






Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá hodnocením a odměňováním zaměstnanců, které vede k zvýšení 

jejich motivace. Teoretická část je zaměřena na motivaci, metody hodnocení a formy 

odměňování. Na základě analýzy je porovnán stávající systém hodnocení a odměňování 

podniku s teoretickými poznatky a navržena doporučení a vhodné změny pro daný systém. 

 

Abstract 

The bachelor thesis focuses on employees evaluation and remuneration system, which lead to 

increase their motivation. Theoretical part is focused on motivation, methods of evaluation 

and forms of remuneration. On the basis of analysis the existing system of evaluation and 

remuneration will be compared with theoretical knowledge and a recommendation and 

suitable changes for the system will be proposed. 
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ÚVOD 

 

Systém hodnocení a odměňování pracovníků je důležitým prvkem všech firem, protože jak 

malá, tak i velká firma, chce co nejefektivněji využít veškeré své možnosti. Lidské zdroje 

k tomu, aby byly co nejvýkonnější, potřebují především motivaci a také neustálé 

zdokonalování, vzdělávání. Firma, která si toto uvědomuje, a na základě 

rozvoje a spokojenosti svých zaměstnanců vytvoří vhodný systém ohodnocování 

a odměňování pracovníků, zajistí spokojenost, lepší výkonnost a spolehlivost zaměstnanců. 

 

Jedním z úkolů řízení podniku je propojení a využití všech zdrojů v podniku. Lidské zdroje 

jsou zřejmě nejdražší zdroj, proto je vhodné se zaměřit na jeho organizování, fungování, 

využívání, ale i na pracovní schopnosti a chování ve vztahu k vykonávané práci. Odměňování 

pracovníků je jednou z nejsledovanějších činností ze strany zaměstnance i zaměstnavatele, 

a to z ní dělá silný nástroj řízení podniku. Není to pouze finanční odměna, povýšení, 

pochvala, ale hlavně zpětná vazba zaměstnanců ke své vykonané práci, která potom může 

přinést změny, které budou dobré, pro podnik i zaměstnance. Podnik potřebuje získat a udržet 

si kvalitní pracovníky, kteří jsou schopni naplňovat jejich cíle. Zaměstnanci potřebují 

pracovní jistotu a stabilitu, ale i spravedlnost, dobré vztahy na pracovišti, radost z práce, pocit 

užitečnosti a úspěšnosti. 

 

Odměňování je ve firmách navrhováno se záměrem, aby bylo jednoduché a srozumitelné 

pro všechny, ale významným zasahujícím faktorem je situace na trhu práce a stav finančních 

prostředků podniku. Neméně důležitým předpokladem je důkladné seznámení pracovníků se 

systémem a s tím související přijetí systému pracovníky 

 

Cílem bakalářské práce je zlepšit efektivnost práce, zvýšit motivaci a pracovní výkon 

zaměstnanců a z toho vyplývající kvality služeb v celé organizaci. 

 

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí – teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje 

souhrnný přehled teorie, zabývající se odměňováním a ohodnocováním zaměstnanců. Druhá 

část analyzuje systém odměňování a ohodnocování zaměstnanců ve firmě a navrhuje 

doporučení, kterými by se dal stávající systém doplnit, tak aby se dosáhlo zvýšení motivace 

pracovníků. A z toho vyplývající celkové zlepšení služeb v podniku. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉM Ů A CÍLE PRÁCE 

 

Hodnocení a odměňování zaměstnanců patří mezi důležité činnosti vedoucích pracovníků. 

Díky pravidelnému hodnocení se mohou včas odhalit nedostatky a rezervy u zaměstnanců a 

včasným zásahem je možno je usměrnit. Odměňování má velkou motivační funkci. Jakékoli 

zanedbání systému odměňování může vést ke zhoršeným vztahům na pracovišti a 

nespokojenosti pracovníků. 

 

Hlavní cíle bakalářské práce: 

 

 

• Prvním cílem bakalářské práce je odhalit nedostatky v systému hodnocení ve firmě 

AB Control CZ, s.r.o. a navrhnout změny, které zvýší spokojenost vedení 

i zaměstnanců. Systém hodnocení musí spravedlivě analyzovat pracovní výkon a 

chování zaměstnance a tím dát podklad pro odpovídající odměny. 

 

• Druhým cílem je navrhnout takový systém odměňování, se kterým budou zaměstnanci 

spokojeni, bude motivovat pracovníky k práci a přiláká nové zájemce o práci. Systém 

musí být navržen způsobem, který bude přijatelný pro zaměstnance 

i pro zaměstnavatele. 

 

• Třetím cílem bakalářské práce je zlepšit efektivnost práce, zvýšit motivaci a pracovní 

výkon zaměstnanců a z toho vyplývající kvality služeb v celé organizaci. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

V managementu prostřednictvím řízení a v rámci fungování pracovních skupin vždy nějakým 

způsobem dochází k motivaci či demotivaci pracovníka. Cílem efektivního kvalitního 

managementu je motivovaný spolupracovník. Proto je motivace pracovníků jednou 

z nejdůležitějších činností v rámci řízení, tzn. efektivního působení vedoucího pracovníka, 

resp. manažera, na jednotlivé pracovníky i v některých případech na pracovní skupiny s cílem 

získat maximální výsledky práce, zvýšit produktivitu a efektivitu práce. (1) 

 

Většinou se pojem motivace spojuje s chováním člověka, které vede k dosažení určitých cílů, 

probíhá s určitou silou (úsilím). V tomto smyslu motivace zahrnuje energii, vzrušení, 

zaměření této energie na určitý cíl, selektivní pozornost pro určité podněty a změněnou 

vnímavost pro jiné, organizaci aktivity a udržování zaměřené aktivity, dokud se nezmění 

výchozí podmínky. (1) 

 

V tomto smyslu pojem motivace vysvětluje psychologické důvody chování, jeho 

pozorovatelnou variabilitu a subjektivní význam. Umožňuje pochopit, proč se různí lidé 

orientují na různé cíle. Učením se vytváří jednota motivace a instrumentálního chování, 

a v procesu motivace je tak zahrnut i vzorec uspokojení. (1) 

 

Vnitřní i vnější situace ovlivňují chování i potřeby člověka, jejichž nerovnováha směřuje 

k motivačnímu napětí, což nutí jednotlivce k její obnově a udržování optimálního stavu 

vnitřní spokojenosti. Vnější podněty člověka stimulují, ale nemusí je nutně i motivovat. 

Motivace vychází z vnitřní charakteristiky člověka, ze specifických vědomých i nevědomých 

pohnutek. Ty činnost člověka orientují určitým směrem, aktivují ho a aktivitu udržují. Každý 

jedinec má potřeby, které se snaží uspokojit, uspokojování potřeb jedince motivuje, a tak 

motivace funguje, pokud vystihuje vnitřní potřeby člověka. (1) 
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2.1 Teorie motivace 

 

Hlavním úkolem pracovních organizací je udržet své zaměstnance vysoce motivované 

a naladěné ve prospěch jejich záměrů. Pokud se řídící pracovníci snaží zavést svým 

zaměstnancům formální a téměř vojenské metody s cílem zvýšit jejich pracovní produktivitu, 

mohou nakonec vyvolat atmosféru vzdoru a nepřátelství. Čím více budou naléhat, tím méně 

dosáhnou. Dokonce i u aktivních členů personálu může dojít k poklesu výkonnosti, 

což ovlivní produktivitu celého oddělení.  

 

Nejprve by vedoucí pracovníci měli zjistit silné a slabé stránky a hledat způsoby, jak zvýšit 

a udržet produktivitu práce. 

 

Motivace „Cukr a bič“  

 

Jde asi o ten nejjednodušší pohled na to, jak lidi stimulovat. Říká zcela jednoduše, že pokud 

někdo pracuje dobře, můžeme ho odměnit – cukr. Pokud však pracuje špatně, nastupuje 

postih, trest – bič. (7) 

 

Problémem je, že tento postup spoléhá na to, že strach z „biče“ bude pro lidi dostatečným 

motivem, ne vždy je však špatný výkon dán tím, že je zaměstnanec líný či neschopný. (7) 

 

Maslowova pyramida 

 

Maslowova motivační teorie, vytvořená ve čtyřicátých letech minulého století. Abraham 

Maslow vyšel ve své teorii z myšlenky, že základem lidské aktivity a motivace je 

uspokojování potřeb. Maslow utřídil potřeby do pěti skupin a seřadil je do systému, známého 

jako Maslowova pyramida nebo také Maslowova hierarchie potřeb. Potřeby jsou v pyramidě 

uspořádány od základních po nejvyšší. Jestliže se uspokojí potřeby na určité úrovni, jejich 

důležitost v celkovém systému motivace klesá a vyvstává další, vyšší úroveň potřeb. 

Aby mohla začít působit určitá úroveň potřeb jako motivační faktor, musejí být napřed 

uspokojeny všechny potřeby, které jí v hierarchii předcházejí. Definice jednotlivých pater 

v Maslowově pyramidě se týká potřeb obecně, nejen potřeb realizovaných v pracovním 
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procesu. Talentovaný manažer ovšem dovede nalézt v procesu řízení motivační prvky, 

které uspokojují potřeby pracovníka v zaměstnání a vedou k jeho vyšší motivaci a loajalitě. 

(7) 

 

Uspořádání potřeb podle Maslowa:  

  

• Fyziologické potřeby tvoří základ pyramidy. Naplnění základních potřeb je 

nezbytné pro přežití. Fyziologické potřeby zahrnují dýchání, přijímání 

potravy a tekutin, přiměřené klimatické podmínky apod. V pracovním 

procesu motivují zaměstnance na této úrovni potřeb takové faktory, jako jsou 

ochranné pomůcky, ochrana zdraví a bezpečnost při práci, odstraňování rizika 

a škodlivých vlivů na zaměstnance atd. 

 

• Další úroveň hierarchie potřeb tvoří potřeba jistoty a bezpečí. Znamená 

zajištění a uchování existence i do budoucna a odstranění nebezpečí 

nebo ohrožení. Potřeby jistoty a bezpečí naplňuje ve firemní praxi dobrá 

perspektiva podniku, která zabezpečí pracovníkům zaměstnání i v budoucnu.  

 

• Třetím stupněm Maslowovy pyramidy jsou potřeby sociální (= potřeba 

sounáležitosti, lásky a přátelství). Člověk má potřebu začlenit se do větší 

skupiny nebo celku a prožívat dobré vztahy k ostatním lidem. Motivaci v této 

skupině představují ve firmě dobré pracovní vztahy, které připoutávají 

pracovníka k týmu.  

 

• Pod vrcholem pyramidy se nacházejí potřeby uznání a ocenění. Zahrnují 

sebeocenění, respekt a uznání jednotlivce ze strany ostatních. V práci jsou 

formou pro naplnění potřeby uznání a ocenění peníze a pochvala.  

 

• Na samotném vrcholu stojí seberealizace. V pracovním procesu přináší 

uspokojení potřeby seberealizace, nazývané někdy sebeaktualizací, dobře 

organizovaná práce, která zaměstnance těší a umožňuje mu ukázat 

své schopnosti. Jestliže jsou uspokojeny všechny ostatní potřeby z nižších 

pater pyramidy, má pracovník motiv realizovat veškerý svůj potenciál, 
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schopnosti a talent. Maslowovými slovy „být více sám sebou, stát se vším, 

čím je člověk schopen se stát“. Jak napsal sám autor motivační teorie, potřeba 

seberealizace však nemůže být nikdy zcela naplněna. (7) 

 
Obrázek 1: Maslowova pyramida (10) 

 

Motivačně-hygienická teorie Fredericka Herzberga 

 

Frederick Herzber v roce 1959 prezentoval svou teorii motivace, kde motivy rozdělil 

do 2 skupin potřeb: 

 

1. Udržovací (hygienické) faktory (= dissatisfaktory): souvisí spíše 

s podmínkami práce a týkají se záležitostí, jako je taktika a administrativa 

společnosti, kvality řízení, pracovní podmínky, pracovní jistota a životní styl. 

 

2. Motivační faktory (= satisfaktory): souvisí s obsahem práce a patří sem 

úspěch, uznání, povýšení a pracovní výsledky. (7) 

 

Podle Herzberga mají menší význam faktory udržovací, protože jejich naplnění vyvolá pouze 

tzv. žádnou nespokojenost a značnou nespokojenost, pokud nejsou naplněny. Naopak 
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motivační faktory ovlivňují spokojenost. Pokud jsou splněny, vyvolají spokojenost, ale pokud 

ne, vyvolají tzv. žádnou spokojenost. (7) 

 

Teorie očekávání 

 

Teorii očekávání zpracoval a prezentoval Victor Vroom v roce 1964. Vysvětluje motivaci 

jako proces, ve kterém lidé uzpůsobují své chování na základě 3 faktorů: 

 

• Očekávání: přesvědčení o souvislosti mezi snažením, chováním a dobrým 

výkonem. Zaměstnanec musí věřit, že pokud vynaloží určité úsilí, povede to 

k dosažení určitého výkonu. 

