byla 7,00 bodů a průměrná míra motivace 

7,84 bodů. Poměrně značná nespokojenost s tímto faktorem se odrazila i v tom, že se jeden 

dělník přímo v dotazníku vyjádřil, že své zaměstnání považuje za dosti nejisté a firmě 

Tarmak moc nevěří. V nedávné době však došlo k nárůstu počtu zaměstnanců z 260 na 270 

osob a firma stále prosperuje. Domnívám se tedy, že toto zaměstnání nepatří mezi 

obzvláště riziková.   

 

 

21. Finanční prémie, bonusy 

Průměrná spokojenost s tímto faktorem byla 6,41 bodů a průměrná míra motivace 

7,08 bodů. Po nahlédnutí do směrnic pro mzdové odměňování zaměstnanců firmy Tarmac 

jsem zjistil, že zde existuje poměrně dobře propracovaný systém odměňování 

zaměstnanců. Společnost poskytuje prémie za bezúrazovost, prémie za odpracované 

směny, prémie za vyrobené technické jednotky, prémie za splnění stanovených úkolů, 

prémie za překročení plánovaného zisku a volné prostředky dané k dispozici vedoucímu. 

Dle zjištěných výsledků však pracovníci příliš spokojeni nejsou.   

 

 

22. Plat 

Průměrná spokojenost s tímto faktorem byla 6,22 bodů a průměrná míra motivace 

7,35 bodů. U tohoto faktoru je překvapující poměrně nízká míra motivace. Zjištěná 

spokojenost 6,22 bodů je každopádně ze všech výsledků nejnižší, a proto zde vidím jeden z 

největších prostorů ke zvýšení motivace. Pokud bude společnost správně hospodařit, mohla 

by pomocí vyšších platů dělníků výrazně  zvýšit jejich motivaci k práci.  

 

Je zřejmé, že celková motivace pracovníků k práci nezávisí pouze na jednom 

konkrétním faktoru, ale na celém souboru motivátorů. Společnost by tedy měla usilovat o 

zvýšení motivace a spokojenosti svých zaměstnanců u všech sledovaných faktorů. 

Zjednodušeně lze říci, že čím více budou pracovníci spokojeni, tím více budou motivování 

k práci. Je však třeba, aby společnost poskytovala v rámci svého motivačního programu 

zaměstnancům také něco navíc (např. dobrý obsah práce, bonusy). Je také zřejmé, že 
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každého člověka nemusí motivovat k práci to samé. Proto firmě doporučuji, aby pomocí 

speciálních psychologických testů zjistila, co přesně motivuje k práci každého konkrétního 

zaměstnance.  

 

 

4.4 Vyhodnocení základního dotazníku - TH pracovníci 

 

     Základní dotazník jsem rozdal technicko-hospodářským pracovníkům v počtu 50 kusů. 

Vyplněný dotazník odevzdalo zpět celkem 28 osob, z toho: 6 vedoucích provozoven, 3 

účetní , generální ředitel, 5 mistrů, 1 vedoucí oddělení ICT, 1 ekonom, 1 logistik 

(obchodník), 4 asistenti, 1 tlumočník, 1 manažer jakosti, 1 samostatný analytik a 4 ostatní 

TH pracovníci. V této kapitole budou opět uvedeny pouze průměrné výsledky u 

jednotlivých zkoumaných faktorů. Přesnější výsledky jsou k dispozici v tabulkách v 

příloze č. 9.  

     

 

1. Proškolení 

Na otázku, zda se TH pracovníci domnívají, že byli řádně proškoleni, odpovídali 

stejně jako dělníci vysokým hodnocením (9,63 bodů). Z internetových stránek společnosti 

Tarmac je zřejmé, že skutečně dbá o řádné proškolení svých zaměstnanců, ať už jde o 

dělníky, či  TH pracovníky.  

