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Abstrakt  

 

Tato práce se zaobírá podrobným rozborem personální oblasti na vlastních prodejnách 

společnosti Karlova pekárna s.r.o. a jejím cílem je snížení fluktuace zaměstnanců. 

Analytická část zahrnuje informace o vnitřním i vnějším prostředí společnosti a 

provedení sociologického průzkumu. Získané informace z provedeného průzkumu mezi 

zaměstnanci jsou základem pro návrhy změn v oblastech pracovního prostředí, 

hodnocení, motivace a kariérního růstu.   

 

Abstract 

 
 
This diploma thesis provides a detailed analysis of human resources in the Karlova 

pekárna Ltd. company with the aim of decreasing the employee fluctuation. The 

analytical part contains information concerning the external and internal company 

environment and results of a sociological survey conducted among the company 

employees. The data obtained from the survey serve as a basis for change proposals 

related to the working environment, appraisal, motivation and career growth area. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 
 

1.1. Personální práce a její úloha v organizaci 
 
Stěžejním úkolem řízení každé organizace je propojení a využívání čtyř základních 

zdrojů a to zdrojů materiálních, finančních, lidských a informačních. Materiální a 

finanční zdroje samy o sobě nejsou k ničemu, něco je musí uvést do pohybu a pohánět. 

Pro tyto neživé zdroje jsou hnacím motorem zdroje lidské. Jako všechny i tyto zdroje 

potřebují svůj pohon, čímž jsou informace, tedy v podstatě znalosti, dovednosti a 

schopnosti lidí. 

 

Protože lidé uvádějí do pohybu ostatní zdroje, představují ten nejcennější a nejdražší 

zdroj, který je jádrem úspěchu a konkurenceschopnosti celé organizace a proto je 

personální práce zejména v podobě řízení lidských zdrojů, jádrem a nedůležitější oblastí 

řízení celé organizace. 

 

„Personální práce (personalistika) tvoří tu část řízení organizace, která se zaměřuje na 

vše, co se týká člověka v souvislosti s pracovním procesem, tj. jeho získávání, 

formování, fungování, využívání, jeho organizování a propojování jeho činností, 

výsledků jeho práce, jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu 

k vykonávané práci, organizaci, spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se 

v souvislosti se svou prací stýká a rovněž jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, 

jeho personálního a sociálního rozvoje.“ 1 

 

 

1.1.1. Personální administrativa, personální řízení, řízení lidských zdroj ů 
 

V praxi se setkáváme s termíny personální administrativa, personalistika, personální 

řízení, řízení lidských zdrojů, které jsou považovány za synonyma. Odborná literatura 

                                                 
1 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. s. 13. 
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ale rozlišuje zejména mezi personálním řízením a řízením lidských zdrojů (nejnovější 

koncept personální práce).  

 

Personální práci a personalistiku můžeme brát jako zaštiťující označení veškerých 

dalších personálních činností, bez ohledu na jejich koncepci. Jako další můžeme rozdělit 

vývojové fáze personální práce a její postavení v hierarchii řízení organizace. 

 

• Personální administrativa – pod tímto pojmem chápeme personální práci jako 

pasivní administrativní práci - práci s dokumenty, aktualizaci evidencí a 

poskytování těchto evidovaných informací. Personální administrativa hraje 

v organizaci pouze podpůrnou roli.  

• Personální řízení – v tomto pojetí není jen pasivní administrativou, ale vedení 

společnosti si již uvědomuje, že důležitý zdroj prosperity a 

konkurenceschopnosti je lidská pracovní síla. Personální práci již řídí specialisté 

a rozvíjí se dál různé metody personální práce, ale stále je jen zaměřena na 

interní organizační problémy a nehledí dlouhodobě do budoucna. 

• Řízení lidských zdrojů – se stává nejdůležitější součástí řízení organizace.  

Toto nové postavení personální práce posouvá význam člověka a jeho práce 

mezi nejdůležitější zdroje organizace. Z personální práce se stává skutečně řídící 

činnost. 

