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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané 

společnosti. Práce je rozdělena na čtyři části. První část obsahuje teoretické poznatky týkající 

se dané problematiky. V další části je analyzován současný stav společnosti, kde je zahrnuta 

analýza systému hodnocení a odměňování zaměstnanců. Třetí část je věnována 

zaměstnaneckému průzkumu a řízenému rozhovoru s vedoucím výrobního segmentu. 

V poslední části práce jsou návrhy na další rozvoj systému hodnocení a odměňování 

zaměstnanců. 

Abstract 

The diploma thesis deals with the proposal for change to the system of evaluation and 

remuneration of employee in the selected company. The thesis is devided into four parts.The 

first part describes the basic concepts of the theoretical systems of the evaluation and 

remuneration of employee. The next part is analysis the current situation of the company, which 

includes an analysis of the system of evaluation and renumeration of employees. The third part 

is devoted to employee research and a guided interview with the head of the production 

segment. In the last part of this work are proposals for further development of the system of 

evaluation and remuneration of employees. 
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ÚVOD  

Záležitosti personálního řízení lidských zdrojů jsou jedny z nejdůležitějších aspektů 

strategického řízení organizací. V době, kdy je mezi zaměstnavateli všech typů a na všech trzích 

velká konkurence, mohou být správně nastavené systémy řízení lidských zdrojů důležitou 

výhodou každé organizace. Práce se zaměstnanci je klíčovým prvkem v budování organizační 

kultury na všech úrovních řízení a u všech typů zaměstnavatelů. 

Diplomová práce, kterou právě čtete se bude zabývat hodnocením a odměňováním ve vybrané 

společnosti. Tato výrobní společnost dnes podobným způsobem jako většina podobných 

organizací řeší možnosti jak spravedlivě a adekvátně hodnotit a odměňovat své zaměstnance. 

Následujících několik desítek stran se proto bude snažit najít vhodná doporučení a návrhy, jak 

této organizaci pomoci zefektivnit hodnocení a zatraktivnit odměňování pro své zaměstnance. 

Organizace ABC jako součást nadnárodní korporace patří mezi největší zaměstnavatele 

v oblasti strojírenství v brněnském regionu. Cílem organizace zaměstnávající téměř devět set 

zaměstnanců je mít nejenom příznivé hospodářské výsledky, ale i dlouhodobě budovat 

pozitivní obraz zaměstnavatele, jehož jednou z hlavních hodnot je společenská odpovědnost. 

Tato diplomová práce se ve své úvodní části bude zabývat teoretickými východisky 

k problematice hodnocení a odměňování zaměstnanců. Budou zde popsány základní principy 

těchto procesů z pohledu dnešní moderní odborné literatury. 

Nejvíce obsáhlou část práce bude tvořit analýza současného systému hodnocení a odměňování 

zaměstnanců v ABC, která bude primárně zaměřená na skupinu zaměstnanců pracující ve 

výrobě. V rámci této analýzy budou krom samotných procesů v organizaci přítomných popsány 

i další vnitřní a vnější vlivy, ve kterých utváří zaměstnavatel své personální strategie. Na 

analytickou část bude bezprostředně navazovat část výzkumná. Ta bude prostřednictvím metod 

dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru zjišťovat názor zaměstnanců a postoj vedoucího 

největšího výrobního segmentu organizace. 

Vyústěním předcházejících částí práce bude v závěru práce část návrhová, kde bude využito 

poznatků z analýz i z výzkumných metod. Cílem návrhové části bude zpracovat organizaci 

možnosti, jak zlepšit stávající procesy hodnocení a odměňování zaměstnanců. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Tato diplomová práce bude mít několik dílčích cílů a jeden cíl hlavní. V rámci dílčích cílů, 

které budou hlavnímu cíli předcházet se bude jednat o popis teoretických východisek hodnocení 

a odměňování zaměstnanců formou faktické literární rešerše. Dále bude provedena podrobná 

analýza systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců ABC včetně vnitřních a vnějších vlivů 

prostředí, které se na tvorbě těchto systémů přímo nebo nepřímo podílejí. Následovat bude 

dotazníkové šetření na největším výrobní sektoru zaměstnavatele a řízený rozhovor s jeho 

vedoucím. 

Hlavní cílem diplomové práce bude návrh rozvoje systému hodnocení a odměňování 

zaměstnanců v ABC s důrazem na D/ID zaměstnance (zaměstnance ve výrobě). Systém 

hodnocení a odměňování D/ID zaměstnanců v ABC prošel v nedávné době poměrně zásadními 

změnami. Nyní, po necelém roce, je vhodná doba pro první ohlédnutí se za provedenými 

změnami, případně pro korekce, které by posunuly zásadní otázky personálního řízení 

minimálně krok vpřed. 

Metody použité v diplomové práci: 

x Faktografická rešerše – jedná se o výsledek vyhledávání informací, které mají formu 

dokumentografických nebo faktografických záznamů (WIKISOFIA, 2020).  

Metody bude použito pro získání základních informací k dané problematice. 

x Dotazníkové šetření – metoda patří ke způsobům získávání primárních dat pro 

kvantitativní výzkum. Základním principem pro tuto metodu je zadávání otázek 

respondentům (ČICHOVSKÝ, 2011). 

Výsledky dotazování budou sloužit jako jeden z podkladů pro návrhovou část práce. 

x Řízený rozhovor – používá se jako jedna z technik sběru dat v sociálních oblastech 

(ČICHOVSKÝ, 2011). 

Řízený rozhovor bude sloužit jako jeden z podkladů pro návrhovou část práce. 

x Dedukce – je proces, kterým se z obecně platných závěrů a tvrzení dá vyvodit určitý 

logický závěr (SYNEK A KOL., 2007).  

S pomocí dedukce budou učiněny návrhy v návrhové části práce. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Hodnocení a odměňování zaměstnanců je tématem, které řeší malá firma z jižní Moravy, stejně 

tak jako velký nadnárodní koncern z Mnichova. O tom, jak úspěšně motivovat, hodnotit či 

svými podmínkami navnadit příchod nového zaměstnance se dnes přou nejenom odborníci 

z řad akademických pracovníků, ale i manažeři, podnikatelé stejně jako obyčejní zaměstnanci 

na celém světě. Každý člověk z jakékoliv této skupiny má na věc svůj vlastní pohled či názor. 

Někdy je názor podpořen studiem či hlubším poznáním dané problematiky, jindy je však pouze 

směsicí určitých emocí, životních postojů nebo pracovních zkušeností.  

A právě to, že téměř každý člověk byl někdy někým zaměstnán či dokonce sám někoho 

zaměstnával, vzbuzuje u lidí pocit, že problematice rozumí a že právě jejich názor, který je 

opřený o životní, a hlavně právě pracovní zkušenosti, je ten správný. Je to jako s ledním 

hokejem, protože každý, kdo někdy držel hokejku v ruce, přece jasně ví, co a jak se na ledě dělá 

a dělat má. Toto právo na názor je legitimní. Na druhou stranu je však třeba pro opravdové 

pochopení jakékoliv problematiky získat určitou expertízu, která člověku vnese jednak odborný 

vhled do daného problému, ale která ho také může při pochopení všech souvislostí názorově 

utvářet. Nejenom pro tyto důvody bude tato diplomová práce začínat teoretickými východisky 

k problematice hodnocení a odměňování zaměstnanců. 

V následujících řádcích budou popsána teoretická východiska k tématům hodnocení a 

odměňování zaměstnanců v organizacích, která byla při přípravě této diplomové práce použita. 

 

2.1 Hodnocení zaměstnanců 

Mít spokojené a šťastné zaměstnance by mělo být klíčovým zájmem každého zaměstnavatele. 

Aby se zaměstnanci cítili v pracovním procesu dobře, měli by být kvalitně a spravedlivě 

odměněni. To, co by ale mělo předcházet spravedlivému odměňování, je objektivní hodnocení 

zaměstnanců.  

Hodnocení zaměstnanců je velmi důležitá personální činnost, která má zjistit, jak osoba zvládá 

svěřené úkoly pracovního místa, jak vychází se svými kolegy nebo jak se dokáže chovat 

k zákazníkům. Důležitou součástí teorie hodnocení zaměstnanců jsou ale i formy, či způsoby, 

jakými k hodnocení zaměstnanců dochází. Hodnocení zaměstnanců je tedy nezbytnou součástí 

řízení pracovního výkonu (HORVÁTHOVÁ, 2014; KOUBEK, 2015). 
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Zaměstnanecké hodnocení má sloužit nejenom jako podklad k určení mzdy nebo platu 

pracovníka, ale má i řadu jiných, neméně důležitých aspektů. Jeho úlohou je zhodnotit 

zaměstnancův výkon za uplynulé období a určit podklady pro další vhodný profesní či osobní 

rozvoj. Hodnocení zároveň poskytuje zaměstnanci možnost projednat své vlastní zájmy a 

nemusí to být pouze zvýšení mzdy nebo platu. Zaměstnanec může se svým nadřízeným jednat 

o případném povýšení, změně pracovní pozice nebo o některých jiných ambicích, které má. 

Stylem a způsobem hodnocení se také mohou utvářet pozitivní či negativní vztahy mezi 

nadřízeným, tedy zástupcem organizace na vyšší úrovni a jemu podřízeným zaměstnancem. 

Hodnocení zaměstnanců může hodně napovědět o firemní kultuře organizace 

(HORVÁTHOVÁ, 2014; KOUBEK, 2015). 

Hodnocení práce zaměstnance se dá v základu rozdělit na hodnocení formální a hodnocení 

neformální. Neformální hodnocení probíhá většinou průběžně v závislosti na potřebách 

hodnotitele či hodnoceného. U formálního hodnocení bývá pravidlo, že je opřeno o předem 

nadefinovaný proces a hodnotí se vždy v periodických cyklech (HORVÁTHOVÁ, 2014; 

KOUBEK, 2015). 

Pokud chce firma zavést nebo upravit proces hodnocení zaměstnanců, musí si nejprve 

odpovědět na některé fundamentální otázky. Jedny z nejdůležitějších, které v tento moment 

vyvstanou, jsou dále popsány (HORVÁTHOVÁ, 2014; KOUBEK, 2015). 

KDO HODNOTÍ? 

Běžným standardem je, že zaměstnance hodnotí jeho přímý nadřízený, to je základ, který bývá 

ve většině organizací pravidlem. V moderní éře personálního řízení se však používají i jiné, 

více zdrojové zpětné vazby. Zaměstnanci mohou být hodnoceni při týmovém (kolektivním) 

hodnocení nebo třistašedesátistupňovou zpětnou vazbou. Hodnocení třistašedesátistupňové 

zpětné vazby spočívá v tom, že hodnocený je hodnocen různými lidmi podle stejných kritérií 

(pracovní a sociální chování, dovednosti, znalosti apod.). V moderní éře personální 

managementu je rovněž praktikováno sebehodnocení pracovníků, které obvykle bývá na 

dobrovolné bázi (HORVÁTHOVÁ, 2014; KOUBEK, 2015). 
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CO SE HODNOTÍ? 

Formální hodnocení může být zaměřeno buď na výsledky práce zaměstnance nebo na jeho 

sociální a pracovní chování. Schopnosti pracovníka a jeho charakteristické rysy bývají spíše 

doplňkovým kritériem hodnocení. Hodnotící kritéria je třeba brát v kontextu s pracovní pozici 

zaměstnance a s potřebami, které z požadavků na pracovní pozici vyplývají. Hodnotit by se 

měly nejenom dosažené věci z minulosti, ale i předpoklady pracovníka na budoucí uplatnění ve 

firmě a jeho další profesní a osobní rozvoj (KOUBEK, 2015). 

JAK SE HODNOTÍ? 

Další záležitostí, kterou si musíme jasně definovat, v případě že se rozhodneme zaměstnance 

hodnotit (a určitě to dělat nemusíme), je metoda, jakou pro hodnocení pracovníků použijeme. 

Metod se v literatuře objevu poměrně hodně, avšak základní rozdělení se dá shrnout na metody 

srovnávací a na metody nesrovnávací (HORVÁTHOVÁ, 2014; HORVÁTHOVÁ, 2015). 

Srovnávací metody se užívají hlavně pro menší skupiny zaměstnanců, kteří vykonávají stejnou 

nebo obdobnou práci. U metod nesrovnávacích jde o hodnocení jednotlivců, které je většinou 

připravené na základě předem standardizovaných hodnotících kritérií se stanovenou škálou 

možných odpovědí (HORVÁTHOVÁ, 2014; HORVÁTHOVÁ, 2015). 

JAK ČASTO SE HODNOTÍ? 

Z hlediska frekvence hodnocení se rozlišují dva základní přístupy: průběžné hodnocení a 

hodnocení pravidelné. Průběžné hodnocení se provádí nahodile nebo podle momentální 

potřeby. Pravidelné hodnocení bývá dokumentováno pro sledování vývoje zaměstnance, úprav 

mzdy nebo platu či k plánování jeho osobního rozvoje. Pravidelné hodnocení probíhá většinou 

jednou až dvakrát ročně (KOUBEK, 2015). 

JAKÉ CHYBY SE PŘI HODNOCENÍ MOHOU UDĚLAT? 

Při hodnocení zaměstnance může vlivem určité subjektivity či jiných, obtížně 

identifikovatelných faktorů docházet k různým chybám. Klíčovým prvkem při objektivitě 

hodnocení je vždy vedoucí pracovník, přesto můžou hrát roli i jiné okolnosti jako špatný výběr 

hodnocených kritérií, síla jejich vah apod. Chybou v hodnocení může být přílišná shovívavost 

k hodnocenému stejně jako přílišná přísnost. Chybou, ke které v praxi často dochází, je i 

tendence k hodnocení pracovníků hodnotami ze středu stupnice, kdy všichni nebo většina 
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pracovníků jsou zařazeni tzv. do průměru tak, aby nikdo nevyčníval (HORVÁTHOVÁ, 2014; 

KOUBEK, 2015). 

K vyhnutí se chybám při hodnocení pracovníků by měl být hodnotící systém co nejvíce 

propracovaný a vybraná kritéria hodnocení by měla odpovídat povaze hodnocené pracovní 

pozici (KOUBEK, 2015). 

 

2.2 Zpětná vazba 

Udělování zpětné vazby v organizaci by nemělo být součástí pouze hodnocení zaměstnance při 

ročním „zúčtovacím“ pohovoru s nadřízeným. Zpětná vazba neboli feedback by měla být 

přítomna v každé úspěšné a učící se moderní organizaci. Účinná zpětná vazba by měla být 

nejenom v pravidelných časových intervalech, ale měla by být i mnohostranná, tedy dostávána 

od více lidí a z více stran. Účinná zpětná vazba by měla odrážet tyto tři základní podmínky: 

x Základem zpětné vazby by měla být nezabarvená informace, která nebude chování 

hodnotit a ani si ho nebude nijak interpretovat. 

x Mělo by být popsáno skutečné chování dotyčného, nikoliv jeho vlastnosti nebo 

charakteristiky. Ať už je účel zpětné vazby pozitivní nebo negativní, měla by být 

základem zpětné vazby jen a pouze čistá informace o konkrétním chování. 

x V popisu chování by měly zaznít konkrétní věcné, přesné a stručné informace, nikoliv 

zobecňující tvrzení (HRONÍK, 2006). 

Lze rozlišovat zpětnou vazbu od druhých a zpětnou vazbu poskytnutou sobě. Zpětná vazba od 

druhých je jedním z pilířů hodnocení. Zpětná vazba poskytnutá sobě bývá součástí například 

360° zpětné vazby jako metoda posilující schopnosti sebeřízení (HRONÍK, 2006). 

 

2.3 Metody hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců lze rozdělit na hodnocení formální a hodnocení neformální. U 

neformálního hodnocení se další členění většinou neuvádí. Neformálním hodnocením, které je 

svým významem neméně důležité, se rozumí nahodilé a neplánované hodnocení zaměstnance 

(HRONÍK, 2006). 
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Metody formálního hodnocení zaměstnanců bývají v literatuře členěny na metody klasické a 

metody doprovodné. Mezi základní metody jsou řazeny takové metody, které mají obecný 

charakter. Je to například Motivačně-hodnotící pohovor nebo Řízení pomocí cílů (MBO) 

(HRONÍK, 2006). 

2.3.1 Motivačně hodnotící pohovor 

Tato metoda se většinou skládá ze dvou základních částí, a to ze sebehodnocení a z hodnocení 

nadřízeným manažerem. V první části pracovník hodnotí svůj výkon v předešlém období a 

poskytuje názor o svých dalších profesních představách v organizaci. Ve druhé části je 

zaměstnanec hodnocen nadřízeným, na což navazuje motivačně-hodnotící pohovor. 

Motivačně-hodnotící pohovor bývá součástí naprosté většiny formálního hodnocení ve většině 

organizací (HRONÍK, 2006). 

2.3.2 Hodnocení podle cílů 

Metoda hodnocení podle cílů, známá také pod zkratkou MBO (Management by Objectives) je 

metodou, která se orientuje na budoucí výsledky hodnoceného. Metoda je většinou využívána 

pro hodnocení manažerů a specialistů. Pilíře metody jsou: 

x Stanovení cílů s přídomkem SMART, tedy specifických, měřitelných, akceptovatelných, 

realistických a s pevně daným termínem určení. 

x Zajištění akčního plánu pro splnění potřebných SMART cílů. 

x Sebeřízení – bez dostatečně motivace pracovníka nelze v požadovaném čase a kvalitě 

úkoly plnit. 

x Průběžná a pravidelná kontrola stanovených cílů (KOUBEK 2015; HRONÍK 2006). 

Metodu vnesl do managementu P. Drucker a její nejlepší období bylo v 70. a 80. letech 

minulého století. Nevýhodou metody může být její určitá administrativní náročnost. Rovněž je 

metodě vytýkáno přílišné se zaměření na výkon, opomíjející tak jiné důležité aspekty práce, 

jako jsou například etika jednání nebo spolupráce (KOUBEK 2015; HRONÍK 2006). 
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2.3.3 Hodnocení na základě plnění norem 

Tato metoda se využívá u výrobních firem pro měření výkonnosti výrobních dělníků. Základem 

metody je stanovení normy práce. Norma se většinou stanovuje na základě časové studie práce, 

kterou vykonává průměrný dělník. Výhodou je, že posuzovaný výkon pracovníka lze srovnávat 

pomocí objektivních měřítek. Mezi nevýhody patří subjektivní ocenění vykonávané práce a 

rozdíly mezi jednotlivými pracovními kategoriemi z toho vyplývající (KOUBEK, 2015). 

Doplňkové metody slouží jako určitý doprovod k základním metodám hodnocení zaměstnanců 

(KOUBEK, 2015). 

2.3.4 Assessment Centre (AC) a Development Centre (DC) 

„Metody AC a DC jsou považovány za nejvalidnější metody ve své předpovědi. AC se používají 

při výběru, DC jako zdroj poznatků při koncipování skupinového i individuálního rozvoje. Mezi 

nejrozšířenější metody využívané v rámci AC a DC patří skupinové modelové situace, 

individuální situace a psychodiagnostika. Velmi důležité je vytvoření matice modelových situací 

a kompetencí. Tato matice představuje „srdce“ celého AC či DC“ (HRONÍK, 2006, str. 63). 

2.3.5 Třistašedesátistupňová zpětná vazba 

Toto hodnocení patří mezi relativně nové způsoby řízení pracovního výkonu. Metoda obyčejně 

probíhá v několik fázích. Příslušný pracovník je nejprve hodnocen určitou klasifikací nebo 

bodováním, které se týká různých stránek pracovního výkonu. Hodnotitelé jsou nejbližší lidé, 

se kterými konkrétní pracovník spolupracuje. Zpravidla jde o nadřízeného, kolegy, podřízené, 

případně další externí spolupracovníky. Součásti 360° zpětné vazby může být i sebehodnocení, 

kdy se pracovník hodnotí podle stejných kritérií, jakými je hodnocen. Další částí této metody 

je vyhodnocení výsledků, po kterém následuje sdělení výsledků zaměstnanci. Hodnocení někdy 

pokračuje i hromadným setkáním s hodnoceným za účasti jeho hodnotitelů, kde se jednotlivé 

výsledky hodnocení společně probírají a diskutují. Tato metoda může sloužit jako dobrá zpětná 

vazba a vzájemné si vyjasnění některých aspektů chování zaměstnance v pracovním procesu. 

Hodnocení pomocí 360° zpětné vazby lze dobře uplatnit u manažerů na středních a vyšších 

stupních řízení (ARMSTRONG, 2002). 
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2.4 Kompetence a kompetenční model 

Zařazování kompetenčních modelů mezi nástroje hodnocení pracovníků patří k novějším 

přístupům řízení lidských zdrojů. Pojem kompetence se používá pro pravomoc či oprávnění 

jednotlivce činit nějaké rozhodnutí či vykonávat určitou činnost. Úlohou kompetenčního 

modelu je určit, jak rozpoznat a popsat požadavky na jednotlivé pracovní pozice a jak na tyto 

pozice vybrat vhodné pracovníky. V neposlední řadě má kompetenční model pomoci odhalit 

jak hvězdy, které přesahují kompetence pracovní pozice, tak slabé pracovníky, u kterých by 

bylo vhodné zvážit změnu vykonávané pracovní činnosti (HORVÁTHOVÁ, 2016). 

2.4.1 Kompetence 

Kompetence je možno členit z mnoha úhlů pohledu. Každá organizace využívající kompetenční 

modely si výběr kompetencí pro jednotlivé pracovní pozice většinou ponechává ve své režii. 

Kompetence mohou být členěny podle typu práce na: 

x Manažerské kompetence – kompetence vedoucích pracovníků by měly obsahovat jak 

měkké, tak tvrdé dovednosti. 

x Interpersonální kompetence – je využíváno v hojné míře měkkých dovedností, například 

u pracovníků personálního oddělení. 

x Technické kompetence – dovednosti potřebné u odborných pozic, jako například 

manuální zručnost či schopnost programování (HORVÁTHOVÁ, 2016). 

2.4.3 Klíčové kompetence 

Pokud se chce organizace pozitivně odlišovat od svých konkurentů, měla by si v rámci 

kompetenčního modelu určit, jaké kompetence jsou pro ni ke splnění jejich cílů klíčové. 

Klíčové kompetence organizace jsou nezbytně nutné pro všechny zaměstnance organizace. 

Klíčové kompetence lze strukturovat do následujících kategorií: 

x Kompetence sociální – jedná se o schopnosti jako: pracovat v týmu, vhodně 

komunikovat, zvládat vypjaté situace apod. Těmito kompetencemi pracovník přispívá 

k dobré atmosféře v celé organizaci. 

x Kompetence ve vztahu k vlastní osobě – je to určitý způsob nakládání s vlastním 

sebeřízením a svou vlastní vnitřní motivací. „Nikdo nemůže člověka donutit, aby se 

změnil. Každý z nás střeží bránu ke změnám, kterou lze otevřít pouze zevnitř. Bránu ke 

změnám jiného člověka proto nemůžeme otevřít – ani přesvědčováním, ani s pomocí 
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emocí“ (COVEY, 2012, str. 59). Tato kompetence vypovídá o možnostech dotyčného se 

rozvíjet a o jeho předpokladech posouvat se dál po hierarchickém žebříčku organizace. 

x Kompetence v oblasti metod – jde o schopnosti uplatňovat odborné znalosti, které firmě 

mohou pomoci například při vývoji nových produktů a služeb. Jedná se o určitou formu 

odborné excelence (HORVÁTHOVÁ, 2016). 

 

2.4.2 Kompetenční modely 

„Personální řízení zaměřené na schopnosti (kompetence) má umožnit organizaci získávat, řídit, 

rozvíjet a odměňovat lidi, kteří mají požadované schopnosti maximalizovat svůj příspěvek 

k dosažení jejich cílů“ (ARMSTRONG, 1999, str. 163). A právě řízením kompetencí se 

zabývají kompetenční modely.  

Kompetenční modely jsou soustavy kompetencí, které zahrnují konkrétní kombinace znalostí a 

dovedností, které jsou potřebné k vykonávání určité pracovní pozice. Tyto soustavy kompetencí 

pomáhají organizacím v řadě aspektů personálního řízení. Jejich největší význam bývá při 

hodnocení zaměstnanců a plánu jejich dalšího profesního rozvoje. Mohou se využívat také při 

výchově rezerv na manažerské pozice nebo při výběru nových pracovníků. Kompetenční 

modely bývají základnou pro určení výše mzdy nebo platu pracovníka (HORVÁTHOVÁ, 

2016; ARMSTRONG, 1999). 

Kompetenční modely mohou být společné pro velkou skupiny zaměstnanců, stejně jako může 

být pro každou pracovní pozici specifický kompetenční model. Každý kompetenční model by 

však měl splňovat určitá kritéria pro to, aby byl funkční a v praxi plně použitelný. Funkční 

kompetenční model by měl naplňovat tyto charakteristiky: 

x Propojitelnost: kompetenční model by měl mít širší souvislost a návaznost nejen na 

systém odměňování, ale měl by být v souladu s fundamentálními strategiemi organizace, 

a to nejenom těmi personálními. 

x Uživatelská přívětivost: pro vedoucí pracovníky, tedy hlavní uživatele kompetenčního 

modelu by měl splňovat požadavek na určitou uživatelskou nenáročnost. Důležitým 

parametrem kompetenčních modelů je charakteristika a trefnost kompetencí a také jejich 

počet. Literatura uvádí jako maximální počet hranici dvanácti kompetencí. 

x Jednotnost: formát kompetenčního modelu by měl být shodný pro celou organizaci. 
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x Využitelnost: potenciál kompetenčního modelu není jenom a pouze o ohodnocení 

zaměstnance, ale může splňovat řadu dalších procesů personálního řízení, jako jsou 

vzdělávací aktivity a činnosti podporující rozvoj zaměstnanců. 

x Aktuálnost/sdílnost: Kompetenční model by měl fungovat jako nikdy nedopsaná kniha. 

V prostředí neustálých změn požadavků na jednotlivé profese, pracovní pozice a tržní 

změny cen práce není možné jakýkoliv kompetenční model nechat funkčně delší časovou 

dobu bez jediné změny. Zároveň by ke kompetenčnímu modelu měly říci své připomínky 

všechny úrovně řízení v organizaci přítomné tak, aby nezapadl žádný dobrý nápad pro 

utvoření fungujícího a objektivního kompetenčního modelu (HORVÁTHOVÁ, 2016). 

 

2.5 Odměňování zaměstnanců 

Vzhledem k situacím na trhu práce ve většině vyspělých zemích, jsou vhodně sestavené 

odměny pro zaměstnance klíčem k úspěchu nejen při udržení a motivování zaměstnanců, ale 

hlavně k jejich náboru. Dávno už neplatí, že odměna pro zaměstnance je pouze peněžní úplata, 

kterou dotyčný dostane na konci měsíce za odvedenou práci. Odměna je souhrn finančních i 

nefinančních výhod různých forem, které pro zaměstnance vyplývají za služby, které pro 

podnik odvádí (ARMSTRONG, 2009; BARTÁK, 2011). 

Odměňování je možno chápat ze dvou rovin, z roviny zaměstnance a z roviny zaměstnavatele. 

Pro zaměstnavatele představuje systém odměňování nástroj řízení lidských zdrojů. Pro 

zaměstnance je odměna mzda nebo plat, ale také jiné finanční a nefinanční výhody plynoucí 

z pracovněprávního vztahu vůči zaměstnavateli (ARMSTRONG, 2009; BARTÁK, 2011). 

Každý pracovník chodí do práce z trochu jiného důvodu, s jinými motivačními předpoklady. 

Pokud chce firma dosáhnout spokojených zaměstnanců, měla by usilovat o stimulaci a motivaci 

pracovníků, která povede k dosažení žádoucí produktivity práce a významně přispěje 

k zaměstnanecké spokojenosti a k upevňování vztahů na pracovišti (ARMSTRONG, 2009; 

BARTÁK, 2011). 

Mimo základní funkci, tedy kompenzaci za odvedenou práci, plní odměňování i řadu dalších, 

dílčích cílů: 

x získat v plánovaném počtu, čase a kvalitě nové pracovníky, 

x stabilizovat klíčové pracovníky, které podnik potřebuje, 
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x omezit fluktuaci pracovníků, 

x motivovat výši odměny pracovníků nejen za dosažené výsledky, ale i za jejich znalosti, 

zkušenosti a schopnosti, loajalitu, sounáležitost s firmou, 

x přispívat k zainteresovanosti pracovníků na zlepšování kvalifikace a schopností, 

x zabezpečovat pracovníkům uspokojování jejich potřeb, stabilitu a perspektivu, 

x z hlediska uspokojování vyšších potřeb dává zaměstnancům možnost seberealizace 

v práci, která je uspokojuje, má jistou společenskou prestiž a dosahují v ní uznání, 

x celkově pak přispět k optimalizaci nákladů práce a zároveň ke zlepšování 

konkurenceschopnosti organizace zkvalitňováním jejich zaměstnanců (BARTÁK, 2011, 

str. 83). 

Systém odměňování se skládá z několika vzájemně se doplňující peněžních a nepeněžních 

odměn. Systém odměny pro jednotlivé pracovníky je určován dle jejich přínosu, schopností a 

dle síly tržní práce jejich pracovní pozice. Efektivní systém odměňování zaměstnanců by měl 

utvářet a zabezpečovat vhodné typy a úrovně mezd a platů, zaměstnaneckých benefitů či jiných 

forem odměn. Systém odměňování se skládá z peněžních odměn (pevné a pohyblivé mzdy a 

platu) a zaměstnaneckých výhod, které v úhrnu tvoří celkovou odměnu. Systém rovněž 

zahrnuje nepeněžní odměny jako je uznání, ocenění či úspěch a v mnoha případech zahrnuje 

rovněž procesy řízení pracovního výkonu (ARMSTRONG, 2002). 