 

 

2. Podnikové akce 

Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla u TH pracovníků 9,14 bodů a 

průměrná míra motivace pouze 6,5 b.. Znamená to tedy, že by TH pracovníky společné 

akce (veletrhy, výstavy, podnikové večírky) nijak zvláště k práci nemotivovaly a že jsou 

s nimi téměř do maximální míry spokojeni. Překvapilo mě, že pracovníci přiřadili tomuto 

faktoru tak nízkou míru motivace. Nemá tedy smysl, aby byl motivační program 

společnosti zaměřen na podnikové akce.  
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3. Dovolená 

Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla 9,07  bodů a průměrná míra 

motivace 8,17 bodů. Opět poměrně dosti vysoká míra spokojenosti naznačuje, že jsou 

pracovníci spokojeni s danou délkou dovolené a že práce má pro ně smysl a věnují se jí. 

Doporučuji proto zaměřit motivační program podniku na jiné faktory.  

 

 

4. Nárok na ochranné pomůcky 

 Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla 8,86 bodů a průměrná míra 

motivace 7,11 bodů. Výsledky naznačují, že pracovní pomůcky nejsou pro TH pracovníky 

zdaleka tak důležité jako pro dělníky. Domnívám se, že společnost věnuje dostatek 

pozornosti pracovním pomůckám pro obě sledované skupiny zaměstnanců. Navrhuji 

zaměřit motivační program podniku hlavně na jiné faktory.  

 

 

5. Přestávky  v pracovní době 

Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla 8,81 bodů a průměrná míra 

motivace 7,41 bodů. Zde jsem je překvapující poměrně nízká míra motivace, kterou TH 

pracovníci přikládají přestávkám v pracovní době. TH pracovníci mají k dispozici pouze 

jednu zhruba třicetiminutovou přestávku na oběd, kterou si mohou vybrat v době, která jim 

nejvíce vyhovuje. Vysoká míra spokojenosti je pravděpodobně odrazem toho, že se 

pracovníci cítí dostatečně odpočinutí a plně se věnují práci, která je uspokojuje. Navrhuji 

proto zaměřit motivační program podniku na jiné faktory.  

 

 

6. Geografické umístění pracoviště 

Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla 8,57 bodů a průměrná míra 

motivace 8,32 bodů. Narozdíl od skupiny dělníků jsou výsledky u tohoto faktoru v pořádku 

a TH pracovníci (především ti, kteří pracují v budově Generálního ředitelství v Liberci) 

pravděpodobně nejsou nuceni dojíždět do práce na tak velkou vzdálenost. Rovněž proto 

navrhuji zaměřit motivační program podniku především na jiné faktory.  
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7. Míra odpovědnosti za práci 

Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla 8,5 bodů a průměrná míra 

motivace 8,35 bodů.  U tohoto faktoru již můžeme sledovat vyšší míru motivace než u 

předchozích faktorů (především u nároku na ochranné pomůcky a přestávek v pracovní 

době). Jak uvádí odborná literatura, zvýšená míra odpovědnosti (zvýšená míra 

samostatnosti při provádění nějakého úkolu) zvyšuje motivaci k práci. Přestože zjištěné 

výsledky nejsou výrazně nízké, doporučuji tedy zaměřit motivační program podniku na 

tento faktor.  

 

 

8. Důvěra k nadřízenému 

Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla 8,46 bodů a průměrná míra 

motivace  9,07 bodů. Z výsledků vyplývá, že  jsou pracovníci poměrně spokojeni 

s důvěrou k nadřízenému a že kdyby měli silného nadřízeného, kterému by mohli pevně 

důvěřovat a kdykoli se na něj obrátit, motivovalo by je to k práci. Pouze jeden pracovník 

vyjádřil svoji nespokojenost třemi body.  

 

Navrhuji, aby vedoucí pracovníci nadále rozvíjeli své manažerské dovednosti pomocí 

různých seminářů tak, aby všichni TH pracovníci mohli plně důvěřovat svým 

bezprostředním nadřízeným.  