� přístup k personální práci a jejich důsledků řeší dlouhodobě 

� zajímá se o vnější faktory, které ovlivňují lidské zdroje 

� personální práce přestává být jen prací personálních specialistů, 

ale hlavně manažerů, kteří mají k zaměstnancům nejblíže 

1.1.2. Řízení lidských zdroj ů 
 

Všeobecným úkolem řízení lidských zdrojů je, aby se výkon organizace neustále 

zlepšoval díky zdokonalování využití lidských zdrojů, které působí na zdroje ostatní.  
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Obrázek 1 Obecný úkol řízení lidských zdrojů 

 
Zdroj:KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. s. 17. 

1.2. Strategie řízení lidských zdroj ů 
 

Podniková strategie tvoří spolu s organizační strukturou a organizační kulturou základ 

pro jakékoliv úvahy o strategii řízení lidských zdrojů, z kterých následně vychází také 

strategie jejího rozvoje. Struktura, strategie a kultura tvoří organizační triádu, se kterou 

musí být řízení a rozvoj lidských zdrojů v souladu. Blíže tyto vztahy ilustruje 

následující obrázek. 

Obrázek 2 Organizační triáda 

 
Zdroj: HRONÍK, F. Rozvoj a vzdelávaní pracovníků, s.15. 
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Strategické personální řízení „je provázané se strategickým řízením podniku, pramení 
v něm, ale je zároveň jeho ústředním proudem“2 

 

Komplexní podniková strategie se zaobírá podstatnými otázkami souvisejícími 

s působením organizace jako například směr její existence, vizí organizace a jejími 

strategickými cíly.  „Určuje směr, kterým jde organizace ve vztahu k svému okolí.“3   

 

Koubek dále definuje oblasti organizační strategie jako 4: 

• Volbu role, jakou chce organizace hrát na trhu a ve společnosti. 

• Rozpoznání vnějších faktorů, kterým musí organizace čelit. 

• Znalost předností a nedostatků organizace. 

• Způsoby jakými chce organizace dosáhnout strategického cíle. 

 

Žádnou z těchto oblastí není možné řešit bez toho, abychom v jejich rámci neuvažovali 

o lidských zdrojích, ať už se jedná o vnější změny způsobené demografickým vývojem, 

formulaci poslání organizace s ohledem na kulturní prostředí, anebo pracovní chování 

zaměstnanců.  

 

1.2.1. Cíle strategického řízení lidských zdroj ů 
 

Hlavním cílem strategického řízení lidských zdrojů je vytvářet stanovisko k tomu, jak 

lze zacházet s důležitými záležitostmi, které se týkají lidí. Umožňuje a usnadňuje 

strategická rozhodnutí, která je třeba udělat a která mají dlouhodobý a významný dopad 

na chování a úspěšnost organizace tím, že zabezpečují, aby organizace měla 

kvalifikované, oddané a dobře motivované pracovníky potřebné k dosahování trvalé 

konkurenční výhody. Při zkoumání cílů strategického řízení lidských zdrojů je nezbytné 

zvážit, do jaké míry by strategie lidských zdrojů měla brát v úvahu zájmy všech stran 

zainteresovaných na organizaci, tedy zájmy pracovníků, vlastníků a managementu. 

 

                                                 
2 KOUBEK, J. Personální řízení. s. 17 
3 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. s. 115 
4 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. s. 25 
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Storey uvádí, že měkké strategické řízení lidských zdrojů bude klást v řízení lidí větší 

důraz na stránku lidských vztahů, na soustavný rozvoj, komunikaci, zapojování 

pracovníků do rozhodování, jistotu zaměstnání, kvalitu pracovního života a vyváženost 

pracovního a mimopracovního života. Rovněž etické aspekty budou důležité. Tvrdé 

strategické řízení lidských zdrojů bude na druhé straně klást důraz na užitek, který 

podniku přinesou investice do lidských zdrojů v zájmu podniku. To je zároveň filozofií 

řízení lidského kapitálu. 

 

Strategické řízení lidských zdrojů by se mělo pokoušet dosahovat optimální rovnováhy 

mez tvrdými a měkkými prvky. Všechny organizace existují proto, aby plnily své cíle, a 

musejí tedy zabezpečit, aby pro tyto účely měly potřebné zdroje a aby je využívaly 

efektivně. Ale měly by také vzít v úvahu lidskou stránku věci obsaženou v koncepci 

měkkého strategického řízení lidských zdrojů. Problémem je, že mnohé podniky mají 

zpravidla sklon upřednostňovat tvrdý přístup a ponechávat prvky měkkého přístupu 

stranou. 