 

• Instrumentalita : přesvědčení, že určité chování je spojeno s určitým 

výsledkem – odměnou. Zaměstnanec tedy musí vidět, že za určitý výkon 

bude konkrétně odměněn. 

 

• Valence: atraktivita určitého výstupu – odměny nebo uspokojení osobního 

očekávání spojeného s výsledkem – odměnou. Odměna, kterou zaměstnanec 

dostane, musí být pro něj zajímavá. (7) 

 

2.1.1 Motivační typy lidí 

 

Typologie lidí na základě 2 faktorů:  

 

• Lidskou populaci můžeme dělit podle zaměření na výsledky (věcná stránka – úkoly) 

nebo na vztahy (procesní stránka – lidi). 

 

• Podle druhého faktoru se lidé projevují tendencí riskovat, přijímat výzvy – riziko  

nebo smiřováním se s nejistotou, nebo silně vyhledávat bezpečí – jistota. (1, s. 277) 
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Typy lidí: 

 

• Slaďovatelé: tento typ se zaměřuje hlavně na stabilitu a efektivitu. Kladou důležitost 

na sociální vztahy pro efektivitu a stabilitu systémů. Prakticky vše se točí kolem lidí – 

kolem jejich vztahů, pocitů a spokojenosti. 

 

• Usměrňovatelé: jsou kombinací dynamických preferencí a zaměření na efektivitu. 

Dynamická složka zaměření jim nebrání v riskantních aktivitách, zaměření 

na efektivitu je předurčuje k tomu, aby vnášeli dynamiku zejména do společenských 

procesů a vztahů mezi lidmi. 

 

• Zpřesňovatelé: jsou kombinací zaměření na užitečnost a stabilitu. Nevytváří dokonalé 

prostředí, ale rádi by byli dokonalí sami. Bývají spolehlivý, pečlivý a přísní na sebe 

i své okolí. 

 

• Objevovatelé: spojují tendenci riskovat s potřebou dosahovat výsledků. Jsou 

sebevědomí, schopní a dobře reagují na změny. Mají rádi nezávislost. (8, s. 34-41) 

 

2.1.2 Motivační proces 

 

Motivační proces vychází ze tří složek: 

 

• Směr: co se nějaká osoba pokouší dělat. 

• Úsilí: s jakou pílí se o to tato osoba pokouší. 

• Vytrvalost: jak dlouho se o to tato osoba pokouší. (1) 

 

Cílem manažera a celého podniku je zajistit motivované jednání, které vede k efektivnímu 

a účinnému plnění cílů. Především se musí zajistit, aby jedinec znal cíl, kterého má být 

dosaženo, aby znal úkoly, které je třeba splnit, a měl schopnosti, kvalifikaci, prostředky 

a nástroje ke splnění těchto úkolů. Důležité je také zvyšování kvalifikace a investice 

do pracovních prostředků a nástrojů stanovení cílů.  
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Z hlediska manažera má proces stanovení cílů následující kroky: 

 

• Diagnostika připravenosti ke stanovení cílů. 

• Příprava ke stanovení cílů. 

• Realizace – soustředění na atributy cílů. 

• Kontrola, modifikace cílů. 

• Konečná kontrola. (1) 

 

Dle výzkumů vedou jasně formulované cíle, jako např. dosáhnout v tomto roce 10% zlepšení, 

k vyššímu výkonu než obecné formulace typu „udělej co nejvíc“. Čím obtížnější je cíl, tím 

vyšší je úroveň výkonu angažovaného jedince. (1) 

 

Dnes často používané programy řízení podle cílů (MBO) se soustřeďují na proces stanovení 

cílů jako na způsob ovlivnění motivace. Pokud zaměstnanec není angažován pro dosažení 

cíle, není pravděpodobné, že ho splní. Manažer může výrazně ovlivnit stupeň angažovanosti 

podřízeného. Pokud je jedinec výrazně motivován a jsou splněny určité podmínky, pak podá 

výkon. Definice výkonu by vždy měla být stanovena předem. Výkon jednotlivce ovlivňují 

i faktory jako jsou soutěživost, podpora organizace, spolupráce mezi odděleními apod. 

S rostoucí konkurencí je výkonnost stále důležitější. (1) 

 

Motivační techniky 

 

Řídící pracovníci mohou motivovat zaměstnance tím, že jim vytvoří pracovní prostředí, které 

uspokojí jejich vnitřní potřeby a pomůže splnit organizační záměry, které přinesou prospěch 

všem. Aby znali tyto potřeby, musí řídící pracovníci naslouchat a dívat se kolem sebe. Pokud 

se atmosféra na pracovišti změní, je rozhodující stanovit příčiny této změny a personál 

přeorientovat. Zaměstnanci mají různé potřeby, ale většina vyžaduje následující položky: 

 

1. Bezpečnost. 

2. Zajímavou práci. 

3. Zajímavý podnik. 

4. Přátelské spolupracovníky. 

5. Dobrého nadřízeného. 
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6. Povýšení. 

7. Uznání. 

8. Dobré pracovní podmínky. 

9. Odměny. 

10. Dobrý plat. (6) 

 

Příklad geniálního podnikatele Tomáše Bati 

 

O motivaci zaměstnanců věděl své už Tomáš Baťa, který prohlašoval, že z každého dělníka 

by se měl stát spolupodnikatel. Účastí na zisku dělníky přesvědčil, aby pro něj pracovali tak, 

jako by to byla jejich firma. Vytvořil geniální systém: postavil pro dělníky domky, restaurace, 

obchody. Tím jim, kromě slušného výdělku, dával pocit, že pro ně dělá maximum. Dělníci 

ušetřili, ale peníze vraceli firmě. Navíc je měli uložené v Baťou vytvořených a jím také 

ovládaných kampeličkách. Města, která na tomto principu Baťa vytvořil po celém světě, se 

firma snaží zachovat, i když v nich byla výroba bot kvůli levné asijské konkurenci zastavena. 

(11) 
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2.2 Hodnocení pracovníků 

 

Pracovní hodnocení je proces, jímž podnik hodnotí vykonanou práci. Přináší užitek jak 

zaměstnancům, tak i jejich nadřízeným i celé organizaci. Pracovníci touží po kladné odezvě 

na věci, které vykonali skutečně dobře, ale mohou odmítnout zpětnou vazbu korigující, kterou 

často pociťují jako kritiku a požadavek, aby změnili své chování. Vedoucí a manažeři musejí 

provádět pracovní hodnocení, aby věděli, jaké opatření je třeba přijmout. Hodnocení pomáhá 

nadřízenému podporovat uspokojivé výsledky a přijímat nápravná opatření u slabého výkonu. 

(5) 

 

Hodnocení pracovníků je velmi důležitá personální činnost zabývající se: 

 

• Zjišťováním, jak pracovník vykonává svou práci, jak plní úkoly a požadavky svého 

pracovního místa, jaké je jeho pracovní chování a vztahy ke spolupracovníkům, zákazníkům 

či dalším osobám, s nimiž v souvislosti s prací přichází do styku. 

 

• Sdělováním výsledků zjišťování jednotlivým pracovníkům a projednáváním těchto 

výsledků s nimi. 

 

• Hledáním cest ke zlepšení pracovního výkonu a realizací opatření, která tomu mají 

napomoci. (5) 

 

2.2.1 Formy hodnocení 

 

Klíčovou roli u všech forem hodnocení pracovníků hraje bezprostřední nadřízený 

hodnoceného pracovníka. 

 

• Neformální hodnocení (5) 

 

Průběžné hodnocení pracovníka jeho nadřízeným během vykonávání práce. Má příležitostnou 

povahu a je spíše determinováno situací daného okamžiku, pocitem hodnotícího, jeho dojmem 

i momentální náladou než faktickým výsledkem práce. Jde o součást každodenního vztahu 
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mezi nadřízeným a podřízeným, součást průběžné kontroly plnění pracovních úkolů 

a pracovního chování. Neformální hodnocení nebývá zpravidla zaznamenáváno a jen 

výjimečně bývá příčinou personálního rozhodnutí.  

 

• Formální hodnocení (5) 

 

Je většinou racionálnější a standardizované, je periodické, má pravidelný interval a jeho 

charakteristickými rysy jsou plánovitost a systematičnost. Pořizují se z něj dokumenty, které 

se zařazují do osobních materiálů pracovníků. Tyto dokumenty slouží jako podklady pro další 

personální činnosti týkající se jednotlivce i skupin pracovníků. Zvláštním případem 

formálního hodnocení je tzv. příležitostné hodnocení vyvolané okamžitou potřebou 

zpracování pracovního posudku při ukončování pracovního poměru. Dochází však k němu 

spíše jen tehdy, nejsou-li k dispozici dostatečně aktuální výsledky běžného periodického 

hodnocení u daného pracovníka k pronikavým změnám v pracovním výkonu. 

 

Hodnocení se může přednostně zaměřit buď na výsledky práce, nebo na pracovní chování 

pracovníka. 

 

V případě, že se zaměří na výsledky práce, bude operovat s charakteristikami, jako jsou 

množství, kvalita, včasnost, náklady aj. – tedy charakteristikami většinou dobře měřitelnými 

a objektivně zjistitelnými. 

 

V případě, že se zaměří na pracovní chování pracovníka, bude operovat s charakteristikami 

jako je iniciativa, rozvážnost, kritičnost, schopnost vést, rozhodovat se, disciplinovanost, 

technické znalosti píle, kvalita práce, ochota, snaha šetřit zařízení a materiál, umění jednat 

s lidmi atd. Jak lze vidět, budou v tomto případě asi určité problémy s měřitelností 

charakteristik a jejich spolehlivostí – širší možnost subjektivního přístupu k hodnocení. 

Mnohem obtížněji se pak budou hledat cesty zlepšení pracovního výkonu i argumenty 

pro rozhodnutí plynoucí z takovéhoto hodnocení pracovníků. 

 

Většinou se vyvíjí snaha využít všech možností pro hodnocení výsledků práce a vhodně je 

doplnit o hodnocení pracovního chování z hledisek adekvátních požadavků dané práce, 

daného pracovního místa a pracovní skupiny. 
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Hodnocení na základě výsledků práce a hodnocení na základě pracovního chování pracovníka 

je třeba ještě doplnit hodnocením toho, do jaké míry pracovní schopnosti odpovídají 

formálním požadavkům pracovního místa daným jeho specifikací.  

 

2.2.2 Kritéria pracovního výkonu 

 

Chceme-li posuzovat výkon pracovníka, musíme nejdříve zvážit, která kritéria výkonu jsou 

dané práci přiměřená. Musíme zároveň zvážit jejich spolehlivost, citlivost na náhodné vlivy 

nebo rozdílné podmínky práce. Základními a univerzálními kritérii jsou kvantita, kvalita  

a včasnost plnění, ale zpravidla si s nimi nevystačíme. 

 

Vybraná kritéria pracovního výkonu: 

 

a) Výsledky:  

• prodej výrobků či služeb (realizované výsledky práce), 

• množství vyrobených výrobků (množství práce), 

• kvalita výrobků (kvalita práce), 

• odpadovost/ zmetkovitost, 

• úrazovost, 

• množství obsloužených zákazníků, 

• spokojenost zákazníků, 

• množství reklamací. (5) 

 

b) Chování – pracovní: 

• ochota přijímat úkoly, 

• úsilí při plnění úkolů, 

• dodržování instrukcí, 

• ohlašování problémů, 

• hospodárnost, 

• zacházení se zařízením, 

• vedení potřebných záznamů, 

• dodržování pravidel, 
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• řádná docházka, 

• podávání návrhů (např. zlepšovacích), 

• kouření, požívání alkoholu či drog na pracovišti. (5) 

 

c) Chování – sociální: 

• ochota ke spolupráci, 

• jednání s lidmi, 

• vztahy ke spolupracovníkům, 

• vztah k zákazníkům, 

• chování k nadřízeným/ podřízeným, 

• styl vedení lidí. (5) 

 

d) Dovednosti a znalosti, potřeby, vlastnosti: 

• znalost práce, 

• dovednosti, 

• fyzická síla, 

• schopnost koordinace činnosti a organizace, 

• vzdělání, 

• podnikavost, 

• cílevědomost a ctižádost, 

• samostatnost, 

• spolehlivost a vytrvalost, 

• čestnost, 

• tvořivost, 

• odolnost vůči zatížení a stresu, 

• přizpůsobivost. (5) 

 

Kritéria výsledků práce umožňují měření, zatímco zbývající kritéria jsou neměřitelná 

a umožňují tudíž subjektivní přístup k hodnocení. V případě měřitelných kritérií je třeba 

definovat, jaký výkon je žádoucí, přijatelný a nepřijatelný. Je třeba stanovit normy výkonu, 

a to výslovně a písemně. (5) 
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2.2.3 Proces hodnocení pracovníků 

 

Přípravné období 

1. Rozpoznání a stanovení předmětů hodnocení, stanovení zásad, pravidel a postupu 

hodnocení a vytvoření formulářů používaných k hodnocení. 

