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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce „Motivace a evaluace zaměstnanců Komerční Banky, a.s.“ je 

motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců. Cílem práce je navrhnout změny, které 

budou mít za následek zlepšení současné situace v oblasti motivace zaměstnanců. Teoretická 

část vychází z poznatků odborné literatury o motivaci zaměstnanců, do které patří hodnocení 

a odměňování zaměstnanců. Začátek praktické části se věnuje charakteristice podniku, 

analýze současného stavu motivace a zbývající část se věnuje empirickému šetření. Na 

základě analýzy současného stavu a výsledků empirického šetření byla navržena doporučení 

pro daný podnik. 
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Abstract 

Thesis „Motivation and evaluation of employees Komerční Banka a.s.“ is focused on 

motivation, evaluation and remuneration of employees. The aim of thesis is to propose 

changes that will result in improvement of the current situation in employee motivation. The 

theoretical part is based on findings of the literature which is aimed at employee motivation 

including evaluation and remuneration of employees. Beginning of the practical part 

describes the company and shows analysis of current situation of motivation. Next part is 

devoted to empirical investigation.  Recommendations based on the analysis of the current 

state and resulsts of the empirical investigationwere designed for the enterprise. 
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1 ÚVOD 

Téma diplomové práce jsem si zvolil Motivace a evaluace zaměstnanců a to 

hned z několika důvodů. Prvním důvodem, proč jsem si zvolil právě toto téma, byl můj 

zájem o motivaci jako takovou, protože se domnívám, že správná motivace je základem 

každého úspěchu. Každého člověka více či méně motivuje něco odlišného a v tom je 

motivace svým způsobem specifická. Rozhodujícím pro mě byla i atraktivita názvu, 

která upoutala moji pozornost. S motivací se velká většina nás již určitě setkala, ale 

spousta lidí, co se mě ptala, jaké jsem si zvolil téma diplomové práce, tak neměla 

ponětí, co znamená pojem evaluace. Následně jsem jim musel jednoduše vysvětlit, že 

evaluace vlastně znamená hodnocení zaměstnanců. 

 

Motivace a evaluace zaměstnanců jsou spolu úzce propojeny a navzájem jsou na 

sobě určitým způsobem závislé. Na motivaci a evaluaci má vliv celá řada faktorů jako 

jsou pracovní pozice, místo výkonu práce, pohlaví, věk zaměstnance a mnoho dalších. 

Proto je nezbytné tyto faktory v motivačním programu zohlednit. Pokud je zaměstnanec 

vhodně motivován, ať již formou finanční či nefinanční, odvádí poté adekvátní práci. 

Na základě té je pak velmi dobře ohodnocen. Naopak pokud je zaměstnanec motivován 

špatně, což se taky může stát, jeho pracovní výkon klesá a nedosahuje požadovaných 

výsledků, je podle toho špatně ohodnocen. Zaměstnavatel by měl co nejdříve 

identifikovat daný problém a okamžitě ho řešit vhodným způsobem.  

 

Je velmi důležité zjistit, co nejvíce motivuje zaměstnance a tomu přizpůsobit 

v rámci svých možností svůj motivační program. Každý zaměstnanec má individuální 

požadavky a potřeby – co motivuje jednoho, druhého nemusí motivovat vůbec  

a naopak. Většinu zaměstnanců motivuje nejvíce právě mzda nebo odměna za práci. 

V případě, že tomu tak je, měl by motivační program zohledňovat nejvíce finanční 

odměny. Stanoví se určité výkonové normy, na jejichž základě jsou poté zaměstnanci 

z velké části ohodnoceni.  Tímto způsobem nelze motivovat všechny zaměstnance, na 

některých pracovních pozicích jako je THP nelze stanovit výkonové normy. Takoví 

zaměstnanci mají různorodou práci a většinou se hodnotí, jestli ji splní nebo ne. 
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S takovými zaměstnanci musíme zacházet individuálním způsobem a snažit se jim co 

nejvíce přizpůsobit motivační program podle jejich požadavků. 

 

V této diplomové práci jsem se zabýval motivační teorií, hodnocením 

zaměstnanců a jejich odměňováním. Nejdříve jsem se těmto tématům věnoval 

v teoretické části a poté po získání potřebných materiálů od pana ředitele Jiřího Píšťka, 

jsem analyzoval současnou situaci ve společnosti Komerční banka, a.s. Na základě naší 

konverzace jsme zvolili ideální formu získání potřebných informací od zaměstnanců 

prostřednictvím dotazníkového šetření.  

 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat současný stav, ve kterém se nachází 

motivace, evaluace a odměňování zaměstnanců ve společnosti Komerční banka, a.s. a 

na základě této analýzy navrhnout odpovídající opatření vedoucí ke zlepšení v těchto 

oblastech. 

 

Analýzu jsem prováděl prostřednictvím osobních schůzek s panem ředitelem 

Jiřím Píšťkem a prostřednictvím dotazníkového šetření, které jsem distribuoval 

zaměstnancům v tištěné podobě.   
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2 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY 

ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je identifikovat slabá místa v oblasti 

motivace a evaluace zaměstnanců a nastínit jejich možná řešení, která povedou ke 

zlepšení současného stavu. Návrhy změn budou vyplývat z analýzy současného stavu 

hodnocení zaměstnanců a z výsledků dotazníkového šetření. Aby byl splněn primární 

cíl, je nezbytné splnit tyto dílčí kroky: 

 

1) Charakteristika a analýza současného stavu motivace 

2) Analýza současného stavu hodnocení zaměstnanců 

3) Návrh změn vedoucích ke zlepšení v oblasti motivace a evaluace zaměstnanců  

 

Diplomová práce se dělí na dvě na sebe navazující části a to teoretickou část  

a praktickou část. Teoretická část se věnuje charakteristice základních pojmů motivace, 

hodnocení a odměňování zaměstnanců. 

 

Začátek praktické části je věnován charakteristice společnosti Komerční banka, a.s. 

Následně se praktická část věnuje Motivačním nástrojům používaným v rámci 

Komerční banky, analýze současného stavu hodnocení a dotazníkovému šetření. 

Výstupem praktické části jsou navržené změny vedoucí ke zlepšení současného stavu. 

 

V této diplomové práci byly využity v teoretické části metody kompilace, 

komparace a rešerše odborné literatury.  

V praktické části byla použita metoda deskripce. Požadované informace jsem 

vyhledával na internetových stránkách banky, v interních materiálech a prostřednictvím 

konzultací s ředitelem pobočky. Dále se zde vyskytuje empirické šetření, které 

probíhalo formou dotazníkového šetření mezi zaměstnanci banky. Určitý prostor je 

věnován analýze dotazníkového šetření, která se věnuje rozboru a vyhodnocení jeho 

výsledků. Je zde využita syntéza, která spočívá v propojení teoretických poznatků 

s poznatky získanými v praktické části. Poslední použitou metodou je komparace, která 

porovnává teorii s praxí. 
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3 MOTIVA ČNÍ PROCES 

 

Co se skrývá pod pojmem motivace? Motiv představuje důvod pro to, abychom 

něco udělali a vydali se určitým směrem. Motivace se zabývá faktory, které ovlivňují 

lidi, aby se chovali podle určitého způsobu. Ideálně motivovaní lidé jsou ti, kteří mají 

jasně stanovené cíle. Tito lidé podnikají kroky, od nichž se očekává dosažení cílů. Tři 

složky motivace podle Arnolda a jeho kolektivu jsou: 

• Směr  – co se nějaký člověk snaží udělat, 

• Úsilí – vyjadřuje, s jak velkou pílí se o to tento člověk snaží, 

• Vytrvalost  – vymezuje dobu, jak dlouho se o to tento člověk snaží.  

 

Motivování ostatních lidí je jejich uvádění do pohybu v požadovaném směru jakým 

se mají ubírat, aby dosáhli stanovených výsledků. Lidé jsou motivováni, když mohou 

očekávat, že určité kroky s největší pravděpodobností budou mít za následek dosažení 

stanoveného cíle a ceněné nebo hodnotné odměny. Tyto odměny uspokojují jejich 

potřeby. Model motivace je založený na upevňování či posilňování očekávání a na teorii 

potřeb. [1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                   Obr. 1: Proces motivace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Potřeba 

Stanovení cíle 

Podniknutí kroků 

Dosažení cíle 



 

14 

 

3.1 Druhy motivace 
 

K pracovní motivaci se lze dostat dvěma způsoby. První možnost je, že lidé 

motivují sami sebe navzájem a to tím, že vyhledávají, nalézají a vykonávají práci (nebo 

mají přidělenou práci), která má za úkol uspokojovat jejich potřeby, nebo částečně 

směřuje k tomu, že od této práce očekávají naplnění svých osobních cílů. Druhá 

možnost popisuje, jak lze zaměstnance motivovat firemním managementem, který 

využívá metody jako odměňování, udělování pochval, kariérní růst atd. 

 

Lze tedy rozlišit dva druhy motivace: 

• Vnit řní motivace - jedná se o faktory, jenž si sami lidé vytvářejí, a které je 

taky ovlivňují, aby se chovali určitým způsobem nebo aby směřovali 

k vytyčenému cíli. Tyto faktory vytvářejí v pracovníkovi odpovědnost (jedná 

se o pocit, že práce je nezbytná a že mají svoje vlastní možnosti pod 

kontrolou), autonomie (volnost konat), příležitost využívat a možnost 

rozvíjet své schopnosti a dovednosti, zajímavá a podnětná práce a příležitost 

k vytvoření plně funkčního postupu. 

 

• Vnější motivace – je to, co se dělá pro zaměstnance, aby byli motivovaní 

k pracovnímu výkonu. Patří sem odměny, jako např. růst platu, kariérní růst, 

pochvala, ale taky potrestání, jako např. snížení platu, převelení na jinou 

pracovní pozici, disciplinární řízení nebo kritika ze strany společnosti. 

 

 

Vnější motivátory mohou mít okamžitý a výrazný účinek, ale nelze zaručit 

dlouhodobé působení. Vnitřní motivátory se zabývají kvalitou pracovního života, mají 

větší a dlouhodobější dopad z důvodu, že tvoří součást jedince a nejsou mu vnucovány 

z vnějšího prostředí. [1] 
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3.2 Motivační teorie 
 

Nejrozšířenější přístupy k motivaci založené na teoriích motivace jsou tyto: 

• Teorie instrumentalisty - je zastáncem politiky cukru a biče 

prostřednictvím odměn nebo trestů. Výsledkem je, že se lidé chovají 

požadovaným způsobem. 

• Teorie zaměřená na obsah – tato teorie se zaměřuje na obsah motivace. 

Zastává názor, že motivace úzce souvisí s podnikáním kroků za účelem 

uspokojení potřeb. Dále popisuje hlavní potřeby, které ovlivňují lidské 

chování. Nazývá se taky teorie zaměřená na obsah.  Tuto teorii vytvořili 

autoři Maslow a Herzberg. 

• Teorie zaměřené na proces – zaměřují se na psychologické procesy, které 

ovlivňují motivaci a souvisí s očekáváním, cíli a vnímáním spravedlnosti. [1] 

3.2.1 Teorie instrumentalisty 

Je výsledkem Taylorovy koncepce vědeckého řízení pocházejícího z roku 1911. 

Z této teorie vyplývá, že největší vliv má finanční stimulace. Jejím předpokladem je 

situace, kdy zaměstnanec bude motivován k práci pouze v případě, když jeho odměna 

za provedenou práci a tresty vyplývající z neplnění pracovních povinností budou přímo 

závislé na odvedeném pracovním výkonu. V extrémním případě zastává teorie 

instrumentalisty názor, že lidé chodí do práce jen kvůli finančnímu hledisku. [6] 

3.2.2 Teorie zaměřená na obsah 

Hlavním bodem zde zmíněných potřeb je přesvědčení, že potřeba, která není 

uspokojená je tvůrcem napětí a nerovnovážného stavu. K opakovanému nalezení 

rovnováhy je nezbytné identifikovat cíl, který má za úkol uspokojit potřebu a to určitým 

způsobem chování, který bude mít za úkol splnění vytyčeného cíle. Všechny druhy 

chování jsou motivovány neuspokojenými potřebami. [3] 

3.2.2.1 Maslowova teorie hierarchie potřeb 

Jedná se o teorii, která je založená na rozvoji a motivaci jedince. Poprvé byla 

publikována v roce 1943. Maslowova teorie vychází z předpokladu, že lidé chtějí 

neustále více, a to, co chtějí, záleží na tom, co vlastní. Lidským potřebám je přidělen 
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určitý význam a na základě toho jsou rozděleny do několika úrovní. Rozlišuje se osm 

přirozených lidských potřeb, do kterých spadá i vědění a porozumění, ale své místo zde 

má i potřeba vyniknout. Obvykle má tato hierarchie pět stěžejních úrovní, nejnižší 

pozice patří fyzickým potřebám, další pozice patří potřebě jistoty a bezpečí, potřebě 

lásky a sounáležitosti, potřebě úcty, sebeúcty a ocenění. Na nejvyšší pozici je umístěna 

potřeba seberealizace. 

 

 

Obr. 2: Maslowova pyramida potřeb (Zdroj: http://www.filosofie-uspechu.cz/jak-

motivovat-zamestnance/maslowova_pyramida/) 

 

• 1. stupeň - existenční fyzické potřeby - patří sem potřeba homeostázy  

a vyjadřují potřeby lidského organizmu. Úzce souvisí s přežitím člověka. 

[2] Tyto potřeby musí být uspokojeny, aby člověk nestrádal (hlad, žízeň, 

nedostatek spánku, oblečení, úroveň bydlení). Existenční potřeby jsou 

stálého charakteru. Ve vyspělých zemích není problém s jejich 

uspokojením. [4] 

• 2. stupeň - Potřeby bezpečnosti a jistoty – žádá si nutnost stability  

a známost prostředí, ve kterém se pohybujeme. Typickým příkladem je 

touha po důvěře a spolehlivosti. [2] Potřeby bezpečnosti lze chápat jako 

fyzické, ale i ekonomické. Tyto potřeby dosahují v současné době stále 

většího významu i ve vyspělejších zemích, než se do nedávné doby 
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připouštělo. Velmi důležité je zajištění pocitu ekonomického bezpečí 

zaměstnance a jeho rodiny. [4]. 

• 3. stupeň - Potřeba lásky a sounáležitosti – vyjadřuje lidskou potřebu 

milovat a současně být milován, dále pak někam či k někomu patřit. [2] 

Sociální potřeby jsou realizovány prostřednictvím vztahů a kontaktů 

s okolím (skupina, organizace, společnost). [4] 

• 4. stupeň - Potřeba úcty, sebeúcty a ocenění – znamená potřeby 

sebehodnotící a vyžaduje respekt druhých. [2] Potřeby psychologického 

rázu jsou důležitým cílem pro širokou škálu zaměstnanců s vysokými 

pracovními ambicemi a schopností sebeprosazování. 

• 5. stupeň - Potřeba seberealizace – je potřeba rozvíjení a využití plného 

potenciálu jedince. Je vedena myšlenkou dosáhnout toho, čeho je daný 

člověk schopný. [2] Mezi typické potřeby seberealizace patří rozvoj 

osobních vloh, rozvoj pocitu vlastní hodnoty a možnost ovlivňovat 

utváření vlastního života a okolí. [4] 

 

Tab. 1: Seznam hlavních odměn a faktorů používaných k uspokojení různých potřeb 

(Zdroj: J. Dědina, V. Cejthamr-Management a organizační chování [2]) 

 

Úroveň potřeb  Hlavní odměny  Organizační faktory 

1. Fyzické Jídlo, pití, sex, spánek A odměna za práci 

B příjemné pracovní 

podmínky 

C jídelna 

2. Jistoty Jistota, bezpečí, 

stabilita, ochrana 

A bezpečné pracovní 

podmínky 

B firemní podpora 

C jistota práce 

3. Sociální Láska, cit, potřeba patřit 

do něčeho 

A soudržný pracovní kolektiv 

B přátelský dohled 

C profesní svazy 

4. Úcta Sebeúcta, respekt 

k vlastní osobě, prestiž, 

A společenské uznání 

B pojmenování práce 
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postavení C vysoce postavená práce 

D zpětná pracovní vazba 

5. Seberealizace Růst, pokrok, tvůrčí 

schopnosti 

A práce vyžadující úkoly 

B příležitosti ke kreativitě 

C pracovní úspěch 

D kariérní růst 

3.2.3 Teorie zaměřené na proces 

Tyto teorie kladou důraz na  psychologické procesy a na základní potřeby, které 

přímo ovlivňují motivaci. Často se označují jako tzv. kognitivní (poznávací) teorie a to 

proto, že řeší otázky, jak lidé vnímají prostředí, ve kterém pracují, a způsoby, jak je 

interpretují. Guest je zastáncem názoru, že teorie, které jsou zaměřeny na proces, 

poskytují přiměřenější přístup k motivaci a v tom případě nahrazují Maslowovu a 

Herzbergovu teorii potřeb. 

 

Teorie zaměřené na proces mohou být pro vedoucí pracovníky mnohem 

užitečnější a lépe využitelnější než teorie potřeb. Jejich výhodou je poskytování 

realističtějšího vodítka pro metody, které mají motivovat lidi.  

Příslušnými procesy jsou: 

• Očekávání (expektační teorie) 

• Dosahování cílů (teorie cíle) 

• Pocity spravedlnosti (teorie spravedlnosti) 

3.2.3.1 Expektační teorie 

Expektační teorie vyplývá z předpokladu, že sílu motivu vedoucí k vynaložení 

daného úsilí, které je nezbytné k dosažení cíle ovlivňuje míra velikosti daného 

očekávání, které vyjadřuje, že dosažení cíle je reálné, dále ji pak ovlivňuje přitažlivost 

(subjektivní pozitivní hodnota) cíle pro jednotlivé lidi. Čím více je cíl přitažlivější, tím 

intenzivnější úsilí musí být vynaloženo k dosažení cíle. 

 

V praxi tato teorie znamená, že čím je pravděpodobnější, že vynaložené úsilí 

zaměstnance povede k požadovaným cílům, tím usilovněji bude zaměstnanec svoji 

pracovní činnost vykonávat. Mezi požadované cíle z pohledu zaměstnance lze zařadit 
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vyšší plat, uspokojení z odvedené práce, kariérní růst, rozvoj pracovních dovedností  

a seberealizace díky úspěšnému plnění složitých pracovních úkolů atd. Patří sem 

cokoliv, co má pro zaměstnance pozitivní význam. 

 

Významné přínosy teorií založených na principu očekávání: 

• Poskytují komplexnější pohled na proces motivace. 

• Ukazují na aktivní roli zaměstnance a na jeho subjektivní vnímání reality. 

• Přispívají k rozvoji dalších faktorů motivace v pracovním procesu. 

• Potvrzují přímý vztah mezi motivací a pracovním chování. [8] 

 

3.2.3.2 Teorie cíle 

Teorie cíle je zastáncem názoru, že motivace a výkon jsou vyšší, pokud jsou 

jednotlivým lidem určeny specifické, náročné, ale akceptovatelné cíle a současně 

existuje-li zpětná vazba na výkon. Nezbytná je spoluúčast jedinců na stanovování cíle, 

protože se jedná o nástroj, jakým lze získat souhlas pro stanovení cílů vyšší úrovně. 

Složité cíle proto musí být pečlivě projednány a schváleny a jejich plnění musí být 

podporováno vedením a radou. Pro udržení motivace je životně důležitá zpětná vazba, 

především pro dosahování stále se zvyšujících cílů.  

 

Úkolem cílů je informovat jedince o tom, že má dosáhnout určité úrovně 

výkonu, aby se tím řídil a na základě toho hodnotil své kroky. Na druhé straně zpětná 

vazba poskytuje možnost jedinci posoudit, jak dobře z hlediska stanoveného cíle 

pracoval. Pokud je potřeba a je-li to možné, aby zkorigoval své úsilí, směr nebo strategii 

plnění úkolů. [3] 

 

Teorie cíle je úzce propojena s koncepcí řízení podle cílů, která pochází ze 

šedesátých let. Koncepce řízení podle cílů často selhávala díky tomu, že byla používána 

byrokraticky a současně nebyla příslušným pracovníkům poskytována skutečná 

podpora, a co je důležité, nebylo zabezpečeno, aby si manažeři byli vědomi významu 

takových postupů, jako je dosahování souhlasu, podpora pracovníků a zpětná vazba. 