 

1.2.2. Přístupy ke strategickému řízení lidských zdroj ů 
 

Existuje množství přístupů ke strategickému řízení lidských zdrojů, následuje přehled 

těch nejvýznamnějších: 

 

1. Strategické řízení lidských zdrojů založené na zdrojích 

 

„Tento přístup se zaměřuje na uspokojování požadavků organizace na lidský kapitál. 

Teorie na zdrojích založeného strategického řízení lidských zdrojů vychází z myšlenek 

Penroseho, který napsal, že firma je „administrativní organizace a sbírka produktivních 

zdrojů“. Teorie byla rozvinuta Hamelem a Prahaladem, kteří prohlašovali, že 

konkurenční výhody lze dosáhnout, jestliže firma může získávat a rozvíjet lidské zdroje, 

které jí umožní rychleji se učit a používat výsledky tohoto učení efektivněji než její 

soupeři. Jak uvádí Purcell a kol., hodnoty a personální politika organizace tvoří 

významný nenapodobitelný zdroj. Toho lze dosáhnout tím, že firma má kvalitnější lidi 

než konkurence, dále že se rozvíjí a vychovává jedinečný intelektuální kapitál podniku, 
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dále tím, že se podporuje učení probíhající v organizaci, a konečně, že existují pro 

organizaci specifické hodnoty a kultura, které stmelují organizaci a dávají jí zaměření“. 
5 

 

V souladu s teorií lidského kapitálu zdůrazňuje teorie na zdrojích založeného přístupu, 

že investice do lidí zvyšují jejich hodnotu pro firmu. 

 

2. Přístupy opírající se o řízení zaměřené na vysoký výkon 

 

Postupy řízení zaměřeného na vysoký výkon zahrnují přísné a pečlivé postupy při 

získávání a výběru pracovníků, odpovídající extenzivní aktivity vzdělávání a rozvoje, 

pobídkové systémy odměňování a procesy řízení pracovního výkonu. Tuto strategii lze 

vyjádřit jako úsilí organizace o kulturu rozvoje a výkonu. 

 

Podle Stevense je východiskem „leadership (umění vést), vize a benchmarking, které 

vytvářejí pohybovou energii a udávají směr.“ Pokrok musí být soustavně měřen. 

Stevens dále uvádí, že hlavními hnacími silami jsou6: 

• decentralizované, přenesené rozhodování zabezpečované těmi, kteří mají 

nejblíže k zákazníkovi – aby se neustále obnovovala a zlepšovala nabídka 

zákazníkům 

• rozvíjení schopností lidí na všech úrovních pomocí vzdělávání, se zvláštním 

důrazem na schopnost řídit sám sebe a na týmové schopnosti – aby se umožnilo 

a podpořilo zlepšování výkonu a potenciálu organizace 

• procesy výkonu, výroby a řízení lidí, které jsou v souladu s cíli organizace – aby 

se podpořily důvěra, nadšení a oddanost ve vztahu k cestě, na kterou se 

organizace vydala 

• slušné zacházení s těmi, kteří v důsledku změn opouštějí organizaci, 

angažovanost, pokud jde o potřeby společenství mimo organizaci – to je důležitá 

složka vztahů založených na důvěře a oddanosti v organizaci i mimoni 

 

                                                 
5 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. s. 118. 
6 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. s. 119. 
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3. Model řízení zaměřeného na vysokou míru oddanosti 

 

Přístupy k vytváření organizace s vysokou mírou oddanosti jsou podle Beera a kol. 

následující6: 

• vytváření žebříčků kariéry a důraz na vzdělavatelnost a oddanost jako vysoce 

ceněné rysy pracovníků na všech úrovních organizace 

• vysoká úroveň funkční flexibility doprovázená opuštěním potenciálně stabilních 

a strnulých popisů pracovních míst 

• redukce úrovní řízení a likvidace rozdílného zacházení s pracovníky různých 

kategorií a různého postavení 

• důsledné spoléhání na týmovou strukturu pro účely šíření informací (týmové 

brífinky, strukturování a organizaci práce (týmová práce) a řešení problémů 

(kroužky kvality). 