2. Analýza pracovních míst. 

3. Formulování kritérií výkonu a jeho hodnocení, jejich výběr, stanovení norem 

pracovního výkonu, volba metod hodnocení a klasifikací pro rozlišování různé úrovně 

pracovního výkonu. 

4. Informování pracovníků o připravovaném hodnocení a jeho účelu, zejména o kritériích 

hodnocení a normách pracovního výkonu, o tom, jaký výkon se od nich očekává. 

 

Období získávání informací a podkladů  

5. Zjišťování informací např. pozorováním pracovníků při práci nebo zkoumáním 

výsledků jejich práce je pro hodnocení pracovníků rozhodující fází. Klíčovou otázkou 

přitom je, kdo je kompetentní tyto informace zjišťovat a hodnocení provádět. 

6. Pořízení dokumentace o pracovním výkonu. Písemný záznam omezuje pozdější spory 

a diskuze, je nástrojem zpětné vazby mezi hodnoceným a hodnotitelem. Dokumentace 

by měla být pořizována jednotným způsobem a jednotným způsobem by měla být 

i ukládána. 

 

Období vyhodnocování informací  

7. Vyhodnocování pracovních výsledků, pracovního chování, schopností a dalších 

vlastností pracovníků. Zpravidla se porovnávají skutečné výsledky práce s normami 

výkonu či očekávanými výsledky, chování pracovníků se standardními požadavky na 

chování a schopnosti a další vlastnosti pracovníků s požadavky pracovního místa, jeho 

specifikací. Výstupy této práce musejí mít písemnou podobu. 

8. Rozhovor s hodnoceným pracovníkem o výsledcích hodnocení, o rozhodnutích 

z výsledku vyplývajících a o možných řešeních problémů souvisejících s pracovním 

výkonem. Na této fázi závisí zlepšení pracovního výkonu pracovníka a případný 

motivační efekt. 

9. Následné pozorování pracovního výkonu pracovníka, poskytování pomoci 

při zlepšování pracovního výkonu, zkoumání efektivnosti hodnocení (5). 
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2.2.4 Metody hodnocení pracovníků 

 

Metody hodnocení pracovníků lze rozdělit do několika typů. Některé z nich jsou vhodnější 

k hodnocení výsledků práce, jiné k posouzení pracovního chování, schopností a potenciálu 

zaměstnanců. 

 

Některé z metod: 

 

• Motivačně - hodnotící pohovor: tato metoda má 2 části. V 1. části pracovník hodnotí 

sebe v ohlednutí do minulosti, ale po té se zaměřuje do budoucnosti a ke kontextu 

(pracoviště, firma). Ve 2. části je hodnocený nadřízeným. Jestliže pohovor navazuje 

na předem zadané úkoly, je do takového hodnocení zakomponována kontrola plnění 

a splnění. 

 

• MBO (Management by Objectives = řízení pomocí cílů): metoda je zaměřena 

na budoucnost. Jejím základem je stanovení cílů, kde je kladen důraz hlavně na jejich 

měřitelnost. Dále specifikuje, jak má být cíle dosaženo, klade důraz na samostatnost 

a motivaci a průběžnou kontrolu. 

 

• Metoda klíčové události: jedná se o metodu, která je zaměřena na sledování oblasti 

„proces“. Spočívá v pravidelném zaznamenávání jedné pozitivní a jedné negativní 

události během stanoveného intervalu (obvykle 14 dní až 1 měsíc). Každé události 

přikládá hodnotitel v momentě zápisu určitou váhu. 

 

• 360° zpětná vazba: spočívá v tom, že podle stejných kritérií je hodnocený hodnocen 

různými lidmi. Základní výhodou je koncentrovanost a setříděnost informací, které 

jsou potom velmi dobrým podkladem pro formulování konkrétně zacíleného 

rozvojového plánu. 

 

• Manažerský audit: soubor různých metod, které jsou většinou individuálně 

administrovány. Manažerský audit je většinou zaměřen na přítomnost. Obvykle 

obsahuje: kompetenční pohovor (hloubkové interview), business esej a psychologické 

zhodnocení. Především jde o mnohostranné a vícezdrojové hodnocení.  
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• Supervize a intervize: jejich podstatnou částí je reflexe a zpětná vazba, které 

poskytují kolegové, kteří jsou většinou z jiných úseků a mají předpoklady podívat se 

na prezentovaný problém z nadhledu. Probíhá tak, že 1 z účastníků prezentuje 

problém, ve kterém hraje důležitou roli a pomocí prezentace si problém ujasňuje. 

Po prezentaci následují otázky, které kladou druzí účastníci a někdy poskytují zpětnou 

vazbu. Těmito metodami se zabezpečuje transfer znalostí a dovedností z výcviku 

do praxe. (2) 

 

2.2.5 Převod hodnocení na odměňování 

 

Převést výsledek hodnocení pracovníka na odměnu je citlivým prvkem celého systému 

odměňování a hodnocení, jelikož tento proces může znehodnotit celý systém hodnocení. 

 

Konstruktivně působí: 

 

• Jednoduchá, srozumitelná vazba mezi hodnocením a odměnou 

Nejpozději na konci hodnotícího pohovoru by hodnocenému mělo být zřejmé, jaký 

dopad bude mít hodnocení na odměňování. To znamená, že musí znát systém 

hodnocení a jeho vazbu na odměňování předem. 

 

• Možnost „žluté karty“ u vyplácených záloh bonusů 

Nadřízený by měl mít možnost vystavit „žlutou kartu“, kterou podmíněně snižuje výši 

bonusu. V dalším čtvrtletí, na základě průběžného hodnocení, je možné snížený bonus 

dorovnat, popřípadě propadá. 

 

• Systém hodnocení je navázaný nejen na bonusy, ale i pobídky 

Roční bonusy vytváří spíše vazbu na firmu než na výkon, protože jsou vypláceny 

po různých událostech s velkým zpožděním. Posílení ukázkového výkonu či projevu 

kompetence lze učinit pomocí pobídky. Může být zde propojení mezi metodou klíčové 

události a pobídkou. 
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• Lineární nebo progresivní růst odměn v závislosti na hodnocení 

Hodnocení, které je vyjádřeno v procentech, je vztahováno k procentům odměny. 

Stoprocentní výsledek hodnocení znamená minimálně 100% odměny. Při 110% 

výsledku hodnocení odměna činí již 120%. V takovém případě je progresivní růst 

uplatněn při překročení určité hranice. Lineární a progresivní růst odměn v závislosti 

na hodnocení je motivující. (2) 
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2.3 Odměňování pracovníků 

 

Odměňování v moderním řízení lidských zdrojů neznamená jen mzdu nebo plat, popřípadě 

jiné formy peněžní odměny, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci jako kompenzaci 

za vykonávanou práci. Moderní pojetí odměňování je mnohem širší. Zahrnuje povýšení, 

formální uznání (pochvaly) a také zaměstnanecké výhody (zpravidla nepeněžní) poskytované 

nezávisle na jeho pracovním výkonu, pouze z titulu pracovního poměru. Odměny mohou 

zahrnovat věci či okolnosti, které nejsou zcela samozřejmé, např. přidělení určitým způsobem 

vybavené kanceláře, zařazení na určité pracoviště, přidělení speciálního stroje či zařízení. 

Kromě těchto více či méně hmatatelných odměn, které kontroluje a o nichž rozhoduje 

zaměstnavatel (tzv. vnější odměny), se stále více pozornosti věnuje tzv. vnitřním odměnám. 

Ty nemají hmotnou povahu a souvisejí se spokojeností pracovníka s vykonávanou prací, 

s radostí, kterou mu práce přináší, z pocitů užitečnosti a úspěšnosti, z neformálního uznání 

okolí, z postavení, dosahování pracovních cílů a kariéry. Odměny tohoto typu souvisejí 

s osobností pracovníka, jeho potřebami, zájmy, postoji, hodnotami a normami. (5) 

 

Oba typy odměn mají různou povahu, jsou navzájem úzce provázány. Často udělení nějaké 

odměny zaměstnavatelem přináší i vnitřní uspokojení a radost. Významným zdrojem vnitřní 

odměny je autonomie práce, když si pracovník uvědomuje vysoký stupeň vlastní kontroly 

nad stanovením svých cílů i způsobů, jak jich dosáhnout. Dalším důležitým faktorem jsou 

korektní vztahy mezi vedením organizace a zaměstnanci, spravedlivé hodnocení a peněžní 

odměňování pracovníků, péče o ně. (5) 

 

2.3.1 Funkce systému odměňování 

Důvody, proč zavést systém odměňování, se společnosti zakrátko vrátí: 

 

1. Přilákat potřebný počet a potřebnou kvalitu uchazečů o zaměstnání v organizaci. 

2. Stabilizovat žádoucí pracovníky. 

3. Odměňovat pracovníky za jejich úsilí, dosažené výsledky, loajalitu, zkušenost 

a schopnosti. 

4. V ziskových organizacích napomoci k dosažení konkurenceschopného postavení 

na trhu. 
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5. Povaha systému, jeho náklady a časová náročnost musejí být racionální, přiměřené 

možnostem organizace a potřebám dalších personálních funkcí. 

6. Být zaměstnanci akceptován. 

7. Hrát pozitivní roli v motivování pracovníků, vést je k tomu, aby pracovali podle svých 

nejlepších schopností. 

8. Být v souladu s veřejnými zájmy a právními normami. 

9. Poskytovat zaměstnancům příležitost k realizaci rozumných aspirací při dodržování 

zásad nestrannosti a rovnosti. 

10. Zajistit, aby náklady práce mohly být vhodným způsobem kontrolovány, zejména 

s ohledem na ostatní náklady a s ohledem na příjmy. (5, s. 238-9) 

 

2.3.2 Mzdotvorné faktory 

 

• Pracovní funkce v podniku: touto skupinou faktorů jsou hodnoceny požadavky 

a předpoklady pracovní funkce nebo jiné pracovní činnosti z hlediska nároků 

na potřebné vlastnosti, znalosti a dovednosti pracovníka. 

 

• Výsledek práce a pracovní chování: tato skupina faktorů nehodnotí osobnost 

pracovníka, ale slouží k ohodnocení plnění pracovních úkolů (osobní nasazení 

pracovníka, přínos k dosažení cílů). 

 

• Mimořádné okolnosti práce: jsou podmíněny osobou pracovníka, jeho sociálním 

postavením, zvláštními pracovními podmínkami či pracovně-právními opatřeními. 

Mimořádné okolnosti jako nárokové mzdotvorné faktory jsou určeny zčásti zákonem 

(minimální sazba), a mohou být určeny nebo upraveny dohodou jednotlivce (pracovní 

smlouva) nebo výsledkem kolektivního vyjednávání odborů a zaměstnavatelů 

(podniková smlouva) a zčásti jsou ponechány v pravomoci podniku (vnitřní mzdový 

předpis). 

 

• Situace na trhu práce: Mzdová politika podniku je ovlivněna nabídkou a poptávkou 

na trhu práce utvářející tržní cenu práce v daném regionu nebo u určité profese, je 
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ovlivněna intenzitou konkurence jak na straně nabídky tak poptávky i vztahy 

sociálních partnerů.(3) 

 

2.3.3 Mzdové formy 

 

Mzdové formy plní funkci stimulu ke zlepšení individuálního, skupinového či podnikového 

výsledku. Mzdově se oceňují výsledky práce, hospodaření s věcnými a finančními prostředky 

a pracovní chování. Mohou završit proces odměňování, který sleduje prosazení mzdové 

spravedlnosti založené na hodnocení práce. Formy mzdy zahrnují různé postupy používané 

k tomu, aby se diferencovala pohyblivá část mzdy. (3) 

 

• Časová mzda a plat 

 

Časová mzda a plat je hodinová, týdenní či měsíční částka, kterou dostává zaměstnanec 

za svou práci. Je velmi efektivní tam, kde je obtížné měřit množství a kvalitu práce, kde je 

nepravidelný výkon pracovní činnosti, kde není ovlivnitelné množství práce nebo chod 

výrobního zařízení nebo kde je žádoucí zaměřit pozornost na jiné aspekty než vysoký výkon. 