Tito manažeři nebyli kvalifikováni v používání zde zmíněných postupů. 
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Teorie cíle je klíčovou rolí v procesu řízení pracovního výkonu, jenž se postupně 

vyvinul z dosti zdiskreditovaného řízení podle cílů. [1] 

3.3 Uplatnění motivačních koncepcí v praxi 

Přístup zaměstnance a jeho jednání vychází z jeho předsudků a z již získaných 

zkušeností, které vytvářejí jeho budoucí očekávání. Pracovní podmínky a očekávání ze 

strany zaměstnavatele jsou s těmito představami neustále porovnávány a mohou mít za 

následek změny v podobě pozitivního i negativního smyslu. Systém řízení je velmi 

důležitým faktorem organizačního klimatu a podílí se na vytváření postojů ze strany 

zaměstnance. Kromě celkového ladění postoje zaměstnance k zaměstnavateli, který 

může být pozitivní, negativní nebo indiferentní, lze rozlišit několik základních typů 

pracovního postoje k jednotlivým aspektům v pracovním procesu: 

• K vykonávané pracovní činnosti a k charakteru práce. 

• K fyzickému pracovnímu prostředí. 

• Ke společenskému pracovnímu prostředí vytvářenému mezilidskými 

vztahy. 

• K vedení organizace a výši odměny za práci. [4] 

 

Tab. 2: Pozitivní signály (Zdroj: Z. Dvořáková a kol.-Management lidských zdrojů [4])  

 

Pozitivní signály 

1. Přátelský tón jednání 

2. Pozitivní názor na vlastní produkci 

3. Pozitivní propagaci vlastní organizace svému okolí 

4. Ochota pomáhat spolupracovníkům za každé situace 

5. Ochota přijímat reklamace spadající na jiné oddělení 

6. Přátelské uvítání zákazníků a návštěvníků všemi zaměstnanci 

7. Nezříkání se odpovědnosti za jiné zaměstnance 

8. Dobrovolné přesčasy v práci 

9. Přátelská recepční, přátelský vrátný 

10. Týmový duch 
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Tab. 3: Negativní signály (Zdroj: Z. Dvořáková a kol.-Management lidských zdrojů [4]) 

 

Negativní signály 

1. Zaměstnanci nenakupují u svého zaměstnavatele 

2. Rostoucí počet reklamací 

3. Neochota vůči svým kolegům 

4. Silný egoismus jednotlivých organizačních jednotek 

5. Nepřátelský, útočný a podrážděný tón jednání 

6. Poskytování služeb pouze podle předpisu 

7. Přesný konec pracovní doby v práci 

8. Chybně a nezodpovědně odvedená práce 

9. Odměřenost a nedůvěra vůči svým nadřízeným zaměstnancům 

10. Lhostejný přístup a nezájem vůči specifickým požadavkům zákazníků 

 

3.4 Vztah mezi motivací a výkonem 

 

Pro výkon jakékoliv práce platí určité optimum. Maximální pracovní výkon 

zaručuje optimální motivace. Nedostatečně motivování, ale i přemotivovaní lidé 

dosahují nedostatečných pracovních výkonů. Rozsah motivace je individuálně 

proměnlivý například v závislosti na temperamentu a stabilitě jedince. U velmi 

náročných a složitých prací je kvalita jejího výkonu dříve narušena vznikajícím 

napětím, než u prací jednoduchého charakteru. 

S rostoucí intenzitou motivace směrem od optima dále klesá výkonnost a vzniká 

prostor pro podrážděnost, psychické problémy, zdravotní problémy, nemožnost 

relaxace, nedostatek spánku, neklid, pocit úzkosti a úplná ztráta výkonnosti vedoucí 

k zhroucení.  

Je dokázáno, že mírná úzkost má za následek usnadňování výkonnosti. Silná 

úzkost působí opačným dojmem a výkonnost značně ochromuje. Úzkost je 

nerovnovážný stav, který v lidech vyvolává úsilí něco udělat pro zpevnění či obnovení 

rovnováhy, sebejistoty a pro zesílení kladné emoční sféry. Člověk bez pocitů úzkosti je 

spokojený, klidný a citově vyrovnaný a tím, že nemá pocit úzkosti, nenosí v sobě ani 
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výzvu k aktivitě, která vyplývá právě z úzkosti. Naopak nejistota v situaci psychické 

zátěže způsobuje mnohem silnější úzkost než nepříznivá informace. V důsledku toho 

lidé upřednostňují znalosti o reálném ohrožení než neznalosti. [11] 
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4 HODNOCENÍ ZAM ĚSTNANCŮ 

Hodnocení pracovníků se zabývá zjišťováním, jak pracovník odvádí svoji práci, 

jak plní stanovené úkoly a požadavky svého pracovního místa. Dále zjišťuje jaké je jeho 

chování na pracovišti a vztahy k pracovním kolegům, zákazníkům nebo zbývajícím 

osobám, se kterými přichází v pracovním procesu do kontaktu. Další funkce hodnocení 

pracovníků spočívá ve sdělování dosažených pracovních výkonů jednotlivým 

pracovníkům a projednávání těchto výkonů na poradě za jejich účasti.  Hodnocení taky 

hledá možné způsoby vedoucí ke zlepšení pracovního výkonu pracovníka a současně 

v realizaci pracovních opatření vedoucích právě ke zlepšení pracovního výkonu 

zaměstnance. 

 

Pracovníky lze hodnotit dvěma způsoby: 

• Neformálním hodnocením. 

• Formálním hodnocením. 

 

Neformální hodnocení – spočívá v průběžném hodnocení pracovníka a to 

nadřízeným pracovníkem v průběhu pracovního procesu. Toto hodnocení je 

příležitostné povahy a je determinováno situací určitého okamžiku, než nějakou 

faktickou jistotou nebo úrovně práce pracovníka. Jedná se tedy o součást pravidelného 

pracovního vztahu mezi pracovníky a jejich nadřízenými, součást průběžné kontroly 

naplňování stanovených pracovních cílů a chování v průběhu pracovního procesu, 

poskytování okamžité zpětné vazby. Hodnocení neformálního charakteru nebývá ve 

většině případů zaznamenáváno a jen ve výjimečných případech bývá podnětem 

k personálnímu rozhodnutí. Má však důležitý význam pro usměrňování pracovníka, 

motivování pracovníka a především pro odměňování jeho kvalitně odvedené práce. 

V neformálním hodnocení nesmí chybět pochvala za kvalitně odvedenou práci, na což 

většina pracovníku ve vedoucích pozicích bohužel zapomíná. 

 

Formální hodnocení – je ve velké většině racionálnější a především 

standardizované, je periodické a disponuje pravidelným intervalem. Mezi jeho 

charakteristické rysy patří plánovitost a systematičnost. Z formálního hodnocení 



 

24 

 

vznikají dokumenty, které jsou poté zařazeny do osobních materiálů pracovníků. Tyto 

dokumenty se využívají jako podklady sloužící k další personální činnosti pracovníků, 

které se týkají jednotlivců i pracovních skupin. Zajímavým způsobem formálního 

hodnocení je tzv. příležitostné hodnocení, které je vyvoláno okamžitou potřebou 

zpracování pracovního posudku, např. při prodlužování či ukončování pracovního 

poměru. K příležitostnému hodnocení dochází pouze v případě, pokud nejsou dostupné 

aktuální výsledky běžného periodického hodnocení v dostatečné míře nebo pokud došlo 

od posledního hodnocení u vybraného pracovníka k výrazným změnám v rámci 

pracovního výkonu. [7] 

 

Výhody pravidelného formálního hodnocení pracovníků spočívají v: 

• Poznávání a hodnocení pracovníků komplexněji a to z hlediska komplexu 

znalostí, dovedností a kvalit nezbytných k tomu, aby byla dobře vykonávána 

práce. 

• Lepším rozpoznávání, oceňování a rozvíjení silných stránek pracovníka. 

• Lepším rozpoznávání slabých stránek pracovníka a umožňování jejich 

efektivnějších odstranění. 

• Umožňování lepšího rozpoznání potřeby vzdělávání a rozvojového potenciálu 

pracovníka, dále jeho vhodnost pro vykonávání náročnější práce. 

• Umožňování s předstihem rozpoznat možné stížnosti a disciplinární problémy. 

• Soustavnější orientaci pozornosti pracovníka na pracovní výkon, je na něj 

vyvíjen větší tlak. 

• Lepším přístupu ke zvyšování pracovní morálky uvnitř firmy. [7] 

4.1 Proces hodnocení 

Proces hodnocení bývá nejčastěji podrobně popsán v interní směrnici nebo 

v jiném interním dokumentu organizace. Tento proces ve většině případů obsahuje 

následující podstatné informace: 

• Termín konání hodnocení – Organizace si zvolí takový termín, ve 

kterém je možnost zachování návaznosti dalších procesů (změny ve 

mzdách a odměnách, tvorba budgetu na rozvoj zaměstnanců atd.)  
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a současně nezasahuje do období nejvyšší vytížeností zaměstnanců 

(hodnotitelů i hodnocených). 

• Časová posloupnost hodnocení – Vybrané organizace jsou zastáncem 

hodnotících rozhovorů na všech úrovních současně. S tímto postupem se 

lze nejčastěji setkat v organizacích, kde je zaveden dobře fungující systém 

interní komunikace, který umožňuje efektivní sdílení informací. Další 

organizace upřednostňují postup od top managementu směrem k nižším 

úrovním řízení. Tato forma postupu se vyskytuje častěji u organizací 

řízených „shora“ a podporuje především efektivní dekomponování cílů 

organizace, předávání strategických informací a přejímání „vzorového“ 

vedení hodnotících pohovorů.  Některé organizace preferují postup od 

nižších úrovní řízení po top management. Tento postup je typický pro 

organizace řízené „zespoda“. Nejčastěji se tedy vyskytuje v tzv. „učících 

se organizacích“, neboli v organizacích, kde je zvyklostí realizovat změny 

na základě podnětů „zdola“.  

• Kdo koho hodnotí – Uvnitř hierarchické organizační struktury je vztah 

mezi hodnotitelem a hodnoceným dán formální organizační strukturou. 

V tomto případě je hodnotitel přímým nadřízeným a hodnocený je jeho 

přímým podřízeným. V maticově řízených organizačních strukturách se 

hodnotitelem může být hodnotitelem každý, kdo má za úkol přidělovat 

práci jinému zaměstnanci, kterou pak kontroluje a hodnotí. Avšak 

rozhodovací a schvalovací pravomoc v oblasti řízení lidí nadále zůstává 

jen v pravomocích formálního přímého nadřízeného. Pokud nastane 

situace, kdy má hodnotitel za úkol hodnotit více než 15 zaměstnanců (tzn. 

přiděluje a kontroluje práci více než 15 zaměstnancům), je na místě zvážit 

adekvátnost organizační struktury. Některé organizace využívají pro 

hodnocení tzv. systém 360° zpětné vazby, při němž se hodnotiteli stávají 

nadřízení, kolegové, podřízení a zákazníci. 

• Způsob záznamu hodnocení – Seznam a umístění formulářů pro 

hodnocení, způsob jejich vyplnění a oběhu (určují komu a kdy je předat). 

• Vztah mezi systémem hodnocení a ostatními personálními systémy – 

Návaznost na odměňování, rozvoj, kariérní růst apod. 
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• Metodické pokyny – Detailně popsaná kritéria a úrovně kompetencí, 

způsob vedení hodnotícího pohovoru, způsob řešení vzniklých rozporů aj. 

• Další povinnosti pro hodnocené a hodnotitele – Některé organizace 

disponují interní dokumentací, která odpovídá požadavkům různých 

norem např. ISO norem, ale nikdo se jejími pokyny v organizaci neřídí. Při 

tvorbě interní dokumentace je doporučeno využívat procesního přístupu, 

který akcentuje záznam informací z pohledu řízení daného procesu. 

Současně je v této oblasti doporučena spolupráce  personalistů s manažery 

(například v procesu připomínkování interní dokumentace), aby se 

předešlo nesprávnému výkladu nebo zbytečné kolizi mezi business plány a 

plány v oblasti řízení lidských zdrojů. [10] 

4.2 Cíle hodnocení pracovníků 

Hodnocení pracovníků může být zaměřeno na více cílů současně. Není možné se 

zaměřit na všechny cíle stejnou mírou, výsledkem by bylo nevhodné rozdělení nasazení 

a došlo by ke ztrátě zaměření se na cíl. Z hlediska personální strategie můžou být 

preferovány různorodé cíle. 

 

Stanovené cíle se liší podle skupin pracovníků. Zde je přehled nejdůležitějších cílů 

hodnoceni: 

• Sledovat výkon v minulosti vzhledem ke schváleným normám a stanoveným 

cílům. 

• Pomáhat provádět rozhodnutí v oblasti odměňování pracovníků. 

• Zjišťovat pracovníkův potenciál. 

• Poskytovat pracovníkovi zpětnou vazbu o tom, jak si vede v práci. 

• Zjišťovat potřeby v oblasti rozvoje. 

• Nabízet pracovníkovi příležitosti, aby mohl své pracovní ambice projednat  

s nadřízeným. 

• Neustále zvyšovat pracovní výkon v budoucnosti pomocí stanovení cílů  

a přesným definováním postupů a podmínek vedoucích k dosažení cílů. [5] 
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4.3 Metody hodnocení pracovníků 

Způsobů a metod hodnocení pracovníků je velké množství. Určité metody jsou 

spíše vhodné k měření pro nedělnickou kategorii, jiné jsou zase určené především pro 

dělnickou kategorii, ostatní metody mají univerzální povahu a jsou tak vhodné pro obě 

kategorie. [7] 

 

Do základních metod hodnocení lze zařadit takové metody, které se vyznačují 

obecným charakterem. Většinou sem patří Motivačně hodnotící pohovor, řízení pomocí 

cílů, které má zkratku MBO a poslední základní metodou je BSC (balance score card). 

Metody MBO a BSC jsou více zaměřené na relativně snadněji měřitelné hodnoty, díky 

čemu se uplatňují většinou při hodnocení výstupů.  

4.3.1 Motivačně hodnotící pohovor 

Tato metoda se skládá ze dvou částí. První část slouží k sebehodnocení 

pracovníka. Pracovník zde hodnotí to, co se již stalo, ale nepozastavuje se nad tím, 

následně se více zaměřuje na budoucnost a ke kontextu (pracoviště, firma). Znění 

otázek, jednotlivých bodů sebehodnocení jsou pracovníkovi k dispozici v dostatečném 

předstihu, aby se mohl dobře připravit, zpravidla se jedná o týdenní nebo čtrnáctidenní 

předstih. Někteří pracovníci se na toto hodnocení dostavují s přípravou na papíře, někdo 

je schopný mluvit bez jakékoliv přípravy. Někteří pracovníci se zaměřují více na 

detaily, ostatní jsou více obecní a naopak. Vše co se dozvíme pomocí této metody je do 

určité míry informativní a významné. V tomto případě se nejedná o zkoušení nebo 

překvapování hodnocených. 

Ve druhé části je pracovník hodnocen svým nadřízeným. Pokud má motivačně 

hodnotící pohovor návaznost na předem stanovené úkoly, pak je součástí tohoto 

hodnocení kontrola plnění a splnění. Tato metoda má za úkol pokrýt všechny oblasti 

hodnocení a celou časovou osu. 

 

Motivačně hodnotící pohovor je nedílnou součástí téměř každé většiny 

hodnotících systémů. Struktura se může lehce odlišovat, ale v zásadě je tvořena 

sebehodnocením a částí hodnocením druhým. Největší výhoda motivačně hodnotícího 

pohovoru spočívá v tom, že může pokrývat všechny oblasti a časové horizonty 
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hodnocení. Navíc je schopná integrovat řadu dílčích metod jako např. metodu klíčového 

hodnocení. [5] 

4.3.2 MBO (Management by Objectives) 

Metoda řízení podle cílů MBO je zaměřená na budoucnost. Může být zaměřena 

na všechny oblasti. Její hlavní zaměření spočívá v hodnocení výstupů[5]. Vyznačuje se 

poněkud zvláštním participativním přístupem k aktivitám, které spadají do plánování, 

organizování, řízení a kontrole a v poslední řadě k vykonávání práce. Jedná se o styl 

nebo systém managementu, který má za úkol spojit cíle organizace s individuálním 

výkonem a rozvojem, a to zahrnutím všech úrovní managementu.  

Základ systému MBO tvoří [2]:  

• Určení cílů – je jádrem procesu MBO. Proces určení cílů začíná 

formulováním cílů dlouhodobého charakteru a poté se zabývá postupně 

cíli organizace, cíli menších organizačních jednotek a nakonec 

individuálními cíli. Hlavní požadavek je snadná měřitelnost. 

• Plánování akcí a úkolů – cíle specifikují, co nebo čeho má být dosaženo. 

Akce a úkoly specifikují, jakým způsobem toho lze dosáhnout. 

• Sebeřízení – základ úspěchu MBO je dán kvalitní motivací, znalostí MBO 

a úsilím, které nelze nahradit pro samostatné plnění úkolů. 

• Průběžná pravidelná kontrola, respektive koučování – hlavním úkolem 

je zabezpečení sledování, zpětné vazby k plnění dílčích cílů a úkolů. Nelze 

se spoléhat pouze na kvalitní sebeřízení. Je velmi důležité průběh 

naplňování úkolů a cílů neustále konzultovat, povzbuzovat a usměrňovat. 

[5] 

 

Současné pojetí metody MBO začlenil do managementu Peter Drucker v 50. 

letech minulého století. Největší slávy dosáhla MBO v 70. a 80. letech minulého století. 

Současně se objevily i negativní stránky MBO. Proces hodnocení se stává 

administrativně velmi náročnou záležitostí.  Filozofická hlediska se stávaly méně 

únosnýma. Účelem bylo se co nejrychleji dostat z jednoho bodu do druhého bodu. 

Vytrácel se složitější kontext a vyskytovalo se mnoho cílů bez zakotvení ve smyslu. 

Bylo téměř nemožné určit, co bylo považování za úspěch.  
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Důsledkem bylo, že metoda MBO ztratila svoje výsadní postavení a je pouze 

jednou z metod hodnocení. MBO už není pouze logickou metodou, kontrola se 

nahrazuje koučováním, stále většího významu dosahují emoce a synergie. 

 

Vyskytuje se zde i paradox měření: Čím přesněji, jednoznačněji a jednodušeji 

lze změřit určitou proměnnou, tím bude méně významná nebo bude dosahovat menší 

vypovídající hodnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3:Model procesu metody MBO (Zdroj: F. Hroník-Hodnocení pracovníků [5]) 

 

Základní pravidla pro stanovování cílů jsou: 

• Každý cíl musí být pozitivně formulován ve smyslu, čeho dosáhnu, nikoli co 

nechci, co neudělám, současně není zrovna vhodná ani formulace toho, co chci 

nebo co si přeji. 

• Každý cíl disponuje zřejmým přínosem, který může mít gramatickou podobu ve 

slovech protože, abych (om). Je součástí kontextu a je známý jeho význam  

a vztahy vedoucí k plnění. 

• cílů a úkolů dalšími lidmi. Každé co (cíl) má čitelné proč (význam, smysl). 

• Všechny cíle musí umožňovat rozpracování do dílčích cílů nebo úkolů. 

• Každý cíl je SMART nebo KARAT. 