V dnešní tržní ekonomice platí, že u většiny zaměstnanců a jejich pracovních pozic je hlavní a 

základní odměnou mzda nebo plat, který je pevně dán, případně ukotven v návaznosti na 

odvedenou práci. Český zákoník práce hovoří o mzdě a platu následovně: „Za vykonanou práci 

přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody za podmínek stanovených tímto 

zákonem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Mzda je peněžité plnění 

a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za 

práci, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak. Mzda a plat se poskytují podle složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní 

výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty 

přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody“ 

(ZÁKONÍK PRÁCE, § 109). 

Přestože stát udává právní rámec nejen pro poskytování platu, ale také mzdových forem, je 

tento akt plně v pravomoci konkrétního podnikatelského subjektu. Forma mzdy může být 
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zakotvena například v kolektivní smlouvě po dohodě s odborovou organizací či ve vnitřním 

mzdovém předpisu (ARMSTRONG, 2009; BARTÁK, 2011). 

2.5.1 Složky systému odměňování 

Systém odměňování se skládá ze dvou základních složek, a to z peněžních odměn a z odměn 

nepeněžních viz obrázek č. 1. 

Peněžní 

odměny 

Základní 

peněžní odměna 
 

Celkový 

výdělek 

 

Nepeněžní 

odměny 

Uznání  

Celková 

odměna 

Proměnlivá 

peněžní odměna 
 + 

Příležitost 

k rozvoji 

dovedností  

Podíly na 

vlastnictví 

Příležitost 

ke kariéře 

Zaměstnanecké 

výhody 
  

Kvalita 

pracovního 

života 

 

Obrázek 1: Složky celkové odměny (Zdroj: Vlastní zpracování dle ARMSTRONG, 2002, str. 564) 

 

PENĚŽNÍ ODMĚNY 

Základem peněžní odměny je pevný plat nebo mzda, která je tvořena tarifem (sazbou) za 

vykonanou práci nebo za určité pracovní místo. Pro pracovníky na dělnických pozicích může 

být tarif převeden na hodinovou sazbu. Základní mzda nebo plat může být organizací upravován 

tak, aby reagoval na zvýšení životních nákladů či tržních sazeb (ARMSTRONG, 2002). 

DOPLŇKOVÉ PENĚŽNÍ ODMĚNY 

Mezi peněžní odměny lze řadit i různé formy doplňkových odměn, jsou to například: 

x Osobní ohodnocení: určuje se jako procentuální vyjádření ze mzdy a platu jako 

maximální pevná částka, kterou může zaměstnanec za předem stanovených podmínek 

obdržet. 

x Prémie: vyplácí se například u příležitostí pracovních nebo životních výročí. 
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x Provize: jedná se o jednoduchou a vysoce pobídkovou formu mzdy nebo platu, která se 

hojně využívá u obchodníků a může být určena například procentuálním podílem na zisku 

či obratu. 

x Bonus: bývá udělován při dosažení určitých měřitelných výsledků, které jsou zadány 

managementem organizace. 

x Odměny: mohou být jednorázové či mimořádné a vyplácejí se s cílem ocenit 

nadstandardní pracovní výkon. 

x Příplatky: příplatky mohou být povinné, vyžadované zákonnou normou nebo nepovinné, 

tedy takové, které organizace poskytuje na základě dobrovolnosti či po dohodě 

s odborovou organizací. K povinným příplatkům patří například příplatek za práci 

přesčas či příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Nepovinné příplatky 

mohou být například příspěvek na ubytování či na dopravu do místa zaměstnání. 

x Zaměstnanecké výhody: jsou známé také jako nepřímé odměny. Jde o takové prvky 

odměn, které jsou poskytovány navíc k různým formám platů a mezd a jejich výplata 

nebývá podmíněna výkonem, ale pouze pracovní smlouvou. V Evropě se zaměstnanecké 

výhody člení do tří skupin: 

a) výhody sociální povahy – jedná se o důchody poskytované organizací, příspěvky 

na penzijní či jiná pojištění, půjčky apod., 

b) výhody, které se vztahují k práci – zde jde například o zajištění stravování, slevy 

na produkty organizace či různá vzdělávání hrazená zaměstnavatelem, 

c) výhody spojené s postavením v organizaci – do této kategorie mohou spadat 

firemní dotované telefony, luxusní podnikové automobily pro vedoucí 

pracovníky, zajištění bezplatného bydlení apod. (ARMSTRONG, 2002; 

DVOŘÁKOVÁ A KOL., 2012; KOUBEK, 2009). 

NEPENĚŽNÍ ODMĚNY 

„Nepeněžní odměny jsou jakékoliv odměny, které se zaměřují na potřeby lidí a týkají se dosažení 

určitého stupně výsledků, uznání, odpovědnosti, vlivu a osobního růstu“ (ARMTRONG, 2002, 

str. 555). Řada moderních organizací má dnes pro vzdělávání a karierní růst zaměstnanců 

postavené celé procesy. Takové formy odměn mohou často znamenat pro mladé absolventy 

škol velkou motivaci k tomu, aby něco dokázali (ARMTRONG, 2002). 

 Je zřejmé, že paleta nejrůznějších zaměstnaneckých odměn může být velmi široká. Záleží vždy 

na konkrétním zaměstnavateli, jestli a případně v jakých formách se tyto odměny rozhodne 
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v rámci svého podniku uplatnit. Některé organizace si cíleně zjišťují, o které tyto formy 

nadstandardního odměňování mají jejich zaměstnanci zájem, jiné naopak těmto zjištěním 

přílišnou pozornost nevěnují. U řady zaměstnavatelů hrají důležitou roli i odborové organizace, 

které jsou jakýmsi ztotožněním hlasu lidu. Tyto odborové organizace pak za většinový názor 

zaměstnanců vyjednávají a snaží se vedení podniku přesvědčit k poskytování nejrůznějších 

forem nepovinných zaměstnaneckých odměn. I v soukromém sektoru dnes bývá standardem 

pět týdnů placené dovolené, penzijní připojištění či dotovaná strava. Ředitel jednoho velkého 

výrobního závodu v Brně v době svého ředitelování jednou prohlásil: „Když nám zasloužilý 

zaměstnanec řekne, že chce maďarštinu, je pro něj důležitá, tak dostane maďarštinu, ačkoli ji 

firma nepotřebuje“ (BRAND BAKERS, 2020). I tímto způsobem dnes někteří zaměstnavatelé 

přistupují k odměňování pro své nejlepší pracovníky (ARMTRONG, 2002). 

Strategie odměňování zaměstnanců je jednou z nejdůležitějších součástí jak strategického 

řízení, tak i samotného řízení lidských zdrojů. Při stále rostoucí konkurenci podniků napříč 

odvětvími bude získávání zaměstnanců přes atraktivní odměňování jazýčkem na vahách pro 

celkový rozvoj a úspěch každé organizace (ARMTRONG, 2002). 

2.5.2 Cíle odměňování 

Odměňování má, jak bylo výše popsáno, řadu různých podob a můžeme ho dělit na několik 

základních skupin. Aby bylo odměňování zaměstnanců maximálně efektivní pro obě strany, 

mělo by splňovat určitá kritéria (cíle). Cíle řízení odměňování jsou: 

x odměňovat lidi podle hodnoty, kterou vytvářejí, 

x propojovat postupy v odměňování s cíli podniku a podnikání i a hodnotami a potřebami 

pracovníků, 

x odměňovat správné věci, aby bylo jasné, co je důležité z hlediska chování a výsledků, 

x pomáhat získávat a udržovat si potřebné vysoce kvalitní pracovníky, 

x motivovat lidi a získávat jejich oddanost a angažovanost, 

x vytvářet kulturu vysokého výkonu (ARMSTRONG, 2009, str. 20). 

K tomu, aby bylo možno těchto cílů dosáhnout, je potřeba vytvořit systém hodnocení práce, 

který bude později udržován na úrovni, která odpovídá nejmodernějším požadavkům jak 

zaměstnanců, tak i zaměstnavatele (ARMSTRONG, 2009). 
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2.5.3 Vnitřní vlivy na odměňování zaměstnanců 

Zásadní vliv na strukturu odměn je odvětví, ve kterém firma podniká. Rozdílnou strukturu 

systému odměňování budeme spatřovat u firem výrobních a u firem obchodních. Povaha 

nabízeného produktu či služby stejně jako charakteristika procesů a technologií organizace 

určuje první základní rámec pro vytvoření palety zaměstnaneckých odměn. Z povahy 

podnikatelského oboru rovněž vychází i typ zaměstnávaných lidí a podniková strategie. Oba 

tyto aspekty patří mezi další důležité vnitřní vlivy pro určení způsobů odměňování zaměstnanců 

(ARMSTRONG, 2009). 

Velmi důležitá je vnitřní podniková kultura zaměstnavatele, která má co do činění s historií 

organizace, jejím aktuálním postavením v rámci společnosti a s jejími dalšími cíli do budoucna. 

„Podnikovou kulturu či kulturu organizace tvoří sdílené hodnoty, normy, postoje a domněnky, 

které ovlivňují způsob jednání lidí a způsob dělání věcí“ (ARMSTRONG, 2009, str. 33). 

2.5.4 Vnější vlivy na odměňování zaměstnanců 

K vnějším vlivům při utváření zaměstnaneckých odměn podniků patří takové vlivy, které 

zaměstnavatel může jen stěží ovlivnit. K nejdůležitějším faktorům patří tržní mzdové sazby, 

regionální nezaměstnanost nebo podíl lidí pracujících v daném odvětví konkrétního regionu 

(ARMSTRONG, 2009). 

„Vnější prostředí má velký vliv na mzdové sazby a revize a úpravy mezd a platů v organizacích. 

Organizace musejí brát v úvahu úrovně a pohyby tržních nebo běžných sazeb, chtějí-li, aby byla 

jejich peněžní odměna konkurenceschopná“ (ARMSTRONG, 2009, str. 38). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V analytické části bude nejprve představena charakteristika organizace, aby bylo zřejmé, jakým 

typem zaměstnavatele se bude diplomová práce zabývat. Budou zde analyzovány současné 

systémy hodnocení a odměňování zaměstnanců včetně vlivů, které na ně působí. U hodnocení 

a odměňování zaměstnanců budou popisovány způsoby procesů zvlášť pro D/ID zaměstnance 

a zvlášť pro SE zaměstnance (THP pracovníky), kde se procesy v některých aspektech poněkud 

liší. Vzhledem k celkovým cílům práce bude dáván při analýzách hodnocení a odměňování 

důraz na zaměstnance působící ve výrobě (D/ID).  

 

3.1 Charakteristika společnosti 
ABC je výrobní závod, se sídlem v Jihomoravském kraji. Organizace ABC je součástí 

mezinárodního koncernu, který zaměstnává tisíce lidí po celém světě. ABC má v rámci České 

republiky výrobní závod již od poloviny devadesátých let, jedná se tedy o zaběhnutou a stálou 

výrobu. Výrobní podnik zažívá od začátku svého působení růst co do velikosti a počtu 

zaměstnanců. Z původních zhruba dvou set jich je dnes u tohoto zaměstnavetele zaměstnáno 

přibližně devět set. 

ABC je držitelem několika certifikací, které firmu opravňují vyrábět produkty. Mezi 

nejdůležitější patří: 

x DIN EN ISO 9001: certifikace systému managementu kvality. 

x DIN EN ISO 14001: certifikace environmentálního managementu. 

x DIN EN ISO 50001: certifikace systému pro požadavky na vytváření, zavádění, 

udržování a zlepšování managementu hospodaření s energií. 

 

3.1.1 Zaměstnanci společnosti 

Organizace měla k 1. 1. 2020 899 zaměstnanců. Zaměstnanci jsou rozdělení na tři základní 

skupiny: 

x SE – salaried employees Jedná se o THP pracovníky, kteří zastávají pozice jako 

technolog, asistentka či vedoucí výrobního úseku. 

x D – direct employees Přímé dělnické pozice ve výrobě, jako je svářeč, brusič nebo 

operátor CNC strojů. 
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x ID – indirect employees Pracovní místa ve výrobě, které nemají charakter dělnické 

pozice. Je to například mistr výroby, svařovací dozor nebo auditor kvality (ABC, 2020). 

 

 
Tabulka 1: Počet zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování dle ABC, 2020) 

Kategorie Zastoupení mužů Zastoupení žen Celkem 

D 402 43 445 
ID 202 39 241 
SE 150 63 213 

 

 

Graf 1: Počet zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování dle ABC, 2020) 

 

Z tabulky č. 1 je patrné, že převážná část zaměstnanců pracuje ve výrobě. Z celkového počtu 

899 zaměstnanců je ve výrobních prostorách pravidelně přítomno 686 z nich.  
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Výrobní organizace ABC prochází v poslední letech značným růstem. To se projevuje mimo 

jiné i tím, že poptává stále nové zaměstnance. V kombinaci se zaměstnaneckou fluktuací, které 

se v době ekonomické konjunktury a s tím spojené přezaměstnanosti nevyhne žádný 

zaměstnavatel v oblasti výroby není téměř třetina všech zaměstnanců aktuálně zaměstnána déle 

než dva roky. 

 

Tabulka 2: Seniorita zaměstnanců ABC (Zdroj: Vlastní zpracování dle ABC, 2020) 

Kategorie 0 až 2 roky 2 až 5 let 5 až 10 let Nad 10 let 

D/ID 226 230 145 85 

SE 60 64 68 21 

 

 

Graf 2: Seniorita zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování dle ABC, 2020) 
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Výroba v ABC je poměrně složitým výrobním procesem a skýtá řadu dílčích technologických 

procesů. Pro jejich lepší organizaci jsou procesy rozděleny na jednotlivé výrobní segmenty viz 

tabulka č. 3. Největším výrobním segmentem je Výrobní segment I. 

 

Tabulka 3: D a ID zaměstnanci ABC dle výrobních segmentů                                                                  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle ABC, 2020) 

D & ID zaměstnanci Muži Ženy Celkem 

Výrobní segment I 196 9 205 

Výrobní segment II 10 2 12 

Výrobní segment III 67 3 70 

Výrobní segment IV 28 4 32 

Výrobní segment V 59 9 68 

Výrobní segment VI 75 20 95 

Výrobní segměnt VII 28 1 29 

Kvalita 35 6 41 

Sklad, Expedice 60 18 78 

Výrobní režie 36 4 40 

Ostatní 15 1 16 

 

Graf 3: D, ID zaměstnanci (Zdroj: Vlastní zpracování dle ABC, 2020) 
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Mezi THP pracovníky je největší zastoupení pracovníků, kteří se zabývají technickou podporou 

výroby (61 zaměstnanců, viz tabulka č. 4), převážně se jedná o pracovní pozici Technolog. Jako 

vedení společnosti jsou dle střediska a rozdělení HR pouze ředitel a asistentka vedení 

společnosti, nemá to však nic společného s organizační strukturou. 

 

Tabulka 4: SE zaměstnanci ABC dle nákladových středisek                                                                     
(Zdroj: Vlastní zpracování dle ABC, 2020) 

SE zaměstnanci Muži Ženy Celkem 

Vedení společnosti 1 1 2 

Kvalita 12 2 14 

TPV 54 7 61 

Výrobní režie 23 11 34 

Nákup  7 17 24 

Sklad, Expedice, Logistika 16 10 26 

SQA 8 6 14 

HR 6 7 13 

Finance a Controlling 3 2 5 

Konstrukce 20 0 20 

 

Graf 4: SE zaměstnanci (Zdroj: Vlastní zpracování dle ABC, 2020) 
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Ze spojnicového grafu č. 5 je jasně patrný trend nárůstu počtu zaměstnanců v ABC za uplynulé 

roky (v době psaní diplomové práce nejsou k dispozici oficiální data za rok 2019). Nárůst počtu 
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zaměstnanců souvisí se zvyšováním objemu výroby a s insourcingem některých technologií. 

K 1. 1. 2020 bylo v ABC 899 zaměstnanců. 
 

Graf 5: Trend zaměstnanců (Vlastní zpracování dle ABC, 2020) 

 
 

VÝVOJ MZDOVÝCH NÁKLADŮ 

Mzdové náklady na zaměstnance rostou ruku v ruce s jejich počtem. Od roku 2014 do roku 

2018 se zvýšily mzdové náklady o více jak 73 % (v době psaní diplomové práce nejsou 

k dispozici oficiální data za rok 2019). Celkový přehled mzdových i osobních nákladů včetně 

přepočtu na jednoho zaměstnance udává tabulka č. 5. 

 

Tabulka 5: Mzdové a osobní náklady ABC                                                                                                  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 2019) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Průměrný počet zaměstnanců 519 532 655 770 820 

Celkové osobní náklady 

zaměstnavatele 

292 498 

tis. Kč 

301 498 

tis. Kč 

386 670 

tis. Kč 

465 776 

tis. Kč 

519 657 

tis. Kč 

Celkové mzdové náklady 

zaměstnavatele 

218 465 

tis. Kč 

222 279 

tis. Kč 

285 297 

tis. Kč 

343 280 

tis. Kč 

378 957 

tis. Kč 

Průměrné osobní náklady na 

zaměstnance za jeden měsíc 
46 965 Kč 47 227 Kč 49 195 Kč 50 409 Kč 52 811 Kč 

Průměrné mzdové náklady na 

zaměstnance za jeden měsíc 
35 078 Kč 34 818 Kč 36 297 Kč 37 152 Kč 38 512 Kč 

519 532

655

770
820
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Po
če
t z
am

ěs
tn
an
ců

Rok
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Z předcházející tabulky jsou vidět zvyšující se průměrné osobní náklady na zaměstnance ve 

sledovaném období. 

V následujícím grafu č. 6 je zobrazen podíl osobních nákladů na celkových nákladech 

organizace. Z uvedených dat je zřejmé, že proporcionální poměr mezi těmito dvěma hodnotami 

se v průběhu let příliš neměnil. Největší podíl osobních nákladů byl v roce 2016, kdy osobní 

náklady dosahovaly 14,95 % z celkových nákladů společnosti. Nejmenší podíl osobních 

nákladů byl naopak v roce 2014, kdy dosahovaly hodnoty 13,83 %. 

 

 
Graf 6: Podíl osobních nákladů na celkových nákladech                                                                          

(Zdroj: Vlastní zpracování dle OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 2019) 

 
 

PRACOVNÍ DOBA 

Pracovní doba je v ABC stanovená pro všechny zaměstnance na 37,5 hodiny týdně. SE 

zaměstnanci mají pružnou pracovní dobu, zaměstnanci v kategorii D a ID jsou zařazeni do 

některého ze směnných režimů (ABC, 2019). 

Pro pracovníky ve výrobě existují v organizaci v závislosti na výrobním segmentu různé druhy 

směnných režimů. Patří sem klasický jednosměnný, dvousměnný a třísměnný provoz. Na 

vybraný úsecích je zaveden dokonce provoz nepřetržitý (ABC, 2019). 
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3.1.3 Organizační struktura 

Výrobní závod ABC je v současné době řízen organizační strukturou, která se nejvíce podobá 

funkcionální struktuře, kdy je na jedné úrovni několik vedoucích pracovníků, kteří jsou nuceni 

spolupracovat a táhnout za jeden provaz. Výroba momentálně nemá svého manažera. Roli 

převzal ředitel závodu a nejedná se o prozatímní řešení. ABC má aktuálně pět úrovní řízení. 

Směnoví mistři jsou přímo podřízení vedoucímu daného segmentu, přestože je mezi nimi dle 

oficiální struktury jedna úroveň řízení v podobě supervizora výroby. Ten má za úkol spíše 

vedení projektů a podporu (zástup) segmentového vedoucího v jeho nepřítomnosti (ABC, 

2020). 

 

Obrázek 2: Organizační struktura (Zdroj: Vlastní zpracování dle ABC, 2020) 

 

3.1.2 Hospodaření společnosti 
V následující podkapitole budou uvedeny základní údaje o hospodaření společnosti. Vzhledem 

k tomu, že v době psaní diplomové práce není zveřejněná výroční zpráva za rok 2019, bude 

práce vycházet z předchozího účetního období, respektive se srovnáním z let minulých. 

Základní údaje o hospodaření ABC za rok 2018: 

x Celkové tržby společnosti: 3 665 277 tis. Kč. 

x Výsledek hospodaření za účetní období: 93 745 tis. Kč. 

x Dlouhodobý nehmotný majetek k 31. 12. 2018: 1 594 tis. Kč. 

x Dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2018: 311 251 tis. Kč. 

x Vlastní kapitál: 542 410 tis. Kč. 
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x Najatý majetek: Společnost nevyužívá v posledních letech k nákupu majetku finanční 

leasing. Společnost má do 30. 6. 2025 najatý výrobní areál. Celkové náklady spojené 

s nájmem výrobního areálu v roce 2018 činily 38 014 tis. Kč. Společnost měla k 31. 12. 

2018 uzavřeno 16 smluv na operativní pronájem osobních vozů a smlouvy na pronájem 

manipulační techniky. Náklady na pronájem osobních vozů a manipulační techniky 

v roce 2018 činily 8 533 tis. Kč. 

x Pohledávky z obchodních vztahů: Krátkodobé pohledávky z obchodní vztahů činí 

334 884 tis. Kč, ze kterých více než 99 % činí pohledávky vůči koncernové skupině. 

x Závazky z obchodních vztahů: Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 764 062 

tis. Kč, ze kterých 114 793 tis. Kč představují závazky po lhůtě splatnosti. Téměř 70 % 

činí závazky zahraniční (OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 2019). 

V grafu č. 7 je znázorněn vývoj celkových nákladů, výnosů a z nich vyplývající výsledek 

hospodaření. Za celé sledované období dosahuje výsledek hospodaření organizace kladných 

čísel a to v řádech desítek milionů korun. V roce 2018 dosahoval výsledek hospodaření kladné 

hodnoty 93 745 tis. Kč.  

 

Graf 7: Vývoj nákladů, výnosů a VH (Zdroj: Vlastní zpracování dle OSOBNÍ REJSTŘÍK, 2019) 

 

 

ABC prodává vlastní výrobky a služby spřízněným stranám v rámci korporátní organice. 

Konečnou marži na výrobcích a službách přidávají spřízněné strany organizace, které 

uskutečňují prodej koncovým zákazníkům. Dá se předpokládat, že Výsledek hospodaření by 
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dosahoval jiných hodnot, pokud by prodej výrobků a služeb účtovala koncovým zákazníkům 

ABC. Od roku 2013 je používána Dohoda o smluvní výrobě, která definuje ziskovou marži na 

nákladech, která přináleží ABC (OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 2019). 

ABC dosahuje v posledních letech značného nárůstu objemu výroby, což je jasně vidět na 

křivkách celkových nákladů i výnosů. Organizace rovněž kromě narůstající výroby investuje 

nemalé finanční prostředky do svého rozvoje, což je patrné z ukazatele dlouhodobého 

hmotného majetku. V roce 2018 společnost investovala do nákupu řady výrobních či 

pomocných strojů. Celkové přírůstky strojů a zařízení dosáhly hodnoty 14 851 tis. Kč. Přes tyto 

investice, které jsou v posledních letech pravidlem, si zaměstnavatel udržuje výsledek 

hospodaření v kladných číslech (OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 2019). 

 

3.2 Analýza hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců v organizaci je v zásadě rozděleno do dvou základních skupin. Jedna 

skupina hodnocených jsou D/ID zaměstnanci, druhou skupinu tvoří SE zaměstnanci. 

3.2.1 Hodnocení D/ID zaměstnanců 

Základními nástroji pro hodnocení D/ID zaměstnanců je v ABC tzv. Zaměstnanecký rozhovor 

a Kompetenční model.  

ZAMĚSTNANECKÝ ROZHOVOR (ZR) 

ZR probíhá každý rok s vyhodnocením do konce března, kdy spolu zaměstnanec s nadřízeným 

zhodnotí minulý rok a proberou případné potřeby do budoucna. Cílem tohoto rozhovoru je 

dostat zpětnou vazbu na svůj výkon i chování. ZR a hodnocení se rovněž provádí před 

ukončením zkušební doby a před uplynutím smlouvy na dobu určitou. V obou případech se tak 

činí zpravidla tři týdny před koncem zkušební doby/doby určité tak, aby v zákonné lhůtě 

nejpozději 14 dní před koncem pracovní smlouvy mohl zaměstnavatel zaměstnanci oznámit její 

případné neprodloužení. Údaje v tomto systému jsou přístupné vždy danému zaměstnanci, jeho 

vedoucímu a personálnímu oddělení (ABC, 2015; ABC, 2017). 

Harmonogram ZR 

Do konce kalendářního roku má každý zaměstnanec s přístupovým právem (pouze ID 

pracovníci) možnost provést sebehodnocení za uplynulé období v informačním systému. 
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Zaměstnanec má v rámci svého hodnocení rovněž možnost navrhnout svůj vlastní osobní 

rozvoj, svoje preference v profesní kariéře, mobilitu a také si může navrhnout školení (ABC, 

2015). 

V další fázi hodnocení nadřízený s ohledem na informace, které zaměstnanec do systému zadá 

v předchozím kroku, provede přípravu na společný Zaměstnanecký rozhovor (ABC, 2015). 

Následujícím bodem je kolektivní hodnocení. V průběhu kolektivního hodnocení hodnotí 

zaměstnance jeho nadřízený spolu s vedoucími středisek, které se zaměstnancem spolupracují. 

Kolektivní hodnocení D/ID zaměstnanců je praktikováno na základě setkání za účasti zástupce 

personálního oddělení a vedoucích jednotlivých oddělení. Cílem kolektivního hodnocení D/ID 

zaměstnanců je společná kalibrace hodnocení a ujednocení se na jejich zařazení, případně 

dalším rozvoji (ABC, 2015). 

Následuje samotný Zaměstnanecký rozhovor, tedy společný rozhovor zaměstnance s přímým 

nadřízeným. Společně diskutují o výkonu zaměstnance a o jeho dalším směřování. Nadřízený 

zorganizuje společnou schůzku, zaměstnanec má za úkol se na ni připravit (ABC, 2015). 

Posledním krokem je potvrzení údajů ze společného Zaměstnaneckého rozhovoru 

zaměstnancem a jeho vedoucím prostřednictvím informačního systému (u D pracovníků, kteří 

nemají přístup k firemní síti potvrdí údaje automaticky počítačový systém). Tímto je 

Zaměstnanecký rozhovor ukončen (ABC, 2015). 

Harmonogram ZR 

x Sebehodnocení 

x Příprava hodnocení vedoucího 

x Kolektivní hodnocení 

x Zaměstnanecký rozhovor 

x Potvrzení zaměstnancem 
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Kritéria hodnocení ZR pro D/ID zaměstnance (platí i pro SE) 

V rámci hodnocení prostřednictvím ZR se zaměstnanec hodnotí/je hodnocen v pěti kategoriích 

a poté souhrnně celkem. Jednotlivé kategorie jsou shodné pro všechny pozice napříč celou 

organizací. Jedná se o tyto kategorie: 

x Efektivita (výkon): Známkou efektivity se rozumí včasné dokončování úkolů, výkonná, 

efektivní a systematická práce a schopnost stanovovat priority. 

x Kvalita (výkon): Kvalita v odváděné práci znamená stabilní výkon, který je v souladu 

s firemními standardy, svědomité plnění úkolů, dodržování slibů a vypořádávání se 

s těžkostmi a problémy. 

x Kompetence (výkon): Jedná se o znalosti a schopnosti potřebné k vykonávání dané 

pracovní pozice. 

x Týmová práce (lidé): V ABC je hodnocení týmové práce chápáno jako úspěšná 

spolupráce s ostatními na realizaci společných úkolů, sdílení důležitých informací, které 

jsou nezbytné pro vykonávání práce či jednání s kolegy s patřičným respektem. 

x Pracovní přístup a loajalita/angažovanost (sebeřízení): Zde se hodnotí schopnost 

vykonávat různorodé úkoly, schopnost adaptovat se měnícím se pracovním podmínkám, 

osobní vztah k práci, pracovitost a motivace (ABC, 2017). 

Škála hodnocení ZR pro D/ID zaměstnance (platí i pro SE) 

U každého kritéria, stejně jako u celkového hodnocení je pětibodová hodnotící škála, kde 5 je 

nejvíce a 1 nejméně. 

5  Výrazně převyšuje požadavky 

4 Často převyšuje požadavky 

3 Plně se shoduje s požadavky 

2 Částečně se shoduje s požadavky 

1 Nesplňuje požadavky (ABC, 2017) 
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KOMPETENČNÍ MODEL (KM) 

Kompetenční model pro D/ID zaměstnance prošel v uplynulém roce obměnou. Tato obměna 

měla za cíl posílit objektivitu hodnocení zaměstnanců a flexibilněji propojit systém hodnocení 

na zařazení do platových tříd podle aktuálních mzdových tarifů.  

Hodnocení kompetencí zaměstnanců kategorie D/ID probíhá v ABC nově každé tři měsíce 

(dříve jednou ročně). Každé tři měsíce může každý vedoucí pracovník přehodnotit kompetenční 

model zaměstnance. Na kompetenční model je navázána tarifní mzda, která by měla odpovídat 

kompetencím, výkonu a výsledkům daného pracovníka. V rámci kompetenčního modelu je 

kladen důraz na čtyři základní pilíře hodnocení. Jsou to pilíře: 

x Výkon: hodnotí se kolik kvalitní práce je pracovník schopen vykonat. 

x Přístup k práci: hodnotí se zaměstnancova loajalita k firmě i vedoucímu. 

x Kompetence: hodnotí se zaměstnancova odbornost. 

x Flexibilita: hodnotí se na kolika pracovištích je zaměstnanec schopen kvalitně pracovat 

a kolik bodů má v tzv. Flexi Matici (ABC, 2019). 

Hodnocení kompetenčního modelu probíhá přes interní informační systém. Vedoucí pracovník 

ohodnotí zaměstnance ve všech kategoriích každého pilíře. Každý ze čtyř zmíněných pilířů má 

svou určitou bodovou váhu. Z dosažených hodnot vzejde výsledný koeficient, který 

zaměstnanci přiřadí rozpětí v platovém tarifu (ABC, 2019). 