(5) 

 

Časové mzdy a platy jsou nejpoužívanější základní mzdovou formou a i tam, kde jsou 

doplněny některou pobídkových (výkonových) forem, tvoří zpravidla největší část celkové 

odměny jedince. Právě na jejich základě zaměstnanci vnímají spravedlnost a srovnatelnost 

systému odměňování. (5) 

 

Primárním úkolem jakéhokoliv systému časových mezd a platů je vytvořit strukturu a systém 

pro srovnatelné odměňování pracovníků, závislé na jejich pracovních úkolech a výkonu. (5) 

 

Časová mzda (či plat) může existovat v čisté podobě, kdy se podle platných tarifů platí 

skutečně odpracovaná doba a odměna není závislá na odvedeném výkonu. Této podobě 

časové mzdy je vytýkán nedostatečný tlak na výkon pracovníka, proto se doporučuje 

používání dvou a více mzdových tarifů pro stejnou práci.(5) 
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• Úkolová mzda 

 

Je nejjednodušší a nejpoužívanější typ pobídkové formy. Pracovník je placen určitou částkou 

za každou jednotku práce, kterou odvede. Při uplatňování úkolové mzdy je třeba zajistit, 

aby množství a kvalita odvedené práce byly zjistitelné a kontrolovatelné, aby byl výkon 

pracovníkem ovlivnitelný. Práce musí být náležitě organizována, musí být zajištěn plně 

využitelný fond pracovní doby a nesmí být ohroženo zdraví nebo bezpečnost pracovníka jako 

důsledek jeho úsilí o vyšší pracovní výkon. Podle závislosti mzdy na výkonu dělíme úkolové 

mzdy na úkolové mzdy s rovnoměrným průběhem a s diferencovaným průběhem.(5) 

 

• Podílová mzda 

 

Uplatňuje se v obchodních činnostech, ale i v některých službách. Odměna u podílové mzdy 

je zcela nebo zčásti závislá na prodaném zboží. V prvním případě se jedná o přímou 

podílovou mzdu, ve druhé má pracovník garantovaný základní plat a k němu dostává provizi 

za prodané množství. (5) 

 

Výhodou je přímý vztah odměny k výkonu. U přímé a zálohované provize pracovník ví, 

že když nebude podávat výkon, nebude placen. (5) 

 

Nevýhodou je, že ji mohou ovlivnit faktory, které pracovník nemá pod kontrolou (nahrazení 

prodávaného výrobku lepším a levnějším konkurenčním výrobkem). (5) 

 

• Mzdy za očekávané výsledky práce 

 

Mzdy za očekávané výsledky práce patří mezi méně známé mzdové formy. Jde o odměny 

za dohodnutý soubor prací, za dohodnutý výkon, který se pracovník organizaci zaváže odvést 

nebo odvádět během určitého období v odpovídajícím množství a kvalitě. Organizace 

vzhledem k tomu, že zná pracovní schopnosti a výkonnost pracovníka, očekává, že pracovník 

úkoly splní a průběžně mu vyplácí pevnou částku. Předpokladem uplatnění těchto forem je 

přesné stanovení očekávaných výsledků a možnost jejich kontroly, důkladné plánování 

a stanovení přesných pracovních postupů. (5) 
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Typickým příkladem je smluvní mzda, ale patří sem i mzda s měřeným denním výkonem 

nebo programová mzda.(5) 

 

• Dodatkové mzdové formy 

 

Odměňují výkon nebo zásluhy, popřípadě obojí. 

 

Odměna za úsporu času 

Tato forma bonifikuje pracovníka za odvedení žádoucího množství práce během kratší doby, 

než stanovuje norma. Je vhodná pro dělníky. 

 

Prémie 

Jsou typickými a široce používanými pobídkovými formami. Bývají požívány k časové nebo 

úkolové mzdě. Existují 2 druhy prémií. Periodicky se opakující prémie za uplynulé období 

s jasnou závislostí na odvedeném výkonu. Kritéria jsou dána předem a prémie se zpravidla 

váže na splnění určitého ukazatele, má předem danou sazbu a váže se k předem stanovenému 

období. Prémie tohoto druhu bývají označovány jako prémiové mzdy a mohou být jak 

individuální tak kolektivní. Jednorázová prémie (bonus, mimořádná odměna) se poskytuje 

za výborné plnění pracovních úkolů, pracovní chování. Může být ve formě peněžní 

i nepeněžní. 

 

Osobní ohodnocení (osobní příplatek) 

Ohodnocuje se náročnost práce a dlouhodobě dosahované výsledky práce. Velikost je dána 

určitým procentem platu. 

 

Zaměstnanecké akcie 

Podnik nabízí po určitou dobu zaměstnancům koupi akcií za určitou cenu, a to v závislosti 

na době zaměstnání v podniku, platu a zisku organizace.(5) 

 

2.3.4 Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody jsou považovány za součást odměňování pracovníků, ale na rozdíl 

od odměn za odpracovanou dobu, výkon, pracovní podmínky či tržní hodnotu pracovníka je 

podnik zpravidla poskytuje pracovníkům pouze za to, že jsou u něj v pracovním poměru.  
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V zahraničí se jich používá značné množství. Větší podniky umožňují pracovníkům, aby si 

z nabídky zaměstnaneckých výhod volili pro ně nejvhodnější. 

 

V malých podnicích se vyskytují převážně tyto výhody: 

 

• Výhod sociální povahy: důchodové připojištění, ručení za půjčky, příspěvky 

na rekreaci dětí, 

 

• Výhody zkvalitňující využívání volného času: kulturní a sportovní aktivity, 

organizování dotovaných zájezdů, 

 

• Výhody mající vztah k práci: stravování, podnikové parkoviště, poskytování 

pracovního oděvu, 

 

• Výhody spojené s postavením v organizaci: podnikové automobily pro vedoucí 

pracovníky, které mohou užívat i pro osobní potřebu. (4) 

 

V zahraničí to mohou být tyto výhody: placené volno v den narozenin, dárek k narozeninám, 

programy pro bývalé pracovníky – důchodce, svatební dar… (4) 

 

Zaměstnanecké benefity (15) 

 

Zaměstnanecké benefity jsou společně s výší platu a dobrými vztahy s kolegy zásadním 

elementem, který zaměstnanec bere v úvahu při hodnocení spokojenosti či nespokojenosti se 

svou prací. Zaměstnanecké benefity podléhají nejrůznějším trendům a je proto třeba řídit se 

aktuálním přáním zaměstnanců. Čím více roste potřeba firem udržet a motivovat kvalitní 

pracovníky, tím více nových benefitů vzniká. Zaměstnanecké výhody tvoří rok od roku vyšší 

část z celkového příjmu zaměstnance a tento trend má stále stoupající tendenci. Zaměstnanci 

se tedy mohou těšit na další zlepšování a na stále pestřejší balíčky benefitů.  

 

Studie společnosti pro výzkum trhu GfK Czech porovnala, jaké benefity Češi dostávají a jaké 

by rádi získali. Největším lákadlem je čtrnáctý plat , který by rádo obdrželo 41,7 % lidí, jenž 

je v současné době zaměstnání na plný pracovní úvazek. Nejčastější zaměstnaneckou 
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výhodou, kterou čeští zaměstnavatelé poskytují, jsou stravenky. Pobírá je 38,5 % Čechů. 

Druhým nejvíce nabízeným benefitem je týden placeného volna navíc. Pět týdnů dovolené 

čerpá 31,3 % respondentů. Náhrady za dovolenou jsou ale finančně i organizačně velmi 

náročné a často se stává, že si zaměstnanci dovolenou nemají možnost vzhledem 

k pracovnímu vytížení vyčerpat. Zaměstnavatelé platí svým zaměstnancům ve 24,1 % případů 

také penzijní připojištění. 20,3 % zaměstnaných má možnost využívat závodní stravování. 

Přitom, pokud by si zaměstnanec měl určit sám, jaké benefity získá, závodní stravování by 

chtělo pouze 5,8 % lidí.  
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3 ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 

3.1 Charakteristika společnosti AB Control CZ, s.r.o. (14) 

 

AB Control CZ s.r.o. je dodavatelem automatizovaných systémů řízení technologických 

procesů především pro vodohospodářská zařízení a stavby. 

 

Realizuje návrhy, projekty a dodávky kompletní automatizace a silnoproudých 

elektrorozvodů pro:  

• úpravny pitné vody,  

• komunální čistírny odpadních vod, 

• čistírny průmyslových odpadních vod,  

• chemické úpravny vody,  

• neutralizační a čerpací stanice,  

• odsolovací stanice. 

Dodávky firmy AB Control CZ, s.r.o. zahrnují řídicí systémy a jejich programové vybavení, 

měření a regulaci, slaboproudou a silnoproudou elektrotechniku, datové přenosy a 

komunikace, dodávky jednotlivých měřících a výkonných prvků nebo kompletních 

technologických zařízení.  

Největší realizované projekty společnosti z hlediska kapacity jsou ČOV Jinan, Čína a úpravna 

pitné vody Shantou I+II, Čína (400 000m³/den), v Evropě pak úpravna pitné vody Butoniga, 

Chorvatsko (1 000 l/s, včetně distribuční sítě pro Istrii). Z projektů v České Republice lze pak 

zmínit ČOV Hradec Králové. V současné době jsou nosnými projekty reverzně osmotické 

úpravny pitné vody New Quidfa a AL Zawrah (UAE).  
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3.2 Informace o podniku 

Název:                                   AB Control CZ, s.r.o. 

Sídlo:  Brno, Hudcova 532/78b, PSČ 612 00 

Identifika ční číslo:  262 22 485 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Jednatel:  

 Ing. Petr Kovářík,  

Brno, Nopova 8, PSČ 615 00 

den vzniku funkce:  31. srpna 2000 

 

Způsob zastupování: Za společnost jedná a podepisuje jednatel tak, že k napsanému 

nebo natištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis. (13) 

 

Prokura:  
 

 

Ing. Martin Dofek, 

Brno, Rotalova 56, PSČ 614 00 

den vzniku funkce: 31. srpna 2000 

 

Způsob zastupování: Prokurista jedná a podepisuje za společnost v rozsahu svého zákonného 

oprávnění tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis 

s označením prokurista.(13) 

 

Společníci: 

Ing. Petr Zeman,   

Obchodní podíl: 1/3  

Ing. Petr Kovářík 

Obchodní podíl: 1/3  

Ing. Martin Dofek,   

Obchodní podíl: 1/3 
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Základní kapitál:      102 000 Kč 

  
 

 Obrat (r. 2009):                     23 000 000 Kč 

 Zisk (r. 2009):                          700 000 Kč 

 
Předmět podnikání:  
 

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

• projektování elektrických zařízení, 

• poskytování software, 

• instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

• instalace a opravy elektronických strojů a přístrojů. (13) 

  

Firma AB Control CZ s.r.o. byla založena v srpnu 2000 jako nástupce společnosti AB-Control 

s.r.o., která vznikla v roce 1993 osamostatněním se útvaru automatizace Hutního Projektu 

Brno. Od počátku svou činnost zaměřila na automatizaci vodohospodářských staveb. 

Současný pracovní tým se skládá z pěti stálých pracovníků a několika externích specialistů. 

Společnost úzce spolupracuje s řadou firem i autorizovaných odborníků pro vodohospodářské 

stavby a technologie.(14) 

 

3.3 Projekty (16) 

 

Mezi největší klienty a projekty firmy patří: 

 

3.3.1 Čistírny odpadních vod 

 

Hradec Králové  

• Mechanicko – biologická čistírna s chemickým srážením fosforu. 
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• Kapacita: 184 300 EO1. 

• Uvedena do provozu v květnu 1996, po 5 měsících práce, v listopadu 2003 došlo 

k rozšíření (odstranění anorganického dusíku).  

 

       
           Obrázek 2: Čistírna odpadních vod HK 1 (9)       Obrázek 3: Čistírna odpadních vod HK 2 (9) 

 

Dodávka a služby: 

 

Projekt silnoproudých technologických rozvodů a trafostanice, dodání projektové 

dokumentace souboru MaR2, dodávka a instalace měřících přístrojů, dodávka řídicího 

systému Thyssen Control a jeho programového vybavení, vizualizace (InTouch Wonderware), 

uvedení do provozu.  

 

V roce 2003 pak při rozšiřování čistírny dodávka souboru automatizovaných systémů řízení 

technologických procesů (ASŘTP), souboru měření, řídicího systému Simatic S7 a rozšíření 

vizualizace (InTouch Wonderware). 

 

Nelahozeves – Unilever 

• Dvoustupňová čistírna průmyslových a komunálních odpadních vod, čerpání 

odpadních vod z provozu, čerpací stanice říční vody (provozní a požární voda).  

• Kapacita: 1260 m³/den, kapacita čerpací stanice 40 l/s. 