Stanovení cílů 

MBO 
Plánování úkolů Pravidelné koučování 

Sebeřízení 
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Tab. 4: Porovnání způsobů SMART a KARAT (Zdroj: F. Hroník-Hodnocení 

pracovníků [5]) 

 

SMART KARAT 

S Specifický K Konkrétní 

M Měřitelný A Ambiciózní 

A Akceptovatelný R Reálný 

R Realistický A Akceptovatelný 

T Termínovaný T Termínovaný 

 

 

Z tabulky vyplývá, že způsoby SMART a KARAT jsou velmi podobné až 

zaměnitelné. Způsob SMART zdůrazňuje měřitelnost, zatímco KARAT nahrazuje 

měřitelnost ambiciózností, která je však u SMART obsažena v akceptovatelnosti, která 

je věcí oboustrannou. O každém cíli vždy vyjednává manažer a jeho přímý podřízený. 

4.3.2.1 Použití MBO 

Metoda MBO bývá často mylně nahlíženo jako na metodu, která se využívá na 

nižší úrovni hierarchie a která mívá za úkol zjednodušovat cíle na úrovních jednotek, 

které řídí. MBO lze aplikovat na zaměstnance na všech úrovních organizace. Použití 

MBO manažery může mít za následek přijetí manažerského stylu řízení, který využívá 

v řízení i jejich podřízené pracovníky. 

MBO upozorňuje na cíle jednotlivců v organizaci a současně na to, jaký vztah 

mají tyto cíle k cílům organizace jako celku. MBO může tvořit jednu z částí 

korporativního plánování a rozhodování o dlouhodobých cílech celé organizace na 

vyšších úrovních managementu. MBO v organizacích, které jsou zřízeny veřejným 

sektorem lze využít při plánování, vytváření programů, sestavování rozpočtů  

a rozhodování o rozdělování zdrojů 

V různých organizacích může MBO zastávat mnoho podob. Ideální je MBO 

charakterizovat jako manažerský styl nebo systém. 
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Aby byl program MBO úspěšný, musí splňovat následující požadavky: 

• Angažovanost a aktivní podporu top managementu. 

• Neustálou kontrolu odborníka na fungování systému. 

• Úplné porozumění ze strany všech zaměstnanců. 

• Důkladnou pozornost věnovanou klíčovým úkolům, směrným číslům  

a standardnímu výkonu. 

• Stanovení takových cílů, které přináší organizaci určitý výnos a užitek, cíle jsou 

přehledně charakterizovány, reálně dosažitelné a jsou snadno měřitelné. 

• Reálnou účast zaměstnanců při procesu schvalování cílů a úkolů. 

• Vcítění a skutečný zájem od zaměstnanců a efektivní týmovou práci. 

• Eliminovat zbytečné kancelářské práce a zvyklosti, které mají za následek 

mechanický přístup. 

• Udržování hybných sil systému. [2]          

 

4.3.2.2 Hodnocení MBO 

MBO je velmi zajímavý systém, který zaměstnance přímo vybízí přijímat čím 

dál větší odpovědnost a můžou tak osobně přispívat větší mírou k chodu organizace. 

Existuje celá řada doporučení pro organizace i pro samotné manažery. Nejdůležitější 

výhody MBO jsou: 

• Zaměření pozornosti na oblasti, které jsou pro organizaci důležité 

z pohledu vysoké efektivity. 

• Identifikování problematických oblastí za chodu vzhledem k dosahování 

cílů. 

• Zlepšování kontroly informací managementem a standarty výkonu. 

• Vede ke zdravé organizační struktuře, zjednodušuje odpovědnost a taky 

pomáhá delegování a koordinování. 

• Pomáhá managementu při plánování firemních postupů 

• Identifikuje potřebu výcviku a zajišťuje prostředí, které bude podporovat 

kariérní růst a vlastní disciplínu. 

• Zlepšení systémů odhalování a zajištění spravedlivějšího systému 

odměňování a plánů propagace. 
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• Zlepšování komunikace a mezilidských vztahů. 

• Podporování motivace vedoucí ke zlepšování individuálního výkonu 

pracovníka. [2]  

4.4 Kritéria hodnocení         

Kritérium hodnocení je ukazatel výkonu (výsledku činnosti) nebo výkonnosti 

(připravenosti odvádět výkony), podle kterého se hodnotí úspěšnost nebo neúspěšnost 

zaměstnance. Jednotlivá kritéria velkou mírou ovlivňují výkony zaměstnanců. 

Nevhodné stanovení kritérií může mít za následek nežádoucí chování, které může 

značně ohrozit výsledky organizace z ekonomického hlediska. 

 

Kritéria musí být velmi pečlivě stanovena, vždy se musí vycházet z firemní 

strategie a firemních hodnot. Firemní strategie se projevuje v pracovních cílech jedinců 

a do ukazatelů typu: plnění termínů, počet vyrobených kusů, počet nových zákazníků, 

počet chyb aj. (tzn. do výsledků, které lze měřit a do důsledků pracovní činnosti). 

Firemní hodnoty se projevují v ukazatelích, které ovlivňují, jakým způsobem jsou 

prováděny pracovní činnosti (tzn. v kompetencích). Oba typy ukazatelů mohou být 

vzájemně propojeny ve smyslu příčina – důsledek (např. příčinou velkého množství 

chyb účetní organizace může spočívat v její nedostatečné kompetenci „znalost 

daňových předpisů“). 

Při hodnocení zaměstnanců by se mělo vycházet z kombinace obou kategorií 

kritérií za účelem, aby bylo dosaženo nejen „správných cílů“, ale aby byly používány 

taky „správné cesty“ ke stanoveným cílům. [10] 

4.5 Chyby v hodnocení 

 

Ani ten nejlepší, kvalitně implementovaný hodnotící nástroj nepomůže zcela 

vymazat všechna úskalí hodnocení a vzniká tak prostor pro vytváření chyb v rámci 

hodnocení. V případě, že do procesu hodnocení vstoupí lidský faktor (osobnost 

hodnoceného a hodnotitele), je hodnocení objektivní reality ovlivněno subjektivním 

přístupem k realitě.  
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Chyby, ke kterým dochází v procesu hodnocení lze rozdělit na chyby způsobené: 

• Nesprávnou interpretací informací. 

• Aktuálním stavem hodnotitele. 

• Osobností a úrovní sociální percepce. 

4.5.1 Chyby způsobené nesprávnou interpretací informací 

 

Jakým způsobem člověk interpretuje informace, které „dostává“, je ovlivněno 

několika faktory. Jedná se například o situace, kdy člověk nedostatečně naslouchá, 

neověřuje si správnost porozumění získaných informací, není koncentrovaný na příjem 

informací (je ve stresu, přemýšlí, jak bude reagovat), názory druhé strany ho nezajímají 

(sděluje mu je nedůvěryhodná osoba nebo osoba bez autority), získané informace 

nepovažuje za důležité (na základě zkušeností z minulosti), význam informací 

nevědomě zkresluje (je vztahovačný, vnímá jen emoční rovinu místo faktické).  

 

4.5.2 Chyby způsobené aktuálním stavem hodnotitele 

 

Pokud má člověk dobrou náladu má tendenci hodnotit ostatní lidi kolem sebe 

příznivěji a mírněji. Naopak pokud má špatnou náladu, hodnotí ostatní negativněji. 

 

4.5.3 Chyby způsobené osobností a úrovní sociální percepce 

 

V případě, že je člověk v roli hodnotitele, měl by si uvědomit, že jeho hodnocení 

mohou být ovlivněna jeho zkušenostmi, hodnotami, schopní zpracovat informace atd. 

První důležitý krok, který má vést k odstranění chyb spočívá v uvědomění o existenci 

chyb, druhým krokem je sebepoznání (které chyby se vyskytují právě u hodnotitele)  

a třetím krokem je znalost, jak tyto chyby odstranit. Ve většině případů stačí 

k odstranění chyb první dva kroky. Jestliže člověk ví, že určité chyby existují, a je si 

vědom, že tyto chyby dělá, může jejich výskyt vědomě kontrolovat. Může se v přípravě 

na hodnotící pohovor vědomě zaměřit na eliminaci těchto chyb a v průběhu hodnotícího 
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rozhovoru vědomě kontrolovat, zda některý z jeho hodnotících výrazů není ovlivněn 

chybou v sociální percepci jeho osobnosti. 

• Osobní vztah – Osobní vztah hodnoceného s hodnotitelem (sympatie, antipatie) 

významně ovlivňuje hodnocení. Hodnotitel hodnotí sympatičtější zaměstnance 

pozitivněji, ale naopak nesympatické zaměstnance hodnotí kritičtěji.  

• Chyba mírnost – přísnost – Někteří hodnotitelé hodnotí zaměstnance 

shovívavě, zatímco jiní naopak zbytečně přísně. Tento typ hodnocení má 

souvislost se zaměřením hodnotitele na „lidi“ nebo na „cíle“. Při hodnocení 

zaměřeném na lidi se budují dobré vztahy, pečuje se o vztahy, neubližuje se 

lidem, zohledňují se důsledky hodnocení pro hodnoceného zaměstnance (chyba 

mírnosti). Naopak při hodnocení, které je zaměřené na cíle, se staví před 

hodnocené ambiciózní cíle, které je motivují k lepším výkonům a zohledňují 

důsledky plnění cílů pro firmu (chyba přísnosti).  

• Neoprávněná generalizace – Jde o tendenci, která zobecňuje ojedinělé projevy 

jedince. 

• Haló efekt – Při výskytu haló efektu se hodnotitel při svém hodnocení nechá 

ovlivnit dominantní vlastností (rysem) hodnoceného zaměstnance. 

• Chyba kontrastu – Chyba kontrastu spočívá v tendenci hodnotitele porovnávat 

výkony a kompetence hodnoceného zaměstnance se svými výkony  

a kompetencemi místo toho, aby hodnotil výkony a kompetence vycházející 

z požadavků na danou pracovní pozici. 

• Logická chyba – Jedná se o tendenci, při níž se spojují zdánlivě související 

fakta. Tato chyba úzce souvisí s laickým pohledem na fungování osobnosti. 

• Tendence k průměrnosti – Pro tuto tendenci je typické hodnotit všechny 

zaměstnance „stejně“ bez jakýchkoliv rozdílů mezi nimi. Tato tendence je velmi 

často spojena s obavou hodnotitele vyplývající z reakcí hodnoceného („Proč 

právě já jsem hodnocený hůř než kolega?“), ale i z reakce nadřízeného („Z 

jakého důvodu hodnotíte pana Bilavčíka jako výrazně nadprůměrného?“). 

Tendence k průměrnosti se nejčastěji vyskytuje při hodnocení prostřednictvím 

číselných škál, kde hodnotitel i hodnocený mají tendenci zvolit vždy střední 

hodnotu. 
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• Fráze – S nic neříkajícími frázemi se lze setkat u hodnotitelů, kteří nepochopili 

podstatu hodnocení nebo jeho části, případně jej neakceptovali jako nástroj 

řízení. 

• Efekt nedávnosti – Při efektu nedávnosti je hodnotitel při hodnocení ovlivněn 

nejaktuálnějším chováním jedince. 

• Předsudky – Jedná se o předsudky o určitých skupinách lidí (absolventi, 

důchodci,…) nebo etnikách mohou významně ovlivňovat hodnocení. 

• Projekce – Hodnotitel má tendenci vidět své vlastní chyby a vlastnosti na 

ostatních zaměstnancích, případně si jich více všímá, ať už si je sám u sebe 

uvědomuje či nikoliv. 

• Konformita – Jde o snahu vyhovět druhým lidem. Při hodnocení hodnotitel 

hodnotí své podřízené takovým způsobem, jakým si oni přejí nebo je hodnotí 

podle přání svých vyšších nadřízených. Další možnosti je hodnocení v souladu  

s „politickými zájmy“. 

• Atribu ční chyby – Jsou to chyby, které souvisejí s nesprávným chápáním přičin 

chování jedince. [10]             
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5 ODMĚŇOVÁNÍ ZAM ĚSTNANCŮ 

Odměňování zaměstnanců je v současné době považováno za jednu z nejstarších  

a nejdůležitějších personálních činností, která na sebe přitahuje mimořádnou pozornost 

ze strany vedení organizace, ale i jejich zaměstnanců. Odměňování z hlediska 

moderního pohledu řízení lidských zdrojů neznamená pouze mzdu nebo plat, případně 

další formy peněžní odměny, které poskytuje organizace zaměstnancům jako odměnu za 

odvedenou práci. Moderní pojetí odměňování má mnohem hlubší význam. Patří do něj 

povýšení, formální uznání (pochvaly) a taky zaměstnanecké výhody (většinou 

nepeněžní formy) poskytované organizací pracovníkům nezávisle na jejich pracovních 

výkonech, pouze z titulu pracovního poměru nebo jiného vztahu, na jehož základě 

pracovníci pro organizaci pracují. Do odměn lze zařadit věci nebo okolnosti, které 

nejsou samozřejmé, např. přidělení různě vybavené kanceláře, možnost zařazení na 

určité pracoviště, přidělení určitého stroje nebo zařízení (kancelář s okny místo bez 

oken, kancelář v budově vedení firmy, přidělení počítače). Mezi odměny je stále častěji 

zařazováno vzdělávání poskytované organizací. Kromě zde zmíněných více či méně 

hmotných odměn, které kontroluje a rozhoduje o nich organizace (vnější odměny), se 

stále více pozornosti věnuje vnitřním odměnám. Tyto odměny nejsou hmotné povahy a 

souvisí se spokojeností zaměstnanců s vykonávanou prací, s radostí z odvedené práce, 

s příjemnými pocity vyplývajícími ze zúčastňování určitých aktivit či úkolů, z pocitu 

užitečnosti a úspěšnosti, z neformálního uznání svého okolí, z postavení, dosahování 

pracovních cílů a kariérních postupů. Odměny tohoto typu souvisí s osobností 

zaměstnance, z toho plynoucích potřeb, zájmů, postojů, hodnot a norem. Kromě 

peněžních forem odměňování se využívají i nepeněžní formy, z nichž část jde vyjádřit 

v penězích, ale naopak některé v penězích nelze vyjádřit. Všechny zde zmíněné odměny 

tvoří celkovou odměnu. [8]           

 

Úkoly systému odměňování: 

1) Nalákat potřebný počet kvalitních uchazečů o zaměstnání v organizaci. 

2) Stabilizovat žádoucí zaměstnance. 

3) Odměňovat zaměstnance za jejich úsilí, dosažené výsledky, loajalitu, zkušenosti  

a schopnosti. 
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4) Pomoci k dosažení konkurenceschopného postavení na trhu v ziskových 

organizacích. 

5) Povaha systému, jeho náklady a časová náročnost musejí být racionální, 

přiměřené možnostem (zdrojům) organizace a potřebám ostatních personálních 

činností. 

6) Být akceptován ze strany zaměstnanců. 

7) Hrát pozitivní roli v motivaci zaměstnanců, vést je takovým způsobem, aby 

pracovali podle svých nejlepších schopností a dovedností. 

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

9) Poskytovat zaměstnancům příležitost k realizaci rozumných aspirací při 

dodržování zásad nestrannosti a rovnosti. 

10)  Plnit funkci stimulu pro zlepšování kvalifikace a schopnosti zaměstnanců. 

11)  Zajistit kontrolu nákladů vhodným způsobem, především s ohledem na ostatní 

náklady a s ohledem na příjmy. [8]            

5.1 Základní otázky systému odměňování 

V odměňování proti sobě stojí pracovník se svými pracovními schopnostmi 

spolu se svým pracovním výkonem a svými zájmy a na druhé straně organizace, která 

má taky své zájmy a potřebuje pracovní schopnosti. Z toho vyplývá, že organizace je 

schopná za to platit a přinášet další oběti. O velikosti a podobě odměny nerozhoduje 

pouze pracovník a organizace, jejich zájmy a jejich vzájemný vztah či síla postavení. 

Důležitou roli zaujímají i vnější faktory. 

 

Na začátku úvah o odměňování je nutné nastolit tři otázky: 

1) Jakého cíle potřebuje dosáhnout organizace prostřednictvím svého systému 

odměn? 

2) Jakého významu dosahují různé možnosti odměn pro zaměstnance (míra 

množství odměn, druhy odměn)? 

3) Jaké vnější faktory ovlivňují odměňování v organizaci? 

 

Organizace si potřebuje vytvořit konkurenční výhodu pro získávání 

zaměstnanců, udržet si své důležité zaměstnance, dosáhnout požadované a 
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konkurenceschopné produktivity, stanovené jakosti produkce, potřebné úrovně 

flexibility a taky kreativity. Celkově to vyjádřit jako formování a rozvíjení personálu, 

v jehož silách je realizace cílů organizace.  

 

Zaměstnanci potřebují zabezpečit uspokojování svých potřeb i potřeb své 

rodiny, potřebují mít pocit sociální jistoty, stabilitu života a jasnou perspektivu 

zahrnující možnosti budoucích výdělků, dále pak spravedlnost a srovnatelnost 

odměňování, možnost seberealizace, dobré vztahy v pracovním prostředí a v práci, která 

by je plně uspokojovala. 

 

Výchozí postavení organizace i zaměstnanců vycházející z odměňování,  

a současně i podobu odměňování v organizaci ovlivňují vnější faktory. Do vnějších 

faktorů patří populační vývoj, situace na trhu práce (míra zaměstnanosti v určitém 

místě, kraji, státě), profesně kvalifikační struktura lidských zdrojů, životní styl, míra 

zdanění, ekonomická a sociální politiky vlády, úroveň odměňování u konkurenčních 

organizací v odvětví, v místě, v kraji a ve státě. 

 

Základní otázky odměňování v organizaci se týkají těchto oblastí: 

1. Úroveň mezd a platů (porovnání s ostatními organizacemi a situací na trhu 

práce, bere se v potaz finanční situace a úspěšnost organizace, na specifické rysy 

práce, používanou techniku a technologii). Vychází se ze mzdových šetření. 

2. Vnit řní struktura mezd a platů (hierarchie mzdových tarifů platových tříd, 

struktura práce a pracovních míst). Nástroj řešení otázky spočívá v hodnocení 

práce. 

3. Placení jednotlivců (spojení lidí s pracovními úkoly a pracovními místy, 

přidělení platových tříd, jak vysokou mzdu plat přidělit vybranému 

pracovníkovi, jak jej zařadit v rámci mzdového/platového rozsahu třídy). Řešení 

má oporu v hodnocení pracovníků. 

4. Platit za čas strávený v práci nebo za dosažené výsledky? 

5. Zvláštnosti odměňování odborníků a manažerů (jedná se o různé pobídkové 

formy odměňování, problémy placení za kvalifikaci či za délku zaměstnání, 

poskytování specifických zaměstnaneckých benefitů). 
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6. Zaměstnanecké benefity a příplatky (kompletně nebo částečně hrazené 

pojištění organizací, podniková renta, placená dovolená, příplatky za rizika 

spojená s prací, místní příplatky). 

7. Řízení a kontrola mezd a platů (Neustálé přezkoumávání přiměřenosti a snahy 

o snížení mzdových nákladů ve formě úspor, charakteristika pracovních míst, 

zkoumání simulačního účinku pobídkových forem odměňování). 

8. Výběr jednotlivých druh ů odměn a formování struktury systému 

odměňování (je velmi důležité neustále získávat informace o preferencích 

pracovníků a nevycházet pouze z toho, co si myslí manažeři. Vedení organizace 

se v této oblasti potýká s častou chybou a to, že pro všechny pracovníky používá 

stejné typy a stejnou strukturu odměn a současně si neuvědomuje, že preference 

určitého druhu odměny zaměstnancem může být ovlivněna mnoha faktory jako 

pohlaví, věk, rodinný stav, počet dětí (především jejich počet a věk), sociální 

situace a životní podmínky, dosažená míra vzdělání, délka praxe, délka 

zaměstnání v organizaci). 

 

Možné řešení výše uvedených otázek rozhoduje o efektivnosti odměňování 

v rámci organizace. Dále se zabývají motivací a jejím účinkem, řešením efektivnosti 

příznivého či nepříznivého klimatu v organizaci, úspěšností schopnosti získávat  

a stabilizovat pracovníky v organizaci a celou řadou dalších oblastí. [8] 

5.2 Mzdová politika 

Běžný život umožňuje střety záměrů se situačními požadavky a okolnostmi, 

které nelze předvídat dopředu. Situační požadavky a nepředvídatelné okolnosti nutí 

vedoucí pracovníky odchylovat se od předem stanovených směrů a zásad. Konečné 

jednání manažerů při odměňování je přímo ovlivňováno rozhodováním vrcholového 

vedení o prioritě cílů mzdové politiky organizace. 