 

Wood a Albanese doplňují ještě následující7: 

• Vytváření pracovních úkolů a pracovních míst vědomě prováděné manažery v 

zájmu nabízení takové práce, v níž je obsažena závazná míra vnitřního 

uspokojení z vykonávané práce 

• Politika nenásilného vysazování nebo propouštění z práce a záruk trvalého 

zaměstnání s možným využíváním dočasných pracovníků k pokrytí výkyvů v 

potřebě pracovních sil 

• Nové formy hodnocení a systémů odměňování a konkrétně pak odměny za 

zásluhy a výkon a podíly na zisku 

• Vysoká míra zapojení pracovníků do řízení kvality 

 

4. Řízení zaměřené na vysokou míru zapojení a participace pracovníků 

 

Tento přístup znamená zacházení s pracovníky jako s partnery v podnikání, jejichž 

zájmy jsou respektovány a kteří mají důležitý hlas v záležitostech, které se jich týkají. 

Soustřeďuje se na komunikaci a zapojování pracovníků do rozhodování a řízení. Cílem 

je vytvořit klima, v němž má důležité místo neustálý dialog mezi manažery a členy 

                                                 
7 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. s. 120. 
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jejich týmu. Účelem je definovat očekávání a sdílení informací o poslání, hodnotách a 

cílech organizace. 

 

Pil a McDuffie zjistili následující pracovní postupy7: 

• „on-line“ (počítačem propojené) pracovní týmy 

• aktivity zapojování „off-line“ (počítačem nepropojených) pracovníků a skupin 

zaměřené na řešení problémů 

• rotace práce 

• programy zlepšovacích návrhů 

• decentralizace úsilí o kvalitu 

 

Zajímá mě, jak mnou oslovení personální manažeři vnímají koncept strategického řízení 

lidských zdrojů, jak chápou jeho význam. V empirické části porovnávám výpovědi 

jednotlivců a pokusím se zodpovědět otázku, zda je v oslovených společnostech 

uplatňováno strategické řízení lidských zdrojů, případně se ho pokusím i zařadit do výše 

uvedených kategorií. 

 

1.3. Získávání a výb ěr pracovník ů 
 

Cílem získávání a výběru pracovníků je zajistit pracovníky se správnou kvalifikací a 

schopnostmi na předem definované pozice za přiměřené náklady a v žádoucím termínu. 

Tato část řízení lidských zdrojů je klíčovou fází formování síly organizace, která 

rozhoduje o její úspěšnosti, prosperitě a konkurenceschopnosti. 

 

Důležité je získávat pracovníky zaujaté a motivované, jejichž zájmy se co nejvíce 

shodují se zájmy organizace. Nové pracovníky je možné hledat ve vlastních rezervách 

uvnitř organizace nebo je získávat z vnějších zdrojů. 

 

Proces získávání nových pracovníků má zajistit takový tok informací mezi oběma 

stranami, aby potenciální zájemci reagovali na nabídku zaměstnání. Je třeba si 

uvědomit, že odpověď na nabídku zaměstnání může ovlivnit sama nabídka, její obsah a 

způsob podání informací o volném místu, vnitřní podmínky organizace (částečně 
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ovlivnitelné), ale také velmi výrazně podmínky vnější (organizací neovlivnitelné – 

demografické, ekonomické, sociální…). Názorně celou situaci dokumentuje následující 

schéma. 

 

Obrázek 3 Model vztahů a podmínek při získávání pracovníků 
 

  

Zdroj:KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. s. 127. 
 

 

Jak jsem již napsala, organizace může získávat pracovníky jak z vnitřních tak z vnějších 

zdrojů. Vnitřní zdroje pracovních sil tvoří8: 

 

a) pracovníci uspoření v důsledku technického rozvoje, tj. v důsledku substituce 

živé lidské práce stroji či v důsledku použití produktivnější technologie, zlepšení 

organizace práce, apod. 