• Uvedena do provozu v květnu 1995, po 5 měsících práce, od roku 2002 probíhají 

úpravy a rozšíření. 

                                                 
1 EO – ekvivalent obyvatelstva 
2 MaR - měřící, regulační, řídící a automatizační techniky 
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Dodávka a služby: 

Projektová dokumentace souboru MaR, dodávka a instalace měřících přístrojů, dodávka 

řídicího systému (Thyssen Control) a jeho programového vybavení, vizualizace (InTouch 

Wonderware), uvedení do provozu.  

V roce 2002 a dále pak výměna řídicího systému za Simatic S7, rozšíření vizualizace 

(InTouch Wonderware), monitorování provozu pomocí GSM (bezobslužný provoz), úpravy 

dle změn výrobního sortimentu.  

 

Újezd u Brna, Hefei (Čína, provincie Anhui), Shijiazhuang (Čína, provincie Hebei), 

Jinan (Čína, provincie Shandong), Draa ben Khedda (Alžír), Khenchela (Alžír). 

 

3.3.2 Úpravny pitné vody 

 

Butoniga (Chorvatsko) 

• Úprava a distribuce pitné vody pro Istrijský poloostrov.  

• Kapacita po první etapě: 1 000 l/s, po druhé etapě: 2 000 l/s. 

• Uvádění do provozu postupně od r. 2001. V roce 2002 uvedena do provozu úpravna 

pitné vody. Od roku 2002 uvádění distribuční sítě do provozu včetně vodojemů 

a přečerpávacích stanic, postupná intenzifikace a přechod na celoroční provoz v letech 

2003-2007. 

 

Dodávka a služby: 

Softwarové vybavení řídicího systému Thyssen Control, vizualizace (InTouch Wonderware), 

vedení do provozu, sběr a vyhodnocování dat (MSAccess).  

 

Vodárna a distribuční síť: Softwarové vybavení řídicího systému Simatic S7 (32 PLC), 

vizualizace (InTouch Wonderware), videostěna 3m × 1.5m (InTouch), síťování vzdálených 

stanic (optokabel, GSM, rádio), uvedení do provozu, matematický model a optimalizace. 

 

Fuzhou (Čína, provincie Fujian), Yantai (Čína, provincie Shandong), Zhangzhou (Čína, 

provincie Fujian), Maoming (Čína, provincie Guandong),  Neijiang (Čína, Sichuan),  

Shaoguan (Čína, provincie Guandong),  Heyuan (Čína, provincie Guandong), Shantou I, 
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II (Čína, provincie Guandong), Taishan (Čína, provincie Guandong), Vodovod 

Staměřice (ČR, Čerpací stanice a vodojem). 

 

3.3.3 Reverzní osmóza 

 

Reverzní osmóza je v současnosti nejdokonalejší prakticky využívanou technologií úpravy 

vod. Tato technologicky nejvyšší forma filtrace umožňuje odstraňovat z vody: 

• 90 až 98% všech minerálních solí (dusičnanů, fluoridů, chloridů, síranů apod.), 

• 95 až 98% těžkých kovů (olova, kadmia, chrómu, rtuti, baria apod.), 

• a také arzen, selen, azbest, organické sloučeniny, bakterie a viry. 

Jde o fyzikální úpravu vody téměř bez použití chemikálií. (17) 

 

Qeft-cementárna (Egypt) - Odsolování brakických vod - úpravna vody pro cementárnu,  

Bay Gan, ostrov Marju (Taiwan) - Odsolovací stanice - úpravna pitné vody pro ostrov,  

Sur (Omán) - Odsolování mořské vody - úpravna pitné vody,  

New Quidfa (Spojené Arabské Emiráty) - Odsolování mořské vody - úpravna pitné vody,  

Al Zawrah (Spojené Arabské Emiráty) - Odsolování mořské vody - úpravna pitné vody. 

 

3.3.4 Chemické úpravny vody 

 

PARAMO a.s. Pardubice - pro výtopnu, 

PPC Bratislava - Slovensko, pro teplárnu – demineralizace, 

Precheza Přerov - doplnění technologie o změkčovací filtr, 

Energetika Chropyně - rekonstrukce technologie - nový systém čiření. 

 

3.3.5 Školní a pokusná zařízení  

 

Butoniga - Chorvatsko, modelové pracoviště s chemickou laboratoří simulující provoz 

vodárny. 
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Liaoyang - Professional Technology Institute - Čína, školní kontejnerová pracoviště 

simulující různé metody čištění a úpravy vody, chemická laboratoř. 

 

Diamond Aircraft - Rakousko, Kanada, instruktorské pracoviště leteckého simulátoru 

Katana. 

3.3.6 Komunikace pro průmyslovou automatizaci 

 

ABB Brno, a.s. - komunikační rozhraní pro rozvaděče VN. 

 

3.3.7 Recyklace a servis 

 

Macimex S.A. de C.V., Tango DeL Valle, Edo de Mexico - Mexico, zařízení pro regeneraci 

chladících emulzí používaných při třískovém obrábění. 

 

Prefa Brno - servisní činnost. 

 

3.3.8 Další 

 

Rekonstrukce zahušťovací nádrže GOMO Vítkovice - prováděcí projekt silnoproudých 

technologických rozvodů. 

 

ČOV Hradec Králové - prováděcí projekt ASŘTP pro rozšíření technologie za účelem 

odstranění anorganického dusíku. 

 

AZP Brno - automatizace v potravinářství a sanitární technice - elektroprojekční práce. 

 

3.4 SLEPT analýza 

 

Prostředek pro analýzu změn okolí. Umožňuje vyhodnotit případné dopady změn na projekt, 

které pocházejí z určitých oblastí podle těchto faktorů: 
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S - sociální hledisko 

Z dlouhodobého hlediska mají sociální faktory velký vliv na celkový vývoj společnosti. 

Již dlouho se mluví o stárnutí obyvatelstva či o malém zájmu o studium na technických 

vysokých školách. Tyto skutečnosti by mohly mít dopad na nedostatek kvalifikované 

pracovní síly. Většina faktorů zásadně ovlivňuje poptávku a nabídku na trhu, avšak mnoho 

zákazníků firmy AB Control CZ, s.r.o. je ze sektoru státního nebo obecního, a proto případný 

počet zakázek nebude tak radikálně menší.  

 

L – legislativní hledisko 

Stát svými legislativními zásahy hají celostátní zájmy, avšak poslední zásah přišel z Evropské 

unie, která ve své směrnici požaduje, aby všechny obce s počtem obyvatel nad 2000, měly 

vlastní čistírnu vod. Tento zásah ovlivnil poptávku obcí o služby firmy a zvýšil počet 

zákazníků. 

 

E – ekonomické faktory 

Současný stav a vývoj ekonomiky ovlivňuje situaci podniků. V roce 2009 došlo k poklesu 

HDP o 4,3 % a růst nezaměstnanosti o 1,9 % oproti roku 2008 na nynějších 9,2 % (na jižní 

Moravě na hodnotu 8,2 %). Naopak míra inflace se oproti roku 2008 a 2009 podařila snížit 

a v posledních 5 měsících se drží na 1 %. (12, 18) 

 

Světová ekonomika se zvolna zotavuje z recese, k níž došlo v důsledku krize na finančních 

trzích. Rovněž česká ekonomika již vystoupila z recese a od 3. čtvrtletí 2009 v ní dochází 

k oživení ekonomické aktivity. Oživení a budoucí vývoj jsou však zatíženy mnoha riziky. 

 

Tyto ukazatele firmu téměř neovlivňují, protože v České republice pracují převážně na 

státních zakázkách. 

 

P – politické faktory 

Významně působí na strategická rozhodnutí. Stát řídí ekonomiku, vydává zákony a ovlivňuje 

fungování trhu. Firmám v současné době mohou pomoci různé dotace nebo plány na podporu 

malých firem. 
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Všechno se může však změnit po volbách v květnu 2010. Případné vítězství levice by 

znamenalo přísun financí do sociálních dávek, ale také čerpání z evropských programů 

a investování do energetických úspor a dopravní infrastruktury. Vítězství pravice by 

znamenalo investice do inovací. Pro podnik by zřejmě bylo výhodnější vítězství pravice, které 

by mohlo posunout firmu dál a rozšířit její služby. 

 

T - technologické faktory 

V posledních letech se technologické novinky objevují snad každý den, jejich vývoj nijak 

výrazně neovlivnila ani ekonomická krize. Pro firmy je důležité sledovat všechny novinky 

na trhu a držet s nimi krok. Nyní jsou moderní technologie, které jsou vysoce výkonné, 

ale zároveň šetrné k životnímu prostředí. Ekologickou šetrnost podporuje také Evropská unie 

svými dotacemi, ale samotné firmy mají zájem na ekologické opatrnosti. 

 

3.5 Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí 

 

Model rivality na trhu popsal Michael E. Porter z Harward School of Business Administratic. 

Vyvinul síť, která pomáhá manažerům analyzovat konkurenční síly v okolí firmy a odhalit 

příležitosti a ohrožení podniku. 

 

1. Intenzita konkurence uvnitř odvětví 

 

Konkurence uvnitř odvětví je velmi malá, i podle slov majitelů podniku. Důvodem je to, 

že instalací softwaru pro úpravny pitné vody, či pro čistírny odpadních vod se zabývá pouze 

nevelká část firem a objem těchto zakázek ani není velký. Firma AB Control CZ, s.r.o. proto 

přijímá zakázky i ze zahraničí, kde mají velice dobrou pověst. Výhodou je, že zakázka se 

po většinu času připravuje v České republice a až připravený projekt je instalován na daném 

území. V České republice mezi hlavní konkurenty patří Siemens, se kterým však firma AB 

Control CZ, s.r.o. úzce a často spolupracuje. Dále to jsou GDF a CESA Pardubice, 

ze zahraničních konkurentů je to hlavně rakouský Frühauf. I s těmito konkurenty firma často 

spolupracuje a vzájemně se při zakázkách doplňují.  
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2. Bariéry vstupu 

 

Kooperace jednotlivých firem by mohla být pro nové zájemce vstupu na trh velkou 

překážkou. Firmy jsou zvyklé na spolupráci a vzájemně se doplňují, proto pro novou 

samostatnou firmu může být problém získat zakázku od zákazníků, kteří dají přednost 

zkušenějším firmám. 

 

Také modernizace a údržba jednotlivých projektů je prováděna firmou, která celý projekt 

vyhotovila, proto jakákoli účast na již rozpracovaných projektech je téměř nemožná. 

 

3. Smluvní síla dodavatelů 

 

Podnik využívá dodavatelů celého světa. Těchto dodavatelů není málo, ale firma má výhodu 

dlouholeté spolupráce s některými z nich, která byla doposud výhodná pro obě strany a z ní 

také plynou další přínosy. Smluvní síla je díky velké konkurenci nízká, jelikož zde vzniká 

riziko odchodu zákazníka ke konkurenci s výhodnějšími podmínkami. 

 

4. Smluvní síla odběratelů 

 

Zákazníků v poslední době přibývá, což je způsobeno vstupem České republiky a dalších 

států do Evropské unie, která požaduje v oblasti vodohospodářských zařízení mnoho změn 

a úprav. Další příliv zákazníků je zaznamenán od přímořských států, které podléhají nutnosti 

odsolování mořské vody. Smluvní síla odběratelů je poměrně vysoká, protože jsou si vědomi, 

že podobných zakázek je málo. 

 

5. Substituční produkty 

 

Na trhu se mnoho substitutů neobjevuje, většina z nich se týká softwarů, které firma kupuje 

od dodavatelů a pokud o ně má zákazník zájem, není problém se přizpůsobit. Substituty 

služeb nejsou. 
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3.6 Struktura zaměstnanců společnosti 

 

AB Control CZ s.r.o. je společnost, která se na českém a hlavně zahraničním trhu pohybuje již 

17 let, pod nynějším názvem 10 let. Počtem zaměstnanců se řadí mezi menší společnosti, se 

svými v nynější době 6 zaměstnanci. 4 zaměstnanci zde pracují již od založení společnosti 

a tvoří jádro firmy, z toho 3 společníci, kteří firmu zakládali, ji také řídí. Díky dlouhodobé 

spolupráci mezi nimi panuje přátelská atmosféra, což je velmi dobré pro komunikaci a při 

řešení problémů. Ke svým zaměstnancům se chovají velmi vstřícně a přátelsky, což se jistě 

odráží i v délce jejich spolupráce – 9, 10 let.  Při svých zakázkách často spolupracují s většími 

firmami (Siemens), nebo zaměstnávají další pomocné síly na poloviční úvazek. V současné 

době zaměstnávají také studenta VŠ, kterého se snaží „vychovat“ pro případnou budoucí 

spolupráci v rámci pevného úvazku. Účetnictví a daně vedou za pomoci externího pracovníka. 