 

Cíle mzdové politiky jsou následující: 

• Získat a stabilizovat pracovníky (zejména klíčové skupiny zaměstnanců). 

• Stimulovat zaměstnance k pracovnímu výkonu. 

• Udržet efektivní poměr mzdových nákladů v souvislosti s produktivitou práce. 



 

40 

 

• Prosazovat odůvodněnou diferenciaci v rámci organizace. 

• Zajišťovat konkurenceschopné relace mezd v porovnání se svými konkurenty na 

trhu práce. 

 

Diferenciace mezd představuje rozdíly ve mzdách vyplývající z objektivních 

rozdílů mezi jednotlivými pracovními činnostmi, dále vyplývají taky z lišících se 

pracovních výsledků zaměstnance a pracovní skupiny a jejich do jisté míry rozdílných 

příspěvků do hospodářského výsledku organizace. Míra mzdové diferenciace je 

považována za významnou informaci o stimulační účinnosti mzdy. Pokud klesne mzda 

pod požadovanou a z praxe vycházející úroveň, pak již mzda přestává zastávat funkci 

stimulu ke zvyšování pracovní výkonnosti, rozšiřování a prohlubování kvalifikace, 

ochotě nést větší odpovědnost či být povýšen v rámci organizace. Rozbory rozdílů ve 

mzdách se hodnotí jako mzdové relace uvnitř organizace podle např. druhů 

vykonávaných prací, příslušných kategorií zaměstnanců, organizačních jednotek aj., tak 

mzdové struktury organizace v porovnání s konkurenčními mzdovými podmínkami. 

 

Spravedlivé odměňování je jednou z příčin, které mají velký vliv na pracovní 

spokojenost zaměstnanců. Je nezbytné, aby zaměstnavatel v periodách prováděl 

průzkumy o mzdách a na zjištěné skutečnosti dokázal reagovat přiměřenými opatřeními. 

Nalezení akceptované mzdové struktury všemi zúčastněnými stranami je považováno za 

dlouhodobý mzdový problém, který nedisponuje konečným řešením. V tomto případě 

musí zaměstnavatel pořád dokola ověřovat účinnost metod, které využívá při řešení 

mzdového problému. 

 

Mzdová politika definuje: 

• V jakém rozsahu mzdové hladiny se má organizace pohybovat. 

• Které mzdové struktury budou ovlivňovat získávání a stabilizaci zaměstnanců. 

• Jaká vnitřní diferenciace mezd stimuluje nejlépe k pracovnímu výkonu a má za 

výsledek mzdovou spravedlnost. 

• Jak velkého podílu ve struktuře mzdy má připadat účasti na výsledku. 

• Jaké velikosti mohou dosahovat rozdíly mezi mzdami na základě rozdílů 

v pracovním výkonu. 
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• Jakým způsobem se mohou zaměstnanci zapojit do vytváření a rozvíjení 

mzdového systému. 

• Prostřednictvím čeho informovat zaměstnance o mzdové politice a zásadách 

odměňování. 

 

Úspěchu organizace lze v současné době dosáhnout díky zaměstnancům, jejichž 

odměňování je považováno za integrovanou část managementu lidských zdrojů. 

Účinnost mzdy je podmíněna působením organizační kultury a podněty, které vyplývají 

z cílů organizace. Je nezbytné, aby každý vedoucí pracovník dostával pravidelně 

prověřené a aktuální informace o vývoje mezd na vnějším i vnitřním trhu práce za 

pracovní funkce, které se objevují v jeho organizační jednotce za účelem propojení 

mzdového stimulu se zbývajícími prostředky motivace k práci. [4] 

 

5.3 Strategie odměňování 

Strategie odměňování popisuje záměry organizace, jakým způsobem by měla být 

vytvářena její politika a jednotlivé procesy odměňování, aby splňovaly požadavky 

podnikání. Je reálné, že mzdové a platové náklady mohou dosahovat 70 % a více 

z celkových nákladů organizace. Tato procentuálně vyjádřená hodnota důkazem potřeby 

uplatnění vhodného strategického přístupu k odměňování, který zajistí, aby každá 

investice ve formě mezd a platů se vrátila organizaci prostřednictvím přidané hodnoty. 

 

Účinná strategie odměňování: 

• Vychází z podnikových hodnot a přesvědčení. 

• Vychází z podnikové strategie a zároveň k ní přispívá. 

• Je vedena potřebami podnikání a je v souladu s podnikovou strategií. 

• Má za úkol spojovat v sobě schopnosti organizace i jedinců. 

• Je provázána s dalšími personálními a strategiemi rozvoje. 

• Je v souladu s interním a externím prostředím organizace – obsah strategií má 

jádro v tomto prostředí. 

• Je zodpovědná za odměňování za dosažené výsledky a chování, které je 

v souladu s primárními cíli organizace. 
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• Je úzce propojena s výkonem podniku a zahrnuje v sobě hledisko strategie 

konkurenceschopnosti. 

• Je využitelná v praxi a snadno aplikovatelná. 

• Byla představena po konzultaci s hlavními partnery a zúčastněnými stranami  

a bere v potaz jejich názory na to, co je dle nich pro ně nejlepší. 

 

Strategie odměňování by měla být v ideálním případě vypracována jako 

podstatná součást celkové strategie v personální oblasti organizace. Cíle by měly 

spočívat v zajištění podpory všech kroků v oblasti formování pracovní síly organizace, 

jejího rozvoje a všech cílů vedoucích k neustálému zlepšování výkonu organizace. Tato 

strategie by měla počítat s úvahou klimatu zaměstnaneckých vztahů na pracovišti a taky 

s procesy spojených s vyjednáváním o mzdách a platech s odbory organizace.  

 

 

Součásti odměňování zaměstnanců, které lze charakterizovat, jako klíčové 

strategické vlastnosti jsou: 

• Konkurenceschopná odměna. 

• Možnost dosažení spravedlivějšího a definovatelnějšího systému odměňování. 

• Restrukturalizace systému odměňování takovým způsobem, aby počítal 

s organizačními změnami a současně je i podporoval. 

• Použít odměnu jako jeden z nástrojů zlepšování pracovního výkonu a změny 

kultury. 

• Schopnost přenést rozhodování o mzdách na liniové manažery. 

• Zapojení pracovníků do záležitosti odměňování. 

• Rozvíjení práce v rámci týmu. 

• Neustálý růst úrovně schopností a rozšiřování kvalifikační základny (podpora 

všeoborové základny). [1] 

 

5.4 Mzdový systém 

Zaměstnanci pracujícímu v podnikatelském sektoru náleží mzda. Za mzdu se 

považuje peněžité plnění nebo nepeněžité plnění peněžité hodnoty, které poskytuje 
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zaměstnavatel za vykonanou práci. Mzda je diferencovaná podle různých mnoha 

faktorů, např. podle složitosti, odpovědnosti a náročnosti práce, podle pracovních 

podmínek, podle pracovní výkonnosti a především podle skutečně dosažených 

pracovních výsledků.  Mzda se nikdy nesmí dostat pod minimální hranici stanovenou 

státem. Minimální hranice je nejnižší výší odměny v pracovněprávním vztahu, kterou 

lze akceptovat. Zaměstnanci podniku, kde není sjednaná kolektivní smlouva se 

mzdovou částí, jsou považování za zaměstnance chráněné zákonem, z kterého vyplývá, 

že jim náleží přinejmenším minimální mzdový tarif (zaručená mzda) v závislosti na 

požadavcích vykonávaných činností.  V podnicích, které disponují odbory a kde tyto 

odbory jednají o mzdových podmínkách, mohou být dohodnuty i mzdové tarify nižší, 

než jsou minimálně stanovené zákonem, např. v případě, že se odbory dohodnout se 

zaměstnavatelem na udržení stávajících pracovních míst a stimulaci vedoucí 

k efektivnosti. Pravidla stanovující mzdy můžou být součástí vnitřního předpisu 

organizace nebo ve mzdovém výměru, kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě nebo 

v jiné smlouvě. 

 

Aby bylo respektováno právo, a naplněny cíle mzdové politiky musí být mzdový 

systém vytvořen takovým způsobem, aby byl: 

• Transparentní, srozumitelný a jednoduchý. 

• Spravedlivý, tj. musí být pokud možno co nejobjektivněji určeny rozdíly ve 

mzdách na vnitřním trhu práce, ale i ve vztahu k vnějšímu trhu. 

• Efektivní, tj. produktivita práce musí růst rychleji než mzdy a způsoby stanovení 

mzdy musí účinně stimulovat k práci. 

 

Mzdový systém ve velké organizaci je zpracován takovým způsobem, aby 

systematicky odměňoval mzdotvorné faktory, které jsou: 

• Hodnota práce, která vyjadřuje složitost, odpovědnost a náročnost práce. 

• Mimořádné pracovní podmínky. 

• Pracovní výkon a jednání. 

• Cena práce. 
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Výsledkem mzdotvorných faktorů je strukturovaná mzda, která je zobrazena 

v níže uvedené tabulce. Jednotlivé složky strukturované mzdy jsou určovány pomocí 

specifických nástrojů jako metody hodnocení práce, pomocí kvalifikačních katalogů, 

stupnice mzdových tarifů nebo zaručené mzdové formy. [4] 

 

Tab. 5: Struktura mzdy za vykonanou práci (Zdroj: Z. Dvořáková-Management lidských 

zdrojů [4]) 

 

Mzdotvorný faktor Složka mzdy 

Hodnota práce Mzdový tarif (zaručená mzda) 

Mimořádné pracovní podmínky Příplatky 

Pracovní výkon a jednání Mzdové formy 

Cena práce Výše mzdového tarifu (zaručené mzdy) 

Doplňková mzdová forma 

5.5 Mzdotvorné faktory 

Většina majitelů i manažerů firem vychází z přesvědčení, že odměna zaměstnanců by 

měla být závislá na pracovním výkonu, protože pouze v tomto případě budou 

pracovníky neustále motivovat k lepšímu pracovnímu výkonu. 

 

Pracovní výkon je většinou obtížně měřitelný a spolu s technologickým 

rozvojem vzrůstá právě počet i podíl pracovních úkolů, které jsou typické poněkud 

problematickou měřitelností pracovního výkonu. Poměrně často nastává situace, kdy 

není možné měřit všechny složky u měřitelného pracovního výkonu. Za problém lze 

považovat i přesnou kvantifikaci vlivů faktorů výkonu nezávislých na vynaloženém 

úsilí a schopnostech pracovníka (pracovní podmínky, organizace práce, rozdíly 

v technologiích, rozdíly v pracovní technice). Nehledě na to je zvykem při odměňování 

pracovníků brát v potaz i jejich dosažené vzdělání, schopnosti, délka praxe, dobu 

zaměstnání ve firmě a k dalším znakům pracovníka. Odměna vázaná na výkon může 

zapříčinit výrazné zaměření na množství na práce na úkor její kvality, což je 

považováno za nežádoucí faktor. Zde zmíněné okolnosti a mnohé další výrazně 

zpomalují snahu vázat odměnu jen na pracovní výkon zaměstnance. 
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Seznam faktorů, které se mají brát v úvahu, vytvořil Mezinárodní úřad práce. 

Jedná se o následující faktory: 

 

Tab. 6: Seznam důležitých faktorů při odměňování (Zdroj: J. Koubek-Personální práce 

v malých a středních firmách [7]) 

 

Analýza a úsudek Odpovědný přístup k práci 

Bystrost Plánování a koordinace 

Dělání chyb a jejich dopad Plnění úkolů 

Dovednosti Pracovní podmínky 

Duševní úsilí Přesnost 

Duševní zátěž Rizikovost práce 

Fyzické požadavky Rozhodování 

Hospodaření se zdroji Řešení problémů 

Iniciativa Řízení a kontrola lidí 

Komplexnost v přístupu Sociální dovednosti 

Kontakt s lidmi a diplomacie Soudnost (rozvážnost) 

Obratnost Stres v práci 

Obtížnost práce Tvořivost 

Odborná příprava a zkušenosti Úsilí 

Odpovědnost za peníze, materiál, zařízení, 

Informace, evidenci a zpracování hlášení 

Vzdělání 

Znalost práce Znalosti všeobecně 
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Klasifikací mzdotvorných faktorů se zabýval Mark Goodridge. Uspořádání 

mzdotvorných faktorů podle něho je následující: 

 

Tab. 7: Klasifikace mzdotvorných faktorů podle Marka Goodridge (Zdroj: J. Koubek-

Personální práce v malých a středních firmách [7]) 

 

Vklad pracovníka Charakteristika pracovního 

procesu 

Výstupy 

Vzdělání Rozhodování Zisk 

Kvalifikace Řešení problémů Odpovědnost Výkon 

Dovednosti Tvořivost Produktivita 

Zkušenosti Vliv na výsledky Kvalita 

Znalosti Iniciativa 

Plánování/organizování 

Řízení/kontrola Argumentování 

Prodej 

Kontakty Vztahy k ostatním Komunikace  

Duševní schopnosti Pečování  

Fyzická 

síla/kondice 

Bystrost/obratnost  

 Pracovní podmínky  

 Používání věcí  

 Využívání zdrojů  

 Složitost  

 Přesnost  

 Spolehlivost  

 

Všechny zde zmíněné faktory patří do vnitřních mzdotvorných faktorů a lze je 

shrnout do tří hlavních skupin: 

1. Faktory, které souvisí s úkoly a požadavky pracovního místa a jeho postavením 

ve firemní hierarchii funkcí. Informace pocházejí z popisu a specifikace 

pracovního místa a hodnocení práce na pracovním místě. V případě, kdy firma 
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preferuje systém rolí, pak je zdrojem informací profil role a jí vyžadované 

schopnosti. 

2. Výsledky práce a pracovní chování pracovníka, míra plnění pracovních úkolů, 

jeho způsobilost pro práci. Jako zdroj informací slouží hodnocení pracovníků  

a evidence pracovníků. 

3. Pracovní podmínky na konkrétním pracovním místě či ve firmě jako celku, které 

mohou mít negativní vliv na zdraví, bezpečnost práce nebo pracovní pohodu 

pracovníka, mohou mít za následek zvyšování únavy pracovníka, vyžadují 

zvýšené úsilí, vyvolávají zvýšené nepohodlí a vyvolávají nadměrný stres. [8] 

 

Firma musí brát v úvahu při odměňování pracovníků taky vnější mzdotvorné faktory: 

• Situaci na trhu práce, především nedostatek nebo přebytek pracovních zdrojů 

určité úrovně a kvalifikace, ale i úroveň a jednotlivé formy odměňování 

pracovníků u konkurenčních organizací na trhu práce, v odvětví, kraji či ve státě, 

případně způsob života a z toho vyplývající životní podmínky ve společnosti. 

Zdroje informací vycházející ze mzdových šetření, tj. zkoumají, jakým 

způsobem jsou odměňovány v jiných firmách stejné práce, které se vykonávají  

i v naší firmě. 

• Platné zákony, předpisy a výsledky kolektivního vyjednávání v oblasti 

odměňování, případně v oblasti pracovněprávní ochrany a zvláštního zacházení 

s vybranými skupinami pracovníků. Jedná se například o minimální mzdu, 

minimální nebo předem dohodnuté mzdové tarify, povinné příplatky, placené 

překážky v práci, placenou dovolenou atd. [7] 

 

5.6 Zaměstnanecké benefity 

Zaměstnanecké benefity jsou částí odměny, která je poskytovaná navíc k různým 

formám peněžní odměny. Do benefitů tří taky položky, které nejsou přímo odměnou. 

Cíle politiky a praxe zaměstnaneckých benefitů spočívá v: 

• Poskytování atraktivního konkurenceschopného souboru celkových odměn, 

jehož úkolem je získat, ale i udržet kvalitní pracovníky. 

• Uspokojování osobních potřeb pracovníků. 
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• Zvyšování oddanosti a vědomí závazků pracovníků k organizaci. 

• Poskytování daňově zvýhodněných odměn některým pracovníkům. 

 

Výše uvedené cíle v sobě nezahrnují ovlivňování motivace, běžné výhody přímo 

neovlivňují výkon, ale mohou ovlivňovat postoje pracovníků k organizaci, působí na 

spokojenost a v konečném důsledku můžou mít vliv na stabilizaci lidí. 

 

Zaměstnanecké benefity bývají v praxi nahrazeny synonymy jako 

zaměstnanecké výhody, sociální výhody, péče o zaměstnance, avšak pojetí a obsah 

těchto synonym se často liší. Je velmi důležité rozlišovat u pojmu péče o zaměstnance, 

zda se jedná o dobrovolnou péči nebo o povinnou péči stanovenou zákonem, předpisy  

a kolektivními smlouvami vyšší úrovně.  

 

Poskytované zaměstnanecké výhody se v různých organizacích liší, jsou 

ovlivňovány mnoha vlivy, jako jsou strategie a cíle organizace, ale především 

ekonomickými podmínkami organizace. Zaměstnanecké benefity odrážejí personální 

politiku uplatňovanou vůči svým pracovníkům v oblasti odměňování. Čtyři základní 

cíle, které by měly být typickým znakem pro zaměstnanecké výhody podle Milkoviche 

a Bordeaua jsou: 

• Konkurenceschopnost vůči ostatním firmám 

• Efektivnost z nákladového hlediska 

• Přizpůsobení požadovaným potřebám a preferencí ze strany pracovníků 

v nejvyšší možné míře 

• Soulad se zákony, právními předpisy a vyhláškami 

 

Management organizace musí rozhodovat o rozsahu a formách výhod pro 

zaměstnance v souladu s těmito čtyřmi cíli, musí zvolit ideální způsob, jakým bude 

zaměstnance informovat o poskytovaných výhodách a musí stanovit rozsah čerpání 

zaměstnaneckých výhod. Tyto informace by měly vycházet z podložených informací, 

které pochází z průzkumů z vnějšího i vnitřního prostředí organizace.  

 V praxi se vyskytuje častá otázka, jestli si jsou pracovníci vědomi, že výhody 

jsou „něčím navíc“ a do jaké míry si jich cení. Častá oboustranná komunikace 
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v organizaci mezi organizací a pracovníky je základním předpokladem výhod vnímání  

a ocenění zaměstnanců. Výhody pro zaměstnance musí být dostatečně atraktivní, aby co 

nejvíce splňovaly jejich představy vycházející z dotazníkových šetření, kde požadované 

výhody uvádějí. Dalším důležitým faktorem je dobrá informovanost zaměstnanců  

o výhodách, aby jim byly neustále připomínány jako nenároková část odměny. 

Zaměstnanci by měli být seznámeni se skutečnými náklady zaměstnaneckých výhod.            

Existuje celá řada systémů zaměstnaneckých výhod. Organizace využívají 

systémy s pevně stanovenými nebo volitelnými výhodami. V současné době je využíván 

tzv. Cafeteria Systém, který umožňuje zaměstnancům si vybírat z nabízených alternativ 

podle svých hodnotových preferencí a současných potřeb.  