 

 

9. Soudržnost pracovní skupiny 

Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla 8,21 bodů a průměrná míra 

motivace 8,54 bodů.  Při svých návštěvách budovy generálního ředitelství Tarmac 

v Liberci jsem si všiml, že zde panuje opravdu přátelská atmosféra  a soudržnost pracovní  

skupiny je zřejmě na dobré úrovni. Tento faktor souvisí s jednou z motivačních teorií, a to 

teorií sounáležitosti. Doporučuji ho proto zahrnout do motivačního programu podniku.  
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10. Dobrá pověst společnosti 

 Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla 8,14 bodů a průměrná míra 

motivace 8,07 bodů. TH pracovníci jsou s pověstí společnosti poměrně spokojeni. Míra 

motivace je dokonce o něco nižší, což lze předpokládat, neboť na samotnou práci dobrá 

pověst společnosti příliš působit nebude. Navrhuji proto zaměřit motivační program na jiné 

faktory.  

 

 

11. Druh práce 

Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla 8,14 bodů a průměrná míra 

motivace 9,03 bodů.  Jak z výsledků vyplývá, pracovníci jsou vcelku spokojeni s prací, 

kterou vykonávají. Jak je však zřejmé, míra motivace je téměř o jeden celý bod vyšší než 

míra spokojenosti. Jak jsem se v odborné literatuře dočetl, druh práce je jako vnitřní faktor 

spokojenosti takřka nevyčerpatelným motivátorem. Proto navrhuji zahrnout tento faktor do 

motivačního programu. 

 

 

12. Možnost uplatnit tvořivé myšlení 

Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla 8,14 bodů a průměrná míra 

motivace 8,43 bodů.  Vyšší míra motivace než míra spokojenosti opět naznačuje, že je pro 

TH pracovníky možnost uplatnit tvořivé myšlení dosti důležitá. To souvisí i s jejich 

samostatností a s již zmiňovanou mírou odpovědností za práci. Pracovníci, kteří budou 

moci více uplatnit své tvořivé myšlení, budou pro práci více zaujatí a budou více 

motivováni k lepším výkonům. 

 

Navrhuji proto, aby společnost pomocí dotazování zjistila, kteří pracovníci tuto 

možnost nemají a postrádají, a aby jim poskytla více příležitostí uplatnit  tvořivé myšlení. 

Domnívám se, že pro TH pracovníky je toto jeden z klíčových faktorů pro motivaci 

k práci.  
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13. Délka pracovní doby 

Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla 8,00 bodů a průměrná míra 

motivace rovněž 8,00 bodů. Výsledky ukazují poměrně vysokou míru spokojenosti s tímto 

faktorem, přesto jsou zde nějaké rezervy. Nejméně spokojený pracovník označil míru 

spokojenosti s tímto faktorem třemi body.  

 

Délku pracovní doby pravděpodobně nebude možné změnit. Doporučuji pouze, aby 

společnost zjistila, kterým pracovníkům pracovní doba nevyhovuje, a aby jim případně 

umožnila posun začátku a konce pracovní doby.  

 

 

14. Pracovní prostředí 

Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla 7,67 bodů a průměrná míra 

motivace 7,82 bodů. Jak je z výsledků zřejmé, TH pracovníky by pracovní prostředí 

k práci příliš nemotivovalo. Spíše by uvítali již zmíněnou samotnou práci. Domnívám se, 

že společnost věnuje dostatek pozornosti pracovnímu prostředí pro TH pracovníky, a proto 

doporučuji zaměřit MP podniku na jiné faktory.  

 

 

15. Komunikace na pracovišti 

Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla 7,39 bodů a průměrná míra 

motivace 7,86 bodů. Výsledky ukazují na poměrně nízkou míru spokojenosti s komunikací 

na pracovišti. V dotazníku se jeden pracovník konkrétně vyjádřil, že postrádá rychlejší 

přenos informací z úrovně vedení společnosti.  