Kompetence 

Každá pracovní pozice má trochu jiný počet potřebných kompetencí, zpravidla jich je však mezi 

15 až 20. Každá kompetence D a ID zaměstnance se hodnotí na bodové škále v rozmezí 0 až 5 

a jedná se o tyto úrovně hodnocení: 

x Žádná zkušenost (nulová úroveň zaměstnance) 

x Začátečnická zkušenost (nedostatečná úroveň zaměstnance) 

x Základní zkušenost (podprůměrná úroveň zaměstnance) 

x Dobrá zkušenost (dobrá úroveň zaměstnance) 

x Velmi dobrá zkušenost (výborná úroveň zaměstnance) 

x Excelentní zkušenost (úroveň přesahující požadavky na zaměstnance) (ABC, 2019) 
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Bodové zisky se ze všech hodnocených kompetencí sečtou a procentuálním poměrem 

k maximálnímu dosaženému zisku, se zaměstnanec zařadí do jedné z pěti kategorií. Jedná se o 

tyto kategorie (řazeno od nejnižší): 

x Zaměstnanec, který je při nástupu nebo má podprůměrné plnění kompetencí 

x Zaměstnanec, který je v běžném průměru 

x Zaměstnanec, který je výborně zapracovaný a je odborník v týmu 

x Zaměstnanec, který je odborník a má manažerské dovednosti 

x Zaměstnanec, který výrazně převyšuje požadavky na danou pozici 

Podle zařazení do vybrané kategorie v rámci pilíře dojde k přidělení bodového koeficientu, 

který je na stupnici od -1 do 2 (ABC, 2019). 

Jednou z pracovních pozic v ABC je pozice svářeče. Tato pozice obsahuje v současné době 

sedmnáct hodnocených kompetencí, jsou jimi například: 

x Znalost výrobní dokumentace 

x Znalost a dodržování 5S+1 při práci 

x Schopnost svařování malých dílů 

x Schopnost montáže přípravku 

x Schopnost vizuální a rozměrové kontroly výrobků (ABC, 2019) 

Sedmnáct kompetencí je poměrně vysoké číslo. Při hodnocení v tolika kategoriích mohou být 

na roveň postaveny okrajové kompetence s těmi zásadními. V rámci zefektivnění modelu by 

bylo vhodné redukovat odborné kompetence na maximálně 5 až 10 kategorií v závislosti na 

vykonávané pracovní pozici. 

Přístup k práci 

Tento pilíř je pro všechny D/ID zaměstnance shodný a má největší váhu v celkovém hodnocení 

kompetenčního modelu. Hodnoceno je především zaměstnancovo chování a loajalita 

k nadřízeným a celé organizaci. Hodnotí se sedm kategorií, u kterých lze získat dohromady 

maximálně 2,5 bodu, což odpovídá 100 % hodnocení. Kategorie Vždy bez problémů 

s disciplínou je specifická v tom smyslu, že za ni lze získat záporný bod v případě, že 

zaměstnanec nesplňuje požadavek nebo nula bodů v případě, že požadavek splňuje. Je tím dána 

najevo zásadnost požadavku na bezproblémové chování zaměstnance. Kategorie Zajišťování 

5S a Ochota chodit přesčas jsou brány jako bonusové kategorie s váhou 0,25 bodu (ABC, 2019). 
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Kategorie které jsou hodnoceny jsou: 

x Disciplína 

x Flexibilita 

x Iniciativa 

x Samostatnost 

x Týmová spolupráce 

x 5S 

x Přesčasy (ABC, 2019) 

Tento hodnotící pilíř vhodně postihuje zaměstnancovo chování. Některé kategorie jsou však 

shodné s jinými pilíři. 5S se objevuje v přehledu kompetencí i Flexi Matici většiny pracovních 

pozic. Pro kategorii Flexibilita je jeden celý pilíř hodnocení (Flexi Matice), jedná se tedy opět 

o zdvojené hodnocení. Celková váha 2,5 bodu je v porovnání s ostatními pilíři nejvyšší. 

Výkon 

Pilíř hodnocení Výkon je opět shodný pro všechny pracovní pozice D/ID kategorie. Hodnotí se 

zaměstnancova produktivita a kvalita práce. Lze dosáhnout maximálního počtu dvou bodů na 

škále -1 až 2 (ABC, 2019). 

Bodová škála skýta tento popis jednotlivých úrovní (řazeno od nejnižší): 

x Zaměstnanec neplní cíl produktivity na jednotlivých pracovištích nebo vykazuje 

špatnou kvalitu 

x Zaměstnanec má přijatelně ovlivnitelnou kvalitu a plní cíl produktivity na jednotlivých 

pracovištích 

x Zaměstnanec má dobrou kvalitu a dosahuje soustavně normované produktivity pro 

jednotlivá pracoviště 

x Zaměstnanec má dobrou kvalitu a soustavně přeplňuje cíle normované produktivity pro 

jednotlivá pracoviště (ABC, 2019) 

 

 



42 
 

V rámci hodnocení výkonu není jasně definováno, jaký způsobem se výkon zaměstnance má 

měřit či hodnotit. Obecně se produktivita práce počítá jako poměr mezi odvedenými normo 

hodinami a odpracovanou dobou. Většina pracovišť si však údaje o rozpadu produktivity na 

jednotlivé pracovníky nevede. V informačním systému organizace je pouze souhrn 

odvedených, respektive odpracovaných hodin pro celá výrobní střediska (brusírna, svařovna 

apod.). Pokud není jasně definováno jak a jestli měřit produktivitu či kvalitu práce pro 

jednotlivé pracovníky, je určování jejich výkonu v tomto pilíři hodnocení dosti spekulativní. 

Flexi Matice 

Flexi Matice je záznam o pracovních procesech v rámci pracovní pozice, kterou zaměstnanec 

zastává. Ve Flexi Matici je zaměstnanec hodnocen (bodován) na bodové stupnici 0 až 4 

v návaznosti na to, jak je s daným procesem daleko. Flexi Matice má rovněž sloužit pro další 

rozvoj pracovníka. Každému zaměstnanci D/ID kategorie jsou plánovány rozvoje dovedností 

v jednotlivých procesech. Pokud je aktuální schopnost zaměstnance nižší než požadovaná, je 

zaměstnanci založen akční plán (viz příloha) pro rozvoj dané dovednosti. V akčním plánu je 

poté jasně definovaný proces a téma proškolení, stejně jako školitel a očekávaný termín splnění. 

Pro řízení a kontrolu akčního plánu je využíváno Demingova cyklu PDCA (ABC, 2019). 

Každé pracoviště má svou vlastní Flexi Matici s požadovanými pracovními procesy, které musí 

zaměstnanci pracoviště ovládat. Ne vždy ale platí, že se po všech zaměstnancích stejné pracovní 

pozice požaduje stejná znalost a rozsah procesů (ABC, 2019). 

V rámci Flexi Matice jednoho pracoviště může být na jednom listu dvě i více pracovních pozic 

(například u Flexi Matice pro svařovnu jsou dohromady svářeči a přípravkáři svařovny) (ABC, 

2019). 

U každé Flexi Matice je vždy pro každou pracovní pozici zvolen jeden etalonový pracovník, 

vůči kterému se ostatní srovnávají. Zaměstnancův výsledný počet bodů z Flexi Matice je 

srovnáván s etalonovým pracovníkem a na základě toho je mu v rámci kompetenčního modelu 

přidělen příslušný počet bodů. Výsledek v procentech je brán jako poměr mezi dosaženým 

počtem bodů hodnoceného pracovníka a počtem bodů ve Flexi Matici, které má etalonový 

pracovník (ABC, 2019). 

V rámci hodnocení Flexi Matice může zaměstnanec získat body opět v rozmezí -1 až 2. 
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U Flexi Matice dochází k duplicitě hodnocení většiny položek z kompetenčního modelu. 

Z tabulky č. 6 je zřejmé, že jsou kritéria pro dva pilíře hodnocení v kompetenčním modelu 

minimálně z části shodná. To samozřejmě není ideální situace. Znamená to, že v kompetenčním 

modelu tak jak je nyní k dispozici, hodnotíme dvakrát ty samé schopnosti a dovednosti 

zaměstnance. 

Tabulka 6: Porovnání vybraných položek/činností z pilířů Flexi Matice a Kompetence pro pozici Svářeče 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle ABC, 2019) 

Činnosti dle Flexi Matice 
Činnosti z kategorie Kompetence kompetenčního 

modelu 

Práce s Grállem a výrobní dokumentací Znalost výr. dokumentace ("Mapa", Grall, výkres) 

Identifikace a posouzení kvality komponentů a hotové 

výroby 

Schopnost identifikovat vady a chyby, samostatně 

řešit problémy s neshodami ve výrobě, eskalovat je 

Schopnost svařovat LP + QP + OP Svařování QP, LP a OP 

Svařování rámů Schopnost svařování rámu 

 

Výsledek 

Z výsledných bodových hodnot se podle jednotlivých vah všech čtyřech kategorií vypočítá 

vážený průměr. Tento vážený průměr se poté podle jeho hodnoty přiřadí k jedné z pěti 

podkategirí platové třídy (ABC, 2019). 

 

Nejvyšší výhový index má pilíř Přístup k práci. Při průměrném hodnocení u tohoto pilíře 

(1,25 bodu) dosáhne zaměstnanec v celkové součtu (s dvojnásobným indexem váhy) 2,5 bodu, 

což je o půl bodu více než dosáhne zaměstnanec, který má špičkový výkon a kvalitu. Toto dělá 

z tohoto pilíře nejdůležitější část kompetenčního modelu. Pokud vezmeme maximální možný 

bodový zisk každé kompetence, je Přístup k práci 2,5 × důležitější než všechny tři zbylé pilíře 

hodnocení. 

Hodnocení kompetencí lze provést již před ukončením zkušební doby zaměstnance s tím, že 

případná změna mzdy se projeví až po ukončení zkušební doby. Nutnou podmínkou pro změnu 

tarifní mzdy je disciplinovaný přístup k práci (ABC, 2019). 
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Hodnocení kompetencí probíhá na škále 0-5 v rámci dané pozice. Hodnotí se všechny 

kompetence k dané pracovní pozici, pokud není uvedeno jinak. Pracovník je ohodnocen dle 

získaného počtu bodů v kompetenčním modelu. Pracovní pozice jsou zařazeny do mzdových 

tříd, které jsou v pravidelných intervalech srovávány s trhem (ABC, 2019). 

Kompetenční model provádí přímý nadřízený, který také plně zodpovídá za správnost a 

férovost hodnocení. Vedoucí vyšší úrovně garantuje objektivitu a jednotnost všech hodnocení. 

Personální oddělení a vedení společnosti hodnocení schvaluje (ABC, 2019). 

NEFORMÁLNÍ HODNOCENÍ 

Na Výrobním segmentu I je dobrým zvykem, že se na začátku každé pracovní směny sejdou 

všichni zaměstnanci výrobního střediska se svým směnovým mistrem. Směnový mistr na 

úvodní „pětiminutovce“ rozdá pracovníkům úkoly a seznámí je s nejnovějším děním na 

segmentu či v organizaci. Zpětná vazba po uplynutí pracovní směny pak však již neprobíhá. 

Proto by bylo vhodné zavést neformální „pětiminutovku“ i na konci pracovní směny. 

Taková zpětná vazba by měla naplnit minimálně dva důležité cíle. Důležitým aspektem této 

závěrečné pětiminutovky je naplnění potřeb zaměstnanců ohledně zpětné vazby od svého 

nadřízeného. Pětiminutovka na konci pracovní směny by ale měla hrát důležitou roli i pro 

směnového vedoucího. Zaměstnanci by se totiž při vědomí toho, že je na konci směny čeká 

společná konfrontace dosažených výsledků měli více snažit přispět ke splnění vytyčených 

úkolů. Žádný zaměstnanec jistě nebude chtít, aby právě jeho výsledek práce byl při setkání 

s kolegy a s jejich společným vedoucím brán jako nedostačující nebo v porovnání s ostatními 

pracovníky jako méně hodnotný. 

3.2.2 Hodnocení SE zaměstnanců 

U SE zaměstnanců probíhá podobně jako u zaměstnanců D/ID Zaměstnanecký rozhovor, který 

má ovšem trochu jiné parametry. Kompetenční model je u SE kategorie rovněž praktikován a 

to s odlišnostmi oproti kategorii D/ID zaměstnanců. 

 

ZAMĚSTNANECKÝ ROZHOVOR  

ZR probíhá stejně jako u D/ID s vyhodnocením do konce března.  
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Harmonogram ZR 

SE zaměstnanci mají možnost provést do konce kalendářního roku sebehodnocení a navrhnout 

si cíle pro rok následující. Navržení cílů je odlišnost oproti D/ID zaměstnancům. Vzhledem 

k tomu, že v ABC se řeší věci projektovým způsobem, bývá nastavení cílů zpravidla řešeno 

návrhem projektů k řešení daného problému. Další fáze ZR, tedy příprava hodnocení, 

kolektivní hodnocení a samotný Zaměstnanecký rozhovor probíhají obdobnou formou jako u 

D/ID zaměstnanců. U vybraných pracovních pozic (např. segmentoví vedoucí) probíhá 

kolektivní hodnocení formou 360˚ zpětné vazby. Hodnocený pracovník je poté se svými 

hodnotiteli pozván na schůzku, kde se výsledky diskutují. Odlišností u SE zaměstnanců je 

půlroční revize. Vedoucí se sejde se svým podřízeným (vždy do 31. 7.) a řeknou si, jakou cestu 

dotyčný za prvního půl roku ušel za splněním svých cílů (ABC, 2015). 

Harmonogram ZR 

x Návrh cílů a sebehodnocení 

x Stanovení cílů 

x Příprava hodnocení vedoucího 

x Kolektivní hodnocení 

x Rozhovor se zaměstnancem 

x Potvrzení nastavení cílů zaměstnancem 

x Půlroční revize 

 

Kritéria hodnocení ZR 

Kritéria hodnocení jsou shodná s těmi, které jsou praktikovány u D/ID zaměstnanců. U SE 

zaměstnanců jsou ale navíc kritéria pro hodnocení splnění vytyčených cílů. Kritéria vypadají 

takto: 

V  Úkol je splněn výrazně nad očekávání (120 %) 

IV Úkol je splněn nad očekávání (100-110 %) 

III Úkol je splněn (85-100 %) 

II Úkol je částečně splněn (70-85 %) 

I Úkol není splněn (0-70 %) (ABC, 2015) 
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KOMPETENČNÍ MODEL 

Kompetenční model pro kategorii SE zaměstnanců se skládá ze tří základních skupin, jsou to: 

x Společné korporátní kompetence 

x ABC kompetence (společné pro všechny zaměstnance). 

x Specifické kompetence dle pozice (hard a soft) (ABC, 2014). 

Společné korporátní kompetence se dělí na tři kategorie, které obsahují konkrétní kompetence 

pro všechny zaměstnance: 

x Řízení podniku (např. Strategie a vize nebo Kreativita a inovace) 

x Řízení lidí (např. Vedení lidí nebo Orientace na zákazníka) 

x Sebeřízení (např. Přizpůsobivost a flexibilita nebo Sebereflexe a ochota se rozvíjet) 

(ABC, 2014) 

Hodnocení kompetenčního modelu probíhá jako příprava na Zaměstnanecký rozhovor, kdy 

každou kompetenci ohodnotí zaměstnanci jeho nadřízený a hodnotí se i sám zaměstnanec. 

Hodnotí se na škále 0 až 5, kdy 0 znamená nulovou úroveň a 5 excelentní úroveň. Například 

pro pozice Management se hodnotí tyto kompetence: 

x Znalost dvou světových jazyků (angličtina a němčina) 

x MS Office 

x Znalost metodiky 5S+1 

x Znalost trhu 

x Znalost všech KPI a jejich souvislostí (ABC, 2014) 

Pro pozice v Managementu nejsou definovány Soft dovednosti. Výstup z kompetenčního 

modelu SE zaměstnanců má nepřímou vazbu na navýšení mzdy. (ABC, 2014) 

3.2.3 Shrnutí analýzy hodnocení zaměstnanců  

Z analýzy hodnocení zaměstnanců vyplývá, že jsou v organizaci přítomné nástroje, pomocí 

kterých se zaměstnanci hodnotí. Způsoby hodnocení zaměstnanců jsou rozdílné pro dvě 

základní pracovní skupiny, pro D/ID zaměstnance a pro SE zaměstnance. 
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Pro SE zaměstnance je k dispozici pravidelný Zaměstnanecký rozhovor, který hodnotí výkony 

a výsledky zaměstnance za dosažené období. V rámci tohoto hodnocení, které je spravováno 

pomocí webové aplikace, se mohou zaměstnanci sebehodnotit, což jim umožňuje zamyslet se 

nad svým pracovním výkonem a připravit se tak na rozhovor se svým nadřízeným. V rámci 

Zaměstnaneckého rozhovoru SE zaměstnanců se rovněž hodnotí splnění vytyčených cílů či 

projektů, které má zaměstnanec dosáhnout. Časový formát pro toto hodnocení je půl roku, což 

je ideální interval. U SE kategorie je k dispozici rovněž kompetenční model, který ale nemá 

přímý vliv na navýšení mzdy. Způsob formálního hodnocení SE zaměstnanců se dá považovat 

za plně profesionální. 

U D/ID zaměstnanců je Zaměstnanecký rozhovoru prováděn v časovém rozpětí jeden rok. To 

je již poměrně dlouhý časový úsek, během kterého se mohou různé situace velmi dynamicky 

vyvíjet a některé průšvihy či úspěchy mohou být při tak dlouhém časovém rozpětí snadno 

zapomenuty. Přesto, že by formální hodnocení mělo být pouze jednou ze součástí celkového 

hodnocení zaměstnanců, hraje klíčovou roli. Často teprve u formálního hodnocení, na které se 

obě strany dopředu připravují si je možno vyjasnit některé věci související s pracovním 

výkonem zaměstnance. V případě, že je v ABC pro SE zaměstnance nastaveno formální 

hodnocení prostřednictvím Zaměstnaneckého rozhovoru dvakrát ročně, není jediný důvod 

k tomu, aby pro D/ID zaměstnance tomu bylo pouze jednou ročně. 

Všichni zaměstnanci ABC, kteří při své práci využívají připojení k firemní síti (zpravidla 

všichni SE a ID) mají možnost před začátkem Zaměstnaneckého rozhovoru provést 

sebehodnocení ve stejných kritériích, ve kterých je bude hodnotit jejich přímý nadřízený. Pro 

dělnické pracovní pozice, které nemají svůj vlastní přístup k firemní síti, toto sebehodnocení 

není v současné době nastavené. Při sebehodnocení dochází u zaměstnance k zamyšlení se nad 

svým pracovním výkonem a k porovnání jeho názoru s názorem jeho vedoucího. 

Sebehodnocení nebo jeho možnost by mělo být důležitou součástí hodnotícího procesu. Je 

chybou, že zrovna pro zaměstnance, jejichž práce má pro ABC největší přidanou hodnotu není 

sebehodnocení aplikováno. 

Výrobní zaměstnanci rovněž nemají při Zaměstnaneckém rozhovoru možnost hodnotit svého 

nadřízeného. V ABC probíhá hodnocení nadřízených od 3. úrovně řízení a to pouze 

nepravidelně. Systém Zaměstnaneckého rozhovoru tak, jak je nyní v ABC zaveden, neobsahuje 

možnost hodnotit liniové manažery svými zaměstnanci. Pokud by se takovéto hodnocení 

zavedlo, mohlo by přispět k řadě pozitivních záležitostí ve vztahu mezi výrobním mistrem a 
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jeho pracovním týmem. Pro vedoucí zaměstnance by to znamenalo zpětnou vazbu, která by jim 

říkala, jak jsou zaměstnanci vnímáni a jaké pozitivní či negativní důsledky mají jejich metody 

práce vedení lidí. Pro řadové zaměstnance by to znamenalo „vtáhnutí do hry“, které by jim 

zároveň dávalo pocit určité odpovědnosti toho, že ne pouze jasně měřitelné věci mohou být 

důležité. V neposlední řadě by taková zpětná vazba mohla přispět k vzájemnému odhalení 

potřeb obou stran. Pro všechny tyto důvody by tedy v ABC měla být zavedena možnost hodnotit 

vedoucí pracovníky z řad zaměstnanců i na té nejnižší úrovni řízení. 

Pro zaměstnance pracující ve výrobě je v organizací přítomen i druhý nástroj hodnocení, kterým 

je kompetenční model. Kompetenční model pro D/ID zaměstnance je komplexní nástroj, který 

je propojen se systémem odměňování a umožňuje stanovení mzdy zaměstnance na základě 

dosažených kompetencí. Velkým benefitem kompetenčního modelu je možnost kvartálního 

zhodnocení kompetencí. Vedoucí D/ID pracovníka má možnost navrhnout úpravu mzdy ve 

čtyřech termínech každý kalendářní rok, pokud se zaměstnanec v některém kritériu výrazně 

zlepší. V rámci analýzy však došlo i k negativnímu odhalení. Kompetenční model má zdvojení 

některých kompetencí ve dvou pilířích, na kterých je model postaven. Toto zjištění znamená, 

že reálné váhy jednotlivých pilířů mají poněkud jiné hodnoty, než je prezentováno viz tabulka 

č. 7. 

 

Tabulka 7: Reálné rozložení vah jednotlivých kritérií kompetenčního modelu tak jak je nyní nastaven 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kategorie Maximum možných bodů v dané kategorii 

Kompetence (Kompetence + Flexi Matice) 4 

Přístup k práci 5 

Výkon / Kvalita 2 

Velká většina zaměstnanců D/ID kategorie jsou dělnické pracovní pozice, u kterých je hlavní 

náplň práce buď manuální činnost, nebo obsluha stroje. Výsledkem těchto činností jsou 

vyrobené produkty nějaké kvality za určitý čas. Kolik se těchto produktů vyrobí a v jaké kvalitě 

je jedno ze základních kritérií hodnocení každého výrobního segmentu. V návaznosti na tento 

fakt by za tyto výsledky měly být odpovídajícím způsobem hodnoceni i pracovníci, kteří 

výsledky výrobního segmentu nejvíce ovlivňují. V tomto světle není reálná bodová váha pilíře 

Výkon/kvalita adekvátně nastavena. 
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Pokud by stávající rozložení sil kritérií v kompetenčním modelu zůstalo tak, jak je nyní, mohlo 

by to u některých vedoucích, ale i řadových zaměstnanců vzbuzovat mylný dojem, že odvést 

požadovaný výkon v požadované kvalitě nemusí být vždy pro pozitivní hospodářské výsledky 

zaměstnavatele to klíčové. Proto by měl kompetenční model daleko více reflektovat poměr 

odvedené a odpracované práce u každého zaměstnance a také kvalitu tohoto výkonu. Důvodem 

proč by kategorie Výkon/kvalita měla mít v celém kompetenčním modelu větší váhu je i 

celková objektivita hodnocení kompetencí. V současné době, kdy má kategorie Přístup k práci 

dvojnásobnou váhu, než zbylé pilíře modelu se hodnotí dovednosti, které mohou být velmi 

subjektivně posuzovány. Disciplína, Flexibilta nebo Iniciativa jako součásti pilíře Přístup 

k práci jsou bezesporu důležité součásti hodnocení. Jejich výklad a určení způsobu hodnocení 

je však na každém vedoucím zvlášť. Proti tomu u pilíře Výkon/Kvalita by mělo být hodnocení 

schopno daleko lépe vycházet z konkrétních dat. Aby tomu tak ale skutečně bylo, je zároveň 

potřeba nadefinovat pravidla pro měření výkonu i kvality zaměstnanců pro každou pracovní 

pozici. 

 

3.3 Analýza odměňování zaměstnanců 

Odměňování zaměstnanců se skládá z řady dílčích forem. Základem všeho je peněžní odměna, 

kterou upravuje vnitřní mzdový předpis odkazující se na platné zákonné normy České 

republiky. Organizace ABC vydává mzdový předpis v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. 

(zákoník práce) ve znění pozdějších změn a doplňků zákonem č. 264/2006 Sb. (doprovodný 

zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků a nařízení vlády č. 567/2006 Sb. (o minimální 

mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o 

výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí) ve znění pozdějších změn a 

doplňků (ABC, 2019). 

Organizace se rovněž snaží odměňovat a motivovat zaměstnance jinými, nepeněžními formami 

benefitů jako je pracovní prostředí, vzdělávání či možnosti karierního postupu. V textu, který 

bude následovat, budou uvedeny všechny formy odměn a motivačních procesů ABC tak, jak 

jsou definovány vnitřními předpisy a tak, jak je chápe autor této diplomové práce. 
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3.3.1 Peněžní formy odměn 

MZDA 

Mzda je odměna za práci, kterou poskytuje organizace ABC svým zaměstnancům. Mzda se 

stanovuje mzdovým výměrem, který zaměstnavatel vydává zaměstnanci. Mzda se v ABC 

skládá ze základní mzdy a dalších nenárokový složek jako jsou např. výkonnostní odměny. 

Základní měsíční mzdou se přitom rozumí peněžní plnění, které odpovídá odpracovanému 

fondu hodin v daném měsíci. V ABC jsou pro jednotlivé kategorie zaměstnanců odlišné typy 

mezd. Pro D a ID zaměstnance je nastavena hodinová nebo měsíční sazba mzdy (ABC, 2019). 

V ABC se zaměstnanci odměňují smluvní mzdou, která odpovídá zařazení jednotlivých profesí 

do mzdových tarifů, které jsou pravidelně porovnávány s trhem. Zaměstnanci jsou rovněž 

hodnoceni na základě kompetencí, výsledků (kvalita a výkon), flexibility a osobnosti (ABC, 

2019). 

Pravidla pro zařazování do tříd a tarifů a stanovení smluvní mzdy 

Zaměstnanec musí pro zařazení do tarifní třídy splňovat požadavky na vykonávanou pracovní 

pozici (ABC, 2019). 

Kategorizaci mzdových tříd zaměstnanců se děje v kooperaci HR a přímého nadřízeného. 

Zařazení zaměstnance do mzdové třídy je ovlivněno prokazatelnými kompetencemi. Pokud se 

nejedná o nového zaměstnance, berou se v potaz i výsledky produktivity a kvality práce a 

zaměstancova osobnost (ABC, 2019). 

V ABC probíhá úprava mezd 1× za kalendářní rok. Způsob úprav mezd a celkový rozpočet je 

pro každý rok jedinečný. U D a ID zaměstnanců lze přehodnocovat mzdy celkem čtyřikrát ročně 

v pravidelných intervalech (ABC, 2019). 

Tarifní třídy pro D/ID zaměstnance 

Aktuální tarifní pásma jsou platná od poloviny roku 2019, kdy se měnilo zařazení pracovních 

pozic podle aktuálního průzkumu trhu v brněnském regionu. Zároveň bylo pomocí metodiky 

HAY provedeno regionální a oborové srovnání jednotlivých pracovních pozic. Při tvorbě 

tarifních pásem bylo cílem být 20 % nad mediánem trhu. Pro D a ID zaměstnance je k dispozici 

devět pracovních tříd, které mají vždy pět kategorií s rozpětím mezd pro danou pracovní pozici 

(ABC, 2019). 
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Zaměstnanec, který do ABC nastoupí na vybranou pracovní pozici, může jako nástupní plat 

dostat maximální sazbu, která odpovídá rozpětí nejnižší kategorie. Níže je přehled mediánu 

hrubých mezd pracovních pozic Výrobního segmentu I, kde probíhalo dotazníkové šetření 

spokojenosti s hodnocením a odměňováním (ABC, 2019). 

 

Tabulka 8: Medián hrubých mezd vybraných pracovních pozic v ABC za čtvrté čtvrtletí 2019           
(Zdroj: Vlastní zpracování dle ABC, 2019) 

Pracovní pozice Medián hrubých mezd včetně odměn a příplatků 

Brusič 39 965,- Kč 

Svářeč 46 268,- Kč 

Obráběč CNC 45 906,- Kč 

Operátor rovnání 34 127,- Kč 

Operátor expedice 29 013,- Kč 

Lepič, Operátor montáže 36 193,- Kč 

Lisař 33 864,- Kč 

Zámečník 32 128,- Kč 

Směnový mistr 52 613,- Kč 

V předchozím tabulkovém přehledu můžeme vidět relativně vysoký medián mezd vybraných 

pracovních pozic. Je ale potřeba mít na paměti, že jsou tyto částky počítány včetně všech odměn 

a příplatků za práci přesčas. Z čtvrté čtvrtletí 2019 byl měsíční průměr práce přesčas na jednoho 

D/ID zaměstnance Výrobního segmentu I 7,5 hodin. 
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PŘÍPLATKY KE MZDĚ 

Dle výše zmíněných zákonných norem přísluší zaměstnancům příplatky za práci.  

Příplatky za přesčasové hodiny 

Za dobu práce přesčas (pondělí až neděle) přísluší zaměstnanci dosažená mzda a 50 % 

průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodou na poskytnutí 

náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Je to o 25 % více, než je 

minimální příplatek dle platného zákoníku práce (ABC, 2019). 

Za dobu práce přesčas ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a 100 % průměrného 

výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou na poskytnutí náhradního 

volna (ABC, 2019). 

Příplatky za práci v sobotu a neděli 

Všem zaměstnancům přísluší příplatek za práci o víkendu. U nepřetržitého provozu se jedná o 

příplatek ve výši 50 % průměrného výdělku, pro pracovníky s osmihodinovou pracovní dobou 

se jedná o příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku. Zákonná norma mluví o minimálním 

příplatku za práci přesčas o sobotě a neděli ve výši 10 % průměrného výdělku (ABC, 2019). 

Příplatky za práci ve svátek 

Všem zaměstnancům přísluší příplatek ve výši 100 % průměrného výdělku za práci ve svátek 

(ABC, 2019). 

Příplatky za práci v noci 

Všem zaměstnanců, kteří vykonávají práci v noci přísluší příplatek ke mzdě ve výši 20 % 

průměrného výdělku. Dle § 116 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen udělit zaměstnanci 

příplatek za práci přesčas ve výši minimálně 10 % průměrného výdělku (ABC, 2019). 