b) pracovníci uvolňovaní v souvislosti s ukončením nějaké činnosti či s jinými 

organizačními změnami 

c) pracovníci, kteří dozráli k tomu, aby mohli vykonávat náročnější práci, než 

jakou vykonávají na současném pracovním místě 

                                                 
8 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů, 2009. 128 s. 
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d) pracovníci, kteří jsou sice účelně využiti na současném pracovním místě, mají 

však z nějakých důvodů zájem přejít na uvolněné či nově vytvořené pracovní 

místo v jiné části organizace 

 

Mezi hlavní vnější zdroje9: 

 

a) volné pracovní síly na trhu práce (např. nezaměstnaní registrovaní jako uchazeči 

o zaměstnání na úřadech práce) 

b) čerství absolventi škol či jiných institucí připravujících mládež na povolání 

c) pracovníci jiných organizací, kteří jsou rozhodnuti měnit zaměstnavatele nebo 

které nabídka (inzerát) naší organizace k tomuto rozhodnutí přivede 

 

Doplňkovými vnějšími zdroji mohou např. být: 

 

a) ženy v domácnosti 

b) důchodci 

c) studenti (v určité části, týdne či o prázdninách) 

d) pracovní zdroje v zahraničí 

 

Získávání pracovníků ze všech zdrojů má určité výhody a nevýhody. Získávání 

pracovníků z vnitřních zdrojů může mýt například následující: 

 

Výhoda – organizace lépe zná silné a slabé stránky uchazeče 

Nevýhoda – soutěžení o povýšení může negativně ovlivňovat morálku a mezilidské 

vztahy. 

 

Získávání pracovníků z vnějších zdrojů: 

 

Výhoda – do organizace mohou přinést nové nápady, názory, zkušenosti z venku 

Nevýhoda – hledání a získávání uchazečů je obtížnější a nákladnější  

                                                 
9 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. s. 128. 
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1.3.1. Specifikace požadavk ů na pracovníky 
 

Při této specifikaci je důležité, aby organizace byla schopna co nejpřesněji popsat 

požadovaného uchazeče, definovat jeho vzdělání, kvalifikaci, odborné zkušenosti a 

další. V případě špatné specifikace může být výsledek takového výběru nového 

zaměstnance pro organizace negativní. 

 

Specifikace požadavků na pracovníka může být sestavena podle následujících bodů
10:  

• odborné schopnosti – co daný jedinec musí znát a být schopen dělat při plnění 

příslušné role, včetně zvláštních požadovaných vloh a dovedností 

• požadavky na chování a postoje – typy chování požadované k úspěšnému 

výkonu role budou ve vztahu k základním hodnotám a soustavě schopností 

organizace, aby se při výběru pracovníků zajistilo, že budou odpovídat kultuře 

organizace 

• odborná příprava a výcvik – požadované povolání, odbornost, vzdělání nebo 

výcvik, které by měl uchazeč splňovat 

• zkušenosti, praxe – zejména ve stejném oboru nebo v podobné organizaci, dosud 

vykonávané činnosti a úspěšnost v nich, které by svědčily o budoucím úspěšném 

vykonávání práce 

• zvláštní požadavky – tam, kde úlohou držitele pracovního místa bude uspět 

v určitých oblastech, např. nacházet nové trhy a zákazníky, zlepšovat prodej 

nebo zavádět nové systémy 

• vhodnost pro organizaci – podniková kultura (např. formální nebo neformální) a 

schopnost uchazečů v ní pracovat a přizpůsobit se jí 

• další požadavky – cestování, neobvyklá pracovní doba, proměnlivé pracoviště, 

pobyt mimo bydliště pracovníka, atd. 

• Možnost splnit očekávání uchazeče – míra, v jaké může organizace splnit 

očekávání uchazečů, pokud jde o možnosti kariéry, vzdělávání, jistotu 

zaměstnání, atd. 

 

                                                 
10 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. s. 344. 
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Největším nebezpečí, kterému je potřeba se v této situaci přípravy požadavků na nového 

zaměstnance vyhnout je nadhodnocení nebo podhodnocení požadavků. Organizace 

samozřejmě požaduje to nejlepší, ale je důležité určit si, které požadavky jsou podstatné 

a které žádoucí. V případě nadhodnocení může dojít k tomu, že nový zaměstnanec zjistí, 

že jeho talent a schopnosti nejsou využívány. Pokud dojde k podhodnocení, ke kterému 

dochází méně často, může být stejně nebezpečné. Obě tyto situace mohou vyústit 

k nespokojenosti buď organizace, nebo uchazeče. 