 

Komunikace a zejména sociální komunikace na pracovišti je dosti důležitým 

faktorem v každé organizaci, proto doporučuji aby společnost pomocí anonymních i 

neanonymních dotazníků a připomínek zjistila, co pracovníkům na komunikaci vadí, a na 

to se poté zaměřila. V tomto konkrétním případě by se jednalo o zrychlení přenosu 

informací z úrovně vedení společnosti.  TH pracovníci mohou také navštěvovat kurzy 

komunikace.  
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16. Zaměstnanecké výhody  

Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla 7,36 bodů a průměrná míra 

motivace byla  8,25 bodů. Z těchto výsledků vyplývá, že pracovníci nejsou zcela spokojeni 

se zaměstnaneckými výhodami. Jejich zvýšení by je pravděpodobně více motivovalo do 

práce, což demonstruje i míra motivace, která je vyšší o téměř jeden celý bod. Pokud to 

společnosti finanční a  technické možnosti dovolí, měla by v budoucnu poskytovat TH 

pracovníkům další zaměstnanecké výhody (např. mobilní telefon, notebook.). 

 

 

17. Neformální hodnocení 

Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla 7,11 bodů a průměrná míra 

motivace 8,18 bodů. Jak z výsledků vyplývá, pracovníci nejsou příliš spokojeni 

s uplatňovaným neformálním hodnocením. Vysoká míra motivace (o jeden bod vyšší než 

zjištěná míra spokojenosti) naznačuje, že by firma měla uplatňovat více neformálního 

hodnocení.  

 

Doporučuji proto, aby se vedoucí pracovníci zaměřili více na neformální hodnocení 

svých podřízených zaměstnanců, ale i ostatních zaměstnanců. Mohou k tomu využít řadu 

publikací, kde se dočtou o např. zásadách motivující pochvaly, zásadách motivující výtky a 

řadě dalších zásad jednání pro motivující chování pracovníků.   

 

 

18. Plat 

Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla 7,05 bodů a průměrná míra 

motivace 8,71 bodů. Jak z výsledků vyplývá, jde o jednu z nejnižších zjištěných měr 

spokojenosti. Podařilo se mi také zjistit, že ve firmě existují značné rozdíly v platovém 

ohodnocení jednotlivých zaměstnanců. Problém jasně demonstruje také nejvyšší zjištěný 

rozdíl mezi mírou spokojenosti a mírou motivace.  
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19. Jistota 

Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla 7,0 bodů a průměrná míra 

motivace 8,32 bodů. Poměrně výrazný rozdíl mezi mírou spokojenosti a mírou motivace 

opět demonstruje, že pracovníci nejsou bez obav, co se týče jistoty a budoucnosti, a že by 

rozhodně uvítali, kdyby měli v zaměstnání více jistoty.  

 

 

20. Možnost pracovního postupu 

Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla 6,79 bodů a průměrná míra 

motivace 7,64 bodů. Z těchto výsledků jasně vyplývá, že pracovníci nejsou zcela spokojeni 

s možnostmi pracovního postupu ve firmě. Překvapující je poměrně nízká míra motivace. 

Firma by měla vytvořit více možností pracovního postupu pro TH pracovníky a jednotlivé 

pozice finančně oddělit. Výsledkem by bylo, že pracovníci by častěji profesně stoupali, 

čím by se udržovala jejich motivace k práci.   