 

Příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí  

Zaměstnancům pracujícím na pracovišti brusírny náleží příplatek za vibrace ve výši 10 % 

průměrné mzdy a příplatek za hluk ve výši 10 % průměrné mzdy. Zaměstnancům pracoviště 
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surové montáže přísluší příplatek ve výši 10 % průměrné mzdy za práci s pneumatickým 

kladivem (ABC, 2019). 

Odměna za pracovní pohotovost 

Zaměstnancům, kteří jsou v režimu pracovní pohotovosti náleží příplatek ve výši 10 % 

průměrného výdělku. Pracovní pohotovost je využívána hlavně u pracovníků údržby (ABC, 

2019). 

PRÉMIE A JINÉ ODMĚNY 

Zaměstnavatel nabízí všem kategoriím zaměstnanců možnost získat prémii k fixní částce mzdy 

podobně jako odměny za životní nebo pracovní jubilea. 

Výkonnostní prémie D a ID zaměstnanců 

Výkonnostní prémie pro D/ID zaměstnance je nenárokové složka mzdy, která se uděluje 

v případě kladných hospodářských výsledků organizace. Výše výkonnostní prémie je 

v současné době stanovena na 3 800 Kč za jeden kalendářní měsíc. V případě neodpracování 

plného fondu pracovní doby je prémie odpovídajícím způsobem krácena (ABC, 2019). 

Prémie za splnění cílů pro SE zaměstnance 

Prémie za splnění cílů pro SE zaměstnance je rovněž nenárokovou složkou mzdy, její sjednádí 

určuje vždy přímý nadřízený zaměstnance. Cíli pro účely vyplacení prémie se rozumí jejich 

nastavení v rámci nástroje Zaměstnanecký rozhovor, na kterých se domluví zaměstnanec se 

svým vedoucím. Finanční i individuální cíle se stanovují pro jednotlivý kalendářní rok a 

zaměstnanec je s nimi vždy dopředu seznámen (ABC, 2019). 

Mimořádná prémie 

Na každého zaměstnance je vyčleněn rozpočet v průměrné výši 400 Kč na jeden kalendářní 

měsíc, které může vedoucí rozdělit dle svého uvážení (ABC, 2019). 

Odměna za doporučení nového zaměstnance 

Zaměstnanci ABC mají možnost získat odměnu za doporučení nového zaměstnance. Nárok na 

odměnu má každý zaměstnanec ABC, který doporučí uchazeče o zaměstnání, který bude 

splňovat zadané požadavky pro hledanou pracovní pozici a bude s ním uzavřena na tuto pozici 
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pracovní smlouva na hlavní pracovní poměr. Odměny se vztahují na pozice prezentované 

personálním oddělením jako volné pozice na informačních nástěnkách personálního oddělení a 

označené heslem Najdi si svého kolegu (ABC, 2019). 

Výše odměn za doporučení je stanovena ve 4. úrovních podle problematiky obsazení dané 

pozice v rozsahu 10 000 Kč až 60 000 Kč (ABC, 2019). 

Odměny při pracovních jubileích nebo životních událostech 

Zaměstnavatel ABC poskytuje svým zaměstnancům rovněž odměny při pracovních a životních 

jubileích. Zaměstnancům jsou poskytovány odměny při životním jubileu 50 let věku, při 

odchodu do důchodu nebo při narození dítěte (ABC, 2019). 

3.3.2 Nepeněžní formy odměn 

Kromě peněžních odměn poskytuje ABC i některé nepeněžní odměny (benefity), i když mnohé 

z nich lze na peněžní částky dost dobře převést. 

DOVOLENÁ 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům 25 dní placené dovolené za jeden kalendářní rok, což 

je o 5 dní více, než je zákonná povinnost (ABC, 2020). 

BENEFIT CAFETERIE SODEXO 

Organizace ABC poskytuje zaměstnancům příspěvky na dovolenou, sport, kulturu, vzdělávání 

a na zdravotní péči od společnosti Sodexo. Výše příspěvku je v rozmezí 300 Kč až 500 Kč za 

jeden kalendářní měsíc v závislosti na délce trvání pracovního poměru zaměstnance (ABC, 

2019). 

BENEFIT ZVÝHODNĚNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI T-MOBILE 

Zaměstnanci ABC mají možnost využití zvýhodněného telefonního tarifu, který poskytuje 

společnost T-Mobile. 
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STRAVOVÁNÍ 

ABC poskytuje zaměstnancům rovněž nenárokový benefit ve formě příspěvku na stravování 

formou elektronické stravenky od společnosti Sodexo. Výše příspěvku je 38,50 Kč pro 

zaměstnance s osmihodinovou pracovní dobou (stravenka v hodnotě 70 Kč) a 55 Kč pro 

zaměstnance s dvanáctihodinovou pracovní dobou (stravenka v hodnotě 100 Kč). 

Zaměstnavatel zajišťuje svým zaměstnancům celopodnikové stravování. Společnost Sodexo 

provozuje v rámci areálu ABC jídelnu, kde si mohou zaměstnanci zajít na snídani, oběd i večeři. 

V současné době jsou však tři z šesti nabízených jídel dražší, než je základní hodnota nabízené 

stravenky, kterou zaměstnavatel poskytuje. 

Po dobu celého týdny mají zaměstnanci k dispozici několik automatů s občerstvením včetně 

automatů na kávu. Zaměstnanci mají na několika místech po celém areálu fontánky s pitnou 

vodou. V době letních měsíců jsou zaměstnancům rozdávány vitamínové nápoje, zmrzliny nebo 

nealkoholické pivo.  

DOPRAVA AUTOBUSEM DO ZAMĚSTNÁNÍ 

Zaměstnavatel ABC poskytuje všem svým zaměstnancům možnost využití bezplatné 

autobusové linky do zaměstnání (ABC, 2019). 

AKCE PRO ZAMĚSTNANCE 

Marketing ABC pořádá každoročně velkou paletu nejrůznějších akcí pro zaměstnance. Některá 

akce jako vánoční večírek či den otevřených dveří jsou plně dotovány zaměstnavatelem, na jiné 

má personální oddělení, které akce pořádá rozpočet ve výši 500 Kč na akci a jednoho člověka. 

Maximální počet účastníků jednotlivých akcí je vždy předem stanoven. Zde jsou uvedeny 

příklady akcí pro zaměstnance: 

x Lyžařské zájezdy, 

x Turnaje v šipkách, ping-pongu, hadu, billiardu,  

x Paintball, 

x Divadlo pro děti, 

x Rybářské závody, 

x Výlety do ZOO, 
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x Výlety na vánoční trhy, 

x Dny otevřených dveří, 

x Vánoční večírek (ABC, 2020) 

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

ABC investuje nemalé finanční prostředky do neustálého zlepšování pracovního prostředí pro 

své zaměstnance napříč všemi odděleními. V poslední době proběhly například tyto investice: 

x Mezi Výrobními segmenty I a IV a byla postavena protihluková stěna, tak aby se izoloval 

hluk z pracovišť Výrobního segmentu I (CNC stroje, rovnání). 

x Pro ID a SE zaměstnance výrobních segmentů I a V byly kompletně zrekonstruovány 

open space kanceláře včetně nového vybavení. Zaměstnanci těchto segmentů byli 

součástí projektu a rozhodovali si sami o nákupu pracovních stolů, židlí a dalšího 

vybavení. 

x Na pracovišti brusírny byly zaměstnancům pořízeny prosklené kukly s vývodem na 

odsávání. Jedná se o ochranu pracovníků brusírny před odletujícími třískami při výkonu 

práce broušení a zároveň o eliminování rizik, které souvisejí s dýcháním ve velmi 

prašném prostředí (ABC, 2020). 

 

3.3.3 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Aby byl zaměstnavatel konkurenceschopný, musí mít kvalifikované a odborně proškolené 

zaměstnance. V rámci tohoto požadavku zajišťuje organizace různá školení. Některá tyto 

školení jsou přímo vyžadována povahou vykonávané práce jako například obsluha VZV pro 

pracovníky skladu. Jiná školení jsou čistě dobrovolná jako je výuka cizích jazyků. 

Organizace klade velký důraz na adaptační proces zaměstnanců. První, co zaměstnanec po 

nástupu do organizace absolvuje, je vstupní čtyřdenní školení. Toto školení má za úkol, aby 

byly zaměstnanci předány základní informace o společnosti, produktech, výrobních 

segmentech a základních procesech, které jsou v organizaci přítomné. Po vstupním školení 

dostane zaměstnanec Adaptační plán, který je specifický podle vykonávané profese. 

V adaptačním plánu jsou uvedeny kompetence, které musí zaměstnanec během zaškolovacího 

procesu zvládnout. U každé kompetence je uvedena osoba, která má zaškolení nováčka v dané 

kompetenci na starosti. Ve zkušební době probíhá průběžná kontrola zaškolení a oboustranná 
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zpětná vazba. Na konci zkušební doby provede nadřízený s novým zaměstnancem hodnotící 

pohovor. 

Všichni zaměstnanci jsou při nástupu a poté dále v pravidelných ročních intervalech školeni na 

pravidla BOZP a PO. Většině SE a ID zaměstnancům jsou poskytovány referentské zkoušky 

pro řízení služebního vozidla. Pracovníci ve výrobě jsou školeni v závislosti na potřebách 

vykonávané pozice. Mohou to být školení na obsluhu VZV, školení vazače a jeřábníka či 

školení pro obsluhu zdvihacích plošin.  

Vzhledem k přítomnosti speciálních procesů, které jsou k výrobě nástupních systémů potřebné, 

jsou pro vybrané zaměstnance zajišťována externí vysoce odborná školení. Svářečům jsou 

zajišťovány zkoušky pro svařování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN ISO 9606-2. Vyšší 

svářečský personál (svařovací dozor, technolog svařování, směnový mistr, osoba zodpovědná 

za speciální proces) absolvuje školení IWS (International Welding Specialist), IWT 

(International Welding Technologist) nebo IWE (International Welding Engineer). U 

speciálního procesu lepení je požadavek, aby každý operátor, který tento procesu vykonává 

absolvoval kurz lepení EAB (European Adhesive Basic). Vyšší lepící personál (lepící dozor, 

technolog, mistr, osoba zodpovědná za speciální proces) je zaměstnavatelem posílán na kurz 

EAS (European Adhesive Specialist) či EAE (European Adhesive Engineer). 

Zaměstnavatel rozvíjí u svých zaměstnanců i měkké dovednosti. V organizaci probíhají školení 

typu Leadership pro směnové mistry nebo G4P (Generation for people). Leadership pro 

směnové mistry jsou víkendové workshopy vedené externími odborníky a psychology se 

zaměřením na témata jako nenásilná komunikace, time management či zvládání stresu. G4P je 

rozvojový program pro vybrané pracovníky (management, pracovníci s mimořádným 

talentem), který má za cíl posunout klíčové zaměstnance o krok dál v jejich osobní i profesní 

cestě. 

Organizace rovněž podporuje karierní posun svých zaměstnanců. Projevuje se to u vypisování 

vedoucích i jiných atraktivním pracovních pozic, na které je možno se přihlásit pouze interně. 

V roce 2019 probíhala kampaň na interní nábor svářečů do které se mohli přihlásit zaměstnanci 

napříč celou organizací a pomoci si tak k lépe placené dělnické pracovní pozici. 
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3.3.4 Analýza vnitřních vlivů na odměňování zaměstnanců 

KULTURA ORGANIZACE 

ABC jako autonomní část většího celku se snaží nejenom plnit vyšší cíle a poslání ale přispívat 

rovněž svými vstupy k budování dobré firemní kultury a goodwill značky korporátu. Snahou 

zaměstnavatele je udržovat příjemnou a neformální kulturu organizace (ABC, 2020). 

PROFESE 

V závislosti na pestré paletě technologií a výrobních procesů je v ABC zaměstnána celá řada 

profesí, které všechny tyto pracovní pozice zastávají. U D/ID kategorie se jedná například o 

tyto profese: 

x Obsluha CNC strojů 

x Svářeč 

x Operátor montáže 

x Operátor expedice 

x Brusič 

x Směnový mistr 

x Lisač apod. (ABC, 2019), 

U SE pracovníků jsou přítomny běžné pracovní pozice jako je Asistentka, Technolog či 

Plánovač výroby. 

3.3.5 Analýza vnějších vlivů na odměňování zaměstnanců 

ANALÝZA KONKURENCE 

V rámci Jihomoravského regionu ani České republiky nepodniká žádná jiná organizace 

zabývající se stejným výrobním portfóliem. Proto bude v této části práce analyzovaná 

konkurence pouze z pohledu stejných nebo podobných profesí. Pro účely srovnání byly 

vybrány velké, nadnárodní společnosti, které mají svůj výrobní závod v Jihomoravském kraji a 

jsou svou velikostí co do počtu zaměstnanců srovnatelné s ABC. Informace o osobních 

nákladech budou brány z účetních závěrek organizací. Přepočet na zaměstnance bude vždy 

proveden jako poměr průměrného počtu zaměstnanců na celkových osobních nákladech. 
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Bosch Rexroth, spol. s. r. o. 

Hlavním předmětem podnikání Bosch Rexroth, spol. s. r. o. je stavba strojů s mechanickým 

pohonem – výroba hydraulických pohonů a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. 

Podobná kategorizace profesí ABC s Bosch Rexroth, spol. s. r. o. je především u montážních 

pracovních pozic, skladníků a operátorů strojů. Zaměstnavatel měl za rok 2018 průměrné 

měsíční osobní náklady 80 173 Kč, průměrný počet zaměstnanců byl 221 (BOSCH, 2020; 

OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 2019). 

Výběr nejzajímavějších benefitů Bosch, spol. s. r. o.: 

x Roční bonus, 

x 25 dní dovolené, šestiměsíční vyrovnávací období, 

x 3 dny sick days v roce, 

x Cenově zvýhodněné tarify pro rodinné příslušníky u mobilního operátora T-Mobile, 

x Bezúročné firemní zápůjčky, 

x Příspěvek na penzijní připojištění, 

x Zvýhodněné služby u ČSOB, Raiffeisen Bank a jiných smluvních dodavatelů, 

x Program MultiSport (BOSCH, 2020). 

Kollmorgen s. r. o. 

Společnost Kollmorgen s. r. o. působí v oblasti výroby a montáže pohonných systémů strojních 

zařízení a frekvenčních měničů. Profese, které společnost zaměstnává, jsou např. 

elektromontér, CNC operátor, mistr výroby nebo skladník. Zaměstnavatel Kollmorgen s. r. o. 

měl za rok 2018 průměrné měsíční osobní náklady na jednoho zaměstnance 44 669 Kč, 

průměrný počet zaměstnanců byl 365 (KOLLMORGEN, 2020; OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 

2019). 

Výběr nejzajímavějších benefitů Kollmorgen s. r. o.: 

x 25 dní dovolené, 

x Příspěvek na penzijní připojištění (až 500 Kč), 

x Využití až 4 sim karet zvýhodněného tarifu T-Mobile, 

x Doprava do zaměstnání zdarma (KOLLMORGEN, 2020). 
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Siemens Industrial Turbomachinery (SIT) 

Zaměstnavatel SIT vyrábí široké spektrum parních turbín s výkonem do 150 MW pro všechny 

typy aplikací (teplárny, elektrárny apod.). Mezi profese, které společnost v Brně na Olomoucké 

ulici zaměstnává, patří operátor CNC strojů, svářeč, brusič, mistr výroby, operátor montáže 

nebo skladník. Pro odštěpný závod SIT nejsou k dispozici veřejné výkazy zisku a ztrát, nedají 

se tedy určit ani osobní náklady pro tuto konkrétní lokaci. Pro alespoň rámcové srovnání budou 

využita data z výkazů Siemens, s. r. o. (Siemens Česká republika) a Siemens Electric Machines 

s. r. o. (vývoj, výroba a prodej synchronních generátorů v Drásově, 20 km od Brna). Siemens 

s. r.o. měl za rok 2018 průměrné měsíční osobní náklady 60 547 Kč, průměrný počet 

zaměstnanců byl 8 462. Siemens Electric Machines měl za rok 2018 průměrné měsíční náklady 

54 553 Kč, průměrný počet zaměstnanců byl 808 (OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 2019; SIEMENS, 

2020). 

Výběr nejzajímavějších benefitů SIT: 

x 28 dní dovolené, 

x 7 000 Kč ročně na volnočasové aktivity, 

x Příspěvek 1 500 Kč na penzijní či životní pojištění, 

x Příplatky nad rámec zákona, 

x Odměny při pracovních a životních jubileích (SIEMENS, 2020). 

Thermo Fisher Scientific Brno s. r. o. 

Zaměstnavatel se zabývá vývojem a výrobou špičkových elektronových mikroskopů a 

spektrometrů. Podobná kategorizace profesí ABC s Thermo Fisher Scientific Brno s. r. o. je 

především u montážních pracovních pozic a skladníků. Společnost měla za rok 2018 průměrné 

měsíční osobní náklady 75 213 Kč, průměrný počet zaměstnanců byl 958 (OBCHODNÍ 

REJSTŘÍK, 2019; THERMOFISHER, 2020). 

Výběr nejzajímavějších benefitů Thermo Fisher Scientific Brno s. r. o.: 

x 25 dní dovolené, 

x Zvýhodněný tarif T-Mobile, 

x Multisport karta, 

x Očkování, 
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x Penzijní a životní pojištění, 

x Roční bonusy (THERMOFISHER, 2020). 

Tyco Electronics Czech s. r. o. 

V Kuřimi, 10 km od Brna se nachází výrobní areál Tyco Electronics Czech s. r. o. Výrobní 

program organizace je zaměřený na automobilový průmysl: konektory, kabeláže, pro připojení 

AirBagu, palivových pump a vstřikování, pro hybridní a elektro vozy, pojistkové skříně, 

konektory s příslušenstvím pro xenonová světla. Profese, které zaměstnavatel pravidelně 

obsazuje jsou obsluha strojů různých typů, montážní pozice či pracovní pozice ve skladu. Tyco 

Electronics Czech s. r. o. měl za rok 2018 průměrné měsíční osobní náklady ve výši 52 483 Kč, 

průměrný počet zaměstnanců byl 2 347 (OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 2019, TYCO, 2020). 

Výběr nejzajímavějších benefitů Tyco Electronics Czech s. r. o.: 

x Bonus za přítomnost a kvalitu 1 500 Kč, 

x 13. plat, 

x Příspěvek na dojíždění od 300 do 2 500 Kč, 

x 25 dní dovolené, 

x Slevy na wellness, bankovní služby či slevy u mobilního operátora (TYCO, 2020). 

Zetor Tractors a. s. 

V Brně Líšni sídlí legendární výrobce traktorů, společnost Zetor Tractors a. s. Tato česká 

značka se zabývá nejenom výrobou, ale i vývojem traktorů a jeho součástí. Zetor Tractors a. s. 

zaměstnává pracovní pozice jako operátor CNC strojů, brusič nebo mistr výroby. Organizace 

měla za rok 2018 průměrné měsíční osobní náklady 47 811 Kč, průměrný počet zaměstnanců 

byl 619 (OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 2019; ZETOR, 2020). 

Výběr nejzajímavějších benefitů Zetor Tractors a. s.: 

x 25 dní dovolené, 

x Výhodné telefonní tarify, 

x Zvýhodněné vstupné do divadla a na sportoviště, 

x Příspěvek na penzijní připojištění/životní pojištění, dětskou rekreaci, 2 × ročně příspěvek 

na dovolenou (ZETOR, 2020). 
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Porovnání osobní nákladů na zaměstnance s ABC za rok 2018 

Z grafu porovnání ročních osobních nákladů vybraných organizací je vidět, že se ABC při 

srovnání umístilo pod průměrem mezi těmito zaměstnavateli. Celkový průměr však hodně 

ovlivňují organizace Thermo Fisher Scientific Brno s. r. o. a Bosch Rexroth, spol. s. r. o., které 

se svými osobními náklady na zaměstnance vymykají ostatním srovnávaným zaměstnavatelům. 

 

Graf 8: Porovnání osobních nákladů konkurentů s ABC za rok 2018                                                     
(Zdroj: Vlastní zpracování dle OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 2019) 

 

ANALÝZA TRHU PRÁCE A NEZAMĚSTNANOSTI 

Trh práce v příslušném místě podnikání je jeden z hlavních faktorů externích vlivů, které na 

zaměstnavatele působí. Pokud jde o personální politiku, je tento vliv dokonce zásadní. 

Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji 

Česká republika patří k těm evropským zemím, kde je jedna z nejnižších hodnot podílu 

nezaměstnaných na celkovém aktivním obyvatelstvu. Zvlášť v posledních letech, kdy panuje v 

západním světě dlouhotrvající ekonomická konjunktura, je podíl nezaměstnaných stále nižší. 

Celkovému trendu v České republice odpovídají i data z Jihomoravského kraje za posledních 

deset let. 3,48 % nezaměstnaných za rok 2019 je rekordně nízké číslo a vypovídá to o problému 

najít na trhu práce dostatek schopných a kvalifikovaných lidí (ČSÚ, 2019; ČSÚ, 2020). 
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Graf 9: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu JMK v letech 2010 až 2019                                   
(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2020) 

 

Míra zaměstnanosti ekonomicky aktivních obyvatel ve zpracovatelském průmyslu 

ABC se povahou svého podnikání řadí do sekce Zpracovatelský průmysl. Tento obor 

zaměstnával na území České republiky ve 4. čtvrtletí 2019 1 457,2 tisíc zaměstnanců. Je to 

27,5 % z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel. Průmyslový sektor v České 

republice má s velkým odstupem největší podíl na zaměstnanosti obyvatelstva. Z tohoto 

pohledu se dá Česká republika považovat za průmyslovou zemi. Pro zaměstnavatele, který chce 

v tomto sektoru podnikat, jsou tyto údaje pozitivním zjištěním (ČSÚ, 2020). 

Vývoj průměrné mzdy 

V grafickém znázornění č. 10 je trend vývoje hrubé měsíční mzdy za posledních šest let. Z grafu 

jsou jasně patrné rostoucí mzdové nároky pro zaměstnavatele na území ČR. O něco nižší 

průměrná mzda v Jihomoravském kraji na tomto faktu nic nemění. Důležité je rovněž porovnání 

s průměrnou mzdou dle kategorizace odvětví NACE (data pro rok 2019 nejsou pro porovnání 

odvětví k dispozici). Sektor zpracovatelského průmyslu vychází v porovnání let 2014-2018 

přibližně shodně se mzdami, které jsou v rámci všech odvětví regionu (ČSÚ, 2020). 
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Graf 10: Průměrná hrubá mzda v ČR a Jihomoravském kraji (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2020) 

 

Měsíční mzdové náklady přepočtené na jednoho zaměstnance (pro tuto diplomovou práci 

nejsou k dispozici přesná data k průměrné hrubé mzdě celé organizace) byly za rok 2018 v ABC 

38 512 Kč, což je výrazně více než je průměrná mzda v ČR i v regionu za dané období. Ukazuje 

to na fakt, že ABC platí svým zaměstnanců více než je běžný průměr v České republice i 

v Jihomoravském kraji. Když srovnáme regionální odvětví, tak platí skutečnost, že ABC 

poskytuje svým zaměstnancům téměř o 27 % vyšší mzdy než konkurence, což není malý rozdíl. 

Medián mezd pro vybrané pracovní pozice 

Podle kampaně organizace, kterou ABC zahájila s novým hodnocením D/ID zaměstnanců, je 

cílem organizace být 20 % nad mediánem trhu pro všechny tyto pracovní pozice. Aby bylo 

možno zhodnotit, jestli je tento cíl naplněn, je potřeba se podívat na medián mezd těchto 

pracovních pozic v Jihomoravském kraji, kde zaměstnavatel působí. Pro analýzu byly vybrány 

kategorie zaměstnání CZ-ISCO nejvíce odpovídají pracovním pozicím, které jsou součástí 

Výrobního segmentu I. Z dat informačního serveru ISPV vyplývá, že nejlépe placenou profesní 

kategorií jsou mistři s mediánem mzdy 38 685,- Kč za čtvrté čtvrtletí roku 2019. Nejhůře si 

z analyzovaných profesí vedou pracovníci montáže s mediánem mzdy 26 207,- Kč. 
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Tabulka 9: Medián hrubých mezd Jihomoravského kraje za čtvrté čtvrtletí 2019 pro vybrané kategorie 
zaměstnání dle CZ-ISCO (Zdroj: Vlastní zpracování dle ISPV, 2020) 

Kategorie zaměstnání dle ISPV Pracovní pozice v   ABC Medián mezd dle ISPV 

Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a 

kovů 

Brusič 31 905,- 

Svářeči, řezači plamenem a páječi Svářeč 30 287,- 

Seřizovači a obsluha obráběcích 

strojů (kr. dřevoobráběcích) 

Obráběč CNC 32 419,- 

Montéři kovových konstrukcí Operátor rovnání 31 788,- 

Obsluha vysokozdvižných a jiných 

vozíků a skladníci 

Operátor expedice 26 732,- 

Montážní dělníci ostatních výrobků Lepič, Operátor montáže 26 207,- 

Obsluha stacionárních strojů a 

zařízení j. n. 

Lisař 30 461,- 

Nástrojaři a příbuzní pracovníci Zámečník 28 971,- 

Mistři a příbuzní prac.ve výrobě 

(kr. hutnictví, slévárenství) 

Směnový mistr 38 685,- 

 

Pro určení, jestli jsou mzdy všech pozic na Výrobním sektoru I skutečně ohodnoceny jako 

medián + 20 % je potřeba tyto mzdy porovnat s trhem. V následující tabulce č. 10 je uveden 

medián mezd v ABC a medián mezd trhu (Jihomoravský kraj), který je navýšen o 20 %. 

Dle srovnání vyplývá, že u některých pracovních pozic se zatím nedaří naplnit cíl být 20 % nad 

mzdovým mediánem pracovního trhu. Jedná se o pracovní pozice Operátor rovnání, Operátor 

expedice, Lisař a Zámečník. Hlavně u pracovních pozic Operátor rovnání, Operátor expedice, 

Zámečník a také Brusič se na Výrobním segmentu I dlouhodobě nedaří naplnit požadované 

stavy zaměstnanců. Pokud by mělo být návrhem zlepšit systém odměňování tak, aby byl 

spravedlivější a pomohl ABC nabrat pracovníky na požadované pracovní pozice, měly by se 

pracovní pozice, které ještě nedosahují úrovně medián + 20 % posunout v platové hierarchii 

směrem nahoru. To by zároveň mělo znamenat vyšší celkovou spokojenost zaměstnanců se 

mzdou. 

Srovnání s trhem může být ale v některých případech i trochu zavádějící. Pozice Brusič, která 

ve srovnání s trhem vyzněla jako ta, která se vejde do rozpětí medián + 20 % je jedna z pozic, 

které se dlouhodobě nedaří obsadit. Brusič je jednou z klíčových profesí Výrobního segmentu I. 
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Proto by měla pozice Brusič patřit do vyšší platové třídy, přestože je dle srovnání 20 % nad 

mediánem trhu. Dle serveru ISPV je u kategorizace zaměstnání Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů 

a kovů v Jihomoravském regionu zaměstnáno pouze 0,3 tisíce osob. Toto je velmi důležitý údaj, 

který zároveň říká, že brusičů je na trhu velmi malé množství. Výrobní segment I má potřebu 

mít dlouhodobě obsazených více jak 40 pracovních pozic Brusiče a výše odměny pro tyto 

pracovníky by tedy měla odpovídat i těmto okolnostem a nejenom pouze oborovému 

srovnávání mezd. 

Tabulka 10: Porovnání mediánu mezd ABC s trhem                                                                               
(Vlastní zpracování dle ABC, 2019; ISPV, 2020) 

Pracovní pozice 

v   ABC 

Kategorie zaměstnání dle ISPV Medián mezd 

v     ABC 

Medián mezd 

dle ISPV + 20 % 

Brusič Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů 39 965,- Kč 38 286,- Kč 

Svářeč Svářeči, řezači plamenem a páječi 46 268,- Kč 36 344,- Kč 

Obráběč CNC Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kr. 

dřevoobráběcích) 

45 906,- Kč 38 903,- Kč 

Operátor rovnání Montéři kovových konstrukcí 34 127,- Kč 38 146,- Kč 

Operátor 

expedice 

Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a 

skladníci 

29 013,- Kč 32 048,- Kč 

Lepič, Operátor 

montáže 

Montážní dělníci ostatních výrobků 36 193,- Kč 31 488,- Kč 

Lisař Obsluha stacionárních strojů a zařízení j.n. 33 864,- Kč 36 553,- Kč 

Zámečník Nástrojaři a příbuzní pracovníci 32 128,- Kč 34 765,- Kč 

Směnový mistr Mistři a příbuzní prac.ve výrobě (kr. hutnictví, 

slévárenství) 

52 613,- Kč 46 422,- Kč 

 

ANALÝZA POSKYTOVANÝCH BENEFITŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

Česká organizace zabývající se podnikovým poradenstvím včetně poradenství personálního 

Trexima s. r. o. zveřejnila ke konci roku 2016 výsledky průzkumu, který se zabýval tím, jaké 

benefity poskytují zaměstnavatelé ve mzdové sféře svým zaměstnancům. Průzkum ukázal, že 

drtivá většina zaměstnavatelů (97 %) poskytuje svým zaměstnancům alespoň jeden benefit. 