 

Hlavní typy zaměstnaneckých výhod podle Armstronga:  

• Penzijní systémy, 

• Osobní jistoty (např. úrazové pojištění nebo životní pojištění, které posilují 

osobní jistotu pracovníka jeho rodiny) 

• Finanční výpomoc (např. půjčky, pomoc při stěhování, poskytnutí slevy na 

služby poskytované organizací) 

• Osobní potřeby (např. různé formy dovolené, péče o děti, poradenství, nabídka 

rekreačního zařízení) 

• Podnikové automobily a pohonné hmoty 

• Další výhody, např. úhrada telefonních účtů, mobilní telefony, příspěvky na 

stravování, příspěvky na ošacení 

 

Mezi hlavní oblasti, na které jsou pracovníkům poskytovány příplatky, patří tyto:  

• Lokální příplatky (mají za úkol vyrovnávat rozdíly v nákladech na bydlení  

a v životních nákladech) 

• Diety (vycházejí ze sazebníku na ubytování a stravování na služebních cestách, 

diety se liší podle pracovních pozic) 

• Příplatky za práci přesčas (příplatky za práci přesčas se týkají všech pracovníků, 

pracovníci s vyššími odměnami mohou obdržet náhradní volno) 

• Příplatky za práci na směny (liší se podle plánu směn) 
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• Příplatky za pracovní pohotovost (jsou určeny pro pracovníky, kteří musí být 

k dispozici, nebo se jedná o mimořádné odměny v případě nečekaných nástupů 

do práce). [6] 

 

V České republice se upřednostňují krátkodobě orientované benefity, tj. na 

okamžitý efekt. Jedná se např. o příspěvky na stravování (stravenky, jídlo v práci), 

prodloužená dovolená, zdravotní dny volna, benefity v oblasti sportu, kultury, rekreace, 

volného času, zvýhodněné půjčky, služební automobil i pro soukromé účely, penzijní 

připojištění, školení a jazykové kurzy. V současné době celá řada společností využívá 

možnost outsourcingu v oblasti benefitů. Velmi důležitým faktorem poskytování 

benefitů je to, v jaké míře jsou podle daňového režimu účinné pro zaměstnavatele  

a podle daňového režimu účinné pro zaměstnance a režimu pojistného zvýhodněny. 

Mezi mimořádně zvýhodněné benefity pro zaměstnavatele i zaměstnance patří 

příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění, příspěvky a příplatky na 

stravování a nápoje, poskytnutí pracovního oblečení, školení, doškolování, vzdělávání  

a prodej bytu zaměstnanci. Skupina benefitů s dílčí daňovou a odvodovou výhodou patří 

doprava do zaměstnání, přechodné ubytování pro zaměstnance, prodloužená dovolená, 

zdravotní dny volna, věrnostní a stabilizační plnění, odběr zboží a služeb od 

zaměstnavatele za nižší cenu a používání majetku zaměstnavatele pro soukromé účely 

zaměstnance. Do zbývající skupiny benefitů , které nepředstavují pro zaměstnavatele 

daňový výdaj (jsou plněny ze sociálního fondu zaměstnavatele) a jsou daňově  

a odvodově zvýhodněné ze strany zaměstnance patří sociální výpomoc nejbližším 

pozůstalým, zdravotnická zařízení, kultura, sport, rekreace, dary zaměstnancům, půjčky 

zaměstnancům a sociální výpomoci zaměstnancům. [6] 
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6 PŘEDSTAVENÍ KOMER ČNÍ BANKY, A.S. A 

SKUPINY SOCIETÉ GÉNÉRALE 

Následující praktická část je zaměřena na charakteristiku Komerční banky, a.s.  

a charakteristiku skupiny Societé Généralé, která zahrnuje i Komerční banku. 

 

6.1 Základní údaje o Komerční bance, a.s. 

 

Název společnosti: Komerční banka, a.s. 

Sídlo společnosti: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 117 07 

IČO společnosti: 45317054 

Právní forma podnikání: Akciová společnost 

Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 1360 (dále také „KB“ nebo „Banka“) 

 

Komerční banka, a.s. je mateřskou společností Skupiny KB a spadá do 

mezinárodní skupiny Societé Générale. Má stálou a pevnou pozici mezi předními 

bankovními institucemi v České republice a v regionu střední a východní Evropy. Jedná 

se o univerzální banku poskytující rozsáhlou nabídku služeb v oblasti retailového, 

podnikového a investičního bankovnictví. Dostupnost banky je zprostředkována 

prostřednictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví a vlastní distribuční sítě. 

 

Společnosti Skupiny Komerční banky mají v nabídce i další specializované služby: 

• Penzijní připojištění 

• Stavební spoření  

• Faktoring 

• Spotřebitelské úvěry 

• Pojištění 

 

Všechny nabízené služby jsou dostupné díky husté síti poboček KB, vlastní 

distribuční síti a díky moderním on-line službám, jako např. přímé bankovnictví.  
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Obsluha korporátní klientely Komerční banky se dělí na dva segmenty, 

parametrem je ve většině případů roční obrat (tržby) klienta a škála produktů, které 

využívá. Společnosti, jejichž obrat se pohybuje v rozmezí od 60 do 1.500 milionů Kč, 

jsou obsluhovány zpravidla na obchodních centrech segmentu Corporate. 

 

Klienti s obratem vyšším než 1.500 milionů Kč jsou obsluhováni především 

specializovanými divizemi segmentu Top Corporations , které mají sídla v Praze, 

v Brně a na Slovensku v Bratislavě. [12] 

 

6.2 Komerční banka a Skupina KB v roce 2013 

 

Služby Komerční banky využilo v roce 2013 1,6 milionu zákazníků na 399 

pobočkách. V roce 2013 bylo na území České republiky dostupných 729 bankomatů. 

Více než dvě třetiny zákazníků využily v tomto roce alespoň jeden kanál přímého 

bankovnictví. 

 

V rámci pobočkové sítě Komerční banka provozovala 20 specializovaných 

business center určených pro střední podniky a municipality. Dostupná byla taky  

4 specializovaná centra pro velké podniky. Na slovenském bankovním trhu působila 

Skupina v roce 2013 díky pobočce KB v Bratislavě. 

 

Modrá pyramida stavební spořitelna v roce 2013 obsloužila 574 tisíc svých 

klientů. Penzijní fond KB registroval v témže roce celkem 564 tisíc účastníků v oblasti 

penzijního připojištění. Počet aktivních klientů společnosti spotřebitelského financování 

ESSOX dosáhl hranice 284 tisíc klientů. Průměrný počet zaměstnanců Skupiny KB 

v roce 2013 činil 8 604. [12] 
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6.3 Historie komerční banky, a.s. 

 

1990 V tomto roce vznikla Komerční banka vyčleněním obchodní činnosti z bývalé 

Státní banky československé na území České republiky. 

1992 Státní peněžní ústav Komerční banka se transformoval na akciovou společnost 

díky schválení privatizačního projektu vládou ČSFR. Hlavním majitelem akcií 

Komerční banky nadále zůstávají Fondy národního majetku České a Slovenské 

republiky. Akcie Komerční banky byly zařazeny do kuponové privatizace. 

1994 Tento rok byl navýšen základní kapitál na hodnotu 9,502 miliardy Kč. 

1995 Komerční banka vstoupila na mezinárodní kapitálové trhy vydáním globálních 

depozitních certifikátů (GDR). V pořadí druhá tranže následovala v květnu roku 1996. 

1997 Vládou České republiky byl schválen prodej státem vlastněných akcií KB 

strategickému investorovi. 

1999 Vláda České republiky zveřejnila inzerát, který vyzýval potenciální investory 

k vyjádření předběžného zájmu o koupi státního podílu v Komerční bance. 

2000 V roce 2000 byl úspěšně dokončen proces navyšování základního jmění a to ve 

výši 9,5 miliard Kč. 

2001 Francouzská Société Générale se ujímá manažerské kontroly v KB. Současně bylo 

zvoleno nové představenstvo. Vláda České republiky rozhodla, že prodá svůj státní 

podíl skupině Société Générale za 40 miliard Kč. 

2002 Banka představila novou segmentaci klientů a na ní navazující organizaci 

obchodní sítě, která má za následek přinést zvýšení úrovně služeb poskytovaných 

klientům. Současně byla uvedena taky nová firemní identita, která vyjadřuje novou 

strategii KB a její příslušnost k mezinárodní bankovní skupině Société Générale. 

Mimořádná valná hromada schválila koupi pobočky Société Générale v Praze. 

2003 V prestižní anketě MasterCard Banka roku získala KB své první ocenění jako 

Nejdynamičtější a Nejdůvěryhodnější banka roku. Na trh byla KB uvedena první čipová 

karta splňující standarty EMV v České republice. 

2004 KB dosáhla dalšího velkého úspěchu a získala hlavní cenu Banka roku 2004 ve   

3. ročníku soutěže MasterCard Banka roku. V roce 2004 byla vypořádána státní 

garance. 
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2005 Jako první banka v ČR se KB zavázala udržet Garantovanou úroveň služeb 

dodržováním jasně definovaných principů týkajících se poskytování produktů a služeb. 

KB se stala první bankou na území ČR, která umožnila klientům nezávislé řešení sporu 

ustanovením funkce ombudsmana. 

2006 V říjnu 2006 byla Komerční bankou dokončena transakce koupě zbývajících akcií 

společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna  od společnosti BHW a České 

pojišťovny. KB tak zvýšila  svůj podíl ve společnosti ze 40 na 100 %. Cena akvizice 

činila 144 milionů eur (zhruba 4,2 miliardy Kč). 

Tato transakce poskytla KB lepší možnost oslovit více než 800 tisíc zákazníků Modré 

pyramidy, z nichž asi 610 tisíc dosud nebylo klienty KB. Akvizice je v souladu se 

strategickým zaměřením banky zejména na neustálé rozšiřování obchodních aktivit  

a z toho vyplývající zvyšování tržeb a je taky významným krokem z hlediska expanze 

na domácím trhu. 

Komerční banka a MPSS využívají významného potenciálu křížového prodeje 

a synergií, vyplývajících především z klientské základny MPSS a sítě dobře 

vyškolených finančních poradců pracujících pouze pro MPSS. 

2007 KB dosáhla na ocenění v prestižní soutěži MasterCard Banka roku 2007 a Modrá 

pyramida stavební spořitelna (MPSS) získala titul Stavební spořitelna roku 2007. 

Tohoto ocenění dosáhly obě společnosti již potřetí ve své historii.  

2008 KB jako první z bank v České republice podepsala smlouvu o odběru tzv. Zelené 

energie. Tímto se banka připojila k projektu Skupiny ČEZ, který umožňuje vyjádřit 

zodpovědnost vůči životnímu prostředí a podpořit rozvoj využívání obnovitelných 

zdrojů energie. 

2009 Komerční banka přistoupila jako jedna z prvních bank na českém trhu ke 

„Standardu České bankovní asociace o mobilitě klientů a postupu při změně banky“, 

který má za úkol zjednodušit přechod klientů z jedné banky do druhé s platností od  

1. listopadu 2009. 

2010 Jako první banka na českém trhu Komerční banka spustila na svých internetových 

stránkách Investiční kalkulačku. Jedná se o jednoduchou aplikaci, která navrhne 

portfolio investičních a spořicích produktů tak, aby respektovala vztah klienta k riziku, 

vycházela z jeho finanční možnosti i investičního horizontu. 
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2011 Komerční banka získala prestižní ocenění Banka roku 2011 v soutěži, kterou 

organizovala společnost Fincentrum. Banka byla oceněna díky svojí stabilitě, 

spolehlivosti a inovativnímu přístupu. KB zvítězila již počtvrté v desetileté historii této 

ankety. 

2012 Komerční banka obhájila prestižní ocenění Banka roku 2012 v soutěži, kterou 

organizuje společnost Fincentrum. V jedenáctileté historii této ankety zvítězila KB již 

popáté. KB se dále umístila na druhém místě v kategorii Nejdůvěryhodnější banka roku 

a v kategorii Hypotéka roku, a na třetím místě v kategorii Banka bez bariér, jenž 

hodnotí přístup banky k handicapovaným spoluobčanům. Mezi tři nejlepší se zařadila 

taky Modrá pyramida stavební spořitelna a Penzijní fond Komerční banky ve svých 

kategoriích. [13] 

 

6.4 Skupina Société Générale 

Komerční banka je od října roku 2001 důležitou součástí mezinárodního 

retailového bankovnictví skupiny Société Générale, která patří mezi jednu z největších 

evropských finančních skupin. Na základě rozvětveného univerzálního bankovního 

modelu skupina upřednostňuje kombinaci finanční spolehlivost se strategií udržitelného 

růstu. Cílem skupiny je stát se vzorem pro blízké vztahy mezi firmou a financující 

bankou („relationship banking“), je uznávanou na trzích, kde působí, vždy se snaží mít 

blízké vztahy se svými klienty, kteří si ji vybírají především pro její vysokou kvalitu 

a plné pracovní nasazení jejích týmů. 

Skupina Société Générale zaměstnává v současné době přibližně 154 000 

zaměstnanců v 76 zemích, kteří obsluhují více než 32 milionů klientů na celém světě. 

Jednotlivé týmy skupiny Société Générale nabízí poradenství a služby pro individuální, 

firemní a institucionální klienty ve třech hlavních oblastech: 

• Retailové bankovnictví ve Francii prostřednictvím pobočkové sítě Société 

Générale, Crédit du Nord a Boursorama. 

• Mezinárodní retailové bankovnictví spolu s jeho složkami působícími ve střední 

a východní Evropě a v Rusku, v oblasti Středozemního moře, v subsaharské 

Africe, v Asii a ve francouzských zámořských teritoriích. 
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• Firemní a investiční bankovnictví s globální odborností zaměřené na  oblasti 

investičního bankovnictví, úvěrování a globálních trhů. 

 

Société Générale je taky významným účastníkem trhu, zaměřeného na 

specializované financování a pojištění privátního bankovnictví, cenných papírů a správy 

aktiv. Skupina Société Générale je nedílnou součástí mezinárodních indexů společensky 

odpovědného investování: FTSE 4Good a ASPI. [14] 

Obr. 4: Skupina Société Généralé v České a Slovenské republice (Zdroj: 

http://www.kb.cz/cs/o-bance/o-nas/skupina-komerni-banky.shtml)  
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6.5 Finanční skupina KB 

 

Komerční banka disponovala k 3. květnu 2012 osmi dceřinými společnostmi.        

V těchto společnostech držela nadpoloviční podíl, a jednu přidruženou společnost a to 

Komerční pojišťovnu, a.s., ve které Komerční banka vlastnila 49% podíl. Tyto 

společnosti jsou považovány Komerční bankou za součást Skupiny. 

Kromě účasti ve finanční skupině drží Komerční banka tzv. strategickou účast 

s podílem na základním kapitálu společnosti ve výši 20 %  nebo méně ve společnosti 

Czech Banking Credit Bureau, a.s. 

Současný přehled dceřiných a přidružených společností skupiny Komerční banky. [15] 

 

Obr. 5: Finanční skupina KB (Zdroj: http://www.kb.cz/cs/o-bance/o-nas/skupina-

komerni-banky/financni-skupina-kb.shtml) 
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6.6 Etika v Komerční bance 

 

Komerční banka přikládá velký důraz etice podnikání a etickému jednání 

zaměstnanců banky. Z tohoto důvodu se již řadu let Komerční banka řídí pravidly 

jednání Skupiny Komerční banky  a zásadami etického chování zaměstnanců. 

Nově se představenstvo Komerční banky rozhodlo, že je na místě s těmito 

pravidly seznámit klienty i širokou veřejnost. 

Protože si Komerční banka velmi váží svých klientů a dbá na své dobré jméno, 

uvítá podněty a názory na tato pravidla a na jejich uplatňování v praxi i  od svých 

klientů. 

 

Základní hodnoty a pravidla jednání 

Komerční banka vyznává základní hodnoty: 

o Profesionalita. 

o Týmový duch. 

o Inovace. 

 

Další hodnoty, které společnost uznává: 

• Snaží se o transparentnost a poctivost. 

• Dodržuje všechny zákony. 

• Dodržuje uznávané standardy a postupy. 

• Dělá vše pro to, aby se budovalo dobré jméno Skupiny KB. 

• Spolupracuje s regulatorními orgány. 

• Zachovává politickou neutralitu. 

 

Komerční banka a vztahy s klienty 

• Zaměřuje se v první řadě na kvalitu poskytovaných služeb. 

• Řídí se principem obezřetného řízení rizik. 

• Uplatňuje zásadu „poznej svého klienta“. 

• Respektuje soukromí a důvěrnost dat klientů. 

• Má pečlivě propracovaný systém řešení stížností a reklamací. 
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Etické zásady jednání zaměstnanců Komerční banky, a.s. 

od zaměstnanců je vyžadována: 

o Čestnost. 

o Slušnost. 

o Svědomitost. 

o Konání v dobré víře. 

 

Zaměstnanci musí dodržovat tato pravidla: 

• Zaměstnanci věnují nezbytnou péči a pozornost všem podezřelým okolnostem, které 

by mohly poškodit třetí osoby či Skupinu KB. 

• Zaměstnanci nikdy nesmí zneužít svého postavení ve svůj vlastní prospěch, ani 

ve prospěch třetích osob. 

• Zaměstnanci se musí vyvarovat činnostem, které by mohly mít za následek střet 

zájmů. 

• Zaměstnanci by měli na veřejnosti i ve svém osobním životě vystupovat takovým 

způsobem, aby jejich jednání nevedlo k poškození dobrého jména Skupiny KB. 

 

Závazek etického jednání Komerční banky, a.s. 

• respektuje stanovená pravidla jednání a etické zásady na všech úrovních a tyto 

zásady jsou jednou z částí vnitřních předpisů Skupiny KB 

• provádí pravidelně se opakující školení zaměřená na dodržování etických zásad 

• díky kontrolním mechanismům uvnitř společnosti ověřuje, zda jsou tato pravidla 

respektována zaměstnanci 

• zaměstnanci jsou povinní hlásit všechny podezřelé okolnosti, které poté Komerční 

banka řeší v souladu s vnitřními předpisy 

• se vší vážností přijímá podněty a stížnosti od svých klientů, obchodních partnerů 

či veřejnosti, které se týkají porušování etických pravidel. [16] 
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6.7 Společenská odpovědnost 

 

Obecná teorie popisuje společenskou odpovědnost (Corporate Social 

Responsibilty – CSR) jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého 

fungování odpovědným způsobem k prostředí a společnosti, ve které podnikají. 

Komerční banka převádí akceptováním společenské odpovědnosti tuto teorii do praxe. 

 

Komerční banka považuje CSR za jeden z klíčových faktorů z hlediska 

dlouhodobého úspěchu. Na základě toho zavádí CSR do strategií všech svých 

obchodních aktivit. Snaží se vytvářet hodnotu pro klienty, zaměstnance, obchodní 

partnery, akcionáře, investory i celou skupiny Société Générale, jejíž je nedílnou 

součástí. 

 

Zaměstnanci 

 

Motto Komerční banky v oblasti zaměstnanců je: „Jen spokojený a loajální 

zaměstnanec poskytuje klientům prvotřídní služby“. 

 

Základní strategie Komerční banky spočívá v budování dlouhodobého 

profesionálního vztahu se zaměstnanci, ale i s klienty, založeného na otevřené  

a oboustranné komunikaci. Cílem je umožnit všem zaměstnancům kontinuální profesní 

rozvoj, který se realizuje v souladu s jejich přáními a osobními předpoklady. 

 

Charita 

 

Komerční banka, a.s. se řídí heslem: „Jsme součástí společnosti“. 

 

Charitativní projekty tvoří v rámci Komerční banky nedílnou součást jejich 

aktivit. Díky Nadaci Komerční banky Jistota se podílí Komerční banka a její 

zaměstnanci na celé řadě charitativních projektů. 

 

Nadace se snaží pomáhat v oblastech, kde jsou peníze nejvíce potřebné: 
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• V oblasti rozvoje občanské společnosti. 

• V oblasti vzdělávání. 

• V rámci podpory projektů zdravotně-sociálního charakteru. 

• V projektech, jež jsou zaměřeny na ochranu životního prostředí. 

 

Sponzoring 

 

„Podporujeme silné myšlenky“. Tohoto motta se drží Komerční banka v rámci 

svého sponzoringu. 

 

Mezi základní hodnoty Komerční banky a skupiny Société Générale patří 

profesionalita, inovace a týmový duch. Tyto hodnoty přirozeně vyhledává v celé řadě 

kulturních a společenských akcích, které podporuje. 

 

Komerční banka se zaměřuje na podporu aktivit celospolečenského významu  

a dosahu, které jsou vhodně doplněny projekty menšího rozsahu zaměřenými především 

na mládež. 

 

Důležitou součástí aktivit Komerční banky je také podpora a rozvoj 

neprofesionálního sportu. 

 

Trvale udržitelný rozvoj 

 

Vzhledem k tomu, že Komerční bance záleží na budoucnosti, drží se motta: 

„Myslíme na budoucnost“. 