 

 

21. Finanční prémie 

Průměrná míra spokojenosti s tímto faktorem byla 6,78 bodů a průměrná míra 

motivace 8,20 bodů. Zatímco dělníci dostávají celou řadu finančních prémií (např. prémie 

za bezúrazovost, prémie za odpracované směny, prémie za vyrobené technické jednotky), 

technicko-hospodářští pracovníci tyto výhody nemají. Doporučuji proto také pro tuto 

skupinu zaměstnanců vytvořit vhodný systém finančních prémií.  
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4.5 Vyhodnocení dotazníku určeného pouze pro TH pracovníky 

 

Dotazníky určené pouze pro TH pracovníky (Test pro zjištění typu vedoucího 

pracovníka) jsem rozdal v počtu 50 kusů a vrátily se mi v počtu 28 kusů. Dotazníky byly 

rozdány ve všech třech krajích, kde společnost působí, a to přibližně po 8 kusech v obcích 

Svrčovec, Libochovany, Úhošťany, Chlum, Straškov, Pamětník, Litice, Tachov a Liberci.  

 

Test zjištění typu vedoucího rozlišuje celkem čtyři základní styly vedení - týmový 

vedoucí, vedoucí spolku zahrádkářů, plantážník a volný průběh. Jednotlivý styly budou 

nyní podrobněji charakterizovány.  

 

 

1. Týmový vedoucí 

Po sečtení výsledků tohoto šetření jsem zjistil, že je u 21 z 28 dotázaných 

dominantním stylem vedení „týmový vedoucí.“ Tento vedoucí dosahuje pracovních 

výsledků skrze zaujetí lidí. Pocit vzájemného sdílení „společného krajíce“ v organizaci 

vede ke vztahům důvěry a spolupráce. Týmový vedoucí je orientovaný na dosažení cíle, 

týmový přístup, kterým se snaží dospět k optimálním výsledkům skrze participaci, 

oddanost pracovníků a společné řešení problémů.  [7] 

 

 

2. Vedoucí spolku zahrádkářů 

 Tento styl vedení  vyšel dominantní u sedmi vedoucích pracovníků, přičemž tři 

z předešlých 21 pracovníků ho měli společně na prvním a druhém místě.  Vedoucí spolku 

zahrádkářů se starostlivě věnuje potřebám lidí, aby uspokojil vztahy, které vedou 

k příjemné, přátelské organizační atmosféře a snesitelnému pracovnímu tempu. Pozornost 

zaměřuje na vytváření dobrých pocitů mezi kolegy a podřízenými, často na úkor 

pracovních výsledků. [7] 

 

 

 

 



 87

3. Plantážník 

Tento styl vedení vyšel dominantní pouze u tří z 28 zmiňovaných pracovníků. U 

sedmi pracovníků byl na druhém místě. Tento typ vedoucího spojuje výkonnost 

v operačním řízení s minimální pozorností problémům lidí. Věnuje se  pouze plnění úkolu 

a dosahování co nejvyššího pracovního výkonu, opírá se o moc a autoritu, důsledně 

kontroluje lidi – diktuje jim, co mají dělat a jak. Jakýkoliv odpor tvrdě potlačuje. [7] 

 

 

4. Volný průběh 

Tento styl vedení, který je charakterizován tím, že vedoucí vydává minimální úsilí 

k odvedení požadované práce a nevšímá si potřeb pracovník a snaží se pouze do té míry, 

aby na svém místě přežil, vyšel dominantní pouze u jednoho pracovníka a u dvou vyšel 

jako záložní. [7] 

 

 

4.5.1 Doporučení společnosti na základě výsledků šetření 

(Pro TH pracovníky, kteří zaujímají pozici vedoucího) 

 

1. Týmový vedoucí 

Myslím si, že je velmi dobře, že má společnost tolik vedoucích, kteří, využívají stylu 

vedení „týmový vedoucí“. Podle odborníků je tento styl považován za vůbec nejúčinnější. 

Jde o motivování lidí k práci pomocí společné činnosti a pomocí společného cíle a o 

týmový přístup. Společnost by se na něj měla i nadále zaměřovat a vytvářet různé 

programy, které by zvýšily motivaci pracovníků k práci (např. společné výstavy, společné 

dokumenty).  

 

Nutno ale podotknout, že týmový vedoucí není vždy nejvhodnějším stylem vedení. 