V průměru nabízejí organizace svým zaměstnancům benefitů dokonce osm. Nejoblíbenějším 

benefitem výzkumu se stal benefit Příspěvek na stravování, který poskytuje 71 % 

zaměstnavatelů. Mezi hojně poskytované benefity patří dle šetření i Příspěvek na 

penzijní/životní pojištění nebo Dovolená nad rámec zákona. 
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Graf 11: Podíl zaměstnavatelů poskytujících daný benefit ve mzdové sféře                                           
(Zdroj: Vlastní zpracování dle TREXIMA, 2016) 

 

 

3.3.6 Shrnutí analýzy odměňování zaměstnanců 

Podobně jako z analýzy hodnocení zaměstnanců tak i z analýzy odměňování je jasně patrné, že 

má zaměstnavatel nástroje, jak v rámci tohoto procesu řídit svůj personál. Velkou výhodou je 

návaznost systému odměňování na kompetenční model D/ID zaměstnanců. To je propojení, 

které v organizacích nebývá pravidlem. Pro D/ID zaměstnance jsou určeny mzdové třídy 

s kategoriemi a pevně daným rozpětím hodinové sazby. Tyto mzdové třídy mohou být nejenom 

dobrým nástrojem pro personální oddělení či vedoucí pracovníky, ale rovněž vhodnou 

motivační pobídkou pro zaměstnance. V rámci mezd pro D/ID zaměstnance si ABC stanovilo 

být + 20 % nad mediánem trhu, což se z analýzy ukázalo jako cíl, který ještě není pro všechny 

pracovní pozice splněn. Dobrým řešením v době narůstající práce a složitosti získat 

kvalifikované pracovníky z trhu práce se jeví zvýšení příplatků nad rámec zákona. 

Zaměstnancům a to jak D/ID tak i SE jsou poskytovány odměny jako nenárokové složky mzdy. 

Pro SE zaměstnance je odměna vyplácena dvakrát ročně, D/ID zaměstnancům poté na měsíční 
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bázi. Za mimořádné výkony či úspěchy mohou vedoucí navrhovat svým zaměstnanců měsíční 

prémie. Tyto prémie mohou sloužit nejenom jako odměna, ale také jako motivace v případě 

potřeby nadstandardního požadavku vůči zaměstnanci. 

ABC poskytuje svým zaměstnancům i další velkou paletu zaměstnaneckých výhod. Jedná se o 

finanční i nefinanční benefity, jako například odměna za doporučení zaměstnance, Flexi Pass 

karty, T-Mobile zvýhodněný tarif a jiné. Jak ukazuje i porovnání s konkurencí, nabízí ABC 

nadstandardní zaměstnanecké výhody. Přesto i v této kategorii odměňování by se dal najít 

prostor ke zlepšení. Současná hodnota stravenek, kdy je její základní výše 70 Kč je vzhledem 

k cenám stravovacích služeb nedostatečná. „Vývoj na pracovní trhu přiměl zaměstnavatele 

navyšovat hodnotu nabízených benefitů, sledujeme to i u stravenek. Více než třetina našich 

zákazníků už nyní poskytuje příspěvek na stravování na den v hodnotě 100 Kč a více,“ uvedl 

Jan Matoušek, marketingový manažer pro stravenky ze společnosti Sodexo Benefity (MĚŠEC, 

2019). Z porovnání benefitů s konkurenty rovněž vyplynulo, že téměř všichni již nabízejí 

příspěvek na penzijní/životní pojištění. Pokud chce zaměstnavatel se svými konkurenty držet 

krok, měl by benefit také zavést. Oblíbenost benefitu vyplývá i z průzkumu organizace Trexima 

z roku 2016, kdy tento benefit skončil na druhém místě mezi poskytovanými benefity v České 

republice. 

Zaměstnavatel organizuje řadu školení, které vyplývají z požadavků na výrobní procesy. 

Některé tyto školení jsou vysoce odborné a velmi nákladné. Organizace tak poskytuje možnost 

se profesně vzdělat například pro pracovníky, kteří se rozhodnou pro změnu pracovní pozice u 

stávajícího zaměstnavatele. 

Při srovnání celkových mezd vyšel zaměstnavatel velmi dobře ze srovnání s celkovými trhy 

práce. Při porovnání osobních nákladů a průměrné hrubé mzdy došlo ke zjištění, že ABC 

vydává o téměř 27 % více oproti zaměstnavatelům ve zpracovatelském průmyslu působícím 

v Jihomoravském kraji. To je bezpochyby kladné zjištění. Při srovnání osobních nákladů 

s konkrétními konkurenty v Jihomoravském kraji již k tak dobrému výsledku nedošlo. Osobní 

náklady vyšly z analýzy jako průměrné, pokud nebudeme brát v úvahu zaměstnavatele Thermo 

Fisher Scientific Brno s. r. o. a Bosch Rexroth, spol. s. r. o, kteří byly od ostatních 

zaměstnavatelů odskočení směrem nahoru. Platit průměr svým zaměstnancům by ovšem 

nemuselo stačit, pokud se podíváme na míru nezaměstnanosti z další části analýzy okolního 

prostředí. Míra nezaměstnanosti 3,48 % za rok 2019 v Jihomoravském kraji napovídá, že je 

velmi obtížné sehnat na trhu práce kvalifikované zaměstnance. Srovnání mezd s konkrétními 
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regionálními konkurenty zároveň ukázalo, že za top regionálními zaměstnavateli organizace 

stále ještě zaostává, minimálně co se osobních nákladů týká. Náklady na celkové odměňování 

v ABC nejsou pro tuto diplomovou práci k dispozici. 

 

3.4 Shrnutí analytické části 

Analyzovaný zaměstnavatel je součástí velké korporátní organizace, což zaměstnavateli 

zajišťuje určitou stabilitu a jeho zaměstnancům jistotu. Organizace se zabývá výrobou 

produktu, na který je potřeba velké řady náročných strojírenských technologií. To je výhodou 

z hlediska konkurence, protože vstup do odvětví pro případné zájemce vyžaduje minimálně 

značné know-how a velké investice. Nevýhodou to je z hlediska získávání potřebných a 

kvalifikovaných zaměstnanců. Přestože je lokalita podnikání nakloněna zpracovatelskému 

průmyslu, o čemž hovoří téměř 1,5 milionu pracujících na území České republiky, hraje 

dlouhodobá nízká nezaměstnanost proti podnikatelským ambicím. Nízká míra nezaměstnanosti 

vede k soupeření mezi zaměstnavateli nejenom v rámci mzdové politiky, ale i co se týká 

různých benefitů a zaměstnaneckých výhod. 

ABC zažívá období růstu a pozitivních hospodářských výsledků. Zaměstnavatel přes značné 

investice dokáže držet hospodářský výsledek v kladných hodnotách. Organizaci tak v současné 

době nehrozí restrukturalizace. 

Z analytické části dále vyplývá, že má organizace velmi profesionální a propracované procesy 

hodnocení a odměňování zaměstnanců. Některé aspekty těchto důležitých částí personálního 

řízení se však při analýze ukázaly jako slabá místa, na kterých by bylo potřeba zapracovat. Pro 

návrhovou část této diplomové práce lze použít těchto zjištěných nedostatků v rámci hodnocení 

a odměňování zaměstnanců: 

x Neefektivní kompetenční model hodnocení D/ID zaměstnanců. 

x Nemožnost hodnotit svého nadřízeného pro D zaměstnance. 

x Nemožnost sebehodnocení pro D zaměstnance. 

x Nízká hodnota poskytovaných stravenek. 

x Nepřítomnost benefitu penzijního/životního připojištění. 

x Nesplněný mzdový cíl medián + 20 % u některých pracovních pozic. 
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4 VÝZKUMNÁ ČÁST 

Součástí této diplomové práce bude i výzkumná část. Výzkum bude v první části zaměřen na 

postoj zaměstnanců Výrobního segmentu I k hodnocení a odměňování, které je v ABC 

přítomné. Výzkumnou metodou pro získání informací bude v tomto případě dotazníkové 

šetření.  

Ve druhé částí bude proveden řízený rozhovor s vedoucím tohoto výrobního sektoru.  

 

4.1 Dotazníkové šetření 

Po konzultaci s personálním oddělením a vedoucím Výrobního segmentu I bylo dotazníkové 

šetření provedeno na největším výrobním sektoru ABC. Důvodem k výběru největšího 

výrobního segmentu byl dílčí cíl co největší návratnosti dotazníků a zároveň jejich relativně 

vysoký celkový počet. Dotazník byl v papírové podobě rozdán na začátcích pracovních směn 

zaměstnancům výrobních středisek Výrobního segmentu I a to vždy po dohodě s výrobním 

mistrem střediska. Vzhledem k různým pracovním nepřítomnostem v průběhu dotazníkového 

šetření bylo rozdáno 167 dotazníků z celkově 205 ti možných. Návratnost dotazníků činila 

73,65 %. Dotazník byl sestaven tak, aby co nejvíce postihoval otázky hodnocení a odměňování 

tázaných zaměstnanců. 

Hlavním cílem dotazníků bylo získat ucelený pohled v otázkách hodnocení a odměňování D/ID 

zaměstnanců v ABC z řad těch, kterých se tyto procesy dotýkají nejvíce. Pro D/ID zaměstnance 

v ABC je vytvořena poměrně široká paleta zaměstnaneckých odměn a je přítomen i 

propracovaný systém hodnocení. K tomu, aby se personální strategie zaměstnavatele neustále 

zlepšovala, je ale třeba získávat pravidelnou zpětnou vazbu právě od zaměstnanců. Do každého 

systému hodnocení a odměňování vstupují krom samotných jeho parametrů i určité lidské 

faktory, které mohou systém žádoucím i nežádoucím směrem ovlivnit a tak nezáleží pouze na 

samotných procesech, ale i na osobách, kteří s těmito procesy pracují. Výsledky dotazníkového 

šetření by měly pomoci nalézt východiska k návrhům na zlepšení systémů hodnocení a 

odměňování D/ID zaměstnanců a doplnit tak analytickou část diplomové práce 

Dotazník byl vytvořen jako plně anonymní. Vzhledem k podmínkám i případným časovým 

ztrátám ve výrobě bylo zvoleno uzavřených otázek pro co největší jednoduchost a případnou 
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návratnost. Při distribuci bylo využito osobní znalosti prostředí i zaměstnanců. V příloze je 

uveden formát dotazníku. 

ZHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Nadpoloviční většina (57 %) D/ID zaměstnanců oddělení Výrobního segmentu I se vyjádřila, 

že je pro ně prostředí zaměstnavatele dostatečně motivující. Téměř dvě třetiny kladných 

odpovědí a pouze minimum jasného Ne (5 %) lze považovat za relativní úspěch. Pro tázané 

zaměstnance je největším motivací k vyššímu pracovnímu výkonu Výše mzdy (průměrné 

umístění bylo 1,94. místo). Z výsledků šetření rovněž vyplývá, že si zaměstnanci velmi váží 

pracovního kolektivu, který v této otázce skončil na druhém místě (průměrné umístění bylo 

2,32. místo). U otázky na spokojenost se mzdou skončily odpovědi polarizací mezi kladnými a 

zápornými odpověďmi. Kladně se vyjádřila pouze těsná nadpoloviční většina tázaných (52 %), 

což určitě nenaplňuje představy zaměstnavatele, který chce svým pracovníkům platit o 20 % 

více než je medián trhu daných profesí. 

Z otázek na hodnocení a zpětnou vazbu vyplynuly některé poměrně jasné odpovědi. 

Zaměstnancům se dostává zpětné vazby od jejich vedoucího (60 %). Výrazná část respondentů 

se vyjádřila kladně v otázce důležitosti zpětné vazby (91 %). To jenom podtrhuje význam 

hodnocení zaměstnanců v organizaci. V odpovědích na otázku týkající se spravedlivosti 

hodnocení rovněž převažují kladné odpovědi (61 %), což je pozitivní pro hodnocené i 

hodnotitele. Velmi jasné odpovědi poskytla otázka jedenáctá. Velká většina pracovníků (82 %) 

se vyjádřila negativně z hlediska možnosti hodnocení svého nadřízeného. Tyto odpovědi svědčí 

o nezavedené možnosti hodnotit nadřízené D zaměstnanců (ID zaměstnanci tuto možnost mají). 

Dvě otázky směřovaly na současné pilíře hodnocení z hlediska zaměstnanců i jejich vedoucích. 

U obou pohledů skončily na prvním místě pilíř hodnocení Výkon/Kvalita, který těsně 

následovat pilíř Přístup k práci/loajalita. Zbylé dva pilíře skončily s odstupem na zbylých 

místech. Jak z pohledu dotazovaných zaměstnanců, tak i z pohledu jejich vedoucích je tedy 

nejdůležitějším kritériem při hodnocení výkon a kvalita, následovaný přístupem k práci. 

Součástí šetření byly rovněž otázky na zaměstnanecké benefity. Pozitivně dopadla otázka na 

celkovou spokojenost s benefity, které ABC svým zaměstnancům poskytuje, kdy se kladně 

vyjádřilo 63 % zaměstnanců. Nejoblíbenějšími benefity jsou Stravenky (38 %) a Flexi Pass 

karta (24 %). Pokud by si zaměstnanci měli vybrat další zaměstnanecké výhody, volili by 
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hlavně Více dnů dovolené (42 %) a Penzijní připojištění (28 %). Pětinové zastoupení měla 

rovněž možnost rozšíření benefitu Flexi Pass karty. 

Pozitivní skutečnosti vyplývající z většinově kladných odpovědí dotazníkového šetření: 

x Prostředí v organizace je pro zaměstnance dostatečně motivující. 

x Zaměstnancům se dostává zpětné vazby od jejich nadřízeného. 

x Pro zaměstnance je zpětná vazba od jejich nadřízeného důležitá. 

x Zaměstnanci jsou svým nadřízeným spravedlivě hodnoceni. 

x Zaměstnanci jsou spokojeni se zaměstnaneckými benefity. 

x Zaměstnanci jsou spokojení s výší své mzdy. 

Negativní skutečnosti vyplývající z většinově záporných odpovědí dotazníkového šetření: 

x Zaměstnanci nemají možnost hodnotit svého nadřízeného. 

Další zjištění: 

U obou otázek na důležitost pilířů hodnocení došlo k jasné polarizaci mezi pilíři Výkon/kvalita, 

Přístup k práci/loajalita a Kompetence, Flexibilita. Z odpovědí se ukázalo, že pilíře 

Výkon/kvalita a Přístup k práci/loajalita jsou pro zaměstnance i jejich vedoucí jasně 

nejdůležitější. Jako nejdůležitější se přitom umístil u obou kategorií pilíř Výkon/kvalita. Názory 

zaměstnanců obou úrovní tak úplně nekorespondují s rozložením váhových sil kompetenčního 

modelu, tak jak je nyní praktikován. 

Kompletní data z dotazníkového šetření včetně grafického zpracování a dalších komentářů jsou 

v příloze této diplomové práce. 

4.2 Řízený rozhovor s vedoucím výrobního segmentu 

Aby byl pohled na hodnocení a odměňování D/ID zaměstnanců v ABC co nejkomplexnější, byl 

proveden řízený rozhovor s vedoucím Výrobního segmentu I. Otázky směřovaly na to, jak vidí 

hodnocení a odměňování D/ID zaměstnanců ze svého pohledu vedoucí největšího výrobního 

segmentu organizace. Otázky byly zaslány dopředu prostřednictvím e-mailové pošty. Rozhovor 

se konal v areálu organizace ABC v Brně dne 3. dubna 2020. 
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Nedávno proběhla změna systému hodnocení a odměňování D/ID zaměstnanců. Jak 

provedenou změnu hodnotíte?  

Je to jednoznačný krok vpřed v pokusu o co největší objektivitu hodnocení zaměstnanců. 

Jaké největší pozitivum podle Vás změna přinesla proti původní verzi hodnocení? 

Nyní je systém hodnocení D/ID zaměstnanců daleko preciznější. Jsou vymezené jasné 

mantinely toho, co a jak se hodnotí. Vedoucí pracovníci již nemají takovou možnost, aby si 

sami mohli definovat kritéria hodnocení, ty jsou teď jasně daná. Důležitý posun vidím například 

v určení etalonového pracovníka u Flexi Matice. 

Kde vidíte nedostatky současného systému hodnocení/odměňování D/ID zaměstnanců? 

Největší nedostatek jsem viděl v přípravě celého projektu a hlavně jeho seznamovací fázi. 

Zaškolení jednotlivých vedoucích probíhalo prakticky formou zavedení. Další nedostatek jsem 

viděl v absenci tvrdých odborných dovedností pro směnové mistry jako kritéria pro hodnocení, 

to je ale nyní vyřešeno. 

Jak to bylo vyřešeno? 

Na začátku nového hodnocení nebyla brána zřetel na odbornost mistrů speciálních procesů. 

Všichni mistři byli zařazeni do jedné kategorie a bylo na ně pohlíženo pouze jako na manažery. 

Nyní je rozlišováno, pokud máme mistra na speciální procesy nebo pouze obyčejného mistra. 

Máte nějaký návrh na úpravu aktuálního systému hodnocení a odměňování? Mluvil jste 

o tom s někým z personálního oddělení/vedení organizace?  

Při zahájen jsem se celou dobu snažil o aktivní spolupráci mezi výrobním segmentem a HR. 

Požadavky na změnu, které jsem navrhoval, byly vyslyšeny. Myslím, že současný systém 

hodnocení je dobrý kompromis mezi vloženou energií a přínosem. Další rozšiřování modelu 

nevidím ku prospěchu, to ale neznamená, že by se průběžně nemohl měnit k lepšímu. 

Myslíte si, že jsou zaměstnanci spokojení se současným systémem 

hodnocení/odměňování? Snažil jste se to nějakým způsobem zjistit? 

Zpětná vazba ze strany mistrů probíhá o Zaměstnaneckých rozhovorech. 

A zpětná vazba z dílny od lidí? Jaké zpětné vazby se Vám dostává? 

Žádné kritické nebo negativní zpětné vazby se mi nedostalo. 

Jakým způsobem motivujete zaměstnance vy?  

Objektivně a pozitivně pokud možno a kam má dovednost sahá. 

Jak myslíte že by vedoucí na Výrobním segmentu I měli pracovníky hodnotit a motivovat?  

Také tak. 

Jak se liší realita hodnocení vedoucích na Výrobním segmentu I od Vašich představ? 
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Liší se výrazně. Úroveň mistrů je velmi různá a také jejich hodnocení je často velmi různé a 

individuální. Dá dost práce zarovnávat hodnocení tak, aby bylo přijatelné a dalo se obhájit. 

Často se stává, že hodnocení není podpořeno faktickým základem nebo nějakými daty o úrovni 

kvality/produktivity daného pracovníka. Při diskuzích dochází ze stran mistrů ke korekci 

hodnocení, což je dle mne důkaz o neobjektivnosti. Hodnocení bývá děláno na základě pocitů 

a to není dobře. 

Jak zaměstnancům poskytujete zpětnou vazbu o jejich pracovním výkonu? 

V případě nespokojenosti pokud možno ihned, pokud OK tak Zaměstnanecký rozhovor. 

Myslíte si, že Zaměstnanecký rozhovor tak jak je nastaven u D/ID pracovníků, tedy 

hodnocení jednou ročně, je v pořádku? 

Domnívám se, že by interval mohl být kratší, tedy stejně jako u SE zaměstnanců půl roku, nebo 

dokonce každého čtvrt roku. Ale je to vždy na ochotě dvou lidí se vzájemně potkat a existují i 

další formy hodnocení. Pokud je nějaký požadavek na mne ohledně hodnocení či rozhovoru, 

tak vyhovím vždy. 

Které kritérium (Výkon/kvalita, Přístup k práci/loajalita, Kompetence, Flexibilita) je pro 

hodnocení zaměstnanců podle Vás nejdůležitější? 

Nejdůležitější je podle mne Výkon/kvalita, dále Kompetence, Flexibilita a jako nejméně 

důležité vidím kritérium Přístup k práci/loajalita. 

Na začátku rozhovoru jste uvedl že nyní nevidíte důvod k úpravám modelu. Přesto váhy 

hodnocení tak jak jsou nastaveny v kompetenčním modelu teď neodpovídají Vašim 

preferencím při hodnocení, jak si to mám vysvětlit? 

Ano, přiznávám mírný rozpor, ale já vidím váhu hodnocení takto. Dám příklad. Budu mít 

pracovníka A, který bude mít velmi dobrý přístup k práci a bude nesmírně loajální. Požadovaný 

výkon ani kvalitu mi ale neodvede. Potom budu mít pracovníka B, který bude mít přístup k práci 

a loajalitu přinejmenším velmi diskutabilní. Tento pracovník však bude mít velmi dobrý výkon 

i kvalitu. V tomto případě pro mne bude daleko cennější pracovník B a to platí jak u vedoucích 

zaměstnanců, tak i u lidí z výroby. 

Jaké benefity pro zaměstnance podle Vás organizaci chybí? Na který benefit (je-li takový) 

mohou být zaměstnanci ABC obzvlášť hrdí, že ho mají. 
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Nemyslím si, že nějaký chybí (je jich dost), ale další mohou být. Zaměstnanci v ABC mohou 

být obzvlášť hrdí na to, že jsou součástí výrobní organizace podporující odvětví udržitelného 

rozvoje. 

Nejsem si jist, že by zaměstnanci na výrobních pozicích takto přemýšleli o benefitech. 

To je samozřejmě chyba. Pokud si to lidé neuvědomují, tak o tom s nimi pravděpodobně nikdo 

nemluví. Oproti automobilovému průmyslu má náš výrobní segment mnohem menší dopad na 

životní prostředí. My jako jeho součást tak přispíváme k lepším environmentálním podmínkám 

na planetě. Dá se očekávat, že v době po krizi způsobené Coronavirem bude náš segment 

průmyslu daleko méně postižen než průmysl automobilový. To vidím také jako výrazný benefit. 

ABC platí svým D/ID zaměstnancům o 20 % více než je medián trhu. Myslíte si, že je to 

adekvátní odměna? Myslíte si, že jsou všechny pozice na Výrobním segmentu I adekvátně 

ohodnocené? 

Myslím, že odměna je stanovena adekvátně, pokud organizace nemá dlouhodobě neobsazené 

pozice. 

Jsou nebo byly v minulosti nějaké pracovní pozice, které se dlouhodobě nebo opakovaně 

nedaří/nedařilo obsadit? 

Ve své předchozí otázce pracujete s tím, že organizace platí svým D/ID zaměstnancům o 20 % 

více, než je medián jako s faktem. Pokud by to byla pravda, měli by jsme bez problémů obsadit 

každou poptávanou pracovní pozici zhruba do jednoho měsíce. To se bohužel neděje. My máme 

nyní například velké problémy s náborem na pracoviště brusírny, kde se nám dlouhodobě 

pracovníky nedaří nabírat. 

Bývalý ředitel kdysi prohlásil že chce z ABC vybudovat nejlepší firmu 50 km od Brna. 

Nemyslíte si, že vzhledem k významnosti organizace a jejím cílům do budoucna je být 20 

% nad mediánem malý cíl? Nemělo by být cílem nabírat ty nejlepší odborníky na vybrané 

pracovní pozice z celého regionu? 

Nemyslím si, že je to malý cíl. Pokud by jsme chtěli najmout toho nejlepšího odborníka 

například do brusírny, museli by jsme sehnat vysokoškoláka, který se perfektně vyzná 

v metalurgii, materiálech a bude to zároveň vynikající brusič-praktik. Kdybychom nabírali 
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takové zaměstnance, neúměrně by to prodražilo náš produkt. Pokud si chceme udržet 

zákazníky, musíme být cenově konkurenceschopní.  

ZHODNOCENÍ ŘÍZENÉHO ROZHOVORU 

Z rozhovoru s vedoucím Výrobního segmentu I vyplynula snaha organizace o nastavení 

spravedlivého systému hodnocení D/ID zaměstnanců. Zároveň však došlo při otázce na sílu vah 

jednotlivých pilířů kompetenčního modelu k určitému nesouladu mezi tím, jak je systém 

nastaven nyní a jaké preference k hodnocení má vedoucí segmentu. Vedoucí výrobního 

segmentu při hodnocení svých zaměstnanců preferuje pilíř hodnocení Kvalita/výkon, který ale 

má v současném systému kompetenčního modelu nejnižší váhu. Vedoucí Výrobního 

segmentu I by se také přikláněl k pravidelnějšímu Zaměstnaneckému rozhovoru D/ID 

zaměstnanců. 

Při otázce na výši mzdových odměn vyjádřil vedoucí segmentu pochybnost o tom, že ABC platí 

všem svým pracovním pozicím o 20 % více než je medián trhu. Zároveň vyjádřil dlouhodobý 

problém s náborem zaměstnanců na určitá pracoviště. Vedoucí Výrobního segmentu I rovněž 

vyřkl přesvědčení, že ABC poskytuje svým zaměstnanců bohatou škálu zaměstnaneckých 

benefitů. 

 

4.3 Zhodnocení výzkumné části 

Ve výzkumné části diplomové práce bylo pomocí dvou výzkumných metod dosaženo určitých 

poznání. Při porovnání výsledků obou výzkumů došlo u některých otázek k souznění 

v pohledech na zkoumanou problematiku. Jak zaměstnanci, tak vedoucí výrobního segmentu 

vyjádřili jako nejdůležitější pilíř při hodnocení v kompetenčním modelu D/ID zaměstnanců 

kritérium Výkon/Kvalita. Oba zkoumané subjekty se zároveň pozitivně vyjádřili k benefitům, 

které zaměstnavatel ABC nabízí. U otázek na mzdu nebyly naopak odpovědi ani jednoho 

subjektu ničím jednoznačným. Výzkumná část dále odhalila preference zaměstnanců 

k benefitům jako jsou Penzijní připojištění nebo Více dnů dovolené či to, že nejvíce motivující 

je mzda. 
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5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V následující části diplomové práce budou navrženy změny systémů hodnocení a odměňování 

v ABC. Změny budou vycházet z dlouhodobých potřeb organizace být mezi nejlepšími 

zaměstnavateli v regionu a zároveň se budou opírat o provedenou analýzu stávajících procesů 

včetně výzkumů, které probíhaly na Výrobním segmentu I. 

 

5.1 Návrhy v oblasti zaměstnaneckých benefitů 
 

5.1.1 Stravenky 

V dotazníkovém šetření se stravenky staly benefitem, kterého si zaměstnanci nejvíce cení. 

Důvodem pro zvýšení hodnoty stravenek je nejenom obliba mezi zaměstnanci, ale i rostoucí 

ceny jídel a stravování obecně. Stále častěji se stává, že průměrná cena stravenky k pokrytí jídla 

nestačí.  

Návrh bude v tomto případě pracovat s 50% navýšením stravenek pro zaměstnance 

s osmihodinovou i s dvanáctihodinovou pracovní dobou. Poměr mezi hodnotou stravenky a 

výší příspěvku od zaměstnavatele zůstane na 55 %, což je hranice kdy si může zaměstnavatel 

odečíst náklady dle zákona o dani z příjmu.  

 

Tabulka 11: Návrh nových hodnot stravenek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plánovaná délka prac. směny / 

průměrné délka prac. měsíce 
Nová hodnota stravenky Výše příspěvku ABC 

7,5 hodiny / 21 dní 105 Kč 57,75 Kč 

10,5 hodiny / 15 dní 150 Kč 82,50 Kč 

Pro zaměstnance v osmihodinovém pracovním režimu by navýšení stravenek znamenal čistý 

měsíční příjem 1213 Kč (nyní 808,50 Kč), a pro zaměstnance ve dvanáctihodinovém režimu 

1237,50 Kč (nyní 825 Kč). 

Zavedení tohoto benefitu by rovněž znamenalo zvýšení nákladů pro zaměstnavatele. V tabulce 

č. 12 je porovnání nákladů na stravenky, které je nyní a které by bylo po zavedení navýšení. 

Návrh počítá s průměrnou délkou měsíce 21 respektive 15 dní a odečítá 25 respektive 17,5 dní 



78 
 

dovolené na jednoho zaměstnance. Další nepřítomnosti nejsou kalkulovány. Pracovníků na 

dvanáctihodinových směnách je v ABC k 1. 1. 2020 113. 

 

Tabulka 12: Porovnání ročních nákladů před a po zvýšení hodnot stravenek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Plánovaná délka prac. směny / 

průměrné délka prac. měsíce / 

počet zaměstnanců 

Současné náklady Budoucí náklady Navýšení 

7,5 hodiny / 21 dní / 786 6 869 247 Kč 10 303 871 Kč 3 434 624 Kč 

10,5 hodiny / 15 dní / 113 1 009 938 Kč 1 514 906 Kč 504 968 Kč 

Celkem 7 879 185 Kč 11 818 777 Kč 3 939 592 Kč 

Navýšení nákladů na stravenky v ABC by za současné situace znamenalo navýšení nákladu na 

tento benefit o 3 939 592 Kč. Vzhledem k tomu, že z příspěvků na stravenky ze strany 

zaměstnance i zaměstnavatele není hrazeno sociální ani zdravotní pojištění znamenalo by to 

úsporu oproti stejnému navýšení mezd ve výši 1 339 461 Kč za jeden rok. Náklad je daňově 

uznatelný a nepodléhá dani z příjmu zaměstnance. 

Pro realizace tohoto projektu bude užito následujícího postupu.: 

x Příprava kalkulace nákladů a argumentace (výkop projektu, maximálně dva týdny). 

x Přednesení na představenstvu korporátu (dva týdny po zahájení projektu). 

x Schválení projektu a jeho nákladů (čtyři týdny po návrhu projektu na představenstvu). 

x Kampaň pro zaměstnance (dva týdny po schválení návrhu). 

x Uvedení navýšení stravenek do praxe, konec projektu (od prvního dne kalendářního 

měsíce, který bude následovat po začátku kampaně). 

 

Obrázek 3: Časová osa projektu navýšení hodnoty stravenek (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Předpokládaná délka projektu navýšení hodnoty stravenek bude 8 kalendářních týdnů. Osoba 

odpovědná za projekt bude vedoucí personálního oddělení zaměstnavatele. 

5.1.2 Flexi Pass 

Systém benefitů od společnosti Sodexo je u zaměstnavatele již zaveden. V zaměstnaneckém 

průzkumu se 26 % dotazovaných vyjádřilo, že tento benefit patří k těm, kterých si nejvíce cenní, 

což bylo druhé místo za benefitem stravenek. 20 % respondentů vyjádřilo přání k navýšení 

tohoto benefitu.  

Tento benefit není populární jenom mezi zaměstnanci, ale je výhodný rovněž pro 

zaměstnavatele. Výhoda těchto poukazů spočívá podobně jako u penzijního připojištění v tom, 

že jsou osvobozeny od odvodu na sociální a zdravotní pojištění. Benefit nepodléhá dani 

z příjmu fyzických osob. 