 

Komerční banka zavádí nové postupy a technologie, které mají šetrnější dopad 

k životnímu prostředí. Hledá jakékoliv možnosti úspor ve spotřebě papíru a energií. 

 

Klade důraz na zvýšení povědomí o důležitosti tohoto tématu a to všech 

zainteresovaných stran (zejména zaměstnanců Komerční banky a klientů). 
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Ve světovém měřítku 

 

Komerční banka je nedílnou součástí mezinárodní skupiny Société Générale, 

která se zavázala k ochraně prostředí, lidských a sociálních práv v každém aspektu 

činnosti a to na každém stupni svého rozvoje. 

 

Strategii Société Générale lze popsat jako vytváření trvalých hodnot pro 

akcionáře, klienty a zaměstnance. Právě proto se stalo CSR neodmyslitelnou součástí 

činnosti Société Générale. 

 

V rámci CSR jsou ve všech případech zohledňována geografická, kulturní, 

sociální a ekonomická specifika dané země, ve které skupiny Société Générale působí. 

[17] 
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7 MOTIVA ČNÍ NÁSTROJE VYUŽÍVANÉ 

V KOMER ČNÍ BANCE, A.S. 

Komerční banka, a.s. disponuje velmi dobře propracovaným motivačním 

programem, který motivuje každého zaměstnance a současně uspokojuje jeho 

individuální potřeby. Každého zaměstnance motivuje více či méně něco jiného, a 

z tohoto důvodu Komerční banka nabízí široký motivační program s dlouhodobými  

i krátkodobými benefity.  Všechny informace týkající se motivačního programu jsou 

dostupné na intranetu Komerční banky, a.s. Motivační program obsahuje pravidelně 

aktualizované informace. Zaměstnanci dostávají upozornění na novinky v oblasti 

benefitů prostřednictvím e-mailové schránky nebo na pravidelných firemních poradách 

od vedoucích pracovníků. 

 

Společnost Komerční banka, a.s. využívá následující nástroje motivace: 

 

Zaměstnanecké vztahy na pracovišti 

 

Ředitel pobočky si velmi zakládá na dobrých vztazích mezi zaměstnanci na 

pracovišti, tak i na kladných vztazích mezi vedoucími zaměstnanci a jejich 

podřízenými. Na všech pracovištích spadajících do jeho kompetencí se uplatňuje 

konzultativní styl řízení. Tento styl řízení poskytuje možnost, aby podřízení pracovníci 

vyjádřili svůj vlastní názor k právě projednávaným událostem. Ve společnosti Komerční 

banka, a.s. se vyskytují především vztahy neformálního typu mezi zaměstnanci 

navzájem, ale současně i ve vztahu mezi vedoucími zaměstnanci a jejich podřízenými. 

Za účelem zlepšení a rozvíjení neformálních vztahů jsou pořádány firemní večírky pro 

své zaměstnance ve čtvrtletním intervalu. Komerční banka, a.s. díky těmto akcím 

vyjadřuje své díky za kvalitně odvedenou práci. Mezi nejčastější firemní akce patří 

posezení ve vinném sklepě nebo bowling. Samozřejmostí je i vánoční večírek. 
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Možnost kariérního růstu 

 

Komerční banka, a.s. nabízí všem svým zaměstnancům možnost kariérního růstu 

v případě, kdy zaměstnanec odvádí dlouhodobě kvalitní pracovní výsledky. Pro mladé  

a talentované zaměstnance má Komerční banka, a.s. vytvořený speciální program 

s názvem Talent. Tento program rozděluje zaměstnance podle předpokladů do třech 

úrovní. Pokud zůstane neobsazena určitá pracovní pozice v rámci pobočky, nejprve se 

vypíše interní konkurz mezi zaměstnanci pobočky. V případě, že žádný zaměstnanec 

pobočky nesplní podmínky a požadavky na danou pozici je vyhlášeno oficiální 

výběrové řízení. Konečné slovo, které se týká výběru vhodného zaměstnance, připadá 

ve většině případů řediteli pobočky a jednotlivým vedoucím oddělení. V Komerční 

bance, a.s. pracuje v současné chvíli kolem 8000 zaměstnanců. 

 

Komunikace a předávání informací 

 

Pravidelně se uskutečňující porady jsou velmi důležitým zdrojem informací. 

V rámci poboček se konají pracovní porady na začátku každého pracovního týdne, 

v případě potřeby i dvakrát týdně. Na těchto poradách vedoucí pracovník seznamuje 

s týdenním plánem, přiděluje úkoly a vysvětluje další nezbytné informace týkající se 

organizace. Porady na úrovni divizí se konají za účasti ředitelů poboček pravidelně 

každý měsíc. Ředitel pobočky z Uherského Hradiště dojíždí na porady do Olomouce 

stejně jako jeho kolegové ze Zlínského kraje. 

 

Aktuální informace pro zaměstnance jsou vždy umístěny na nástěnkách, které se 

nachází v jednací místnosti. 

 

Všichni pracovníci mají přístup do vnitropodnikového informačního systému 

(intranet). Intranet zabezpečuje rychlý přenos informací a slouží ke komunikaci uvnitř 

společnosti. Jde o informace, které jsou nezbytné ke kvalitně odvedeným pracovním 

výsledkům všech zaměstnanců. 
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Stravování 

 

Komerční banka, a.s. poskytuje svým zaměstnancům stravenky od společnosti 

SODEXO. Jako zaměstnavatel hradí celou část stravenek, takže zaměstnanci Komerční 

banky, a.s. mají stravování zcela zdarma. Stravenky SODEXO se objednávají každý 

měsíc prostřednictvím jednoduché aplikace nacházející se ve vnitropodnikovém 

informačním systému (intranet). 

 

Dovolená a sick days 

 

Aby byl zaměstnanec spokojený, je velmi důležité najít ideální poměr mezi 

osobním a profesním životem. Nejen z tohoto důvodu mají všichni zaměstnanci týden 

dovolené navíc, než je stanoveno zákonem. Celková doba dovolené činí tedy 5 týdnů. 

Všichni zaměstnanci navíc můžou po splnění určitých podmínek využít 3 dny tzv. Sick 

days, což jsou dny zdravotního volna.  

 

Work-life balance 

 

Work-life balance je speciální program, který se zabývá sladěním profesního  

a osobního života zaměstnanců. Jeho hlavním úkolem je pomoci zaměstnancům sladit 

jejich profesní a osobní život. Pokud určitá pracovní pozice umožňuje určitou dávku 

flexibility, nabízí zaměstnavatel různé formy alternativních pracovních úvazků. Určitou 

míru flexibility a aktivní participace se snaží zaměstnavatel nabízet i v oblasti benefitů. 

Komerční banka, a.s. není lhostejná ani vůči společnosti. Svým zaměstnancům 

organizuje dobrovolné darování krve a pomáhá tak zachraňovat lidské životy. 

 

Slevy na nabízené produkty a poskytované služby 

 

Nabídku Komerční banky, a.s. tvoří pestrá škála produktů určených fyzickým 

osobám. Zaměstnanci mají možnost využít celou řadu slev na velkou část právě těchto 

produktů a služeb. Patří sem především výhody a slevy na poplatky spojené s vedením  
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a správou běžných účtů, úrokových sazeb u všech druhů hypoték, půjček, úvěrů  

a pojištění. Právě tyto služby využívají zaměstnanci ve svém osobním životě nejčastěji.  

 

Příspěvky na penzijní spoření a životní pojištění 

 

Banka nabízí možnost všem svým zaměstnancům uzavřít penzijní spoření  

i životní pojištění. Na tyto benefity banka svým zaměstnancům přispívá formou 

příspěvků.  

 

Zdravotní programy 

 

Zdravotní program spadá do skupiny benefitů, které se věnují péči  

o zaměstnance. Zaměstnavatel je si dobře vědomý, že je velmi důležité dbát na fyzickou 

a duševní pohodu svých zaměstnanců. Stav zaměstnanců se sleduje prostřednictvím 

pravidelných zdravotních prohlídek u předem smluvených lékařů. Zaměstnanci mají 

možnost využít zdravotního programu, který úzce spolupracuje se společností 

SODEXO. Tato společnost poskytuje poukázky Vital Pass, které lze uplatnit 

v lékárnách, optikách, zdravotnických centrech nebo zdravotnických prodejnách po celé 

České republice. 

 

Diverzita a rovné příležitosti 

 

Cílem Skupiny Société Générale je podporovat různorodost a talenty, rozvíjet 

dovednosti zaměstnanců díky školením a rozvíjet i interní mobilitu. Současně Skupina 

podporuje i sociální dialog a sociální jistoty. Úsek Lidské zdroje KB zavádí velkou 

škálu procesů a nástrojů pro určité skupiny zaměstnanců v rámci svých projektů. Díky 

diverzifikovanému přístupu mají tyto nástroje schopnost lepší reakce na individuální 

očekávání a potřeby ze strany zaměstnanců. Hlavním cílem pro oblast rozvoje kariéry je 

nabídnout všem zaměstnancům rovné příležitosti. Komerční banka, a.s. si je vědomá, že 

někteří zaměstnanci se nacházejí v určité specifické situaci nebo životní fázi, jež může 

omezit rozvoj jejich kariéry. Zaměstnavatel z tohoto důvodu nezapomíná na 
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zaměstnance, kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené, starší zaměstnance, 

hendikepované zaměstnance, studenty a absolventy. 

 

Program pro zaměstnance na mateřské či rodi čovské dovolené  

 

Proces řízení kariéry se věnuje speciální péči určené zaměstnancům na mateřské 

či rodičovské dovolené. V každé situaci se Komerční banka, a.s. jako zaměstnavatel 

snaží najít způsob, jakým lze sladit zájem banky se zájmem zaměstnanců a jak skloubit 

jejich profesní a osobní život. Cílem je poskytovat těmto zaměstnancům odpovídající 

podmínky vedoucí k bezproblémovému návratu z mateřské či rodičovské dovolené  

a současně jim umožnit hladce navázat na jejich dosavadní kariéru. Komerční banka, 

a.s. je otevřena alternativním úvazkům. Důkazem toho jsou zaměstnanci pracující na 

částečné úvazky, další mají pružnou pracovní dobu podle jejich potřeb, někteří pracují 

z domova, výjimkou není ani sdílené pracovní místo a další. 

 

Program zaměřený na studenty 

 

V rámci programu zaměřeného na studenty Komerční banka, a.s. úzce 

spolupracuje s významnými českými univerzitami, studentskými asociacemi (AIESEC, 

IAESTE, CEMS) a taky s vybranými VOŠ. Dlouhodobá spolupráce na této úrovni 

přináší stálé úspěchy, důkazem je již několik titulů:„Nejžádanější zaměstnavatel roku 

pro absolventy vysokých škol“. Díky této spolupráci se Komerční banka, a.s. prezentuje 

jako velmi perspektivní zaměstnavatel pro mladé absolventy. Studenti mohou využít 

nabídku praxe během studia, dále Komerční banka, a.s. nabízí podporu v rámci různých 

vysokoškolských projektů, finanční podporu, přednáškovou činnost a další.  

 

Komerční banka, a.s. se v rámci spolupráce s SG účastní různých projektů: 

• VIE (Volontaires Internacionaux en Enterprise), jehož prostřednictvím mohou 

studenti a absolventi vysokých škol získat profesionální praxi v mezinárodních 

společnostech, 

• hra Citizen Act – jedná se o obchodní hru zaměřenou na společenskou 

odpovědnost firem. 
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Program Talent 

 

Z důvodu neustálého zlepšování služeb a poskytování stále nových produktů, 

musí Komerční banka, a.s. svým zaměstnancům poskytnout dostatečně velký prostor 

pro rozvíjení jejich potenciálu. Podporou talentovaných zaměstnanců a rozvojem jejich 

kompetencí myslí banka na budoucnost. Každý se může stát talentem, ale musí prokázat 

své kvality a dokázat, že na to skutečně má. 

 

Vzdělávání a rozvoj 

 

Společnost Komerční banka, a.s. nabízí svým zaměstnancům různé tréninkové 

programy a kurzy. Úkolem těchto programů a kurzů je rozšiřovat jejich dovednosti  

a kvalifikace na současných pozicích nebo je připravovat na kariérový rozvoj v rámci 

skupiny SG/KB. 

Mezi hlavní oblasti vzdělávání v KB patří: 

• rozvoj obchodních dovedností (zejména prodejní dovednosti) 

• rozvoj manažerských a měkkých dovedností 

• integrační a rozvojové programy (integrace nováčků a speciální rozvojové 

programy určené současným zaměstnancům) 

• specializovaná školení (oblasti IT, Risk, Finance, Marketing, atd.) 

 

Zaměstnanecké ankety 

 

Zaměstnanci jsou největším bohatstvím banky a banka není lhostejná k jejich 

názorům. Aby mohl zaměstnavatel lépe zacílit jejich potřeby a přání, využívá anket na 

interní úrovni a tímto způsobem získává od zaměstnanců cennou zpětnou vazbu týkající 

se různých témat. 

 

Finanční a sociální výpomoc 

 

Banka poskytuje finanční výpomoc v případě, kdy se zaměstnanec dostane do 

dlouhodobé pracovní neschopnosti způsobené vážnými důvody (vážná nemoc). Dále 
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nabízí taky sociální výpomoc, pokud se zaměstnanec dostane do nenadálé životní 

situace (záplavy, úmrtí blízké osoby). [18] 
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8 ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU SYSTÉMU 

HODNOCENÍ 

Hlavním cílem společností je pravidelné dosahování požadovaných zisků, aby 

tyto cíle byly naplněny, musí daná společnost dosahovat dlouhodobých úspěchů. Těchto 

úspěchů lze dosáhnout díky kvalitním zaměstnancům, kteří disponují především 

odpovídající kvalifikací, odbornými znalostmi, dlouhodobými zkušenostmi  

a v neposlední řadě jsou správně motivováni a hodnoceni. Základem úspěchu 

společnosti jsou právě spokojení zaměstnanci. V současné době mnoho společností 

odmítá čerstvé absolventy vysokých škol a upřednostňují uchazeče o zaměstnání 

s nižším vzděláním, ale s praxí, což do jisté míry chápu, ale i nechápu. Mnohdy jsou 

čerství absolventi na úplně jiné úrovni z hlediska vzdělání, vystupování a znalostí než ti 

uchazeči o zaměstnání s praxí. Domnívám se, že by se společnosti měly v budoucnu 

více zaměřit právě na absolventské programy, aby pomohly lépe se zařadit absolventům 

do praxe. Je velmi důležité dát všem kandidátům o práci na dané pozici rovnou 

příležitost, aby se mohli dále vzdělávat, rozvíjet svůj talent, nabídnout možnost 

kariérního postupu v případě dobrých výsledků a taky určitý prostor k seberealizaci. 

Komerční banka, a.s. se podle mě snaží zařadit do řad svých zaměstnanců mnoho 

absolventů, což je jenom dobře, avšak velká škoda je, že se jedná především o lokality 

typu Praha, Brno atd. 

 

Charakteristika systému hodnocení v Komerční bance 

 

Systém hodnocení vychází v Komerční bance, a.s. z dlouhodobé tradice  

a nezbytnou součástí personálního systému. Proces hodnocení zaměstnanců je detailně 

popsán ve vnitřních směrnicích a předpisech společnosti. Tyto vnitřní směrnice  

a předpisy jsou pravidelně aktualizovány, aby poskytovaly přesné a aktuální informace. 

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. jsou hodnoceni jedním systémem hodnocení. 

 

Hodnotí se všichni zaměstnanci včetně manažerů, kteří jsou hodnoceni v rámci 

tzv. „hodnotících období“. Komerční banka provádí tři druhy hodnocení a to měsíční, 

čtvrtletní a roční. Jako nástroj hodnocení slouží na míru vytvořená komplexní 
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softwarová aplikace. Tato aplikace provádí efektivní hodnocení zaměstnanců 

prostřednictvím speciálních on-line formulářů, které splňuji požadované standardy. 

Dosažené výsledky mají velký vliv na hodnocení zaměstnanců, určují výši 

mzdy, kterou zaměstnanci obdrží v následujícím období, dále pak zda obdrží slevy na 

produkty, zda jim budou poskytnuty benefity, atd. Tuto oblast bohužel nemůžu detailně 

popsat v této diplomové práci z důvodu ochrany osobních údajů zaměstnanců a slibu 

mlčenlivosti, který jsem podepsal. 

 

Proces hodnocení zaměstnanců v Komerční bance 

 

Proces hodnocení zaměstnanců je složen z jednotlivých na sebe navazujících 

kroků. Vlastní sebehodnocení zaměstnance je první nezbytný krok a má za úkol určovat 

vlastní pohled na své vlastní projevy chování.  Projevy svého chování se vyjadřují 

těmito kompetencemi: 

• Dosažení a naplňování stanovených cílů. 

• Kooperativnost a spolupráce v rámci týmu. 

• Integrita osobnosti. 

• Vlastní iniciativní chování. 

• Orientace na klienty. 

 

Pro sebehodnocení jsou stanovena výkonnostní kritéria, která by se měla splnit. 

Zaměstnanec se může v rámci hodnocení dostat nad požadovaná výkonnostní kritéria, 

což je žádoucí. Tato skupina se nazývá „Nad“. Další variantou je, že splní výkonnostní 

kritéria a zařadí se do skupiny „Splňuje“. Poslední možností je nesplnění výkonnostních 

kritérií, čímž se dostane do skupiny „Pod“. Prostřednictvím sebehodnocení zaměstnanec 

vyjadřuje svoji vlastní představu, kam by se chtěl v rámci kariérního postupu posunout, 

případně změnit své profesní zaměření. 

 

Následující krok již nespadá do kompetencí zaměstnance (hodnoceného), ale je 

v kompetenci jeho nadřízeného (hodnotitele). Nadřízený se v první řadě zabývá 

chováním a způsobem jednání zaměstnance vůči všem zúčastněným stranám 

obchodního procesu, které jsou zahrnuty v sebehodnocení zaměstnance. Další krok je 
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zaměřen na hodnocení výkonnosti zaměstnanců. Toto hodnocení je založeno na základě 

splnění stanovených úkolů a dosažené výkonnosti ve sledovaném období. Hodnocení 

úkolů se provádí v procentuálních údajích nebo v případě individuálních úkolů, buď 

splnil, nebo nesplnil. Nadřízený zaměstnanec nebo vedoucí rozhoduje o tom, zda bude 

určitý zaměstnanec navržen do programu talenti, případně do programu specialisté nebo 

bude zařazen do speciálních rozvojových programů. Přímý nadřízený zaměstnanec 

sestavuje plán zaměřený na kariérní růst, kde navrhuje: 

• Povýšení zaměstnance na vyšší pozici. 

• Změnu pracovní pozice. 

• Pokračování na stávající pozici. 

• Přeřazení na nižší pozici. 

 

Každý proces hodnocení je vždy ukončen hodnotícím pohovorem (zpětnou 

vazbou). Zde hodnotitel oznámí hodnocenému jeho hodnocení týkající se chování, 

jednání, dosažené výkonnosti, seznámí ho s jeho silnými a slabými stránkami, představí 

mu vzájemnou představu o vývoji jeho kariéry. Součástí tohoto procesu je i stanovení 

konkrétních úkolů pro nastávající období, kterých má hodnocený dosáhnout. Proces 

sebehodnocení se pečlivě zaznamenává do hodnotícího formuláře. 

 

Proces hodnocení manažerů Komerční banky 

 

Hodnocení manažerů vyplývá z hodnocení zaměstnanců. Hlavní rozdíly jsou 

zejména v oblasti týkající se sebehodnocení, kde se hodnotí odlišné kompetence 

uvedené zde: 

• Podnikavost, vlastní iniciativa, rozhodování a zaměření na klienta. 

• Podpora, motivace, supervize, delegování pravomocí, hodnocení a vedení 

zaměstnanců. 

• Dosažení cílů, schopnost přizpůsobení změně, vlastní rozvoj. 

• Integrita osobnosti. 