 

V AB Control CZ, s.r.o. společníci vykonávají tu nejdůležitější práci tzn. jsou zároveň 

i zaměstnanci, proto také znají hodnotu své práce a dokáží dobře nastavit systém 

ohodnocování a odměňování. 

 
Obrázek 4: Organizační struktura (vlastní zpracování) 

 

Pro analýzu systému odměňování a ohodnocování je základem průzkum struktury 

zaměstnanců. První kritérium je poměr zastoupení mužů a žen. 
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Graf 1: Muži a ženy ve společnosti AB Control  (vlastní zpracování) 

Poměr žen a mužů ve společnosti je dosti jednosměrný, je to dáno předmětem podnikání 

firmy, u kterého je nutné vzdělání elektrotechnického nebo informativního zaměření. Ženy 

zastávají ve společnosti místa sekretářky, administrativy a účetnictví. Tento způsob firmě 

vyhovuje a přijetí další pracovní síly hodnotí dle vzdělání a zkušeností, v tomto oboru 

zastupované převážně muži.  

 

Dalším zkoumaným kritériem je věk. 

 

 
Graf 2: Věk zaměstnanců společnosti (vlastní zpracování) 

 

Věkově společnost tvoří spíše zaměstnanci s věkem nad 40 let, což značí zralost a praxi 

veškerých zaměstnanců, ale bylo by vhodné postupně věk personálu snížit. Nové myšlenky 

a nové způsoby, které mohou přinést například absolventi vysokých škol, by mohly zlepšit 

a zjednodušit chod firmy. Ideální je přijmout studenta příslušného oboru již v průběhu jeho 

studií pro pomocné práce a tuto praxi ve firmě později využít ve svůj prospěch. 
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 Graf 3: Vzdělání (vlastní zpracování) 

 

Většina zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, které tato profese vyžaduje. Vzdělání 

na úrovni střední školy dostačuje požadavkům na administrativního pracovníka. 

 

 

 

Graf 4: Typ úvazku (vlastní zpracování) 

 

Pevný typ úvazku převládá, smlouva o dílo a o provedené práci nasvědčuje faktu, že firma 

šetří a snaží se jednotlivé náročnější zakázky řešit jen zaměstnáním pomocné síly. Tento styl 

by se mohl stát nevhodný v případě většího množství zakázek, protože by mohl nastat 

problém se zajištěním vyhovující kvalifikované pracovní síly. Lepším řešením by byl 

částečný úvazek, pokud se firma bojí o její nevyužití. 
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3.7 Analýza hodnocení a odměňování zaměstnanců 

 

Hodnocení a odměňování zaměstnanců jednoznačně může zlepšit jejich motivaci. Kladná 

odezva na provedenou práci je velkou motivací pro další úkoly. Avšak námitky 

na provedenou práci se poslouchají hůř. Pracovník je nemusí přijmout, často to bere jako 

kritiku a bude to příčinou jeho nechuti k další práci. 

 

3.7.1 Analýza hodnocení zaměstnanců 

 

Hodnocení zaměstnanců ve firmě AB Control CZ, s.r.o. probíhá neformální cestou. Ale díky 

malému počtu zaměstnanců není problém každý výsledek práce hodnotit okamžitě. Vykonaná 

práce většinou přímo slouží nadřízenému, který ji využívá nadále a tím může okamžitě 

kontrolovat výkon svého podřízeného. Vazby nadřízeného a podřízeného jsou proto velice 

úzké a podřízený dostává reakci na svůj výkon téměř vždy. 

 

Výhodou tedy je úzká vazba, ale hodnocení nebývá zaznamenáváno. Tyto údaje po té chybí 

u přidělování odměn, což může vést k nespokojenosti zaměstnanců s výší odměn, které se 

nemusí vázat na dlouhodobý výkon zaměstnance, ale jen na nějakou výraznější negativní 

či pozitivní skutečnost z posledních měsíců. 

 

Řízené interview s vedoucím pracovníkem 

 

1. Provádíte ve firmě hodnocení pracovníků? 

ANO, hodnocení pracovníků provádíme ve formě neformálního hodnocení. 

 

2. Provádíte toto hodnocení pravidelně? 

NE, zaměstnance hodnotíme dle dokončeného úkolu. Hodnocená je samostatnost, úroveň 

znalostí použitých k vyhotovení a kvalita odvedené práce. 

 

3. Je hodnocení písemně zaznamenáváno? 

NE, ale s většinou pracovníků spolupracuji dlouhodobě a mám již o nich vytvořenou 

představu, čeho jsou schopní, kde mají nedostatky, na co si dát pozor. 
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4. Informujete pracovníky o výsledcích hodnocení? 

Spíše reaguji na jejich výkony, označuji nedostatky, které (pokud nejsou náhodné) se snažíme 

eliminovat různými opatřeními. 

 

5. Považujete současný systém za přínosný, motivující? 

Spíše ne. 

 

3.7.2 Analýza náplně práce 

 

Rozdělení práce se provádí pomocí organizační porady, která se po projednání nové zakázky, 

svolává každý týden. 

 

Projekt manager: řídí, připravuje, realizuje a předává projekty. Vyhotovuje časový 

harmonogram, zajišťuje subdodavatele. Zadává a kontroluje práci na stavbě. Zajišťuje chod 

zakázek. 

 

Jednatel: těsná spolupráce s projekt managerem. Nese právní odpovědnost za provedené 

úkony. Přijímá a propouští zaměstnance. Komunikace se zaměstnanci – připomínky 

a požadavky. Hodnocení zaměstnanců. 

 

Prokurista a programátor: zastupuje jednatele v jeho nepřítomnosti, má stejné pravomoci, 

kromě práva nakládání s nemovitostmi. Zhotovuje aplikační programy pro řídicí systémy 

technologických procesů. Aktivně se zúčastňuje oživování a uvádění do provozu projektů. 

 

Projektant: vytváří projektovou realizační dokumentaci a řeší nesrovnalosti při realizaci díla. 

Vytváří podklady pro projekt managera. (viz příloha 1) 

 

Pomocné programátorské práce: tvorba schémat vizualizačních obrazovek technologických 

procesů. Práce většinou prováděna doma. 

 

Administrativa a pomocná účetní: pomocné práce pro chod podniku. Vyřizuje telefony, faxy, 

poštu, pokladnu, dokumentaci k zakázkám. Vytváří podklady pro účetní – mzdy k zakázkám, 

cestovní příkazy. Vyhotovuje podklady pro daňové přiznání. 



49 

 

3.7.3 Analýza pracovního prostředí 

 

Pro zjištění spokojenosti zaměstnanců ve firmě by provedeny pohovory s jednotlivými 

pracovníky a zjištěny jejich názory na následující skutečnosti. 

 

Počet let v podniku 

Ukázalo se, že podnik má skalní zaměstnance, kteří ve firmě setrvávají od jejího založení. 

Tito pracovníci jsou si vědomi, že na jejich práci stojí celá společnost. Dlouholetá spolupráce 

jim zajišťuje skvělý přehled o všech problémech i potřebách společnosti ale i zaměstnanců, 

proto jsou dobrým motivačním příkladem pro zaměstnance, kteří ve firmě pracují kratší dobu.  

 

 
Graf 5: Počet let v podniku (vlastní zpracování) 

 

Atmosféra na pracovišti 

Ve firmě bylo zpozorováno, že tam panuje přátelské prostředí. V době, kdy firma získala více 

zakázek najednou, se atmosféra změnila na stresující, kdy každý měl hodně práce, 

a nezbývalo času na nic jiného. Tímto způsobem zhodnotili situaci také zaměstnanci, 

kdy většina označila vtahy jako spíše dobré. Našli se však i jedinci, kteří označili prostředí 

jako průměrné s odůvodněním, že přátelství je to jen „firemní“, nikdo spolu netráví volný čas. 
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Graf 6: Atmosféra na pracovišti (vlastní zpracování) 

 

Vztahy s nadřízenými 

Se vztahy s nadřízenými nikdo neměl větší problémy. Panují na profesionální úrovni, 

kdy pracovník má respekt k nadřízenému a nadřízený nezneužívá svého postavení. K dobré 

komunikaci přispívají i pravidelné týdenní porady. 

 

 
Graf 7: Vztahy s nadřízenými (vlastní zpracování) 

 

Spokojenost s pracovními podmínkami 

Většina označuje svou kancelář jako velmi dobře vybavenou a pro práci vhodnou, ale tuto 

skutečnost jim kazí občasné přechovávání krabic s materiálem na různých místech 

v kanceláři, to se odráží i v jejich názorech na spokojenost s pracovními podmínkami. 
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Graf 8: Spokojenost s pracovními podmínkami (vlastní zpracování) 

 

Odpovídá ohodnocení náročnosti práce? 

V tomto ohledu se většina shodla na tom, že náročnost odpovídá finančnímu ohodnocení. 

 

 
Graf 9: Ohodnocení x náročnost (vlastní zpracování) 

 

Zpětná vazba nadřízeného 

Další analýza se týkala hodnocení výsledné práce vedoucími pracovníky. Zaměstnanci uvedli, 

že zpětná vazba není pravidelná. Vedoucí se vyjadřují spíše k nedostatkům v provedené práci 

a přínosy přehlíží. 
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Graf 10: Zpětná vazba (vlastní zpracování) 

 

Spokojenost ve firmě 

I přes veškeré výhrady je většina zaměstnanců ve firmě spokojená, popřípadě průměrně 

spokojená a nikdo neuvažuje o odchodu. 

 

 
Graf 11: Spokojenost ve firmě (vlastní zpracování) 

 

3.7.4 Analýza odměňování zaměstnanců 

 

Všichni zaměstnanci musí za svou práci dostat odpovídající odměnu. V AB Control CZ, s.r.o. 

se systém odměňování skládá převážně ze mzdy časové – měsíční, ale také z dalších příplatků 

a výhod. Mzda časová – měsíční je upravována na začátku každého roku převážně dle 

ekonomické situace podniku. Tato forma se osvědčila, protože veškerá motivace je 

kompenzována dalšími výhodami a druhy odměn. Dalším druhem odměny je mzda 

za očekávané výsledky práce, která je vyplácena na základě dohody o provedení práce 
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dlouhodobé zaměstnankyni, která vždy plnila své povinnosti precizně, proto toto ohodnocení 

není pro firmu nijak rizikové. 

 

Složky mzdy: 

 

Základní mzda              časová mzda, mzda za očekávané výsledky práce. 

+ Dodatkové mzdové formy              prémie. 

+ Výhody              stravenky, parkování, automobily, mobilní telefony, flexibilní pracovní    

                            doba. 

 

Velká motivační úloha náleží vypláceným prémiím ke mzdě. Jejich výše závisí na dosaženém 

zisku firmy, ale z velké části je ovlivňuje výkonnost pracovníka. Hlavní roli hrají výsledky 

práce, osobní nasazení pracovníků a jejich celkový přínos k dosažení cíle. Zaměstnanci si jsou 

vědomi, že celková výše prémie záleží jen na nich a aktivní přístup k zadaným úkolům se jim 

vyplatí. 

   

Pro spokojenost podřízených jsou důležité zaměstnanecké výhody, které jim firma poskytuje: 

 

Parkoviště: velkou výhodou, kterou bere řada zaměstnanců jako základ, je parkování v areálu 

sídla firmy. Zajištění hlídaného, oploceného parkoviště téměř před vchodem do budovy 

kompenzuje pracovníkům špatnou přístupnost lokality, kde se firma nachází.  

 

Stravenky: příspěvek na stravu ve formě stravenek využívá většina zaměstnanců v místní 

jídelně, která sice nepatří firmě, ale díky akceptaci stravenek a chutné domácí kuchyni ji 

všichni hojně využívají. 

 

Automobily: 3 zaměstnanci, kteří zastávají řídící pozice, mají k dispozici firemní automobily 

i pro osobní potřebu. 

 

Mobilní telefony: firemní mobily i k osobnímu užití mají rovněž všichni vedoucí pracovníci, 

ale také další 2 zaměstnanci. Telefony jsou přiděleny na základě potřeby komunikace, 

v nynější situaci firemní telefon nevlastní pouze administrativní pracovnice. 
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Flexibilní pracovní doba: v dnešní době velice moderní výhoda, která zaměstnancům 

vyhovuje, především studentům. Pracovníci mají danou pracovní dobu, kterou musí týdně 

odpracovat. Sami si mohou určit, kolik hodin denně budou pracovat, příchody i odchody 

do práce. 

 

3.7.5 Jaké výhody by zaměstnanci rádi získali 

 

Zpětná vazba od osob, kterých se odměňování a výhody týkají, je výchozím krokem pro jejich 

motivaci a vztah k práci. V řízeném interview byla zjištěna spokojenost s výhodami, ale také 

nedostatky a přání pracovníků. 