 

1.4. Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovník ů 
 

Přístup k řízení pracovního výkonu by měl být v moderním pojetí flexibilní a evoluční 

proces, který se přizpůsobuje okolnostem a ne byrokratický systém. První položkou 

tohoto procesu dohoda o pracovním výkonu na základě, které je následně zaměstnanec 

dle svého výkonu hodnocen. Důležité je samozřejmě v tomto flexibilním procesu 

dostatečně motivovat zaměstnance k lepším výkonům a samozřejmě komunikace. 

Výsledkem je hodnocení zadaného úkolu nebo výkonu za určité časové období, při 

kterém nejde jen o výsledek, ale také o zkoumání a posuzování tohoto výkonu. 

 
 

Obrázek 4 Cyklus řízení pracovního výkonu 
 

 
Zdroj: ARMSTRONG, A. Řízení lidských zdrojů. s. 419. 
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Dohody o pracovním výkonu jsou základnou pro řízení pracovního výkonu, jeho 

hodnocení a také zpětnou vazbu.  Dohoda jasně definuje, jakou roli má nový 

zaměstnanec plnit, jaké požadavky na něj jsou kladeny, co má splňovat z hlediska 

vzdělání, zkušeností, jaké výsledky jsou od něj očekávány, ale také jaké podpory se mu 

dostane při plnění pracovních úkolů od jeho manažera. 

 

Jak jsem se již zmiňovala, pro kvalitní řízení pracovního výkonu by měl být definován 

profil role, který ji definuje v podobě očekávaných výsledků, co zaměstnanec musí znát 

a být schopen dělat, jaké chování od něj očekává vzhledem k hodnotám organizace. 

 

Další definovanou částí dohody o pracovním výkonu jsou cíle této dohody. Jejich 

stanovení udává, čeho držitel role musí dosáhnout, je také důležitou součástí definování 

a řízení očekávání z pracovního výkonu a podle nich je zkoumán a posuzován pracovní 

výkon. Cíle můžeme podle různých typů11: 

 

• Průběžné, stabilní cíle role nebo práce 

• Výsledky (výsledkové cíle) 

• Úkoly / projekty 

• Chování 

 

V průběhu dosahování cílů nám měření výkonu poskytuje a vytváří zpětné vazby a 

zjišťuje, zda vše probíhá dobře nebo ne a lze tak podniknout kroky k nápravě. Měření 

výsledků můžeme rozlišit na měření kvantifikovatelných, například za objem prodeje a 

výsledků nekvantifikovatelných (vědecká práce), což jsou výsledky úsilí, které nemusejí 

mít měřitelné výstupy.  Často je tedy třeba posuzovat výkon pomocí toho, čeho bylo 

dosaženo v porovnání s tím, co se očekávalo, a proto je důležité při vytváření dohod o 

cílech uvést způsob jak určíme, že cíle bylo dosaženo. 

 
 
 
 

                                                 
11 ARMSTRONG, A. Řízení lidských zdrojů. s. 420. 
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1.4.1. Řízení pracovního výkonu 
 

„Snad jedním z nejdůležitějších rysů pojetí řízení pracovního výkonu je to, že je to 

nepřetržitý proces, vyjadřující normální správné manažerské postupy udávání směru, 

sledování a měření výkonu a podnikání tomu odpovídajících kroků.“ 12 

 

Z toho vyplývá, že řízení pracovního výkonu by manažeři neměli brát jako něco 

zvláštního navíc, ale jako přirozený přístup. Konvenční systémy hodnocení se 

prováděly na příkaz personálního útvaru, kterého byly obvykle postaveny na roční 

periodicitě a formálním hodnocení, které se zaměřovalo spíše na minulost. Ve většině 

případů taková hodnocení nebyla prováděna důkladně a manažeři ve své další práci 

z nich nevycházeli. Pro zajištění účinného řízení pracovního výkonu, musí být řízení 

pracovního výkonu aktivně podporováno vrcholovým managementem.  