Benefit Flexi Pass je v současnosti rozdělen dle seniority do třech kategorií na 300 až 500 Kč. 

Návrh navýšení bude počítat, že do každé této kategorie bude zaměstnavatel přispívat o 200 Kč 

na zaměstnance a jeden kalendářní měsíc více. Takové navýšení by znamenalo roční příjem 

nového pracovníka ve výši 6 000 Kč ve formě Flexi Pass bodů oproti původním 3 600 Kč. U 

služebně nejstarších pracovníků by roční příjem z benefitu znamenal příjmovou hodnotu v 

celkové výši 8 400 Kč za kalendářní rok. Toto navýšení by jistě tento benefit udělalo pro 

současné, ale i budoucí zaměstnance daleko atraktivnějším a pomohlo organizaci ke zdolávání 

překážek na cestě k získání a udržení potřebného množství pracovníků. 

 

 

Tabulka 13: Návrh hodnot Flexi Pass poukázek po zvýšení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Délka trvání pracovního poměru Hodnota příspěvku po úpravě benefitu 

3 měsíců – 4,99 roků 500 Kč 

5 – 9,99 roků 600 Kč 

10 roků a více 700 Kč 

S nárůstem Flexi Pass odměn zaměstnavateli vzrostou i celkové náklady na tento benefit. U 

propočtu nákladů bude vycházeno s počtem zaměstnanců a senioritou k 1. 1. 2020 (u první 

kategorie není počítáno s 20 zaměstnanci ve zkušební době). 
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Tabulka 14: Porovnání nákladů na Flexi Pass (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Seniorita Současné náklady Budoucí náklady Navýšení 

3 měsíců – 4,99 roků 936 000 Kč 1 560 000 Kč 624 000 Kč 

5 – 9,99 roků 1 411 200 Kč 2 116 800 Kč 705 600 Kč 

10 roků a více 1 914 000 Kč 2 679 600 Kč 765 600 Kč 

Celkem 4 261 200 Kč 6 356 400 Kč 2 095 200 Kč 

Navýšení benefitu o 200 Kč do každé kategorie by pro zaměstnavatele znamenalo roční zvýšení 

nákladů o 2 095 200 Kč. Oproti stejnému navýšení ve formě mzdy by došlo k úspoře 

712 368 Kč ročně. 

Harmonogram projektu na zvýšení Flexi Pass odměn pro zaměstnance by měl vypadat 

následujícím způsobem: 

x Příprava projektu a potřebné argumentace (výkop projektu, maximálně dva týdny). 

x Projednání schválení a výše navýšení příspěvku s představenstvem korporátu (dva týdny 

od startu projektu). 

x Schválení navýšení příspěvku představenstvem korporátu (do dvou týdnů od jeho 

přednesení na představenstvu). 

x Realizace kampaně pro zaměstnance (dva týdny od schválení představenstvem). 

x Platnost navýšení benefitu (od prvního dne kalendářního měsíce, který bude následovat 

po začátku kampaně). 

 

Obrázek 4: Časová osa projektu navýšení Flexi Pass karet (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Předpokládaná délka projektu navýšení hodnoty odměn Flexi Pass karet bude 6 kalendářních 

týdnů. Osoba odpovědná za projekt bude vedoucí personálního oddělení zaměstnavatele. 

5.1.3 Více dnů dovolené 

ABC nabízí všem svým zaměstnancům pět týdnů placené dovolené, což je o jeden týden navíc 

oproti povinnosti vyplývající ze zákonné normy. Dovolená nad rámec zákona patří dle zjištění 

z analytické části k nejčastějším benefitům, které zaměstnavatele poskytují. Jeden z největších 

regionálních konkurentů ABC v „boji“ o zaměstnance Siemens, s. r. o. odštěpný závod 

Industrial Turbomanichery Brno nabízí pro své zaměstnance dokonce osm dní dovolené navíc 

a zaměstnavatel Bosch Rexroth s. r. o. Brno nabízí k pěti týdnům dovolené navíc 3 dny sick 

days v roce.  

Dovolená je pro hodně zaměstnanců benefit, který má velkou váhu. Dokládá to mimo jiné i 

výsledek dotazníkového šetření, kdy se pro navýšení dovolené jako dalšího benefitu vyjádřilo 

42 % dotázaných zaměstnanců a tento benefit se tak umístil na prvním místě mezi těmi, které 

by si zaměstnanci přáli přidat. Zároveň je to ale určitý náklad zaměstnavatele, který je třeba 

nějakým způsobem vyčíslit. Pokud se zaměstnavatel rozhodne navýšit svým zaměstnancům 

nárok na placenou dovolenou, musí počítat s nákladem na počet dní dovolené navíc, který bude 

muset zaměstnancům proplatit. Dále musí zaměstnavatel brát v potaz snížení odvedeného 

množství práce, které bude muset nějaký způsobem nahradit, a to je zvlášť u výrobní organizace 

velmi citlivé téma.  

Návrh u tohoto benefitu bude počítat se třemi dny placené dovolené nad stávající počet. Nejprve 

je potřeba vyčíslit náklady na tři dny placené dovolené navíc. Zaměstnanci za čerpání dovolené 

náleží náhrada mzdy za dovolenou. Vychází se přitom z průměrného výdělku, který se 

vypočítává z hrubé mzdy, která je dělená počtem odpracovaných dní za rozhodné období. Při 

této kalkulaci budou počítány průměrné měsíční osobní náklady na zaměstnance za rok 2018 

po zaokrouhlení, které byly 52 811 Kč. Na jeden kalendářní měsíc je počítáno 21 dní (průměr 

pracovních dní pro rok 2020). 

 

Tabulka 15: Náklady na zavedení tří dnů dovolené navíc (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Počet zaměstnanců Počet dní dovolené Náklady na jeden den Celkové náklady 

899 3 2 515 Kč 6 782 955 Kč 
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Při počtu 899 zaměstnanců a třech dnech dovolené navíc je to celkem 2 697 pracovních dní 

zaměstnanců, které bude třeba nějaký způsobem nahradit. Pokud budeme počítat osmi 

hodinovou pracovní dobu, tak by bylo potřeba po zaokrouhlení celkem 16 nových zaměstnanců. 

Pokud by se ABC rozhodl nahradit množství odvedené práce dalšími pracovníky, jejich roční 

osobní náklady by činily 10 139 712 Kč. Celkové náklady na zavedení tohoto benefitu by tedy 

dosahovaly výše 16 922 667 Kč. 

Změna benefitu dovolené s takovými náklady potřebuje mít rovněž svůj vlastní projekt, který 

bude potřeba řídit v následujících krocích:  

x Příprava kalkulace nákladů a argumentace (výkop projektu, maximálně dva týdny). 

x Přednesení na představenstvu korporátu (dva týdny po zahájení projektu). 

x Schválení projektu a jeho nákladů (šest týdnů po návrhu projektu na představenstvu). 

x Kampaň pro zaměstnance (do začátku uvedení projektu do praxe). 

x Uvedení navýšení benefitu do praxe, konec projektu (od prvního dne kalendářního 

měsíce, který bude následovat po začátku kampaně – platnost benefitu by vzhledem 

k administraci bylo vhodné zahájit od začátku kalendářního roku). 

 

Obrázek 5: Časová osa projektu navýšení placené dovolené (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Předpokládaná délka projektu navýšení placené dovolené bude 8 kalendářních týdnů. Osoba 

odpovědná za projekt bude vedoucí personálního oddělení zaměstnavatele. 

5.1.4 Penzijní připojištění 

Tento benefit patří mezi nejčastější mezi nejčastější zaměstnanecké výhody, na které můžeme 

narazit při prohlížení webových portálů nabízejících práci. Z regionálních strojírenských 
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zaměstnavatelů benefit nabízí například Siemens, s.r.o. odštěpný závod Industrial 

Turbomanichery Brno,  Bosch Rexroth s. r. o. Brno, Kollmorgen, s. r. o. 

Penzijní připojištění bylo vedením ABC opakovaně zvažováno jako možnost dalšího rozvoje 

odměňování zaměstnanců, k jeho zavedení ale zatím nedošlo. Zde je konkrétní návrh, jak byl 

mohl takovýto benefit vypadat a jak vysoké náklady s ním spojené by jeho zavedení 

vyžadovalo. 

Penzijní připojištění patří mezi oblíbené benefity zaměstnanců i zaměstnavatelů. Pro 

zaměstnance je penzijní připojištění výhodná možnost spoření si na důchod, ke které se uchylují 

nejenom věkové starší lidé ale i střední a mladší generace. Pro zaměstnavatele je zavedení 

penzijního připojištění levnější možností zvýšit odměnu pro zaměstnance v porovnání se 

zvýšením hrubé mzdy. U zaměstnavatele nepodléhá příspěvek na penzijní spoření do výše 

50 000 Kč ročně (souhrnný limit pro příspěvky na penzijní i životní pojištění) platbám 

sociálního ani zdravotního pojištění. Příspěvky na penzijní spoření jsou daňově uznatelným 

základem organizace v libovolné výši. Podmínkou je, aby přispívání zaměstnavatele bylo 

uvedeno v některém z těchto dokumentů: kolektivní smlouva, pracovní smlouva, vnitřní 

předpis. U zaměstnance nepodléhá příspěvek na penzijní spoření do výše 50 000 Kč ročně 

(souhrnný limit pro příspěvky na penzijní i životní pojištění) platbám sociálního ani zdravotního 

pojištění. Příspěvek na penzijní spoření je pro zaměstnance osvobozen od daně z příjmu do výše 

50 000 Kč ročně (souhrnný limit pro příspěvky na penzijní i životní pojištění) (PFCP, 2020). 

Benefit bude pro zaměstnance navržen stejným způsobem jako benefit Flexi Pass karet, a to 

podle zaměstnanecké seniority. Výše příspěvku bude rozdělena tak, jak je uvedeno v tabulce 

č. 16. Každý zaměstnanec bude mít na penzijní připojištění nárok po skončení zkušební doby.  

 

Tabulka 16: Návrh hodnot příspěvků na penzijní připojištění v ABC (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Délka trvání pracovního poměru Hodnota příspěvku 

3 měsíců – 4,99 roků 300 Kč 

5 – 9,99 roků 500 Kč 

10 roků a více 1000 Kč 

Jak již bylo zmíněno, tak penzijní připojištění je výhodné pro zaměstnance i zaměstnavatele.  
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Tabulka 17: Porovnání navýšení mzdy s příspěvkem na penzijní připojištění z pohledu zaměstnance 
(Zdroj: Vlastní zpracování PFCP, 2020) 

Přímé navýšení mzdy Navýšení mzdy formou penzijního příspěvku 

Hrubá měsíční mzda 40 000 Kč Hrubá měsíční mzda 39 500 Kč 

 
 Měsíční příspěvek 

zaměstnavatele 

500 Kč 

Hrubá roční mzda 480 000 Kč Hrubá roční mzda 474 000 Kč 

Superhrubá roční mzda 643 200 Kč Superhrubá roční mzda 635 160 Kč 

Sociální pojištění 31 200 Kč Sociální pojištění 30 810 Kč 

Zdravotní pojištění 21 601 Kč Zdravotní pojištění 21 330 Kč 

Daňová povinnost 71 640 Kč Daňová povinnost 70 425 Kč 

Čistý příjem 355 559 Kč Čistý příjem 357 435 Kč 

V tabulkových přehledech č. 17 a 18 je porovnání přímé navýšení mzdy o 500 Kč (z 39 500 Kč 

na 40 000 Kč) a navýšení o stejnou hodnotu, ale právě prostřednictvím penzijního připojištění. 

 

Tabulka 18: Porovnání navýšení mzdy s příspěvkem na penzijní připojištění z pohledu zaměstnavatele 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle PFCP, 2020) 

Přímé navýšení mzdy Navýšení mzdy formou penzijního příspěvku 

Hrubá měsíční mzda 40 000 Kč Hrubá měsíční mzda 39 500 Kč 

 
 Měsíční příspěvek 

zaměstnavatele 

500 Kč 

Hrubá roční mzda 480 000 Kč Hrubá roční mzda 474 000 Kč 

Superhrubá roční mzda 643 200 Kč Superhrubá roční mzda 635 160 Kč 

Sociální pojištění 120 000 Kč Sociální pojištění 118 500 Kč 

Zdravotní pojištění 43 200 Kč Zdravotní pojištění 42 660 Kč 

Celkové náklady 643 200 Kč Celkové náklady 641 160 Kč 

 

Pro rozhodování o zavedení tohoto benefitu je třeba vypočítat i potřebné náklady, se kterými 

by bylo třeba počítat. V tabulce č. 19 je uveden propočet ročních nákladů na penzijní 

připojištění. Náklady počítají s počtem zaměstnanců a senioritou v ABC k 1. 1. 2020 (u výše 

příspěvku 300 Kč není počítáno s 20 zaměstnanci, kteří jsou v daném čase ve zkušební době).  
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Tabulka 19: Roční náklady na penzijní připojištění v ABC (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výše příspěvku Počet zaměstnanců Roční náklady 

300 Kč 260 936 000 Kč 

500 Kč 294 1 764 000 Kč 

1000 Kč 319 3 828 000 Kč 

Celkové roční náklady 6 528 000 Kč 

Celkové roční náklady při stanovení těchto podmínek a za předpokladu, že všichni zaměstnanci 

budou benefit využívat budou 6 528 000 Kč. Vzhledem k tomu, že příspěvek na penzijní 

připojištění nepodléhá platbám sociálního a zdravotního pojištění, ušetří zaměstnavatel oproti 

navýšení mzdy ve stejných hodnotách 2 219 520 Kč. Příspěvky na penzijní připojištění jsou 

navíc daňově uznatelným nákladem. 

Projekt zavedení zaměstnaneckého benefitu je třeba rozdělit na jednotlivé úkoly, kterým je 

třeba přidělit termín dokončení. Bude se jednat o tyto milníky: 

x Zahájení přípravy kampaně na zavedení benefitu penzijního připojištění (výkop 

projektu). 

x Diskuze možných podob, připomínkování, argumentování (do čtyř týdnů od zahájení 

projektu). 

x Přednesení návrhu představenstvu korporátu (čtyři týdny od startu projektu). 

x Schválení projektu (do osmi týdnů od zahájení projektu). 

x Příprava kampaně pro informování zaměstnanců, nastavení procesů (průběžně, 

dokončení nejpozději dva týdny od schválení projektu). 

x Realizace kampaně k zavedení nového benefitu zakončená podepisováním dodatků ke 

smlouvám o penzijním pojištění (dva týdny po zahájení kampaně). 

x Platnost nového benefitu (od prvního dne kalendářního měsíce, který bude následovat po 

začátku kampaně). 
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Obrázek 6: Časová osa projektu zavedení penzijního připojištění (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Předpokládaná délka projektu zavedení benefitu penzijního připojištění v ABC bude 12 

kalendářních týdnů. Osoba odpovědná za projekt bude vedoucí personálního oddělení 

zaměstnavatele. 

5.1.5 Návrh na posílení pracovních kolektivů 

Marketingová část personálního oddělení pořádá každoročně velké množství událostí pro 

zaměstnance, které zaměstnavatel sponzoruje a kterých se mohou zaměstnanci účastnit.  

Přesto, že dotazované zaměstnance motivuje Dobrý pracovní kolektiv hned po výši mzdy jako 

druhý nejzásadnější motiv, pouze 3 % z odpovědí uznalo Firemní akce jako cenný benefit. 

Jeden z možných důvodů, proč si tak nízké procento zaměstnanců považuje tento benefit je 

zaměření se jednotlivých akci na úzkou skupinu zaměstnanců. Akce typu rybářské závody nebo 

turnaj ve stolním tenisu dokáží oslovit vždy pouze malou skupinu zaměstnanců s určitou 

zálibou nebo koníčkem. Zaměstnanci, kteří se akcí účastní jsou přitom napříč všemi odděleními 

a nedochází tak ke stmelení pracovních skupin, které spolu přímo spolupracují. 

Tuto situaci by mohl zlepšit návrh na pravidelné setkávání pracovních týmů jednotlivých 

středisek mimo prostory zaměstnavatele s ambicí utužit pracovní kolektiv a třeba si i vyříkat 

věci, na které v práci není prostor, čas nebo nálada. Posezení v příjemné atmosféře někde u 

půllitru piva či sklenky vína může zbořit některé mosty mezi členy týmu či mezi vedoucím a 

jeho podřízenými. Povinností každého vedoucího by mělo být udržovat na pracovišti pozitivní 

atmosféru a pravidelná mimopracovní setkání jsou možností, jak tento stav dlouhodobě 

budovat. 
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Návrh pracuje s příspěvkem 300,- Kč na zaměstnance na jeden půlrok. Tento příspěvek by bylo 

možno čerpat prostřednictvím vedoucího střediska, který by byl zároveň odpovědný za 

organizaci mimopracovní akce. Důležitou roli by při tomto benefitu mělo sehrát i personální 

oddělení organizace. Lze předpokládat, že některým vedoucím by se do organizování těchto 

akcí příliš nechtělo. Je potom právě na personálním oddělení, aby dokázalo přesvědčit či jinak 

motivovat vedoucí středisek, aby tyto akce dokázali realizovat. Vhodnou motivací pro výrobní 

mistry by mohlo být zařazení kompetence Budování týmu jako důležité měkké dovednosti 

v hodnocení kompetenčního modelu. 

 

Tabulka 20: Náklady na rozpočet pro mimopracovní setkání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Počet zaměstnanců Roční rozpočet na zaměstnance Celkové náklady na benefit 

899 600 Kč 539 400 Kč 

Maximální celkový náklad na zavedení tohoto benefitu by byl 539 400 Kč, náklad není daňově 

uznatelný. 

Pro zavedení tohoto benefitu by v rámci jeho projektu bylo třeba žádat o schválení navýšení 

celkového rozpočtu na odměny představenstvo společnosti. Harmonogram projektu by vypadal 

takto: 

x Příprava kalkulace nákladů a argumentace (výkop projektu, maximálně dva týdny). 

x Přednesení na představenstvu korporátu (dva týdny po zahájení projektu). 

x Schválení projektu a jeho nákladů (čtyři týdny po návrhu projektu na představenstvu). 

x Zaměstnanecká kampaň (do začátku uvedení projektu do praxe). 

x Uvedení benefitu do praxe, konec projektu (od prvního dne kalendářního měsíce, který 

bude následovat po začátku kampaně). 
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Obrázek 7: Časová osa projektu posílení pracovního kolektivu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Předpokládaná délka projektu na posílení pracovního kolektivu bude 8 kalendářních týdnů. 

Osoba odpovědná za projekt bude vedoucí personálního oddělení zaměstnavatele. 

 

5.2 Návrh ve mzdové oblasti 

Z analytická části práce vyplynulo, že některé pracovní pozice nedosahují úrovně medián 

+ 20 %, kterou si organizace vytyčila. Pro některé pracovní pozice (Brusič) se ukazuje, že 

stanovený cíl nemusí být dostatečný. Rozhovor s vedoucím Výrobního segmentu I potvrdil, že 

je problém pozice na Brusírně obsazovat, přesto že tato kategorie práce je ohodnocena v tržním 

rozmezí medián + 20 %. V dotazníkovém šetření, které probíhalo mezi zaměstnanci Výrobního 

segmentu I se pouze těsná nadpoloviční většina (52 %) vyjádřila, že je se svou mzdou 

spokojena.  

Návrh na úpravu zařazení vybraných pracovních pozic do vyšších platových kategorií bude 

vyjadřovat potřebu být medián + 20 % a zároveň bude řešit dlouhodobé problémy s obsazením 

vybraných pracovních pozic. 
 

Tabulka 21: Návrh posunu vybraných pracovních pozic v tarifním systému ABC                                
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pracovní pozice 

v   ABC 
Současná platová třída 

Navrhovaná platová 

třída 

Přírůstek hodinové 

sazby pro pozici 

Brusič C F 15 Kč 

Operátor rovnání C F 15 Kč 

Operátor expedice B D 10 Kč 

Lisař D F 10 Kč 

Zámečník A D 15 Kč 
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Po zvýšení hodinových sazeb u vybraných pracovních pozic vzrostou i celkové roční osobní 

náklady a to následujícím způsobem. 

 

Tabulka 22: Náklady spojené s úpravou tarifních pásem u vybraných pracovních 
pozic (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pracovní pozice 

v   ABC 

Počet pracovníků na 

vybrané pozici 

Měsíční přírůstek 

hrubé mzdy na 

jednoho pracovníka 

Celkový přírůstek 

nákladů na hrubou 

mzdu podle střediska 

Brusič 41 2 445 Kč 1 202 940 Kč 

Operátor rovnání 18 2 445 Kč 528 120 Kč 

Operátor expedice 5 1 630 Kč 97 800 Kč 

Lisař 8 1 630 Kč 156 480 Kč 

Zámečník 14 2 445 Kč 410 760 Kč 

Náklady na hrubou mzdu: 2 396 100 Kč 

Celkové osobní náklady: 3 205 982 Kč 

Celkové roční náklady na úpravu tarifů vybraných pracovních pozic budou ve výši 

3 205 982 Kč. 

Velký důraz bude u tohoto projektu kladen na komunikaci změn směrem k zaměstnancům. Ti 

zaměstnanci pracovních pozic, kterých se posun v rámci tarifních tříd nebude týkat, se mohou 

cítit dotčeni. Při vhodné komunikaci však může zvýhodnění některých pracovních pozic nalákat 

interní uchazeče k vyšší hodinové sazbě a pomoci tak lépe obsadit klíčová pracovní místa. Tyto 

úpravy je třeba řešit projektovým způsobem: 

x Příprava kalkulace nákladů a argumentace (výkop projektu, maximálně dva týdny), 

příprava kampaně (do začátku zveřejnění). 

x Přednesení na představenstvu korporátu (čtyři týdny po zahájení projektu). 

x Schválení projektu a jeho nákladů (šest týdnů po předložení projektu představenstvu). 

x Kampaň pro zaměstnance (ihned po schválení projektu, dva týdny). 

x Uvedení benefitu do praxe, konec projektu (od prvního dne kalendářního měsíce, který 

bude následovat po začátku kampaně). 
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Obrázek 8: Časová osa projektu pro úpravu tarifních pásem (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Předpokládaná délka projektu pro úpravu tarifních pásem bude 12 týdnů. Osoba odpovědná za 

projekt bude vedoucí personálního oddělení zaměstnavatele. 

 

5.3 Návrhy v oblasti hodnocení zaměstnanců 
 

5.3.1 Návrh na úpravu kompetenčního modelu 

Při analýze hodnocení zaměstnanců došlo k odhalení duplicity kompetencí ve dvou pilířích, na 

kterých je model postaven. Současné nastavení kompetenčního modelu neodpovídá 

deklarovaným vahám, názorům na hodnotu vah ze stran zaměstnanců, jejich vedoucích a ani 

vedoucího Výrobního segmentu I. Z dotazníkové šetření stejně jako z řízeného rozhovoru 

s vedoucím vyplynulo jako nejdůležitější kritérium při hodnocení kritérium Výkon/Kvalita. 

V návrhu nového kompetenčního modelu budou hodnoceny kategorie Flexi Kompetence, 

Přístup k práci a zvlášť bude rozdělena kategorie Výkon a zvlášť Kvalita.  

Kategorie Flexi Kompetence bude obsahovat kompetence zaměstnance a bude slučovat 

původní dvě kategorie Kompetence a Flexi Matice. Hodnotit se bude zaměstnancova odborná 

způsobilost, tedy jak obtížné projekty či stroje je schopen zvládnout na konkrétních 

pracovištích. Hodnocení bude realizováno prostřednictvím Flexi Matice, která bude upravena 

dle aktuálních požadavků pro nový kompetenční model a konkrétní pracovní pozici. 
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V kategorii Přístup k práci již nebudou kritéria pro 5S a pro Přesčasy, za které bylo možné 

získat bonusové body. 5S bude součástí pilíře Flexi Kompetence, Přesčasy budou součástí 

kritéria Flexibilita. 

 

Tabulka 23: Návrh nového rozložení kritérií pilíře Přístup k práci (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Přístup k práci - popis 
Hodnocení 

(Ano/Ne) 

Váha (body) 

ANO 

Váha 

(body) NE 

Dosažený 

počet bodů 

Disciplína Ano 0 -1 0 

Flexibilita Ano 0,5 0 0,5 

Iniciativa  Ano 0,5 0 0,5 

Samostatnost  Ano 0,5 0 0,5 

Týmová spolupráce  Ano 0,5 0 0,5 

Kategorie Výkon bude nově jako samostatný jeden pilíř. V původním hodnocení kompetenční 

modelu byla tato kategorie spojena s kvalitou. Body přiřazené k jednotlivým úrovním 

hodnocení budou stejné jako u původního modelu. Vycházet se přitom bude buď z produktivity 

pracovníka, nebo z OEE stroje, na kterém pracovník vykonává činnost. Vedení produktivity 

střediska s rozpady na jednotlivé pracovníky bude nyní povinné pro směnové mistry každého 

pracoviště. Nastavení ukazatelů produktivity bude definováno pro každé pracoviště nebo 

skupinu pracovišť zvlášť. Definuje vždy vedoucí segmentu v kooperaci se směnovým mistrem 

a specialistou pro vzdělávání. 

 

Tabulka 24: Návrh nového pilíře Výkon (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Produktivita Body 
Procenta 

(maximum) 

Neplní cíl produktivity na jednotlivých pracovištích -1 70 % 

Plní cíl produktivity na jednotlivých pracovištích 0 85 % 

Dosahuje soustavně normované produktivity pro jednotlivá pracoviště 1 100 % 

Soustavně přeplňuje plnění normované produktivity pro jednotlivá pracoviště 2 110 % 

Posledním pilířem upraveného kompetenčního modelu bude Kvalita. Hodnotit se bude 

zaměstnancova schopnost vykonávat pracovní činnost bezvadně a bez vícenákladů na 

nekvalitu. Každé výrobní středisko si nyní bude povinně vést a vyhodnocovat chybovost 

operátorů. Tato chybovost bude převedena na vyjádření kvality zaměstnance prostřednictvím 
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procent. Bezvadná práce zaměstnance za sledované období bude vyhodnocena jako 100% 

kvalita. Nastavení ukazatelů chybovosti bude definováno pro každé pracoviště nebo skupinu 

pracovišť zvlášť. Definuje vždy vedoucí segmentu v kooperaci se směnovým mistrem a 

specialistou pro vzdělávání. 

 

Tabulka 25: Návrh nového pilíře Kvalita (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kvalita Body 
Procenta 

(maximum) 

Špatná kvalita -1 70 % 

Přijatelně ovlivnitelná kvalita 0 85 % 

Dobrá kvalita  1 95 % 

Výborná kvalita bez chyb 2 100 % 

Úprava kompetenčního modelu, tak jak je navržena nemění zásadním způsobem princip 

navázání kompetenčního modelu na systém mzdových odměn. Změny jsou navrženy tak, aby 

prohloubily jednoduchost, propracovanost a objektivitu současného systému hodnocení D/ID 

zaměstnanců. Nosným bodem změny kompetenčního modelu bude změna vah a rozložení jeho 

pilířů. Nově bude dán větší důraz na výkon a kvalitu práce tak, aby kompetenční model 

hodnocení zaměstnanců více odpovídal reálným potřebám výrobního prostředí.  

 

Tabulka 26: Návrh úpravy kritérií a jejich vah v hodnocení kompetenčního modelu pro D/ID 
zaměstnance ABC (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kategorie Maximum možných 

bodů 

Váhový index Maximum možných bodů v dané 

kategorii 

Flexi Kompetence 2 1,75 3,5 

Přístup k práci 2 1,75 3,5 

Výkon 2 1 2 

Kvalita 2 1 2 

Kompetenční model bude upraven specialistou vzdělávání ABC. Úprava KM nebude znamenat 

žádné mimořádné investice ani zvýšené náklady. Zaměstnanci budou o změnách 

v kompetenčním modelu informování na zaměstnaneckém setkání s vedením společnosti. 
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5.3.2 Návrh kompetencí pro nový pilíř hodnocení kompetenčního modelu 

V novém kompetenčním modelu bude nový pilíř hodnocení s názve Flexi Kompetence. Aby 

bylo vše přehlednější a lépe hodnotitelné bude určeno maximálně deset kompetencí pro každou 

pracovní pozici. Příklad kompetencí pro pozici svářeče je uveden v tabulce č. 27. 

 

Tabulka 27: Kompetence Svářeče (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kompetence Svářeče 

Svařování metodou TIG 

Svařování metodou MIG 

Kontrola rozměrů a tolerancí 

Oprava Vadných dílů 

Úprava upínacích přípravků 

EN ISO 9606-1 Svařování nerezy 

VT EN 970 a 13018 Vizuální kontrola 

IWS Mezinárodní svářečský specialista 

Pro všechny D/ID zaměstnance budou některé společné kompetence. 

 

Tabulka 28: Společné Kompetence D/ID zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Společné Kompetence D/ID zaměstnanců 

Znalost výrobní dokumentace 

Znalost návaznosti výrobních operací a jejich technologií na daném středisku 

Znalost a dodržování 5S+1 při práci 

Znalost a dodržování interních směrnic střediska (BOZP, HSE, PO) 

Navrhuje drobná zlepšení 

Pro pozice svářeče je to tedy dohromady 13 kompetencí ve kterých bude pracovník hodnocen. 

V původním modelu bylo pro pozici svářeče celkem ve dvou pilířích (Flexi Matice a 

Kompetence) dohromady 34 kompetencí. Jedná se tedy o jasné zjednodušení a zefektivnění 

modelu. V případě, že bude zaměstnanec schopen zastoupit i na jiných pracovištích, bude Flexi 

Kompetence schopna reflektovat i tuto skutečnost. Bude to řešeno přidáním dalších „políček“ 

ve Flexi Kompetenci, za které bude moci zaměstnanec získat další body nad rámec 

dosažitelných bodů pouze za svoji hlavní pracovní pozici. 
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Úpravu kritérií pro hodnocení bude mít na starost daný mistr jako vedoucí střediska, technolog 

a v případě speciálních procesů i osoba zodpovědná za tuto činnost. Schvalovat bude specialista 

vzdělávání. 