 

Na následujícím grafu je vidět spokojenost zaměstnanců s výhodami, které doposud dostávají. 

Z nejvyššího počtu 9 bodů, dosáhly nejvyšší počet 7 bodů stravenky. Tato výhoda patří mezi 

oblíbené a často používané i díky tomu, že se stravenky dají využít na běžné nákupy potravin. 

Velký úspěch sklízí i flexibilní pracovní doba, kterou ocení hlavně studenti. Rozložení 

pracovního týdne je daleko jednodušší, pokud si můžeme předem naplánovat všechny 

pracovní úkoly, návštěvy lékaře či jiné neodkladné záležitosti. Zaměstnanci dále velice 

oceňují vyřešení problému se stravováním, v tomto případě sice nejde o závodní jídelnu firmy 

(jídelna patří do areálu, kde firma sídlí), ale i tak je to dostupnější a levnější možnost než 

stravování v blízkých restauracích. Naopak mezi výhody, které pracovníci nezařadili mezi 

oblíbené, patří firemní automobily a mobilní telefony, avšak tato skutečnost je dána z velké 

části pocitem samozřejmosti. Pracovníci předpokládají, že při nástupu do zaměstnání obdrží 

služební telefon či automobil. 
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Graf 12: Spokojenost s výhodami (vlastní zpracování dle dotazníku) 

 

Další částí dotazníku byly otázky na výhody, které by zaměstnanci rádi získali. Nejvíce z nich 

zmínilo 13. plat. Velký zájem je také o vzdělávání, jazykové kurzy by ráda využila většina 

zaměstnanců ve firmě. Týden dovolené navíc a příspěvek na penzijní připojištění patří 

do skupiny benefitů, které jsou v dnešní době populární a také velice žádané. Týden dovolené 

navíc byl oceněn 6 body z maxima 9. 

 

 
Graf 13: Jaké výhody si zaměstnanci přejí (vlastní zpracování dle dotazníku) 
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3.8 SWOT analýza 

 

K tomu, aby firma mohla úspěšně čelit konkurenci, je nutné mít vysokou podnikatelskou 

pozici a vysoký tržní podíl. Možná rizika odhalíme pomocí analýzy, která nám pomůže 

možné nedostatky a rizika odstranit a umožní provést preventivní opatření. 

 

3.8.1 Silné stránky 

 

• Hlídané parkoviště: velká výhoda firmy. Parkoviště hned před budovou společnosti 

zajistí zaměstnancům bezproblémově zaparkovat. Hlídání během celého dne dává 

všem jistotu, že své auto naleznou ve stejném stavu, v jakém ho na parkovišti 

zanechali. 

 

• Stravování: v budově firmy je velkým komfortem pro celý personál firmy, kteří 

nemusí cestovat do přilehlých restaurací a tam dlouze čekat na drahé, jimi vybrané, 

jídlo. Malý a stále stejný počet strávníků je výhodný také pro jídelnu, která vaří velmi 

dobré jídlo, nejčastěji z domácí kuchyně. 

 

• Týmová práce: téměř všichni zaměstnanci se podílejí na všech zakázkách díky 

své odlišné specializaci. Bezproblémová spolupráce a komunikace je proto velmi 

důležitá. Díky svému dlouholetému působení ve společnosti, je vzájemné porozumění 

tou největší výhodou firmy. 

 

• Vzdělání: téměř 70% personálu má vysokoškolské vzdělání, další vysokou školu 

studují a jen administrativní pracovnice má střední odbornou školu. Tato skutečnost 

značí vysokou úroveň firmy a jistě dodává klientům vyšší důvěru k firmě. 

 

• Externí pracovníci: firma dobře vyřešila otázku účetnictví a daní, kdy využívá 

outsourcing. Vzhledem k velikosti firmy by bylo ekonomicky neefektivní zaměstnávat 

pracovníka specializovaného na daně a účetnictví. Dlouhodobá spolupráce s daňovým 

poradcem a účetní firmou jim po té dává i velké výhody. 
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• Spolupráce: spolupracuje především s firmou Siemens, ale i s jinými, což jim dává 

možnost dostat se na trh i takto velké firmy. 

 

3.8.2 Slabé stránky 

 

• Lokalita: není až tak výhodná, nachází se na kraji města. Většina pracovníků 

a zákazníků musí dojíždět z města. Cestování městskou hromadnou dopravou je ještě 

složitější. Těžko objevitelná cesta k firmě, která může všem dělat problémy. 

 

• Marketing: téměř žádná reklama na internetu, jen zpracované internetové stránky, 

pohřbívá možnost získat nové pracovníky a zákazníky.  

 

• Větší zakázky: menší počet zaměstnanců může být problémem v budoucnosti při 

potenciální velké zakázce. Firma nemusí sehnat dostatek vhodné, dostatečně 

kvalifikované pracovní síly, to může vést až k odmítnutí zakázky. 

 

3.8.3 Příležitosti 

 

• Internet: lepší využití internetu pro reklamu a získání nových zákazníků, eventuelně 

pro rozšíření na další zahraniční trh. Tento krok by byl pro firmu důležitým přínosem, 

ale firma se na nadcházející zájem také musí připravit. 

 

• Rozšíření své působnosti: v současné době se firma zaměřuje především 

na vodohospodářské stavby. Své letité zkušenosti by jistě skvěle využila i v dalších 

technicky příbuzných oborech. 

 

• Dotace: využití podpory státu a Evropské unie pro ekologičtější působení a dodržení 

všech požadavků. Podmínky, které musí vodohospodářské stavby splnit, znamenají 

více zakázek, na které se navíc mohou čerpat dotace. 
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3.8.4 Hrozby 

 

• Zájem: nižší zájem o služby. Firmy šetří a mohou odkládat modernizaci či výstavbu 

vodohospodářských budov. Ekonomická situace výrazně ovlivní zájem či nezájem 

klientů, popřípadě úhrady za poskytnuté služby. 

 

• Stát: možnost omezení ze strany státu např. v ohledu ekologickém a ochrany přírody. 

Tyto změny jsou neočekávané a tím větší mohou být překážkou. Řešením ale mohou 

být dotace od Evropské unie. 

 

• Konkurence: zahraniční trh může upřednostňovat domácí firmy. Konkurence také 

může přijít s nižšími cenami, novým řešením či výhodnější službou. 

 

• Bariéry vstupu na jiný trh: zvýšení daní či zavedení cla může být bariérou vstupu 

na nový trh. Avšak v úvahu se musí vzít, že tyto bariéry jsou stejné pro všechny firmy. 

Někdy se i přes tyto nové překážky vyplatí expanze na nový trh. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY 

 

V této části bude zhodnocen současný stav systému hodnocení a odměňování zaměstnanců 

ve společnosti AB Control CZ, s.r.o. a budou navrženy změny, které odstraní stávající 

nedostatky a zároveň motivují pracovníky k podávání lepších výkonů. Jejich spokojenost 

povede ke zkvalitnění služeb a celkové výkonnosti podniku. 

 

Z analýzy jsme byly zjištěny následující nedostatky: 

1. Podmínky na pracovišti. 

2. Hodnocení zaměstnanců – návrh formálního hodnocení. 

3. Odměňování pracovníků – upravení odměn. 

 

Cílem formulovaných návrhů je zvýšit motivaci zaměstnanců, která zlepší jejich výkon a chuť 

k práci. Vytyčené cíle potom budou plnit s větším nasazením, což povede k zájmu o daný 

problém a snahou ho rychle a efektivně vyřešit. Vlastní přínos a kreativita je znakem 

spokojenosti, kterou pracovník má, pokud cítí, že jeho práce je důležitá a není společnosti 

lhostejný.  

 

4.1 Návrh změn podmínek na pracovišti 

 

Podmínky na pracovišti jsou důležité proto, aby se pracovník cítil příjemně a odváděl dobrou 

práci. 

• Zaměstnání dalšího pracovníka: jedním z problémů je atmosféra na pracovišti, pokud 

má firma 2 nebo 3 zakázky. V tomto případě se projevuje nedostatek pracovníků a dle 

analýzy bylo zjištěno, že ve firmě vzniká napětí způsobené nervozitou z nedostatku 

času na daný úkol. Problém je řešitelný pouze přijetím další pracovní síly. Pro firmu 

AB Control CZ, s.r.o. by se hodil další projektant, který by se spolu se stávajícím 

zaměstnancem podělil o zakázky. Vhodná by byla i realizace zakázek těmito 

pracovníky za dohledu projekt managera. 

 

• Sklad: velmi hezké prostředí kanceláří občas kazí přechovávání krabic s materiálem 

potřebným pro realizaci projektů. Nejlevnější z možností je, nechat si materiál přivést 
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až na místo zakázky v době potřeby. Pokud to okolnosti nedovolují, další možností je 

krátkodobé pronajmutí skladových prostor, kde cena pronájmu za 20m² je 

od 1 000Kč/měsíc. 

 

4.2 Návrh provádění formálního hodnocení 

 

Ve firmě je doposud prováděno hodnocení neformálním způsobem, kde každý zaměstnanec 

se téměř okamžitě dozví hodnocení své vykonané práce, avšak toto hodnocení není 

zaznamenáváno, čímž může dojít ke zkreslení výkonu pracovníka ať kladně či záporně.  

 

Účelem hodnocení je zjistit, jak pracovník vykonává svou práci, jak plní své úkoly, jaké jsou 

jeho vztahy ke spolupracovníkům a zákazníkům. Druhou důležitou částí je sdělení výsledků 

hodnocení a přijmout opatření, díky kterým se pracovní výkon zlepší. 

 

1. Krok:  

Zhodnocení plnění zadaného úkolu a pracovního chování zaměstnance vedoucím 

pracovníkem. Vedoucí pracovník bude v průběhu hodnotícího období (etapy zakázky) 

zaznamenávat hodnocení do následujícího formuláře. 
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Vzor formuláře: 

Hodnotící formulář 
 
 
Jméno pracovníka: 

  

 
 
 
 
Pozice: 

    

Množství práce: množství práce provedené pracovníkem v průběhu zakázky. 
  Neplní minimální požadavky.     
  Pracuje jen tak, aby obstál.     
  Množství práce je uspokojivé.     
  Velmi pracovitý, dělá víc, než se požaduje.    
  Špičkové množství vykonávané práce.    
         
Spolehlivost: schopnost vykonávat požadovanou práci dobře a s minimem dozoru. 
  Vyžaduje neustálý dozor, je nespolehlivý.    
  Občas vyžaduje pobídnutí.     
  Obvykle plní nezbytné úkoly s přiměřenou ochotou.   
  Potřebuje jen málo dozoru, je spolehlivý.    
  Potřebuje minimum dozoru.     
         
Znalost práce: informovanost o pracovních povinnostech, kterou by měl pracovník mít, aby podával 
dostatečný pracovní výkon. 
  Špatně informován o pracovních povinnostech.   
  Nedostatečná znalost některých fází práce.   

  
Středně informován, je schopen zodpovědět většinu otázek 
o práci. 

  Rozumí všem fázím práce.     
  Mistrovsky zvládá všechny fáze práce.    
         
Přítomnost v práci: poctivost v docházce a dodržování pracovní doby. 
  Časté neomluvené absence, pozdní příchody či obojí.   
  Laxní v docházce, dochvilnosti či obojí.    
  Obvykle přítomen a včas.     
  Velmi přesný a s pravidelnou docházkou.    
  Vždy přítomen a přesný, ochotný pracovat přesčas.   
         
Přesnost: správnost vykonávaných pracovních povinností. 
  Často dělá chyby. 
  Nedbalý, dělá dosti chyb. 
  Obvykle přesný, průměrně se dopouští chyb. 
  Je většinou přesný a precizní. 
  Je vždy přesný a precizní s minimem dozoru. 
              
Poznámky:             

         

         

         

         

         

              

Obrázek 5: Hodnotící formulář (upraveno dle 4) 
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2. Krok: pohovor s pracovníkem. Zhodnocení pracovníka. 

 

Jednou z nejpoužívanějších metod hodnocení, která by se hodila i pro tento podnik je metoda 

motivačně - hodnotícího pohovoru. U této metody by se v první části měl vyjádřit sám 

pracovník ke svým výkonům a to jak minulým, tak i budoucím, zhodnotit sám sebe, svoje 

zlepšení či vědomé nedostatky. Ve druhé části hodnotí pracovníka nadřízený a to v návaznosti 

na předem zadané úkoly. U těchto měla být průběžně prováděna kontrola plnění a následné 

splnění. Pohovor by měl být veden v přátelském duchu, kde oba účastníci hledají řešení 

stejného problému. 