 

Zbývající kroky lze srovnat s procesem hodnocení zaměstnanců. 
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Aby bylo zaručeno správné uplatnění systému hodnocení podle stanovených cílů 

v Komerční bance, a.s. je nezbytné mít stanovená jasně, srozumitelně a objektivně 

kritéria (cíle) již na počátku sledovaného období, které bude hodnoceno. Dosažené 

pracovní výsledky a chování hodnoceného zaměstnance jsou pravidelně konzultovány  

a projednávány na schůzkách mezi hodnotitelem a hodnoceným. Výstupem těchto 

schůzek je stanovení postupů a návrhů vedoucích ke zlepšení výsledků v následujícím 

hodnotícím období. Všichni zaměstnanci včetně manažerů pravidelně dostávají zpětnou 

vazbu k vlastní odvedené práci, dosaženým výsledkům a k pracovnímu chování na 

pracovišti. Systém hodnotí zaměstnance v měsíčních, čtvrtletních a ročních intervalech. 

Hlavním rysem systému je jeho plánovitý a systematický přístup. 
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9 DOTAZNÍKOVÉ ŠET ŘENÍ 

Abych získal informace týkající se motivace a hodnocení zaměstnanců rozhodl 

jsem se pro dotazníkové šetření. Na dotazníku se mnou spolupracoval ředitel pobočky 

pan Jiří Píštěk, všechny otázky jsme spolu důkladně konzultovali a posuzovali. 

Dotazník byl vytvořen v aplikaci Microsoft Word 2010 a distribuován prostřednictvím 

ředitele pobočky v tištěné podobě. Tištěnou podobu jsem zvolil z toho důvodu, že 

elektronická podoba je pro zaměstnance nezajímavá a i podle pana ředitele by byla 

nízká návratnost. Vzor dotazníku je zveřejněn v příloze jako č. 1. 

 

Dotazníkové šetření se uskutečnilo v první polovině dubna 2014 v Komerční 

bance, a.s. Celkem bylo distribuováno 40 dotazníků, z toho se vrátilo 34 vyplněných. 

Návratnost dotazníků činila 85 %, což lze považovat za přijatelnou hodnotu. Dotazník 

se skládá z 19 otázek, z nichž bylo 16 uzavřených s možností jedné odpovědi. Úkolem 

dvou otázek bylo seřazení nabízených možností od nejdůležitější po nejméně důležitou. 

V jedné otázce bylo úkolem vybrat 3 možnosti ze všech nabízených. Dotazník byl zcela 

anonymní a byl koncipován tak, aby se ho žádný zaměstnanec nebál vyplnit. 

 

Cíl dotazníkového šetření spočíval ve zjištění stavu, ve kterém se nachází 

motivační systém a jak jsou zaměstnanci spokojeni s poskytovanými benefity a se 

systémem hodnocení v Komerční bance, a.s. Na základě zjištěných skutečností jsem 

navrhnul možné změny v oblasti motivace a hodnocení, které mají vést ke zlepšení 

současného stavu. 
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Otázka č. 1: Jakého jste pohlaví? 

Pohlaví zaměstnanců

76%

24%

Žena

Muž

 

Graf 1: Pohlaví zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z grafu je zřejmé, že ve společnosti Komerční banka, a.s. pracuje mnohem více 

žen, což je logické, protože ženy nejčastěji zastávají funkce jako pokladní, bankovní 

poradkyně atd. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 34 respondentů, z toho bylo 

26 žen a 8 mužů. Tato otázka potvrdila nepsané pravidlo, že v bankovním sektoru 

pracuje více žen než mužů. 

 

Otázka č. 2: Do jaké věkové skupiny patříte? 

Věk zaměstnanců

0% 6%

35%

35%

21%
3% Do 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

60 a více let

 

Graf 2: Věk zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Cílem této otázky bylo zjistit věk zaměstnanců Komerční banky, a.s. Nejvíce 

dotázaných respondentů patřilo shodně do dvou skupin a to 31 – 40 let a 41 – 50 let. 

Podle očekávání nejméně respondentů patřilo do skupin Do 20 let a 60 a více let. 

Prostorem pro zlepšení by bylo cílit na věkovou skupinu 21 – 30 let. 

 

Otázka č. 3: Jakou dobu již pracujete v Komerční bance, a.s.? 

Délka pracovního poměru v Komerční bance

6%
15%

21%

0%9%

49%

Méně než 1 rok

1 - 5 let

6 - 10 let 

11 - 15 let

16 - 20 let 

20 a více let

 

Graf 3: Délka pracovního poměru v Komerční bance, a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tato otázka se věnovala délce pracovního poměru v Komerční bance. Ze 

zjištěných výsledků je patrné, že téměř polovina respondentů 49 % pracuje v Komerční 

bance již 20 a více let. Druhá nejčastější odpověď byla délka pracovního poměru 

v rozmezí 6 – 10 let.  Tyto dosažené výsledky svědčí o tom, že Komerční banku lze 

považovat za dobrého zaměstnavatele, který si svých zaměstnanců váží a zároveň je 

dokáže uspokojovat. 
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Otázka č. 4: Jaká je úroveň vašeho nejvyššího dosaženého vzdělání? 

Nejvyšší dosažené vzdělání

0%0%

9%

21%

61%

6%

3% 0%

Základní

Vyučen/a

Středoškolské bez
maturity

Středoškolské s
maturitou

Vyšší odborné

Bakalářské

Magisterské/Inženýrské
 

Graf 4: Nejvyšší dosažené vzdělání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Nejvíce z dotázaných respondentů mělo středoškolské vzdělání s maturitou a to 

celkem 61,76 %. Druhou nejčastější odpovědí byla odpověď Magisterské/Inženýrské, 

tuto odpověď zvolilo celkem 20,59 % respondentů.  Tyto odpovědi podle očekávání 

naznačují, že v bankovním sektoru pracují vzdělaní lidé. V budoucnosti se dá očekávat, 

že poroste počet zaměstnanců s bakalářským a vyšším vzděláním. 

 

Otázka č. 5: Pracovní podmínky na Vašem pracovišti považujete za? 

Kvalita pracovních podmínek

32%

62%

3% 3% Zcela vyhovující

Vyhovující s menšími
nedostatky

Nevyhovující s vážnými
nedostatky

Zcela nevyhovující

 

Graf 5: Kvalita pracovních podmínek (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Ze získaných odpovědí lze vyvodit, že 61,76 % respondentů považuje pracovní 

podmínky za vyhovující s menšími nedostatky. Odpověď zcela vyhovující zvolilo 32,35 

% dotázaných. Zřejmé je, že pracovní podmínky v Komerční bance jsou na velmi dobré 

úrovni. 

 

Otázka č. 6: Seřaďte okolnosti od nejdůležitější po nejméně důležitou za pomoci 

čísel, kterým přiřazujete největší vliv na zvýšení Vašeho pracovního výkonu? 

 

Cílem této otázky bylo seřadit 4 okolnosti, které mají vliv na pracovní výkon od 

nejdůležitějšího po nejméně důležitý. Po vyhodnocení dat vzniklo pořadí nejčastějších 

odpovědí v následujícím pořadí: 

 

1. Výše mzdy 

2. Atmosféra uvnitř pracovního kolektivu 

3. Zajímavost vykonávané práce 

4. Nátlak vedoucího 

 

Pro zaměstnance je jednoznačně nejdůležitější výše mzdy, což se dalo očekávat. 

Druhá v pořadí skončila atmosféra uvnitř pracovního kolektivu následující zajímavostí 

vykonávané práce a jako poslední skončil nátlak vedoucího. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

Otázka č. 7: Jakou míru důležitosti přiřazujete morálním stimulům, jako jsou 

pochvala nebo uznání od vedoucího pracovníka? 

Důležitost morálních stimulů

47%

50%

0%3%

Velmi důležitá

Důležitá

Méně důležitá

Nedůležitá

 

Graf 6: Důležitost morálních stimulů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Morální stimuly považuje za velmi důležité 47,06 % z dotázaných respondentů. 

Jako důležité je zvolila přesně polovina dotázaných. Je tedy zřejmé, že vedoucí 

pracovník by neměl s pochvalami nebo uznáním šetřit. Pro všechny zaměstnance je 

důležité, aby byli za dobře odvedenou práci nejen dobře finančně ohodnoceni, ale  

i pochváleni. Pochvala a uznání jsou navíc vysoce efektivní z pohledu nákladů, které 

jsou takřka nulové. 
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Otázka č. 8: Jste spokojen/á s výší Vaší mzdy? 

Spokojenost s výší mzdy

9%

58%

24%

9%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Graf 7: Spokojenost s výší mzdy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Ze získaných odpovědí lze soudit, že více než polovina respondentů a to 58,82 

% je spíše spokojeno s výší své mzdy. Plně spokojeno je 8,82 %. Zhruba čtvrtina a to 

23,53 % respondentů je spíše nespokojena se stávající výší mzdy. Nadále platí, že 

bankovnímu sektoru se daří poměrně dobře a neustále roste, důsledkem toho si může 

dovolit adekvátně zaplatit své zaměstnance, což se potvrdilo i v této otázce. 
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Otázka č. 9: Domníváte se, že je Vaše mzda spravedlivá? 

Spravedlivost mzdy

9%

55%

21%

15%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Graf 8: Spravedlivost mzdy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Touto otázkou jsem zjišťoval, zda zaměstnanci vnímají svojí výši mzdy jako 

spravedlivou. Celkem mě překvapilo, jak velká část je spokojena s výší své mzdy. Spíše 

spokojeno bylo 55,88 % dotazovaných. Plnou spokojenost vyjádřilo 8,82 %. Velikost 

skupiny, která zvolila odpověď spíše ne, činila 20,59 %. Nespokojenost s výší mzdy 

vyjádřilo pouze 14,71 %, což mě příjemně překvapilo a ukazuje to, že zaměstnanci 

Komerční banky jsou většinou spokojeni s výší své mzdy. 
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Otázka č. 10: Považujete systém proškolování a přístup ke vzdělávacím 

programům ve Vaší společnosti za dostatečný? 

Spokojenost se systémem proškolování a 

přístupem ke vzdělání

53%
32%

12% 3%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Graf 9: Spokojenost se systémem proškolování a přístupem ke vzdělání (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

 

Vzdělání a proškolování zaměstnanců v bankovním sektoru je velmi důležitou 

oblastí a je třeba jí věnovat dostatek prostoru, protože pouze vzdělaný zaměstnanec 

dokáže efektivně prodávat nabízené produkty a služby. Více než polovina zaměstnanců 

a to 52,94 % bylo spokojeno se systémem proškolování a přístupem ke vzdělávání  

a proto, zvolili odpověď ano. Možnost spíše ano zvolilo 32,35 %. Pouze 2,94 % 

zaměstnanců vyjádřilo svoji nespokojenost. Podle zjištěných výsledků má Komerční 

banka dobře zavedený systém proškolování a dobře přistupuje ke vzdělávání 

zaměstnanců. 
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Otázka č. 11: Rozsah nepeněžní motivace ve Vaší společnosti považujete za? 

Spokojenost s rozsahem nepeněžní motivace

18%

47%

26%

9% Výborný

Dobrý

Akceptovatelný s
výhradami

Špatný

 

Graf 10: Spokojenost s rozsahem nepeněžní motivace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Téměř polovina zaměstnanců považuje rozsah nepeněžní motivace za dobrý. 

Dokonce 17,65 % respondentů ho ohodnotila jako výborný. Jako akceptovatelný 

s výhradami ho označilo 26,47 % dotazovaných. Z uvedených výsledků lze vyvodit 

závěr, že rozsah nepeněžní motivace v Komerční bance je na dobré úrovni a nevykazuje 

výraznější nedostatky. 
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Otázka č. 12: Motivuje Vás dostatečně současný model odměňování? 

Motivace současného modelu odměňování
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9%
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Spíše ano

Spíše ne, proč? Důvod
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Graf 11: Motivace současného modelu odměňování (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Současný model odměňování je motivující pro nadpoloviční většinu 

respondentů. Z toho 5,88 % uvedlo, že je současný model odměňování motivuje 

dostatečně a 55,88 % dotázaných zvolilo odpověď spíše ano. Možnost spíše ne zvolilo 

29,41 % respondentů a jako důvody uvedli tyto: 

• Neprůhledné, bez odůvodnění. 

• Je nedostatečný. 

• Ať dělám, jak dělám, pořád mám stejně. 

• Makám naplno bez ohledu na výši mzdy. 

• Myslím si, že není objektivní. 

• Žádné změny k lepšímu. 

 

Zbývající možnost ne vybralo 8,82 % dotázaných a důvod nespokojenosti byl 

uveden pouze jeden a to: neustále stejné, beze změny. 
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Otázka č. 13: Vyberte tři druhy benefitů, které u Vašeho zaměstnavatele 

upřednostňujete. 

3 druhy upřednosňovaných benefitů
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Graf 12: 3 druhy upřednostňovaných benefitů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tato otázka byla specifická tím, že respondenti si měli vybrat 3 druhy 

upřednostňovaných benefitů, ostatní otázky nabízely vždy možnost jedné odpovědi 

nebo jejich seřazení. Ze získaných odpovědí lze říct, že byly pokryty téměř všechny 

nabízené benefity až na jeden. 

Přechodné ubytování nezvolil žádný z dotazovaných, protože dotazník vyplňovali 

respondenti z Uherskohradišťska. Mezi tři nejoblíbenější benefity patří: 

 

• Stravenky 

• 5 týdnů dovolené 

• Příspěvek na životní pojištění 
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Otázka č. 14: Uvítali byste teambuildingové akce konané mimo pracovní dobu? 

Názor na konání teambuildingových akcí mimo 

pracovní dobu
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Graf 13: Názor na konání teambuildingových akcí mimo pracovní dobu (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

 

Účelem této otázky bylo zjistit názor zaměstnanců na konání teambuildingových 

akcí konaných mimo pracovní dobu. Získané odpovědi značí, že větší polovina 

dotázaných je nakloněna konání teambuildingových akcí. Pro jejich konání se vyslovilo 

20,59 % respondentů, odpověď spíše ano zvolilo 32,35 % dotázaných. Nejčastější 

odpovědí byla odpověď spíše ne, kterou zvolilo 38,24 % dotázaných. Vysloveně proti 

bylo jen 8,82 % dotázaných. Podle mého názoru by bylo na místě uspořádat minimálně 

jednu takovou akci a poté by se akce vyhodnotila, zda byla úspěšná nebo ne a zda má 

smysl pokračovat v jejich pořádání. 
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Otázka č. 15: Jste spokojen/a s vyvážeností osobního a pracovního života? 

Spokojenost s vyvážeností osobního a pracovního života
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Graf 14: Spokojenost s vyvážeností osobního a pracovního života (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

 

 

Vyváženost osobního a pracovního života je velmi důležitá pro všechny 

zaměstnance i zaměstnavatele. Pokud nejsou zaměstnanci spokojeni se skloubením 

osobního a pracovního života odráží se to na jejich pracovním výkonu. Z toho důvodu 

by se všichni zaměstnavatelé měli tímto problémem intenzivně zabývat a naslouchat 

zaměstnancům. Nejčastější odpověď na tuto otázku byla spíše ne, kterou zvolilo celkem 

52,94 % respondentů. Následovala odpověď spíše ano s 20,59 %. Plně spokojeno bylo 

pouze 11,76 % dotázaných. Plný nesouhlas vyjádřilo 14,71 % zaměstnanců. 
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Otázka č. 16: Informovanost v Komeční bance, a.s. považujete za? 

Informovanost o dění v Komerční bance
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Graf 15: Informovanost o dění v Komerční bance (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Informovanost v Komerční bance je podle výsledků dotazníkového šetření na 

dobré úrovni, důkazem je, že 32,35 % respondentů odpovědělo ano a 38,24 % zvolilo 

odpověď spíše ano. Odpověď spíše ne vybralo 20,59 % dotázaných a odpověď ne 

zvolilo pouze 8,82 % respondentů. Necelá třetina zaměstnanců považuje informovanost 

v Komerční bance, a.s. za nedostatečnou, což je důkaz, že je zde prostor pro zlepšení. 

 

Otázka č. 17: Považujete se za loajálního zaměstnance? 

Loajálnost zaměstnanců

68%

29%

0% 3%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Graf 16: Loajálnost zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Podle očekávání se za loajálního zaměstnance považuje 67,65 % respondentů, 

což je dobrým znamením pro jejich zaměstnavatele. Z této odpovědi lze soudit, že osud 

jejich zaměstnavatele Komerční banky jim není lhostejný a záleží jim na něm. Možnost 

spíše ano zvolilo 29,41 % respondentů, což je taky dobrá hodnota pro zaměstnavatele. 

Naopak za neloajálního zaměstnance se považuje pouze 2,94 % dotazovaných. 

 

Otázka č. 18: Setrval/a byste v případě srovnatelné pracovní nabídky v Komerční 

bance, a.s.? 

Setrvání v Komeční bance

53%38%

3% 6%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

 

Graf 17: Setrvání v Komerční bance (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 18 byla zaměřena na setrvání v Komerční bance v případě srovnatelné 

pracovní nabídky. Z výsledků lze vyčíst, že 52,94 % dotázaných by zůstalo v Komerční 

bance. Odpověď spíše ano zvolilo 38,24 % respondentů. Váhavou odpověď spíše ne si 

vybralo 2,94 % respondentů. Vysloveně proti setrvání v Komerční bance bylo 5,88 % 

respondentů, kteří zvolili odpověď ne. Ze získaných odpovědí lze vyvodit závěr, že 

drtivá většina zaměstnanců by raději setrvala v Komerční bance, než aby upřednostnili 

jinou nabídku, což je pro zaměstnavatele pozitivní zprávou. 
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Otázka č. 19: Seřaďte hlavní důvody Vašeho setrvání v Komerční bance, a.s. od 

nejdůležitějšího po nejméně důležitý. 

 

Cílem této otázky bylo seřadit důvody setrvání zaměstnanců v Komerční bance, 

a.s. od nejdůležitějšího po nejméně důležitý. Tuto otázku jsem do dotazníku zařadil na 

přání ředitele pobočky. Dopředu bylo jasné, že se zde vyskytne mnoho možných variant 

odpovědí, protože žebříček obsahoval celkem 8 důvodů. Některé možnosti se 

objevovaly vícekrát jen v jiném pořadí, zatímco některé téměř vůbec.  

 

Žebříček kombinací nejvíce se vyskytujících odpovědí vypadá takto: 

1. Zajímavá náplň práce, Mzda 

2. Mzda 

3. Uplatnění vzdělání v oboru, Jistota zaměstnání 

4. Nedostatek pracovních příležitostí v nejbližším okolí, Atmosféra na 

pracovišti 

5. Atmosféra na pracovišti, Vhodná lokalita zaměstnání 

6. Příjemný pracovní kolektiv, Vhodná lokalita zaměstnání 

7. Uplatnění vzdělání v oboru, Jistota zaměstnání 

8. Jistota zaměstnání 

 

Podle očekávání se na předních pozicích umístila mzda, což je logické. 

Důkazem, že práce v bankovním sektoru je velmi zajímavá a pestrá je umístění na první 

pozici v žebříčku nejčastějších odpovědí. Naopak je překvapující, že důvod spočívající 

v jistotě zaměstnání se ve velké míře vyskytoval až na samotném konci žebříčku. 
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10 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Dotazníkové šetření nevykázalo extrémní nedostatky v žádné oblasti, takže lze 

konstatovat, že úroveň motivace a evaluace zaměstnanců v Komerční bance, a.s. je na 

poměrně dobré úrovni, ale stále je na čem pracovat. Z vyhodnocení dotazníků je patrné, 

že některým oblastem je potřeba se stále věnovat a rozvíjet je.  

 

10.1 Návrhy vedoucí ke zlepšení motivačního programu 

 

Z výsledků dotazníkového šetření lze vyvodit závěr, že se v oblasti motivace  

a evaluace zaměstnanců Komerční banky, a.s. vyskytují i drobné nedostatky, na které 

by se měla společnost zaměřit. Následující přehled zachycuje kladné a záporné prvky 

motivačního systému. 