5.3.3 Zavedení formálního hodnocení nadřízených pro D kategorii 

Z analýzy hodnocení vyplynulo, že zaměstnanci D kategorie nemají možnost hodnotit svoje 

nadřízené. Z tohoto důvodu bude navrženo formální hodnocení nadřízených pro D kategorii 

zaměstnanců. 

Zaměstnanci D kategorie budou mít možnost, nikoliv povinnost hodnotit svoje přímé nadřízené. 

Hodnocení bude probíhat vždy jednou ročně s vyhodnocení do konce března, tak jak v současné 

době probíhá Zaměstnanecký rozhovor. Pro zaměstnance se otevře možnost hodnotit vždy na 

začátku kalendářního roku a bude možno ji využít vždy do 31. 3. Vzhledem k tomu, že 

zaměstnanci D kategorie nemají většinou pravidelný přístup k firemní počítačové síti, bude 

možnost hodnocení probíhat přes PC terminály, které jsou ve výrobě k dispozici. Po přihlášení 

přes svoje osobní číslo a unikátní heslo (heslo zaměstnancům přidělí personální oddělení) 

vyplní zaměstnanec jméno svého směnového mistra a na on-line formuláři provede hodnocení. 

Příklad některých hodnocených kritérií je uveden v tabulce č. 29. 
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Tabulka 29: Příklad hodnotících kritérií pro hodnocení směnových mistrů zaměstnanci                    
(Zdroj: Vlastní zpracování dle HORVÁTHOVÁ, 2016) 

Tato osoba: 

D
o velm

i značné 
m

íry 

D
o značné m

íry 

D
o určité m

íry 

M
alou m

ěrou 

V
ůbec 

N
elze posoudit 

Rozhoduje se na základě priorit 5 4 3 2 1  

Přebírá odpovědnost za výsledky týmu / skupiny 

a to i v případě neúspěchu 
5 4 3 2 1  

Využívá aktivně motivačních nástrojů 5  3 2 1  

Poskytuje konstruktivní zpětnou vazbu 5 4 3 2 1  

Je schopen/a efektivně zorganizovat i činnosti 

druhých 
5 4 3 2 1  

Podporuje aktivně vzdělávání a rozvoj druhých 5 4 3 2 1  

Dokáže se samostatně rozhodovat 5 4 3 2 1  

Nebojí se nést osobní riziko 5 4 3 2 1  

Zná všechny předpisy a postupy pro svou práci 5 4 3 2 1  

Dokáže využívat potenciál druhých lidí 5 4 3 2 1  

Činí rozhodnutí i v nejisté situaci 5 4 3 2 1  

Vytváří realistické plány, akční kroky a časové 

plány pro úkoly a projekty 
5 4 3 2 1  

Kontroluje u svých podřízených realizaci cílů a 

úkolů 
5 4 3 2 1  

Má přirozenou autoritu 5 4 3 2 1  

Dokáže svým projevem druhé přesvědčit 5 4 3 2 1  

Jedná v souladu s politikou organizace 5 4 3 2 1  

Vyhodnocení dotazníků budou provádět pracovníci personálního oddělení. Následovat bude 

setkání mistra s hodnotícími zaměstnanci, kde se budou výsledky diskutovat. Setkání bude 

z pohledu zaměstnanců na dobrovolné bázi, za moderaci setkání bude zodpovídat personální 

oddělení. 

Při realizaci tohoto návrhu nebude třeba žádných zvláštních investic. Zaměstnanci budou o 

možnosti hodnotit svého nadřízeného informováni na pravidelném zaměstnaneckém setkání 

s vedením společnosti. Pro účely vysvětlení budou vytisknuty reklamní letáky, kde budou 

důvody a způsoby hodnocení vysvětleny. Realizaci bude mít na starost specialista pro 

vzdělávání. 
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5.3.4 Změna frekvence formálního hodnocení pro D/ID zaměstnance 

Z pohledu autora této diplomové práce i z pohledu vedoucího Výrobního segmentu I je aktuálně 

nastavený časový interval pro Zaměstnanecký rozhovor D/ID zaměstnanců příliš dlouhým. 

Nově bude Zaměstnanecký rozhovor pro D/ID zaměstnance stejně jako u SE kategorie probíhat 

jedenkrát za půl roku. Změnu v nastavení webové aplikace provedou pracovníci IT oddělení. 

Zaměstnanci budou se změnou seznámení v dostatečném předstihu na pravidelné setkání 

zaměstnanců nebo od svého nadřízeného. U této změny nebude potřeba žádných zvláštních 

investic. Odpovědná osoba bude specialista vzdělávání. 

5.3.5 Zavedení sebehodnocení pro D zaměstnance 

Zaměstnanci D kategorie na rozdíl od ID a SE zaměstnanců nemají jako jediní možnost 

sebehodnocení.  

Nově bude zavedeno sebehodnocení i pro D kategorii. Sebehodnocení bude probíhat 

prostřednictvím nástroje Zaměstnanecký rozhovor stejným způsobem jako je tomu u ID nebo 

SE zaměstnanců. Sebehodnocení D zaměstnanců bude probíhat stejně jako hodnocení 

nadřízených přes počítačové terminály přítomné na dílně. Možnost, nikoliv povinnost 

sebehodnocení bude mít zaměstnanec vždy jednou ročně při vyhodnocení předešlého roku. Pro 

sebehodnocení budou platit stejné termíny jako u hodnocení nadřízeného. Při samotném 

Zaměstnanecký rozhovor, který vždy moderuje nadřízený zaměstnanec se v případě 

sebehodnocení budou probírat rozdíly v pohledech a případné cesty ke sladění pohledů.  

5.3.6 Návrh na zavedení neformálního hodnocení pracovního výkonu 

V této části bude navrhnut neformální hodnocení pracovního výkonu. Zaměstnanci se 

v dotazníkovém šetření jednoznačně vyjádřili, že je pro ně zpětná vazba velmi důležitá. 

Neformální hodnocení je jednou z možností, jak tyto potřeby naplnit. 

Na konci každé pracovní směny proběhne, pokud to okolnosti a vytíženost směnových mistrů 

dovolí neformální setkáni, tzv. „pětiminutovka“. Setká se vždy směnový mistr se svým týmem 

na příslušném pracovišti. Na tomto setkání směnový mistr zhodnotí, co se za uplynulou směnu 

událo, co se povedlo a co se naopak splnit nestihlo.  
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5.4 Zhodnocení návrhů a jejich hlavní přínosy 

V předcházející části práce byly navrženy některé změny, které mají za úkol zkvalitnit systémy 

hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. ABC je zaměstnavatel, který již 

v dnešní době poskytuje řadu zaměstnaneckých výhod, stejně jako propracovaný systém 

hodnocení zaměstnanců.  

Návrhy na rozvoj těchto systémů, které jsou v této diplomové práci popsány, však mají za úkol 

rozvést stávající systémy do vyšší kvality a efektivity.  

5.4.1 Přínosy v oblasti hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení D/ID zaměstnanců, které je v ABC zavedeno a které je i hlavní součástí analýzy 

hodnocení zaměstnanců této diplomové práce má velkou ambici být komplexním nástrojem pro 

hodnocení výrobních zaměstnanců. Návrh na úpravu tohoto hodnocení se opírá o snahu 

zefektivnit tento proces prostřednictví poznatků z jeho analýzy.  

Při návrhu úpravy hodnocení D/ID zaměstnanců se pracovalo s předpokladem, že hodnocení 

Kvality a Výkonu práce by mělo být minimálně rovnocennou váhu s dalšími pilíři hodnocení 

jakou jsou Přístup k práci nebo Kompetence. U upraveného kompetenčního modelu, tak jak je 

popsán nyní, mají všechny pilíře vyrovnanější váhu hodnocení včetně těch kritérií, které se dají 

lépe měřit a jsou tak při hodnocení jasněji postižitelná. Tato změna naplňuje zároveň hlavní 

přínos návrhu a tím je objektivnější hodnocení založené na lépe měřitelných a náplni práce více 

odpovídajících výsledcích. 

Další účinný nástroj hodnocení, který v organizaci funguje je Zaměstnanecký rozhovor. Zde se 

v návrhu pracuje s rozšířením na pravidelné půlroční hodnocení D/ID zaměstnanců stejně jako 

je tomu u SE kategorie. Návrh obsahuje i možnost hodnotit svého manažera stejně jako možnost 

sebehodnocení pro všechny dělnické pracovní pozice. Návrhová část u Zaměstnaneckého 

rozhovoru by měla přinést další možnosti, jak zefektivnit hodnocení a celkovou komunikaci 

mezi zaměstnancem a jeho přímým nadřízeným. Návrhy rovněž korespondují s důležitostí, 

kterou sami zaměstnanci hodnocení přikládají, což se v dotazníkovém šetření jednoznačně 

ukázalo. 

Tomu odpovídá i poslední návrh týkající se zavedení neformálního hodnocení pracovního 

výkonu vždy na konci směny. Tato inovace by opět měla přispět k efektivnější zpětné vazbě, 

ale i pomoci k lepšímu pracovnímu výkonu a vyšší motivaci zaměstnanců. 
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5.4.2 Přínosy v oblasti zaměstnaneckých výhod 

U návrhů v oblasti zaměstnaneckých výhod nebyl brán zřetel na finanční ani jiné bariéry a 

vzniklo tak více dílčích změnových návrhů, které ale mají všechny jeden společný cíl. Tímto 

cílem je zlepšit pracovní podmínky tak, aby byli všichni zaměstnanci organizace více 

motivování nejen k setrvání ve společnosti, ale třeba i k vyššímu pracovnímu výkonu. Zároveň 

tyto návrhy mají neméně důležitý sekundární cíl, kterým je nalákat zaměstnance nové, jestliže 

to organizace právě potřebuje. Při dnešní velké konkurenci na trhu práce mohou být právě 

benefity tím, co přesvědčí uchazeče ke změně zaměstnání. 

5.4.3 Přínosy ve mzdové oblasti 

Mzdy a ohodnocení pracovních pozic jsou v organizacích vždy citlivé téma a nejinak tomu je i 

u ABC. Přesto, že se návrh mzdových změn opírá o data, která jsou vypovídající pouze do 

určité míry (data ze serveru ISPV obsahují příliš obecnou statistiku pro srovnání s jednou 

konkrétní organizaci) lze z nich určité návrhy přece jenom vyvodit. 

Hlavní přínosy, které by návrhy na úpravy platových tříd měly přinést jsou snazší nábor 

pracovních pozic, které se dlouhodobě nedaří obsadit. Pokud má zaměstnavatel klíčovou 

pracovní pozici, která se opakovaně nedaří adekvátně naplnit, měl by zvážit, jestli mu politika 

odměňování dovolí důležité pracovní místo přecenit. Toto řešení může být levnější a výhodnější 

než nabírání pracovníků z jiných, ekonomicky méně vyspělých zemí. 

5.4.4 Celkové finanční zhodnocení návrhů 

V tabulce č. 30 je uveden souhrn všech nákladů, které by vznikly při realizaci změn, které 

plynou z návrhové části této diplomové práce. Ze souhrnu nákladů je patrné, že největší náklady 

by pro ABC znamenalo zavedení dalších tří dnů placené dovolené (náklady počítají i 

s obsazením pracovních pozic, které by v důsledku kratšího časového fondu bylo třeba obsadit). 

Naopak nejméně nákladnou změnou by bylo zavedení rozpočtu pro mimopracovní setkání za 

účelem posílení pracovních kolektivů. 
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Tabulka 30: Souhrn celkových ročních nákladů po zavedení všech návrhů, které jsou uvedeny v této 
diplomové práci (Zdroj: vlastní zpracování) 

Návrh na změnu Celkové roční náklady 

Zvýšení hodnoty stravenek 3 939 592 Kč 

Zvýšení hodnoty Flexi Pass karet 2 095 200 Kč 

Navýšení placené dovolené o 3 dny 16 922 667 Kč 

Zavedení penzijní připojištění 6 528 000 Kč 

Návrh na posílení pracovního kolektivu 539 400 Kč 

Úprava mzdových tarifů u vybraných pozic 3 205 982 Kč 

Celkové roční náklady 33 230 841 Kč 

Jak by se náklady spojené se všemi změnami promítly do osobních nákladů organizace ukazuje 

graf č. 12 (pro zjednodušení jsou všechny náklady brány jako osobní). Pro modelaci jsou 

použity data z roku 2018 a celkové roční náklady jsou převedeny na počet zaměstnanců 820 

koeficientem 0,9121. Celkové náklady pro 820 zaměstnanců budou 30 309 850 Kč. 

 

Graf 12: Podíl nových návrhů na osobních nákladech (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Z výsečové grafu je zřejmé, že by náklady na zavedení změn znamenaly šestiprocentní podíl 

z celkových osobních nákladů po zavedení. 

Nedá se předpokládat, že by zaměstnavatel přistoupil na všechny zmíněné návrhy při jedné 

příležitosti. I pro tak velkou organizaci by roční navýšení rozpočtů na odměňování o zhruba 

94%

6%

Podíl nových návrhů na osobních 
nákladech

Stávající osobní náklady

Náklady spojené s návrhy
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30 milionů korun bylo velké jednorázové zvýšení fixních nákladů. Pokud by ale k realizaci 

všech těchto návrhů přeci jen došlo, ani tak by to neohrozilo kladný výsledek hospodaření (za 

rok 2018 byl výsledek hospodaření ABC +93 745 tis. Kč). V situaci, kdy se lze domnívat, že 

reálný zisk plynoucí z výroby v závodě bude i násobně vyšší, než lze vyčíst z účetních výkazů 

zisku a ztrát, se zvýšení nákladů o navrhovanou částku dá považovat za proveditelné. Rovněž 

se dá předpokládat, že by zavedení návrhů zvýšilo konkurenceschopnost zaměstnavatele v boji 

o zaměstnance či motivaci k vyššímu pracovnímu výkonu zaměstnanců stávajících. Z obou 

těchto skutečností by plynuly i výhody včetně ekonomických, které by minimálně částečně 

náklady na zvýšeni odměn dokázaly pokrýt. 

Nutno dodat, že veškerá vyčíslení nákladů na možné změny u odměn zaměstnanců jsou pouze 

orientační. Reálný náklad ročních změn by byl odvislý od aktuálního počtu zaměstnanců, 

finálního způsobu zavedení změn či od aktuálních legislativních podmínek. Kalkulace 

nezahrnují práci stávajících zaměstnanců na projektech ani jiné administrativní či provozní 

náklady. 
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6 ZÁVĚR 

Příznivé makroekonomické ukazatele v západním světě poskytují vhodnou půdu pro realizace 

podnikatelských záměrů. Jedna z důležitých potřeb zaměstnavatelů, kteří se chtějí na této půdě 

prosadit, je naplňovat zaměstnanecké stavy způsobem, který by tyto podnikatelské cíle pomohl 

převést do praxe. Získat a udržet kvalifikovaného zaměstnance se dnes však zdá být těžší než 

kdy jindy. Právě z důvodu ekonomické konjunktury je totiž míra nezaměstnanosti v mnoha 

zemích, Českou republiku nevyjímaje rekordně nízká. 

Tato diplomová práce se zabývala návrhem změn hodnocení a odměňování zaměstnanců pro 

jeden konkrétní podnikatelský subjekt. Tyto dva procesy personálního řízení jsou totiž klíčové 

právě v otázkách naplňování zaměstnaneckých stavů. Hlavní cíl, který si tato diplomová práce 

vytyčila, byl navrhnout takové změny hodnocení a odměňování, které by zlepšily řešení 

personálních otázek u především výrobních pracovníků tohoto konkrétního zaměstnavatele. 

Řešeným zaměstnavatelem byla výrobní organizace ABC působící v jednom z brněnských 

technologických parků. Tento zahraniční zaměstnavatel vyrábějící nástupní systémy pro 

kolejová vozidla je součástí velkého nadnárodního koncernu. Jako takový má řadu možností i 

zkušeností jak procesy hodnocení a odměňování zaměstnanců vhodně nastavit. Přesto byla 

navržena řada změn, které hodnocení i odměňování posune vpřed. 

Diplomová práce začíná literární rešerší, která objasňuje moderní teoretické aspekty hodnocení 

a odměňování zaměstnanců. Zásadní částí práce je ale analytická část, kde došlo k podrobnému 

odhalení procesů hodnocení a odměňování zaměstnanců v organizaci. Důraz byl při této 

analýze kladen na D/ID zaměstnance, tedy zaměstnance působící ve výrobě. Při analýza 

hodnocení a odměňování došlo k několika důležitým zjištěním. Jedním ze zásadních zjištění 

bylo, že kompetenční model pro D/ID zaměstnance nemá rozložení jednotlivých vah čtyř svých 

pilířů tak, jak je prezentováno. Odhaleno byla rovněž duplicita některých kompetencí 

v jednotlivých pilířích kompetenčního modelu či nemožnost sebehodnocení a hodnocení 

nadřízeného pro D kategorii zaměstnanců. Při analýze benefitů došlo ke zjištění, že ABC 

poskytuje široký sortiment zaměstnaneckých výhod. Přišlo se ale také na to, že hodnota 

stravenek je nedostatečná nebo, že zaměstnavatel nenabízí jeden z nejposkytovanějších 

benefitů v České republice Penzijní připojištění. U analýzy mezd došlo k pozitivnímu zjištění, 

že ABC platí svým zaměstnancům o více jak 25 % více než je celorepublikový průměr. 

V porovnáním s regionálními konkurenty však vyšly mzdy jako průměrné. U srovnávání 
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konkrétních pracovních pozic došlo ke zjištění, že ne všechny pracovní pozice dosahují cíle 

organizace, tedy být medián + 20 % z hlediska regionálního trhu práce. 

Na analytickou část bezprostředně navazovala část výzkumná. Zde za pomocí dotazníkového 

šetření a řízeného rozhovoru s vedoucím Výrobního segmentu I došlo k několik důležitým 

poznáním. Zaměstnanci se v otázkách vah hodnocení kompetenčního modelu vyjádřili podobně 

jako hlava segmentu. Oba tyto výzkumy přinesly přesvědčení zaměstnanců, že nejvíce 

důležitým pilířem v hodnocení je pilíř Výkon/Kvalita. Dále došlo k odhalení preferencí 

v otázkách zaměstnaneckých benefitů, se kterými jsou ale jak zaměstnanci, tak vedoucí již nyní 

převážně spokojeni. 

Poslední část práce byla část návrhová. Byly navrhnuty úpravy kompetenčního modelu pro 

D/ID zaměstnance, které budou vést k jeho zjednodušení a větší objektivitě hodnocení. Tyto 

změny vycházejí z analytické a z výzkumné části. Pro D/ID kategorii byly rovněž navrženy 

změny Zaměstnaneckého rozhovoru, který se bude nově konat dvakrát ročně a kde budou mít 

zaměstnanci možnost sebehodnocení i možnost hodnotit svého nadřízeného. Vypracovány byly 

návrhy na zavedení nových nebo rozšíření stávajících benefitů, které reflektovaly názory 

z dotazníkového šetření. Pro ty pracovní pozice, u kterých bylo analyzováno, že nejsou 

v minimální výši medián + 20 % bylo navrženo přeřazení do vyšších platových tříd. Učiněno 

tak bylo i u pozice Brusič, která již tento požadavek splňuje. Důvodem jsou dlouhodobé 

problémy při obsazování této pracovní pozice, které jsou autorovi diplomové práce známy a 

které vyplývají i z rozhovoru s vedoucím Výrobního segmentu I. 

Všechny poznatky z návrhové části práce budou přispívat k efektivnějším a 

konkurenceschopnějším procesům hodnocení a odměňování zaměstnanců v ABC. Tato 

diplomová práce může být zároveň návodem pro některé organizace, jak se dají profesionálně 

hodnotit a odměňovat zaměstnanci. 

 

 

 

 



103 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
ABC, a. s., 2020. Abc.cz [online]. ©2020 [cit. 2020-05-06]. Dostupné z www: 

http://www.abc.cz/. 

ABC a. s., 2015. Příručka ZR D a ID zaměstnanec. Brno: ABC a. s. 

ABC a. s., 2015. Příručka ZR SE zaměstnanec 2015. Brno: ABC a. s. 

ABC a. s., 2015. Příručka ZR Vedoucí D a ID. Brno: ABC a. s. 

ABC a. s., 2015. Příručka ZR Vedoucí SE 2015. Brno: ABC a. s. 

ABC a. s., 2017. Info – kritéria pro D a ID. Brno: ABC a. s. 

ABC a. s., 2018. Hodnoty korporátu. Brno: ABC a. s. 

ABC a. s., 2018. Příručka svařování ABC: LOP-MP2-ABCCR-08. Brno: ABC a. s. 

ABC a. s., 2018. Seznámení se společností ABC, revize 06-VF. Brno: ABC a. s. 

ABC a. s., 2018. Systém kvality v ABC. Brno: ABC a. s. 

ABC a. s., 2018. TD MP2 ABCCR 03 02 VŠ – Segment I. Brno: ABC a. s. 

ABC a. s., 2019. Hodinové sazby D/ID pracovníků. Brno: ABC a. s. 

ABC a. s., 2019. Hodnocení kompetencí zaměstnanců kategorie D/ID: FO-LP5-ABCCR-71. 

Brno: ABC a. s. 

ABC a. s., 2014. Hodnocení kompetencí zaměstnanců kategorie SE: FO-LP5-ABCCR-69. Brno: 

ABC a. s. 

ABC a. s., 2019. Mzdový předpis ABC: LOP-LP5-ABCCR-10. Brno: ABC a. s. 

ABC a. s., 2019. Pracovní řád ABC: LOP-LP5-ABCCR-11. Brno: ABC a. s. 

ABC a. s., 2019. WS hodnocení a odměňování D/ID od 1. 7. 2019. Brno: ABC a. s. 

ABC a. s., 2020. Lieferprogramm 03 2020. Brno: ABC a. s. 

ABC a. s., 2020. Organizační struktura ABC: 200301 OS ABC CR foto. Brno: ABC a. s. 

ABC a. s., 2020. Plán dovolených. Brno: ABC a. s. 

ABC a. s., 2020. Přesčasy za kalendářní rok 2019. Brno: ABC a. s. 

http://www.abc.cz/


104 
 

AMADEUS, 2020. A database of comparable financial information for public and private 

companies across Europe. Amadeus.bvdinfo.com [online]. ©2020 [cit. 2020-05-09]. Dostupné 

z www: https://amadeus.bvdinfo.com/version-2019919/home.serv?product=AmadeusNeo. 

ARMSTRONG, M., 2009. Odměňování pracovníků. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 442 

s. ISBN: 978-80-247-2890-2. 

ARMSTRONG, M., 1999. Personální management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing s. r. o., 

968 s. ISBN: 80-7169-614-5. 

ARMSTRONG, M., 2002. Řízení lidských zdrojů. 8. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 856 s. 

ISBN 80-247-0469-2. 

BARTÁK, J., 2011. Personální řízení, současnost a trendy. 1.vyd. Praha: Univerzita Jana 

Amose Komenského Praha, 272 s. ISBN 978-80-7452-020-4. 

BRAND BAKERS s. r. o., 2016. Chceme k sobě hrdiny, kteří se nebojí říkat, co si myslí. 

Brandbakers.cz [online]. ©2020 [cit. 2020-05-06].  Dostupné z www: 

http://www.brandbakers.cz/primo_z_pece/clanek/276. 

BOSCH, 2020. Kariéra. Bosch.cz [online]. ©2020 [cit. 2020-05-09]. Dostupné z www: 

https://www.bosch.cz/kariera/. 

COVEY, S., 2012. 7 návyků skutečně efektivních lidí. 2. vyd. Praha: Managament Press, 342 s. 

ISBN: 978-80-7261-241-3. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2020. Časové řady. Czso.cz [online]. ©2020 [cit. 2020-05-

07]. Dostupné z www: 

https://www.czso.cz/documents/11280/26041275/CR_CZ0640_1.xlsx/dddd11a9-bfbf-4928-

b70c-dc20ceb61d7e?version=1.79. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2020. Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy. 

Czso.cz [online]. ©2020 [cit. 2020-05-08]. Dostupné z www: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=MZD01-

A&z=T&f=TABULKA&skupId=855&filtr=G%7EF_M%7EF_Z%7EF_R%7EF_P%7E_S%7

E_U%7E301_null_&katalog=30852&pvo=MZD01-A&evo=v208_!_MZD-LEG4_1. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2020. Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy. 

Czso.cz [online]. ©2020 [cit. 2020-05-08]. Dostupné z www: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=MZD01-

https://amadeus.bvdinfo.com/version-2019919/home.serv?product=AmadeusNeo
http://www.brandbakers.cz/primo_z_pece/clanek/276
https://www.bosch.cz/kariera/
https://www.czso.cz/documents/11280/26041275/CR_CZ0640_1.xlsx/dddd11a9-bfbf-4928-b70c-dc20ceb61d7e?version=1.79
https://www.czso.cz/documents/11280/26041275/CR_CZ0640_1.xlsx/dddd11a9-bfbf-4928-b70c-dc20ceb61d7e?version=1.79
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=MZD01-A&z=T&f=TABULKA&skupId=855&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_U~301_null_&katalog=30852&pvo=MZD01-A&evo=v208_!_MZD-LEG4_1
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=MZD01-A&z=T&f=TABULKA&skupId=855&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_U~301_null_&katalog=30852&pvo=MZD01-A&evo=v208_!_MZD-LEG4_1
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=MZD01-A&z=T&f=TABULKA&skupId=855&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_U~301_null_&katalog=30852&pvo=MZD01-A&evo=v208_!_MZD-LEG4_1
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=MZD01-C&z=T&f=TABULKA&skupId=855&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_U~301_null_&katalog=30852&pvo=MZD01-C&evo=v208_!_MZD-R-ABS-od2011_1&u=v159__VUZEMI__100__3115


105 
 

C&z=T&f=TABULKA&skupId=855&filtr=G%7EF_M%7EF_Z%7EF_R%7EF_P%7E_S%7

E_U%7E301_null_&katalog=30852&pvo=MZD01-C&evo=v208_!_MZD-R-ABS-

od2011_1&u=v159__VUZEMI__100__3115.  

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2019. Postavení českého trhu práce v rámci EU – 4. čtvrtletí. 

Czso.cz [online]. ©2020 [cit. 2020-05-09]. Dostupné z www: 

https://www.czso.cz/documents/10180/91606731/czam042920analyza.pdf/c365fd91-4702-

4227-acb6-edda35772d0d?version=1.1.  

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2020. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS 

– 4. čtvrtletí 2019. Czso.cz [online]. ©2020 [cit. 2020-05-07]. Dostupné z www: 

https://www.czso.cz/documents/10180/91606433/25012819q426.xlsx/97277f95-504b-4c6e-

8172-5e6bf917b327?version=1.0.  

ČICHOVSKÝ, L, 2011. Marketingový výzkum. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 

320 s. ISBN: 978-80-86730-75-2. 

DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol., 2012. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 559 s. ISBN 

978-80-7400-347-9. 

FAIVELEY TRANSPORT GMBH, 2020. Faiveleytransport.com [online]. ©2020 [cit. 2020-

05-06].  Dostupné z www: http://www.faiveleytransport.com.  

HORVÁTHOVÁ, P., BLÁHA, J., ČOPÍKOVÁ, A., 2015. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. 

Ostrava: VŠB-TU, 254 s. ISBN: 978-80-248-3829-8. 

HORVÁTHOVÁ, P., BLÁHA, J., ČOPÍKOVÁ, A., 2016. Řízení lidských zdrojů, nové trendy. 

1. vyd. Praha: Management Press, 428 s. ISBN: 978-80-7261-430-1. 

HORVÁTHOVÁ, P. a kol., 2014. Řízení lidských zdrojů pro pokročilé. 1. vyd. Ostrava: VSB-

TU Ostrava, 337 s. ISBN: 978-80-248-3554-9. 

HRONÍK, F., 2006. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 128 s. ISBN: 

80-247-1458-2. 

INFORMAČNÍ SYSTÉM O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU, 2020. Mzdová sféra ČR – rok 2019. 

Ispv.cz. [online]. ©2020 [cit. 2020-05-08]. Dostupné z www: 

https://www.ispv.cz/getattachment/fe6a931b-ba48-4ea4-9d51-983c4ef81bcf/Vysledky-ve-

formatu-XLS.aspx?disposition=attachment. 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=MZD01-C&z=T&f=TABULKA&skupId=855&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_U~301_null_&katalog=30852&pvo=MZD01-C&evo=v208_!_MZD-R-ABS-od2011_1&u=v159__VUZEMI__100__3115
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=MZD01-C&z=T&f=TABULKA&skupId=855&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_U~301_null_&katalog=30852&pvo=MZD01-C&evo=v208_!_MZD-R-ABS-od2011_1&u=v159__VUZEMI__100__3115
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=MZD01-C&z=T&f=TABULKA&skupId=855&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_U~301_null_&katalog=30852&pvo=MZD01-C&evo=v208_!_MZD-R-ABS-od2011_1&u=v159__VUZEMI__100__3115
https://www.czso.cz/documents/10180/91606731/czam042920analyza.pdf/c365fd91-4702-4227-acb6-edda35772d0d?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/91606731/czam042920analyza.pdf/c365fd91-4702-4227-acb6-edda35772d0d?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/91606433/25012819q426.xlsx/97277f95-504b-4c6e-8172-5e6bf917b327?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/91606433/25012819q426.xlsx/97277f95-504b-4c6e-8172-5e6bf917b327?version=1.0
http://www.faiveleytransport.com/
https://www.ispv.cz/getattachment/fe6a931b-ba48-4ea4-9d51-983c4ef81bcf/Vysledky-ve-formatu-XLS.aspx?disposition=attachment
https://www.ispv.cz/getattachment/fe6a931b-ba48-4ea4-9d51-983c4ef81bcf/Vysledky-ve-formatu-XLS.aspx?disposition=attachment


106 
 

KOLLMORGEN, 2020. Co nabízíme. Hr.kollmorgen.cz [online]. ©2020 [cit. 2020-05-09]. 