 

Zkoumání a posuzování pracovního výkonu by se mělo opírat o skutečně odvedený 

výkon. Pracovníci by měli být vedeni k tomu, aby také sami hodnotili svůj pracovní 

výkon a aktivně se účastnili při nalezení způsobu zlepšení svých výsledků. Skutečnou 

úlohou řízení pracovního výkonu je dívat se do budoucna, jak by zaměstnanci měli 

zlepšovat své dovednosti, lépe využívali své schopnosti a další. 

 

1.4.2. Hodnocení pracovník ů 
 

Osobou, která hodnotí konkrétního pracovníka, by měl být jeho bezprostřední 

nadřízený. Hodnocení bezprostředním nadřízeným má své výhody, jelikož zná důvěrně 

úkoly pracovního místa, práci svého podřízeného a podmínky, za nichž pracuje. Dále 

může být hodnocen nadřízeným svého nadřízeného, pracovníkem personálního útvaru, 

nezávislým expertem, zákazníky nebo spolupracovníky. Neustále, ale vzrůstá i význam 

a používání sebehodnocení. Manažer tedy může konfrontovat několik hodnocení 

najednou a ověřovat nebo vyvracet poskytnuté informace. 

 
 

                                                 
12 ARMSTRONG, A. Řízení lidských zdrojů. s. 423. 
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Obrázek 5 Rozšířené třistašedesátistupňové hodnocení pracovníků 
 

 
Zdroj:KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 218 s. 
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• Cíle, jejichž dosažení není měřitelné nebo alespoň ověřitelné, 

by měly být pokud možno vynechány 

• Cíle by měly být dosažitelné 

• Cíle by měly vyvolávat zaujetí, měly by být podnětné 

• Měly by být formulovány písemně, jasně, stručně a 

jednoznačně 

• …. 

 

b) Hodnocení na základě plnění norem – metoda se nejčastěji používá pro 

hodnocení výrobních dělníků: 

1. Stanovení norem nebo očekávané úrovně výkonu 

2. Seznámení pracovníků s normami, raději však projednání 

těchto norem s nimi a shodnutí se na normách. 

3. Porovnání výkonu každého pracovníka s normami 

Výhodou metody je, že výkon je posuzován pomocí objektivního měřítka. 

 

c) Volný popis – tato metoda je univerzální, bývá však považována za 

nejvhodnější pro hodnocení manažerů a tvůrčích pracovníků. 

 

d) Hodnocení na základě kritických p řípadů – metoda vyžaduje, aby hodnotitel 

vedl písemné záznamy o případech, které se udály při vykonávání práce určitého 

zaměstnance. U této metody je žádáno, aby hodnotitel vedl záznamy pravidelně, 

což může zabrat příliš mnoho času, a také pojetí kritického případu může být 

nejasné. 

 

e) Hodnocení pomocí stupnice – hodnocení jednotlivých aspektů práce zvlášť, 

například množství práce, kvalita práce, přítomnost v práci, přesnost,…. 

Používá se tří typů posuzovací stupnice: 

1. Číselná, každé kriterium práce je odstupňováno 

2. Grafická, hodnocení každého kriteria je vyznačeno na úsečce. 

Souhrnné údaje zaměstnance pak tvoří křivku spojující body 

vyznačené na jednotlivých úsečkách. 
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3. Slovní, kriteria jsou hodnocena slovně například jako ve škole 

(výborný, chvalitebný, dobrý,…) 

4. Checklist, je dotazník, který předkládá určité formulace týkající 

se pracovního chování a posuzovatel označuje, zda je určitý typ 

chování v pracovníkově výkonu přítomen či nikoliv (zpravidla 

označení ano/ne) 

5. Metoda BARS – klasifikační stupnice pro hodnocení 

pracovního chování – tato metoda je obdobou Checklistu, není 

ani tak zaměřená na výsledky práce jako na přístup k práci, 

dodržování určitého postupu při práci a účelnosti výkonu. 

 

1.5. Řízení znalostí 
 

Řízení znalostí se zaměřuje na shromažďování informací, zkušeností a znalostí 

v organizaci. Znalosti jsou rozhodujícím faktorem. Jejich řízení není nic nového, jelikož 

už staletí předávají vlastníci podniků své znalosti svým dětem a řemeslníci svým 

učňům.   