 

Cíle pohovoru by měly být jasné oběma stranám (zaměstnavateli i zaměstnanci): 

• Zhodnocení výkonu za dané období. 

• Zjištění nedostatků a následné opatření k jejich odstranění. 

• Osobní přínos zaměstnance k zadanému úkolu. Nemateriální hodnocení formou 

pochvaly, uznání. 

• Cíle pro další období. 

• Připomínky zaměstnance. Co se jim v podniku líbí, nelíbí, co by chtěli změnit. Zpětná 

vazba se často opomíjí. 

• Výsledek pohovoru, dopad hodnocení na odměny. 

 

3. Krok: shrnutí pohovoru vedoucím pracovníkem, vytyčení hlavních bodů. Provedení zápisu 

hodnocení. Viz. následující formulář 
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Vzor formuláře: 

Hodnotící formulář - POHOVOR         

          

Jméno zaměstnance:   Pozice:     

          

          

Datum hodnocení:   Délka zaměstnání:    

          

Zhodnocení výkonu za dané období: 

          

          

          

          

          

          

          

          

Doporučení vyplývající z hodnocení: 

          

          

          

          

          

          

Připomínky hodnoceného:       

          

          

          

          

          

          

Podpis hodnotitele:   Podpis hodnoceného:   

          

          

                
Obrázek 6: Hodnotící formulář 2 (vlastní zpracování) 



64 

 

Harmonogram: 

 

Hodnotící formuláře jsou uzpůsobeny na zakázky, proto i každé hodnocení by mělo být 

prováděno po ukončení každé etapy zakázky, avšak mohou se naskytnout i větší projekty. 

V tomto případě by se hodnocení mělo provádět minimálně jednou za půl roku: 

 

Leden-červen: přímý nadřízený hodnotí pracovní chování a výkony dle hodnotícího 

formuláře 1. 

 

Červenec: Motivačně - hodnotící pohovor, porovnání s minulým hodnotícím obdobím -

posouzení zlepšení nedostatků, záznam z pohovoru a výsledný hodnotící formulář 2. Tento 

formulář se založí do složky zaměstnance. 

 

Červenec – Prosinec: přímý nadřízený hodnotí pracovní chování a výkony dle hodnotícího 

formuláře 1. Pokud jde stále o stejnou zakázku, potom se hodnotí i odstranění nedostatků 

zjištěných v minulém hodnotícím období. 

 

Prosinec: Motivačně – hodnotící pohovor. Zhodnocení pracovního chování a výkonu za celý 

rok, porovnání s rokem předešlým, cíle pro následující rok. 

 

4.3 Návrhy změn v systému odměňování 

 

Odměňování je dobrým nástrojem k motivaci, bývá na něj soustředěna pozornost pracovníků 

a často může vyvolat i spory. Proto musí být systém odměňování sestaven stylem, který bude 

přijatelný jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, bude spravedlivý a přitom motivující, 

a vytvoří harmonický a produktivní pracovní tým.  

 

Na základě rozdílnosti zaměstnanců a různorodosti jejich požadavků, které mohou být závislé, 

jak na pohlaví, tak na existenci rodiny, byl navržen tento systém odměňování. 

 

Systém odměňování je postaven na tzv. balíčcích, které jsou poskládány, dle přání 

a požadavků zaměstnanců. Každý zaměstnanec si může na rok vybrat jeden „balíček“ výhod. 
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Skládá se ze základních výhod a z dodatečných výhod, kde základní výhody obdrží 

zaměstnanec vždy všechny a z dodatečných obdrží jednu, kterou si vybere. Hodnota 

základních výhod v každém balíčku je 10 000 Kč a hodnota každé dodatečné výhody ve všech 

balíčcích je zhruba 1 000 Kč.  

 

Zaměstnanci si na konci roku vyberou příslušný balíček a dle pravidel daných níže je mohou 

v průběhu roku uplatňovat. 

 

 

Balíček číslo 1 

Základní výhody:  Hodnota: 
 Příspěvek na dovolenou. 5 000 Kč 
 Příspěvek na vánoce. 5 000 Kč 
   
Dodatečné výhody:  
 Příspěvek na MHD. 1 000 Kč 
 Příspěvek na sport, kulturu, rekreaci a volný čas. 1 000 Kč 
 

Balíček číslo 1 bude výhodný pro ty zaměstnance, kteří mají rodinu a uvedené příspěvky jim 

mohou ulehčit velké finanční výdaje v období vánoc, při pořizování dovolené. Dodatečná 

výhoda – příspěvek na MHD - bude jistě uvítána u pracovníků, kteří dojíždí do práce 

městskou hromadnou dopravou, příspěvek je vysoký a pokryje jim velkou část nákladů. 

Sportovní a kulturní nadšenci mohou využít příspěvek určený pro tyto účely. 

 

Termíny poskytování výhod: 

 

• Příspěvek na dovolenou bude vyplácen při předložení daňového dokladu, který bude 

potvrzovat zaplacení ubytování, zájezdu.  

• Příspěvek na vánoce se bude vyplácet s říjnovou výplatou. 

• Příspěvek na MHD bude vyplácen na začátku roku tj. s lednovou výplatou. 

• Příspěvek na sport, kulturu, rekreaci a volný čas bude také vyplácen s lednovou 

výplatou. 
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Balíček číslo 2 

Základní výhody:  Hodnota (počet):
 Jazykové kurzy. 10 000 Kč 

      

Dodatečné výhody:  

 Dovolená navíc. 1 týden 
 Očkování. 1 000 Kč 
 

Podle výzkumu bylo zjištěno, že mnoho pracovníků by se rádo i nadále vzdělávalo, to jim 

umožní balíček číslo 2. Kurz si však mohou doplatit i další zaměstnanci firmy, kteří dali 

přednost jinému balíčku. Budou probíhat skupinovou výukou, kde počet členů skupiny bude 

záviset na počtu zájemců. Roční jazykové kurzy tvoří jeho základ a doplňkovými výhodami 

může být příspěvek na očkování nebo týden dovolené navíc. Očkování je v dnešní době často 

využíváno a to především očkování proti klíšťové encefalitidě, hepatitidě, různým druhům 

rakoviny aj. 

 

Termíny poskytování výhod: 

 

• Jazykové kurzy začnou hned v prvním lednovém týdnu, v předem určený den.  

• Týden dovolené navíc si může pracovník vybrat stejným způsobem jako zákonem 

danou dovolenou. 

• Příspěvek na očkování bude vyplacen po předložení potvrzení lékaře o provedeném 

očkování, tento příspěvek bude maximálně v hodnotě 1 000 Kč, jinak dle účtované 

výše. 

 

Balíček číslo 3 

Základní výhody:  Hodnota (počet): 
 Flexi Pass nebo stravenky. 10 000 Kč 
   
Dodatečné výhody:  
 Příspěvek na vzdělání. 1 000 Kč 
 Sickdays. 3 dny 
 

Zastánci stravenek jistě ocení balíček číslo 3. Stravenky lze použít pro stravování v místní 

jídelně, ale i na nákupy potravin. Zde je možná i kombinace s flexi passy, které lze uplatnit 

při nákupu dovolené, optiky aj. ve vybraných prodejnách. Kombinace stravenek a flexi passů 
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je možná pouze způsobem „půl na půl“. Příspěvek na vzdělání mohou využít ti zaměstnanci, 

kteří se nadále vzdělávají. Příspěvek na vzdělání si může uplatnit každý, kdo úspěšně 

absolvuje jakýkoli vzdělávací kurz, či úspěšně dokončí ročník placeného studia. Výhoda 

sickdays umožňuje zaměstnanci zůstat 3 dny doma, aniž by musel donést potvrzení od lékaře. 

Díky tomu se pracovníci vyhnou výraznému snížení mzdy v prvních dnech nemoci. 

 

Termíny poskytování výhod: 

 

• Stravenky budou zájemci o balíček číslo 3 dostávat 4 x ročně, vždy na počátku měsíců 

leden, duben, červenec a říjen ve výši 2 500 Kč. V případě výběru flexi passů místo 

stravenek zaměstnanec tyto obdrží na počátku ledna a na počátku července vždy 

v hodnotě 5 000 Kč. Při kombinaci flexi passů a stravenek budou stravenky vypláceny 

v měsících leden a duben v hodnotě 2 x 2 500 Kč. Flexi passy budou vypláceny 

na začátku měsíce července v hodnotě 5 000 Kč. 

• Příspěvek na vzdělání bude vyplácen po předložení ze vzdělávacího zařízení. 

• Sickdays mohou být uplatňovány v průběhu celého roku. 

 

4.4 Náklady a přínosy navrhovaných změn 

 

Náklady: 

 

• Zaměstnání pomocné pracovní síly při větším počtu zakázek. 

• Občasný pronájem skladových prostor od 1 000Kč/měsíc. 

• U hodnocení zaměstnanců bude nákladem vynaložený čas nadřízených při hodnocení 

a pohovorech se zaměstnanci. 

• Odměňování bude při plném využití všech poskytovaných výhod všemi zaměstnanci 

činit náklad 6 x 11 000 Kč = 66 000 Kč. 

• Zvýší se administrativní náklady kvůli zaznamenávání jednotlivých odměn. 
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Přínosy: 

 

• Eliminace stresových situací při větším počtu zakázek. 

• Lepší podmínky na pracovišti a z toho vyplývající spokojenost zaměstnanců. 

• Odhalení nedostatků jednotlivých zaměstnanců, včasná reakce na ně a následné 

odstranění. 

• Zvýšení motivace zaměstnanců, jejich chutě do práce a přínos při vykonávané 

činnosti, což se odrazí v celkové zvýšené úspěšnosti podniku. 

• Možnost výběru odměn, které každému zaměstnanci vyhovují. 

• Zvýšení zájmu nových zaměstnanců o setrvání v podniku. 
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ZÁVĚR 

 

Systém hodnocení a odměňování je důležitým prvkem v každé společnosti. Na jeho 

vypracování záleží spokojenost jednotlivých zaměstnanců, ale i atmosféra na pracovišti. 

Vhodně vypracovaný systém motivuje pracovníky k lepším výkonům a tím zlepšuje celkovou 

úspěšnost firmy, avšak tento systém musí být přijatelný pro obě strany, tzn. 

i pro zaměstnavatele. 

 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat stávající systém hodnocení a odměňování 

zaměstnanců ve společnosti AB Control CZ, s.r.o. a navrhnout vhodné doporučení a změny 

v systému. Firma AB Control CZ, s.r.o. patří počtem zaměstnanců mezi menší firmy, proto 

veškeré teoretické poznatky a analýzy byly prováděny s tímto vědomím. Získané poznatky 

byly využity k tvorbě návrhů ke zlepšení pro tento konkrétní podnik. 

 

První část obsahuje teoretické poznatky, které se problematiky motivace, hodnocení a 

odměňování zaměstnanců týkají. Kapitola byla zaměřena na formy a proces hodnocení, 

na druhy mezd a zaměstnanecké výhody. 

 

V praktické části byl po představení firmy analyzován jejich systém hodnocení a odměňování. 

Při analyzování systému byly ve firmě zjištěny tři základní nedostatky. Prvním z nich je 

nespokojenost zaměstnanců s pracovními podmínkami a atmosférou na pracovišti. Druhým je 

neformálnost prováděného hodnocení a z něj vyplývající neschopnost odstranit nedostatky 

v pracovním výkonu zaměstnance. Třetím nedostatkem je odměňování, které při pozměnění 

může zaměstnance více motivovat. 

 

Tyto nedostatky byly rozebrány ve třetí části a byla navržena řešení uvedených problémů. 

Problémy s atmosférou a pracovními podmínkami se po podrobnějším průzkumu ukázaly jako 

poměrně snadno řešitelné díky několika drobným zásahům. Problém s hodnocením se dal řešit 

jen jedním způsobem a to byl návrh formálního hodnocení. Tento byl vytyčen v jednotlivých 

krocích a za pomoci formulářů sestavených pro tento podnik. Dalším problémem byla 

nespokojenost a z toho vyplývající nedostatečná motivace zaměstnanců ze systému 

odměňování. Proto byl systém změněn a to přepracováním jednotlivých výhod do tzv. 
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balíčků, ze kterých si zaměstnanec může jeden vybrat. Tímto způsobem je zaručena 

spokojenost pracovníka s obdrženými výhodami a z toho vyplývající větší motivovanost. 

 

U obou systémů je důležité sledovat trendy na trhu, ale také provádět průzkum spokojenosti 

a požadavků vlastních zaměstnanců. Systémy by se měly pravidelně aktualizovat a tím 

si udržet svou oblibu. Ideální by bylo provést analýzu za jeden nebo dva roky znovu, tím 

zjistit jejich úspěšnost a upravit nedostatky. 
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