 

Kladné prvky motivačního systému: 

• Loajální zaměstnanci 

• Dobré pracovní podmínky 

• Kvalitní vzdělávací programy 

• Výborná informovanost zaměstnanců 

 

Záporné prvky motivačního systému: 

• Současný systém odměňování 

• Vyváženost mezi osobním a pracovním životem 

 

Na základě vyhodnocení dat z dotazníkového šetření a na základě konzultace 

s vybranými zaměstnanci jsem se rozhodl zaměřit se na nefinanční oblast benefitů. 

Oblast nefinančních benefitů je velmi důležitým aspektem pracovního výkonu 

zaměstnanců.  

 

 

 



 

92 

 

Moje vlastní návrhy se týkají těchto oblastí: 

 

• Uspořádání teambuildingové akce 

• Zaměření na oblast vyváženosti osobního a pracovního života 

• Mimořádné volno za vynikající pracovní výkony 

• Zvýšení intenzity hodnotících pohovorů 

• Zřízení schránky pro stížnosti a náměty ke zlepšení 

 

10.1.1 Uspořádání teambuildingové akce 

 

Teambuildingové akce jsou v poslední době velmi oblíbeným druhem benefitů, 

aspoň takto tyto akce hodnotí lidé, kteří se takových akcí zúčastnili. Někteří lidé se 

teambulidingových akcí zbytečně bojí, domnívají se, že v rámci teambuildingové akce 

budou zavěšeni za nohy a budou viset hlavou směrem dolů ve výšce dvaceti metrů nebo 

že budou muset jít na celodenní vysokohorskou tůru. Hlavním cílem teambuldingových 

akcí je poskytnout všem zúčastněným nezapomenutelný společný zážitek. U společného 

zážitku platí, že čím je jeho intenzita větší, tím je společný zážitek silnější. Svůj účel 

můžou plně uspokojit i odpolední aktivity na nějaké louce, která se nachází kousek od 

hotelu. Vhodné aktivity se vybírají na základě analýzy současného stavu, může se 

jednat například o týmové strategické hry, návštěva lanového centra, závody na dračích 

lodích a mnohé další. Výhodou teambuildingových akcí je i možnost zařazení 

vzdělávacího semináře do jejich průběhu. Doporučil bych uspořádat jednu 

teambuildingovou akci a poté ji vyhodnotit, jestli naplnila očekávání a má smysl 

pořádat další. Jsem přesvědčený, že pokud se zvolí její vhodná forma, budou se na ni 

zaměstnanci těšit a pomůže zlepšit vztahy mezi zaměstnanci na pracovišti. Náklady na 

uspořádání teambuildingové akce pro 40 lidí začínají na částce 20 tisíc Kč, což je 

vzhledem k  přínosu ze strany zaměstnanců zanedbatelná částka. 
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Teambuildingové akce lze chápat jako tyto možnosti: 

 

• Výchova konfrontující účastníky se silnými prožitky v aktivitách obsahujících 

určitou míru rizika a dobrodružství 

• Motivace mladých lidí vedoucí k sebevýchově prostřednictvím nevšedních 

zážitků 

• Způsob aktivního trávení volného času a překonávání stereotypních všedních 

dnů 

• Překonávání hranic schopností účastníků z hlediska tělesné i duševní stránky 

• Možnost sebepoznávání, rozšiřování horizontů, pomoc při hledání místa ve světě 

• Prostor pro sociální učení, získání důvěry v sebe samotného i v ostatní lidi 

• Výjimečná možnost k získání společných prožitků v rámci skupiny. [9] 

 

10.1.2 Zaměření na oblast vyváženosti osobního a pracovního života 

 

 Vyváženosti mezi osobním a pracovním životem (Work-life balance) se podle 

mých zjištění věnuje v České republice velmi málo pozornosti, což má za následek 

spoustu nespokojených zaměstnanců a ani zaměstnanci Komerční banky, a.s. nejsou 

výjimkou. V současné době se často diskutují témata jako demografická krize, snižující 

se porodnost, nedostatek mateřských škol v České republice nebo neustále rostoucí 

požadavky z hlediska pracovních nároků na ženy, opatření ze strany státu  

i zaměstnavatele, která by měla pomoci harmonizaci mezi osobním a pracovním 

životem. Přesto lze s jistotou tvrdit, že tato opatření tuto úlohu neplní a mají 

nedostatečný charakter. Podle zjištění vyplývajícího z dotazníků je úroveň vyváženosti 

mezi osobním a pracovním životem na nedostatečné úrovni, což potvrzuje více než dvě 

třetiny respondentů, kteří jsou s vyvážeností v Komerční bance, a.s. nespokojení.  

 

 Nejen pro zaměstnance je důležité, aby byli spokojení s vyvážeností osobního a 

pracovního života. V případě, že je zaměstnanec nespokojený v osobním životě, tak 

často přenáší své negativní nálady i do pracovního života, což je nežádoucí. Osobní  

a pracovní život je velmi úzce propojen a lze říci, že je téměř nemožné najít ideální 
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poměr mezi osobním a pracovním životem. Mnoho zaměstnanců zejména mladých 

matek si stěžuje, že v práci tráví příliš mnoho času, který by rády věnovaly své rodině  

a dětem. Tvrdí, že jsou v práci neustále a nemají na sebe vůbec čas. 

 

 Domnívám se, že by bylo vhodné umožnit zaměstnancům Komerční banky, a.s. 

odejít z práce občas dřív, pokud to dovoluje pracovní vytíženost. Zaměstnanci by tento 

krok vnímali jako velmi pozitivní krok ze strany zaměstnavatele a jako důkaz, že mu 

nejsou lhostejní. Jako příklad bych si dovolil uvést následující situaci. V případě, že je 

na daném pracovišti pět zaměstnanců na pracovní pozici osobní bankéř a zbývá 

například 1 hodina do konce pracovní doby což je v případě Komerční banky, a.s. 16:30 

v úterý a ve čtvrtek a 17:30 v pondělí, středu a pátek, dovolil bych 1 až 2 zaměstnancům 

odejít dříve, protože podle jejich zkušeností v tuto dobu již pobočky nenavštěvuje 

mnoho lidí a oni tam sedí, jen aby splnili svoji pracovní dobu, což je nežádoucí a 

zaměstnanci si připadají zbyteční. Jsem přesvědčený, že občasné umožnění dřívějšího 

odchodu z práce by uvítal kterýkoliv zaměstnanec a zaměstnavatel by v jeho očích 

posílil svoji pozici. 

 

Opatření podporující slaďování osobního a pracovního života v rámci Komerční 

banky, a.s. 

 

Existuje celá řada opatření, které lze využívat ve společnosti. Tato opatření jsou 

zcela individuální a jsou závislá na typu společnosti, velikosti společnosti, druhu 

podnikání, ale taky demografickou strukturou zaměstnanců. Je důležité aplikovat právě 

takové nástroje, které zaměstnanci nejvíce ocení. Proto doporučuji Komerční bance, a.s. 

si nechat zpracovat genderový audit, jenž zmapuje pracovní prostředí, firemní kultury a 

potřeby zaměstnanců. Tyto potřeby poté zasadí do kontextu a firemního prostředí, které 

panuje v Komerční bance, a.s. Ve finále je cílem najít ideální řešení na míru, které 

vyhovuje všem zúčastněným stranám, v tomto případě zaměstnancům Komerční banky, 

a.s. a jejich zaměstnavateli Komerční bance, a.s. 
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Nejčastější opatření z praxe: 

• Flexibilní formy pracovních úvazků a pracovního místa (poloviční úvazky, 

částečné úvazky, home-office, sdílení pracovního místa). 

• Podpora péče o děti, nemocné a starší osoby (firemní školka, program pro děti 

na prázdniny, zprostředkování služeb a informací). 

• Podpora žen a mužů na mateřské dovolené. 

• Sociální poradna určená pro krizové situace (SOS telefonní linka). 

• Prorodinná personální politika. 

10.1.3 Mimořádné volno za vynikající pracovní výkony 

 

Tento druh benefitu přímo navazuje na vyváženost osobního a pracovního 

života. Zaměstnanci jsou převážně nespokojeni a mimořádné volno za vynikající 

pracovní výkony je pro ně vhodným benefitem, jak toto postavení vylepšit. Mimořádné 

volno je v současné době hojně využíváno po celém světě a je zaměstnanci velmi 

oblíbeno, proto jsem se rozhodl ho navrhnout i pro zaměstnance Komerční banky, a.s. 

Mimořádné volno může zaměstnanec uplatnit po dohodě s vedoucím pracovníkem. 

Podmínkou, aby zaměstnanec toto volno obdržel je 100% plnění výkonových norem  

a úkolů. O přidělení mimořádného volna vždy rozhoduje vedoucí pracovník, který 

nehodnotí jen pracovní výkony, ale sleduje i chování a vystupování zaměstnance vůči 

všem zainteresovaným stranám. Jsem pevně přesvědčený, že tento druh benefitu by byl 

pro všechny zaměstnance výbornou motivací. Ostatní společnosti, které mimořádné 

volno za vynikající pracovní výkony zavedly, jsou velmi spokojeny. Jako klad uvádí 

zvýšení pracovních výkonů zaměstnanců. 

10.1.4 Zvýšení intenzity hodnotících pohovorů 

 

V současné době jsou jednotliví zaměstnanci Komerční banky, a.s. hodnoceni ve 

čtvrtletním intervalu prostřednictvím hodnotících pohovorů. Podrobnější hodnocení 

zaměstnanců pouze 4 krát za rok je podle mě nedostatečné. Poukazují na to i výsledky 

dotazníkového šetření. 
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Doporučil bych zkrácení intervalu hodnocení zaměstnanců z čtvrtletního na 

měsíční interval. Jsem přesvědčený, že by všichni zaměstnanci tento krok ze strany 

zaměstnavatele uvítali. Zkrácení intervalu by přispělo ke zlepšení komunikace mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnanci, ke zvýšení informovanosti zaměstnanců  

a  zaměstnavatel by stoupl v očích zaměstnanců zase výš. 

 

Tato forma hodnotícího pohovoru má individuální podobu, je zde hodnocen každý 

zaměstnanec zvlášť. Na hodnotícím pohovoru se hodnotí dosažené výsledky 

zaměstnance, jsou mu předány informace a náměty vedoucí ke zlepšení jeho výkonů. 

V případě pobočky Komerční banky, a.s. na Uherskohradišťsku hodnotící pohovory 

provádí vždy ředitel pobočky pan Jiří Píšťek. Délka hodnotících pohovorů trvá 

v rozmezí půl hodiny až hodiny, záleží na množství informací, které je nutno rozebrat. 

Zaměstnanci, kteří dosahují dobrých výsledků a pracují podle představ ředitele, stráví 

na tomto hodnotícím pohovoru půl hodiny svého času. Naopak například noví 

zaměstnanci nebo ti, kteří nedosahují požadovaných výsledků, stráví na hodnotícím 

pohovoru 1 hodinu, kde detailně rozebírají jeho slabé stránky a snaží se společně najít 

řešení vedoucí k dosažení požadovaných výsledků. 

 

10.1.5 Zřízení schránky pro stížnosti a náměty ke zlepšení 

 

Zřízení tzv. schránky důvěry kam budou moct zaměstnanci vhazovat své 

stížnosti, náměty a připomínky vnímám jako vhodný krok ze strany zaměstnavatele. 

Vždy se najdou někteří zaměstnanci, kteří jsou nespokojeni s určitými věcmi 

v pracovním poměru. Prostřednictvím této schránky by měli možnost vyjádřit svůj 

názor, s čím konkrétně jsou nespokojeni. Tato schránka by byla umístěna v místě, kde 

mají přístup všichni zaměstnanci, ať už by se jednalo o společnou kuchyň či jednací 

místnost. Správu této schránky by měl na starost pouze ředitel pobočky, který by její 

obsah pravidelně kontroloval. Každou připomínku by si důkladně vyhodnotil a podle 

toho se zařídil. V případě, že ho daný námět zaujal, aplikoval by ho poté do praxe. 

 

 Největší výhoda této schránky je, že je zcela anonymní a pokud by se dotyčný 

zaměstnanec nechtěl podepsat, nikdo ho nutit nebude. Zaměstnanci se bojí zcela 
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zbytečně vyjádřit svůj názor na daný problém nebo situaci. Obávají se, že pokud se 

někdo ozve nebo zkritizuje fungování pobočky a podepíše se pod toto tvrzení svým 

jménem, všechno se obrátí proti nim. Další výhodu vidím ve zpětné vazbě ze strany 

zaměstnavatele, bylo by zřejmé, že mu zaměstnanci nejsou lhostejní a záleží mu na 

nich. Velkou výhodou jsou také velmi nízké náklady na zřízení této schránky, které činí 

pouze 500 Kč.  
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11 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se věnovala motivačnímu programu ve společnosti 

Komerční banka, a.s. Aby mohl být zhodnocen současný stav motivačního programu  

a mohly být navrhnuty změny vedoucí ke zlepšení, bylo nutné vytvořit a následně 

vyhodnotit dotazníkové šetření. Dotazník mně umožnil zjistit názor zaměstnanců 

Komerční banky, a.s. na současný stav motivačního programu. Všichni zaměstnanci 

jsou důležitou součástí společnosti a právě oni vytváří zisk, proto je velmi důležité znát 

jejich názory. Komerční banka, a.s. jako zaměstnavatel by měla věnovat dostatek času 

jejím názorům a současně se snažit co nejvíce plnit jejich přání, protože pouze 

spokojený zaměstnanec odvádí svoji práci efektivně. 

 

Práce se skládá ze tří hlavních částí. První je teoretická část, která se věnuje 

motivační teorii, hodnocení zaměstnanců a jejich odměňování. Jsou zde zmíněny pojmy 

jako motivační proces, hodnocení zaměstnanců, jejich odměňování  

a zaměstnanecké benefity. 

 

Druhou částí je analytická část, jež je zaměřena na společnost Komerční banka, 

a.s. Začátek této části se věnuje podrobné charakteristice společnosti, kde jsou zmíněny 

její hlavní údaje, činnost kterou se zabývá a je zde popsána i její historie. V této části se 

nachází i motivační nástroje využívané v rámci Komerční banky. Jsou zde detailně 

popsány všechny nabízené benefity určené pro zaměstnance. Určitý prostor je 

vyhrazený pro analýzu současného stavu hodnocení zaměstnanců, kde se popisují 

postupy a průběh hodnocení. Zbývající prostor je věnován dotazníkovému šetření, které 

je nejdůležitějším bodem analytické části. Dotazníkového šetření se aktivně zúčastnilo 

celkem 34 zaměstnanců. První čtyři otázky dotazníku byly identifikačního charakteru. 

Zbývajících patnáct otázek se zabývalo motivací, hodnocením a odměňováním 

zaměstnanců. 

 

Poslední část se zabývá vlastními návrhy řešení vedoucí ke zlepšení současného 

stavu motivačního programu v rámci Komerční banky, a.s. Z výsledků dotazníkového 

šetření jsem dospěl k pěti hlavním návrhům pro společnost. Jedná se o přidělení 
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mimořádného volna za vynikající pracovní výkony, uspořádání teambuldingové akce, 

zaměření se na oblast vyváženosti osobního a pracovního života, zvýšení intenzity 

hodnotících pohovorů a zřízení schránky pro stížnosti, náměty a připomínky 

zaměstnanců. Jsem pevně přesvědčený, že moje návrhy budou přínosem pro společnost 

a uvítá je co nejvíce zaměstnanců Komerční banky, a.s. 
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Příloha 1 

Dotazník 

 

Vážená paní/Vážený pane, 

 

jsem studentem 5. ročníku magisterského studia fakulty Podnikatelské VUT 

v Brně. Zpracovávám závěrečnou diplomovou práci na téma „Motivace a evaluace 

zaměstnanců Komerční banky, a.s.“ a rád bych Vás požádal o vyplnění krátkého 

dotazníku, jenž tvoří část empirického šetření. Dotazník je zcela anonymní a bude 

použit pouze pro účely diplomové práce.  

 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu, 

 

Bc. Petr Blaha 

 

1. Jakého jste pohlaví? 
a) Žena 
b) Muž 

 
2. Do jaké věkové skupiny patříte? 

a) Do 20 let 
b) 21 – 30 let 
c) 31 – 40 let 
d) 41 – 50 let 
e) 51 – 60 let 
f) 60 a více let 

 
3. Jakou dobu již pracujete v Komerční bance, a.s.? 

a) Méně než 1 rok 
b) 1 – 5 let 
c) 6 – 10 let 
d) 11 – 15 let 
e) 16 – 20 let 
f) 20 a více let 
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4. Jaká je úroveň Vašeho nejvyššího dosaženého vzdělání? 
a) Základní 
b) Vyučen/a 
c) Středoškolské bez maturity 
d) Středoškolské s maturitou 
e) Vyšší odborné 
f) Bakalářské 
g) Magisterské/Inženýrské 
h) Postgraduální 

 
5. Pracovní podmínky na Vašem pracovišti považujete za? 

a) Zcela vyhovující 
b) Vyhovující s menšími nedostatky 
c) Nevyhovující s vážnými nedostatky  
d) Zcela nevyhovující 

 
6. Seřaďte okolnosti od nejdůležitější po nejméně důležitou za pomoci čísel, 

kterým přiřazujete největší vliv na zvýšení Vašeho pracovního výkonu? 
� Výše mzdy 

� Nátlak vedoucího 
� Zajímavost vykonávané práce 
� Atmosféra uvnitř pracovního kolektivu 

 
7. Jakou míru důležitosti přiřazujete morálním stimulům, jako jsou pochvala 

nebo uznání od vedoucího pracovníka? 
a) Velmi důležitá 
b) Důležitá 
c) Méně důležitá 
d) Nedůležitá 

 
8. Jste spokojen/á s výší Vaší mzdy? 

a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne 
d) Ne 

 
9. Domníváte se, že výše Vaší mzdy je spravedlivá? 

a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne 
d) Ne 
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10. Považujete systém proškolování a přístup ke vzdělávacím programům ve 
Vaší společnosti za dostatečný? 
a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne 
d) Ne 

11. Rozsah nepeněžní motivace ve Vaší společnosti považujete za? 
a) Výborný 
b) Dobrý 
c) Akceptovatelný s výhradami 
d) Špatný 

 
12. Motivuje Vás dostatečně současný model odměňování? 

a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne, proč? Důvod:………………………………………… 
d) Ne, proč? Důvod:………………………………………………. 

 
13. Vyberte tři druhy benefitů, které u Vašeho zaměstnavatele 

upřednostňujete. 
a) Možnost profesního růstu 
b) 5 týdnů dovolené 
c) 3 Sick days 
d) Vzdělávání 
e) Slevy na produkty 
f) Stravenky 
g) Příspěvek na penzijní připojištění 
h) Příspěvek na životní pojištění 
i) Univerzální poukázky SODEXO a VITALPAS 
j) Finanční výpomoc při dlouhodobé pracovní neschopnosti 
k) Přechodné ubytování (pouze pro Prahu) 
l) Zdravotní program (preventivní lékařská péče) 

 
14. Uvítali byste teambuildingové akce konané mimo pracovní dobu? 

a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne 
d) Ne 

 
15. Jste spokojen/a s vyvážeností osobního a pracovního života? 

a) Ano 
b) Spíše ano 
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c) Spíše ne 
d) Ne 

 

16. Informovanost o dění v Komerční bance, a.s. považujete za adekvátní? 
a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne 
d) Ne 

 
17. Považujete se za loajálního zaměstnance? 

a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne 
d) Ne 

 
18. Setrval/a byste v případě srovnatelné pracovní nabídky v Komerční bance, 

a.s.? 
a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne 
d) Ne 

 
19. Seřaďte hlavní důvody Vašeho setrvání ve společnosti Komerční banka, a.s. 

od nejdůležitějšího po nejméně důležitý. 
� Mzda 
� Zajímavá náplň práce 

� Nedostatek pracovních příležitostí v nejbližším okolí 
� Vhodná lokalita zaměstnání 
� Atmosféra na pracovišti 

� Příjemný pracovní kolektiv 
� Uplatnění vzdělání v oboru 

� Jistota zaměstnání 

 

 

 

 

 

 

 