Dostupné z www: http://hr.kollmorgen.cz/index.php?id=2&sid=7.  

KOUBEK, J., 2015. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 5. vyd. Praha: 

Management Press, 399 s. ISBN: 978-80-7261-288-8. 

MĚŠEC, 2019. Daňově nejvýhodnější stravenka má hodnotu 123 Kč. Většina má ale stravenky 

do 100 Kč. Mesec.cz [online]. ©2020 [cit. 2020-04-16]. Dostupné z www: 

https://www.mesec.cz/aktuality/danove-nejvyhodnejsi-stravenka-ma-hodnotu-123-kc-vetsina-

ma-ale-stravenky-do-100-kc/. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 576/2006 Sb., nařízení vlády o minimální mzdě ze dne 22. prosince 

2006. 

OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 2019. Sbírka listin ABC, a. s. Or.justice.cz [online] ©2020 [cit. 2020-

05-09] . Dostupné z www: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=xxxxxx.  

OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 2019. Sbírka listin Kollmorgen, s. r. o. Or.justice.cz [online] ©2020 

[cit. 2020-05-09] . Dostupné z www: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

detail?dokument=59387756&subjektId=717517&spis=707841. 

OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 2019. Sbírka listin Bosch Rexroth, spol. s. r. o. Or.justice.cz [online] 

©2020 [cit. 2020-05-09] . Dostupné z www: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

detail?dokument=57755249&subjektId=543810&spis=688202. 

OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 2019. Sbírka listin Siemens Electric Machines s. r. o. Or.justice.cz 

[online] ©2020 [cit. 2020-05-09] . Dostupné z www: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

detail?dokument=56990741&subjektId=651516&spis=722313.  

OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 2019. Sbírka listin Siemens, s. r. o. Or.justice.cz [online] ©2020 [cit. 

2020-05-09] . Dostupné z www: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

detail?dokument=56871664&subjektId=704168&spis=91126.  

OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 2019. Sbírka listin Thermo Fisher Scientific Brno s. r. o. Or.justice.cz 

[online] ©2020 [cit. 2020-05-09] . Dostupné z www: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

detail?dokument=58330691&subjektId=684870&spis=694768.  

OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 2019. Sbírka listin Tyco Electronics Czech s. r. o. Or.justice.cz 

[online] ©2020 [cit. 2020-05-09] . Dostupné z www: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

detail?dokument=57151337&subjektId=565478&spis=698506. 

http://hr.kollmorgen.cz/index.php?id=2&sid=7
https://www.mesec.cz/aktuality/danove-nejvyhodnejsi-stravenka-ma-hodnotu-123-kc-vetsina-ma-ale-stravenky-do-100-kc/
https://www.mesec.cz/aktuality/danove-nejvyhodnejsi-stravenka-ma-hodnotu-123-kc-vetsina-ma-ale-stravenky-do-100-kc/
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=xxxxxx
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=59387756&subjektId=717517&spis=707841
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=59387756&subjektId=717517&spis=707841
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=57755249&subjektId=543810&spis=688202
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=57755249&subjektId=543810&spis=688202
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=56990741&subjektId=651516&spis=722313
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=56990741&subjektId=651516&spis=722313
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=56871664&subjektId=704168&spis=91126
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=56871664&subjektId=704168&spis=91126
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=58330691&subjektId=684870&spis=694768
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=58330691&subjektId=684870&spis=694768
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=57151337&subjektId=565478&spis=698506
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=57151337&subjektId=565478&spis=698506


107 
 

OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 2019. Sbírka listin ZETOR TRACTORS a. s. Or.justice.cz [online] 

©2020 [cit. 2020-05-09] . Dostupné z www: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

detail?dokument=58120324&subjektId=701630&spis=685775. 

PFCP, 2020. Výhody doplňkového penzijního spoření zaměstnanců. Pfcp.cz [online]. ©2020 

[cit. 2020-05-10]. Dostupné z www: https://www.pfcp.cz/o-nas/pro-zamestnavatele/proc-s-

nami-spolupracovat.  

SCHALTBAU BODE GMBH, 2020. Schalbau-bode.com [online]. ©2020 [cit. 2020-05-06]. 

Dostupné z www: http://www.schaltbau-bode.com. 

SIEMENS, 2020. Strojní zámečník/lopatkář turbín – Brno. Siemens.jobs.cz [online]. ©2020 

[cit. 2020-05-09]. Dostupné z www: https://siemens.jobs.cz/detail/?id=G2-1405150541-

aden_brand0&rps=77.  

SODEXO PASS ČESKÁ REPUBLIKA, a. s., 2020. O společnosti Sodexo.  Cz.sodexo.com 

[online]. ©2020 [cit. 2020-05-06]. Dostupné z www: https://cz.sodexo.com/home.html.  

TE CONNECTIVITY, 2020. Nástrojař – Stamping – náborový příspěvek 30 000 CZK. 

Te.jobs.cz [online]. ©2020 [cit. 2020-05-09]. Dostupné z www: https://te.jobs.cz/detail-

kurim/?id=G2-1462466504-aden_brand0.  

SYNEK, M a kol., 2007. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 

Praha: Oeconomica, 57. s. ISBN: 978-80-245-1212-9. 

THERHMOFISHER, 2020. Jsme světovým lídrem produktů pro vědu. Therhmofisher.jobs.cz 

[online]. ©2020 [cit. 2020-05-09]. Dostupné z www: https://thermofisher.jobs.cz/#volna-mista.  

TREXIMA, 2016. Nejčastějším benefitem v ČR je příspěvek na stravování. Trexima.cz. 

[online]. ©2020 [cit. 2020-05-08]. Dostupné z www: 

https://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/ukony/17805/6/Benefity.pdf.  

WIKISOFIA, 2020. Rešerše. Wikisofia.cz [online]. ©2020 [cit. 2020-05-08]. Dostupné z www: 

https://wikisofia.cz/wiki/Rešerše.  

ZÁKON č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 21. dubna 2006. 

ZÁKON č. 264/2006 Sb., doprovodný zákon k zákoníku práce ze dne 21. dubna 2006. 

ZÁKON č. 586/1992 Sb., zákon o dani z příjmu ze dne 18. prosince 1992. 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=58120324&subjektId=701630&spis=685775
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=58120324&subjektId=701630&spis=685775
https://www.pfcp.cz/o-nas/pro-zamestnavatele/proc-s-nami-spolupracovat
https://www.pfcp.cz/o-nas/pro-zamestnavatele/proc-s-nami-spolupracovat
http://www.schaltbau-bode.com/
https://siemens.jobs.cz/detail/?id=G2-1405150541-aden_brand0&rps=77
https://siemens.jobs.cz/detail/?id=G2-1405150541-aden_brand0&rps=77
https://cz.sodexo.com/home.html
https://te.jobs.cz/detail-kurim/?id=G2-1462466504-aden_brand0
https://te.jobs.cz/detail-kurim/?id=G2-1462466504-aden_brand0
https://thermofisher.jobs.cz/%23volna-mista
https://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/ukony/17805/6/Benefity.pdf
https://wikisofia.cz/wiki/Re%C3%85%C2%A1er%C3%85%C2%A1e


108 
 

ZETOR, 2020. Kariéra v Zetoru. Zetor.cz [online]. ©2020 [cit. 2020-05-09]. Dostupné z www: 

https://www.zetor.cz/kariera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zetor.cz/kariera


109 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

360˚  Tři sta šedesát stupňů 

5S  Metoda štíhlé výroby 

5S+1  Metoda štíhlé výroby rozšířená o bezpečnost práce 

AC  Assesment Centre 

apod.  A podobně 

a. s.  Akciová společnost 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

©  Copyright 

CNC  Computer Numeric Control 

CO2  Oxid uhličitý 

CR  Česká republika 

CZ-ISCO Národní klasifikace zaměstnání 

CT  Computer and Technology 

č.  Číslo 

ČSN  Česká technická norma 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DC  Development Centre 

D  Direct employees 

DIN  Deutsche Industrie-Norm 

EAB  European Adhesive Basic 

EAE  European Adhesive Engineer 

EBAU  Electric and bonding assembly unit 

EN  Evropská norma 

FA  Final assembly 

G4P  Generation for people 

GmBH  Gesselschaft mit beschränkter Haftung 

Grall  Vnitropodnikový informační systém pro správu technologických postupů 

HAY Metoda hodnocení pracovních pozic 



110 
 

h  Hodin 

hod.  Hodin 

HSE  Health, Safety and Environment  

HR  Human Resource 

ID  Indirect employees 

ISO  International Organization for Standardization 

ISPV  Informační systém o průměrném výdělku 

IT  Informační technologie 

IWE  International Welding Engineer 

IWS  International Welding Specialist 

IWT  International Welding Technologist 

JMK  Jihomoravský kraj 
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kr.  Kromě 

LP  Longitudial profile 

MBO  Management by Objectives 

MIG  Metal Inert Gas 

MW  Megawatt 

NACE  Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté 
Européenne 

OEE Overall equipment effectiveness 

§  Paragraf 

PC  Personal computer 

PDCA  Plan, DO, Check, Act  

PO  Požární ochrana 



111 
 

prac.  Pracovní 

%  Procento 

QM   Quality management 

QP  Querprofile 

SE  Salaried employees 

Sb.  Sbírky 

ZR  Zaměstnanecký rozhovor 

SIT  Siemens Industrial Turbomachinery 

SMART Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound 

spol.  Společnost 

SQA  Supplier Quality Assurance 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Dotazník 

Dobrý den, prosím o vyplnění krátkého dotazníku. Anketa je zcela anonymní a bude sloužit účelům mé 

diplomové práce na VUT s tématem Návrh rozvoje hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané 

společnosti. Dotazníkové šetření budu provádět na celém Výrobním segmentu I u D/ID zaměstnanců. 

Děkuji        Radovan Vávra, mistr svařovny 

Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte (zakroužkujte) vždy pouze jednu možnost. 

1. Kolik Vám je let? 
a) 17-25 
b) 26-35 
c) 36-45 
d) 46-55 
e) 56-více 

  
2. Jakého jste pohlaví? 

a) Muž 
b) Žena 

  
3. Kolik let pracujete ve firmě? 

a) 0-2 roky b) 2-5 let c) 5-10 let d) více jak 10 let 
 

4. Myslíte si, že je prostředí ve firmě dostatečně motivující? 
a)  Ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Ne 
 

5. Seřaďte parametry od 1 do 6, které Vás ve vašem zaměstnání nejvíce motivují k lepšímu 
pracovnímu výkonu číslicemi, kdy je: 1=nejvíce motivující parametr, 6=nejméně 
motivující parametr. 

a) Finanční prémie/odměny   

b) Uznání, pochvala    

c) Výše mzdy     

d) Dobrý pracovní kolektiv   

e) Možnost vzdělávání    

f) Karierní postup    

6. Dostává se Vám zpětné vazby od Vašeho nadřízeného? 
a)  Ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Ne 
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7. Je pro Vás zpětná vazba od Vašeho nadřízeného důležitá? 
a)  ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Ne 

8. Myslíte si, že jste Vašim nadřízeným spravedlivě hodnocen/a? 
a)  ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Ne 

9. Jaké kritérium hraje nejdůležitější roli při hodnocení Vašim nadřízeným? 
a) Výkon/kvalita 
b) Přístup k práci/loajalita 
c) Kompetence 
d) Flexibilita 

10. Jaké kritérium hodnocení by podle Vašeho mínění mělo hrát nejdůležitější roli? Seřaďte 
kritéria od 1 do 4, kdy 1=nejdůležitější kritérium, 4=nejméně důležité kritérium. 

a) Výkon/kvalita      

b) Přístup k práci/loajalita      

c) Kompetence      

d) Flexibilita       
11. Máte možnost hodnotit vedoucí pracovníky? 

a)  Ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Ne 
12. Jste spokojen/a se zaměstnaneckými benefity? 

a)  Ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Ne 
13. Kterého benefitu si nejvíce ceníte? (zaškrtněte nejvíce dvě možnost) 

a) Stravenky       
b) Flexi Pass karta      
c) Odměny při pracovních a životních jubileích  
d) T-Mobile zvýhodněný tarif    
e) Zdarma autobus k závodu    
f) Firemní akce      
g) Odměna za doporučení nového zaměstnance  

 
14. Jaký benefit byste ve firmě rád uvítal/a? (zaškrtněte nejvíce dvě možnosti) 

a) Více dnů dovolené      
b) Příspěvky na penzijní připojištění   
c) Očkování proti chřipce     
d) Navýšení Flexi Pass karty     
e) Jiný, uveďte jaký:       

 

_________________________________________________________________________________ 

15. Jste spokojen/a s výší Vaší mzdy? 
a)  Ano b) Spíše ano c) Spíše ne d) Ne 
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Příloha č. 2: Rozbor dotazníkového šetření 

V této části přílohy jsou uvedeny kompletní výsledky dotazníkového šetření. U každé otázky 

jsou prostřednictvím tabulek uvedeny absolutní četnosti výskytu jednotlivých odpovědí. Vždy 

následuje výsečový graf, který znázorňuje relativní četnost ze všech odpovědí. Výjimku tvoří 

5. a 10. otázka, kde je použito sloupcových grafů k vyjádření průměrné hodnoty u těch 

odpovědí, kde je měli respondenti za úkol seřadit. Každá otázka je doplněna slovním 

komentářem. 

Otázka č. 1: Kolik Vám je let? 

 

Tabulka 31: Otázka č. 1, absolutní četnost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Počet hlasů 
17-25 16 
26-35 34 
36-45 26 
46-55 33 

56 a více 14 
Nezodpovězeno/zodpovězeno chybně 0 

 

 

Graf 13: Otázka č. 1, relativní četnost Věk (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

První otázka dotazníkového šetření cílila na věk zaměstnanců, kdy byl rozptyl možných 

odpovědí stanoven pěti kategoriemi. Většina dotázaných spadá do třech prostředních kategorií. 
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21%

27%
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Nejméně odpovědí bylo připočteno kategorii 56 let a více (14 odpovědí), naopak nejpočetnější 

je kategorie 26 až 35 let (34 odpovědí) těsně následována kategorií 46 až 55 let (33 odpovědí). 

Věková struktura dotazovaných je tedy rozložena mezi všechny kategorie s převahou 

zaměstnanců ve středním věku. 

Otázka č. 2: Jakého jste pohlaví? 

 

Tabulka 32: Otázka č. 2, absolutní četnost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Počet hlasů 
Muž 118 
Žena 3 

Nezodpovězeno/zodpovězeno chybně 2 

 

 

Graf 14: Otázka č. 2, relativní četnost Pohlaví (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V otázce pohlaví došlo k největší převaze odpovědí v celém dotazníkovém šetření. Drtivá 

převaha mužů (98 %) na Výrobním segmentu I, kde jsou manuálně nejtěžší pracovní pozice 

zaměstnavatele podtrhla celkový trend genderové nevyváženosti na výrobních pracovních 

pozicích ve strojírenství obecně. 
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Otázka č. 3: Kolik let pracujete u ABC? 

 

Tabulka 33: Otázka č. 3, absolutní četnost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Počet hlasů 
0-2 roky 25 
2-5 let 37 
5-10 let 31 

Více jako 10 let 30 
Nezodpovězeno/zodpovězeno chybně 0 

 

 

Graf 15: Otázka č. 3, relativní četnost Seniorita (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

U odpovědí na senioritu zaměstnanců došlo k velmi podobným výsledkům u všech čtyřech 

kategorií, které se k odpovědi nabízely. Přece jenom největší zastoupení je však vidět u 

kategorie zaměstnanců, kteří v ABC pracují 2 až 5 let (37 odpovědí). Relativně nejméně je 

služebně nejmladších pracovníků, kteří nejsou v organizaci déle než dva roky (25 odpovědí). 

Z šetření vyplývá rovnoměrné rozložení zaměstnanců do všech seniorních pásem. 
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Otázka č. 4: Myslíte si, že je prostředí v organizaci dostatečně motivující? 

 

Tabulka 34: Otázka č. 4, absolutní četnost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Počet hlasů 
Ano 12 

Spíše ano 55 
Spíše ne 44 

Ne 6 
Nezodpovězeno/zodpovězeno chybně 6 

 

 

Graf 16: Otázka č. 4, relativní četnost Firemní prostředí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tato otázka byla cílena na celkovou spokojenost s vnější motivací, která je zaměstnancům 

poskytována prostřednictvím systémů hodnocení a odměňování. Ze všech platných odpovědí 

bylo celkem 57 % kladných a 43 % záporných.  

Otázka č. 5: Seřaďte parametry od 1 do 6, které Vás ve Vašem zaměstnání nejvíce motivují 

k lepšímu pracovnímu výkonu číslicemi, kdy je 1 = nejvíce motivující parametr, 6 = nejméně 

motivující parametr. 
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Graf 17: Otázka č. 5, průměrné umístění odpovědi Pracovní výkon (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

U páté otázky měli dotazovaní za úkol seřadit parametry, které je v jejich zaměstnání nejvíce 

motivují k lepšímu pracovnímu výkonu. Cílem bylo získat přehled o tom, co zaměstnanci 

preferují a kam tedy věnovat případnou další pozornost při rozvoji systémů hodnocení a 

odměňování. Pro odpovědi bylo vybráno šest kategorií. Dvě kategorie se týkaly finanční 

odměny (Finanční prémie/odměny, Výše mzdy), dvě kategorie byly zaměřené na nefinanční 

odměny (Možnost vzdělávání, Karierní postup) a konečně dvě kategorie měly spojitost 

s firemním prostředím (Uznání a pochvala, Dobrý pracovní kolektiv).  

Odpovědi u jednotlivých parametrů byly zprůměrovány a jsou zaznamenány ve sloupcovém 

grafu č. 17. Nejnižší průměr (1,94 bodu), tedy nejvíce motivující parametr je vidět u položky 

Výše mzdy. Na druhém místě se umístil nefinanční parametr Dobrý pracovní kolektiv, za 

kterým o necelé dvě desetiny bodu zaostává parametr Finanční prémie/odměny. Tyto tři 

parametry byly hodnoceny jako ty, které zaměstnance nejvíce motivují k dosažení vyššího 

pracovního výkonu. Zbylé tři parametry byly hodnoceny s určitým odstupem jako méně 

motivující. Na posledním místě se s průměrnou hodnotou 3,84 bodu umístil parametr Karierní 

postup. 
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Otázka č. 6: Dostává se Vám zpětné vazby od Vašeho nadřízeného? 

 

Tabulka 35: Otázka č. 6, absolutní četnost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Počet hlasů 
Ano 22 

Spíše ano 52 
Spíše ne 38 

Ne 11 
Nezodpovězeno/zodpovězeno chybně 0 

 

 

Graf 18: Otázka č. 6, relativní četnost Zpětná vazba (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Otázka na zpětnou vazbu byla koncipována s cílem odhalit, jestli zaměstnanci vnímají 

hodnocení od svého přímého nadřízeného. Na tuto otázku odpovědělo kladně 60 % dotázaných, 

rozhodné Ano však zaškrtlo pouze 18 % z celkového počtu. 

Otázka č. 7: Je pro Vás zpětná vazba od Vašeho nadřízeného důležitá? 

 

Tabulka 36: Otázka č. 7, absolutní četnost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Počet hlasů 
Ano 69 

Spíše ano 41 
Spíše ne 8 

Ne 3 
Nezodpovězeno/zodpovězeno chybně 2 
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Graf 19: Otázka č. 7, relativní četnost Zpětná vazba II (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

K tomu, aby bylo možno zhodnotit a dále rozvíjet systém hodnocení zaměstnanců poslouží 

výstup z v pořadí 8. otázky. Zde bylo cílem zjistit, jak je pro zaměstnance hodnocení od jejich 

přímého nadřízeného důležité.  

Zaměstnanci při svých odpovědích prokázali velkou potřebu hodnocení ze strany svého 

manažera. Z analýzy odpovědí vyplynulo že pouze pro 9 % účastníků šetření není nebo spíše 

není zpětná vazba od jejich vedoucího důležitá. Naproti tomu celých 57 % dotázaných 

zaměstnanců se pro důležitost hodnocení přiklonilo jednoznačným způsobem. 

Otázka č. 8: Myslíte si, že jste Vašim nadřízeným spravedlivě hodnocen/a? 

 

Tabulka 37: Otázka č. 8, absolutní četnost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Počet hlasů 
Ano 25 

Spíše ano 46 
Spíše ne 29 

Ne 16 
Nezodpovězeno/zodpovězeno chybně 7 
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Graf 20: Otázka č. 11, relativní četnost Spravedlivost hodnocení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pokud chceme úspěšně vést a rozvíjet zaměstnance, měli by jsme je dokázat spravedlivě 

ohodnotit. Osmá otázka se ptala zaměstnanců na Výrobním segmentu I na jejich subjektivní 

pocit spravedlivosti hodnocení ze strany jejich nadřízeného. Odpovědi měli odhalit, jestli je 

hodnocení D/ID pracovníků jejich nadřízenými vnímáno jako spravedlivé. 

Většina zaměstnanců (61 %) vnímá hodnocení ze strany vedoucího jako spravedlivé nebo spíše 

spravedlivé. V menší míře byly odpovědi negativní, kdy se 14 % dotázaných zaměstnanců 

rozhodně vyjádřilo, že si nemyslí že, jsou spravedlivě hodnoceni. 

Otázka č. 9: Jaké kritérium hraje nejdůležitější roli při hodnocení Vašim nadřízeným? 

 

Tabulka 38: Otázka č. 9, absolutní četnost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Počet hlasů 
Výkon/kvalita 56 

Přístup k práci/loajalita 44 
Kompetence 4 
Flexibilita 8 

Nezodpovězeno/zodpovězeno chybně 11 
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Graf 21: Otázka č. 9, relativní četnost Kritérium hodnocení vedoucího (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V rámci kompetenčního modelu D/ID zaměstnanců je hodnocení prováděno na základě čtyř 

pilířů. Devátá otázka byla položena tak, aby odhalila, který pilíř je zaměstnanci vnímán jako 

klíčové kritérium hodnocení jejich nadřízeným. Cílem otázky bylo zjistit, kterému pilíři dávají 

vedoucí na Výrobním segmentu I při hodnocení největší váhu. 

Na prvním místě se umístilo kritérium Výkon/kvalita (50 %). Druhý v pořadí skončil pilíř 

Přístup k práci/loajalita, který získal také poměrně silné zastoupení (39 %). Naopak dva pilíře, 

a to Kompetence (4 %) a Flexibilita (7 %) jsou podle odpovědí v dotazníku brány vedoucími 

jako hlavní kritérium minoritně. 

Otázka č. 10: Jaké kritérium hodnocení by podle Vašeho mínění mělo hrát nejdůležitější 

roli? Seřaďte kritéria od 1 do 4, kdy 1 = nejdůležitější kritérium, 4 = nejméně důležité 

kritérium. 
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Graf 22: Otázka č. 10, průměrné umístění odpovědi Pilíře hodnocení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

To, jak zaměstnanci vnímají důležitost jednotlivých pilířů hodnocení kompetenčního modelu 

ze svého pohledu, bylo předmětem otázky číslo 10. Podobně jako u předcházející otázky došlo 

k polarizaci čtyř pilířů na dvě části. První část s kritérii hodnocení Výkon/kvalita a Přístup 

k práci/loajalita jsou brány účastníky dotazníkového šetření jako nejvíce důležité z jejich 

vlastního pohledu. Na druhé straně, stejně jako u předcházející otázky stojí kritéria Kompetence 

a Flexibilita. Kritérium hodnocení Flexibilita je přitom bráno jako důležitější a umístilo se tak 

na třetím místě. 

 

Otázka č. 11: Máte možnost hodnotit vedoucí pracovníky? 

 

Tabulka 39: Otázka č. 11, absolutní četnost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Počet hlasů 
Ano 8 

Spíše ano 13 
Spíše ne 45 

Ne 53 
Nezodpovězeno/zodpovězeno chybně 4 
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Graf 23: Otázka č. 11, relativní četnost Možnost hodnotit vedoucího (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Jedenáctá otázka dotazníkového šetření mířila na to, jestli mají zaměstnanci možnost hodnotit 

vedoucí pracovníky. Přesto, že žádná formální možnost hodnocení liniových vedoucích 

podřízenými se u zaměstnavatele nepraktikuje, není bez zajímavostí zjistit, jak to vnímají sami 

zaměstnanci. Ani u korporátních zaměstnavatelů nejdou vždy všechny cesty oficiální formou. 

Odpovědi na tuto otázku přinesli poměrně jednoznačné stanovisko dotazovaných. Velká většina 

všech odpovědí byla negativní, pro rozhodné Ne se vyjádřilo 44 %, pro Spíše ne 38 %. Naopak 

kladně se vyjádřilo dohromady pouze 18 % zaměstnanců, kteří se této otázky účastnili. Pro 

rozhodné Ano se vyjádřilo 7 %, pro Spíše ano 11 %. 

Otázka č. 12: Jste spokojen/a se zaměstnaneckými benefity? 

 

Tabulka 40: Otázka č. 12, absolutní četnost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Počet hlasů 
Ano 19 

Spíše ano 56 
Spíše ne 29 

Ne 15 
Nezodpovězeno/zodpovězeno chybně 4 
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Graf 24: Otázka č. 12, relativní četnost Spokojenost s benefity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Otázka dvanáctá směřovala na to, jak jsou zaměstnanci spokojeni se zaměstnaneckými benefity, 

které ABC nabízí. U této otázky převažovaly kladné odpovědi, což je pro zaměstnavatele 

pozitivní signál. Pozitivních odpovědí bylo celkem 63 %. Nespokojeno (13 %) nebo Spíše 

nespokojeno (24 %) je dohromady 37 % ze všech respondentů. 

Otázka č. 13: Kterého benefitu si nejvíce ceníte? (zaškrtněte nejvíce dvě možnosti) 

 

Tabulka 41: Otázka č. 13, absolutní četnost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Počet hlasů 
Stravenky 82 

Flexi Pass karta 52 
Odměny při pracovních a životních 

jubileích 
16 

T-Mobile zvýhodněný tarif 24 
Zdarma autobus do CT parku 17 

Firemní akce 6 
Odměna za doporučení nového 

zaměstnance 
16 

Nezodpovězeno/zodpovězeno chybně 6 
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Graf 25: Otázka č. 13, relativní četnost Oblíbený benefit (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Organizace nabízí svým zaměstnancům řadu nejrůznějších benefitů. Pro účel tohoto dotazníku 

byly vybrány ty hlavní, na kterých zaměstnavatel při náboru svých zaměstnanců staví 

marketingovou kampaň. Odpovědi na tuto otázku měly ukázat jaké preference těchto benefitů 

jsou u výrobních zaměstnanců nejčastější. 

Suverénně nejvíce zastoupený benefit byl benefit Stravenky (42 %). S relativně velkým 

poměrným zastoupením skončil na druhém místě benefit Flexi Pass karta (26 %). S větším 

odstupem se jako třetí umístil benefit T-Mobile zvýhodněný tarif (12 %). Následovaly benefity 

Zdarma autobus do CT parku (9 %) a Odměny při pracovních a životních jubileích (8 %). Na 

poslední místo s pouhými 3 % byl v tomto dotazníkovém šetření poslán benefit Firemní akce 

(3 %). 

 

Otázka č. 14: Jaký benefit byste v ABC rád uvítal/a? (zaškrtněte nejvíce dvě možnosti) 

 

Tabulka 42: Otázka č. 14, absolutní četnost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Počet hlasů 
Více dnů dovolené 83 

Příspěvky na penzijní připojištění 55 
Očkování proti chřipce 5 

Navýšení Flexi Pass karty 40 
Jiný 13 

Nezodpovězeno/zodpovězeno chybně 2 
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Graf 26: Otázka č. 14, relativní četnost Požadovaný benefit (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Předposlední, 14. otázka byla zaměřena na zaměstnanecké preference mezi benefity, které by 

se u zaměstnavatele mohly objevit nebo rozšířit stávající. Pro dotazník bylo vybráno pět 

možných odpovědí včetně možnosti zaškrtnutí výběru Jiný, uveďte jaký kde mohli zaměstnanci 

doplnit takový benefit který není v nabídce dotazníku, ale který by oni sami preferovali.  

Tuto část dotazníkového šetření ovládla odpověď se 42 % Více dnů dovolené. Příspěvek na 

penzijní připojištění skončil na druhém místě s 28 % a 20 % je výsledek v pořadí třetí odpovědi 

Navýšení Flexi Pass karty. Pro volitelnou odpověď jiný bylo pouhých 7 % odpovědí. Mezi 

odpověďmi se objevili návrhy na 13. plat, příplatek za odpolední směnu, roční odměny ze zisku 

zaměstnavatele nebo navýšení stravenek. S nejmenším procentuálním zastoupením skončila 

odpověď Očkování proti chřipce (3 %). 
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Otázka č. 15: Jste spokojen/a s výší Vaší mzdy? 

 

Tabulka 43: Otázka č. 15, absolutní četnost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpověď Počet hlasů 
Ano 12 

Spíše ano 49 
Spíše ne 38 

Ne 18 
Nezodpovězeno/zodpovězeno chybně 6 

 

Graf 27: Otázka č. 15, relativní četnost Spokojenost se mzdou (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Završení dotazníkového šetření přinesla poslední 15. otázka na spokojenost zaměstnanců se 

svou aktuální mzdou. 

Odpovědi na tuto otázku přinesli poměrně těsné rozdělení mezi kladnými a zápornými 

odpověďmi. Spokojeno se mzdou je dohromady celkem 52 % těch, kteří 15. otázku vyplnili. 

Naopak nespokojených je 48 % ze všech odpovědí. 
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Příloha č. 3: Akční plán 
 

Tabulka 44: Akční plán (Zdroj: Vlastní zpracování dle ABC, 2020) 

Akční plán 

Zaměstnanec Proces/Téma/Popis školení Školitel Termín Status Komentář 

Karel Novák EN ISO 9606-1 (nerez) Petr Svoboda 11/20 P D 60 % 

 
 

 

 