Tam, kde je nutno rychle rozhodnout a kde je v ohrožení lidské zdraví, je vhodnější styl 

vedení autoritativní. Proto by společnost měla volit správný způsob řízení podle aktuální 

situace.  
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2. Vedoucí spolku zahrádkářů 

Společnost zaměstnává také tyto typy vedoucích, kteří přispívají k přátelské 

atmosféře. Pomocí seminářů pro vedoucí pracovníky by bylo vhodné podporovat jejich 

schopnosti.   

 

 

3. Plantážník 

Myslím si, že je na jednu stranu dobře, že firma zaměstnává také tyto pracovníky, 

kteří se plně věnují dosahování co nejvyššího pracovního výkonu. Na druhé straně je však 

problémem, že tito pracovníci nevěnují přílišnou pozornost vztahům na pracovišti.  

 

Proto navrhuji společnosti, aby vypracovala a  rozdala nějaké dotazníky pro vedoucí 

pracovníky, z kterých by zjistila, u kterých pracovníků převládá tento styl řízení, a 

následně pro ně sestavila program, který by měl za následek zlepšení vztahů na pracovišti. 

Je však také důležité, aby si firma tyto pracovníky ponechala pro dosahování dobrých 

pracovních výkonů.  

 

      

4. Volný průběh 

Myslím si, že je dobře, že firma zaměstnává pouze jednoho pracovníka, u kterého 

vyšel tento styl vedení jako dominantní. Pokud firma použije dotazníků, jak jsem uvedl 

v předešlých řádcích, a popř. vyvěsí nějaké boxy na provozovnách  pro získání připomínek 

a anonymních návrhů na zlepšení, může eliminovat vliv tohoto pracovníka a zefektivnit 

celkový způsob vedení. 
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5. Závěr 
Spokojenost zaměstnanců a zvýšení jejich motivace k práci je jednou z hlavních 

priorit dnešního podnikání. Proto byl pro potřeby jednoho z nejvýznamnějších výrobců a 

dodavatelů kameniva, firmy Tarmac CZ a.s., proveden na toto téma výzkum. Na základě 

zjištěných výsledků byla navržena opatření, která povedou ke zlepšení stávajícího stavu.  

 

Nejprve byla věnována pozornost teoretickým podkladům, na kterých je průzkum 

založen. Byly zde charakterizovány některé nejdůležitější motivační teorie a vysvětleny 

základní pojmy z oblasti motivace a stimulace.  

 

V další části práce byla podrobně charakterizována firma Tarmac CZ a.s. z hlediska 

jejího pracovního zaměření, pracovního prostředí a v současnosti používaných motivačních 

faktorů. Na základě zjištěných teoretických i praktických poznatků byly vytvořeny dva 

dotazníky. První byl určen všem zaměstnancům firmy Tarmac (tedy dělníkům i technicko-

hospodářským pracovníkům) a ověřoval míru jejich motivace a spokojenosti se současným 

motivačním programem firmy. Druhý dotazník byl zaměřen na styly vedení a vyplňovali 

ho pouze technicko-hospodářští pracovníci na vedoucích pozicích.  

 

Výsledky výzkumu byly podrobně analyzovány a byly podkladem pro návrhy a 

doporučení ke zvýšení motivace a zefektivnění práce zaměstnanců. Ze závěrů uvedených v 

práci vyplývá, že ačkoli byly motivační faktory hodnoceny vesměs kladně, měla by se 

firma v budoucnu zaměřit především na reorganizaci způsobu odměňování, zlepšení 

komunikace na pracovišti a častější neformální ocenění kvalitní práce. Práce neposkytuje 

návrhy na úpravy v řídící sféře, neboť zjištěné závěry ukazují, že současná struktura 

vedoucích pracovníků odpovídá požadavkům daným teoriemi řízení podniku. Práce bude 

poskytnuta personálnímu oddělení firmy Tarmac CZ.  
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