 

„ Řízení znalostí je“každý proces nebo postup vytváření, získávání, zvládání, předávání 

a využívání znalostí – ať už se odehrává kdekoliv – sloužící ke zlepšení procesu učení 

výkonu v organizaci“ (Scarborought a kol., 1999)“13 

 

Řízení znalostí se nezabývá jen stavem, ale také i pohybem znalostí. Stav můžeme 

definovat jako odbornost lidí a jejich aktuální znalosti a pohyb jako způsob jakým putují 

znalosti od lidí k lidem nebo od lidí do databází znalostí.  

 

Ve zkušenostech, znalostech a schopnostech je důležitý informační zdroj pro personální 

oddělení, díky kterému mohou lépe s těmito znalostmi pracovat. Dokázat využívat 

znalosti v organizaci je důležitou konkurenční výhodou. 

 

 
                                                 
13 ARMSTRONG, A. Řízení lidských zdrojů. s. 161. 
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Na definici znalosti mají různí autoři odlišný názor, například:   

• „Znalost je měnící se systém zahrnující interakce mezi zkušeností, dovednostmi, 

fakty, vztahy, hodnotami, myšlenkovými procesy a významem.“14 

• „Znalosti vznikají odvozením z informací pomocí určité posloupnosti 

formálních pravidel, do nichž lze zahrnout porovnávání informací, jejich třídění, 

analyticko-syntetické vyhodnocování, ověřování, prověřování informací v praxi 

apod.“ 15 

• „Znalost je schopnost využít své vzdělání, zkušenosti, hodnoty a odbornost jako 

rámec pro vyhodnocení dat, informací a jiných zkušeností k výběru odpovědi na 

danou situaci.“ 16 

 

Znalost je vždy spojena s nějakou lidskou činností, je závislá na emocích člověka a na 

pocitech. Důležitou vlastností znalosti je její postupný vývoj, protože znalosti nebývají 

konečné. Znalosti jsou obsaženy v databázích, v organizačních pravidlech, procesech, 

postupech a normách a v lidech. Jsou vytvářeny z informací jejich srovnáváním, 

spojováním nebo konverzací mezi lidmi. 

 

Znalostní řetězec je posloupnost, která zobrazuje postupný proces přeměny od dat ke 

znalosti.  

Obrázek 6 Znalostní řetězec 
 
 

 

 
Zdroj: Mládková, L. Management znalostí, 2003, s. 15, upraveno autorem 

 

Někteří autoři uvádějí ještě další fázi, ve které se znalosti mění a tou je moudrost. 

Moudrost je souhrn znalostí, spojených s  konkrétní osobností člověka a vyjadřuje 

poznání člověka 

 

                                                 
14 MLÁDKOVÁ, L. Management znalostí. s. 14 
15 VYMĚTAL, J., DIÁČIKOVÁ, A., VÁCHOVÁ, M. Informační a znalostní management v praxi. s. 13 
16 TRUNEČEK, J. Management znalostí. s. 12 

Data Informace Znalosti 
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Obrázek 7 Rozšířený znalostní řetězec 
 

 

Zdroj: TRUNEČEK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti, 2003, s. 153, upraveno autorem 

 

Pro oblast řízení znalostí je důležitá klasifikace znalostí japonských autorů Nonaky a 

Takeuchiho 17, kteří dělí znalosti na explicitní a tiché. 

 

Explicitní znalosti lze vyjádřit například řečí, písmem nebo znázorněním. Je možné je 

přenášet, podle potřeby uspořádat, a také ukládat, například do informačního systému. 

Uchování explicitních znalostí je umožněno prostřednictvím dat. 

Tiché znalosti obvykle vyjádřit nelze, jsou v podstatě duševním vlastnictvím člověka a 

jsou svázány s jeho osobou. Tento typ znalostí je velmi obtížné přenášet nebo nějakým 

způsobem ukládat. Tiché znalosti se také nazývají tacitní. 

 

Někteří autoři se domnívají, že je tichá vlastnost naprosto nepřenositelná z člověka na 

člověka. Například určití manuálně schopní pracovníci vytvářejí jedinečné výrobky, ale 

pokud by měli svoje know-how někomu předat, většinou neví, jakým způsobem. 

Nedokáží totiž vyjádřit, proč určitou činnost provádějí zrovna konkrétním způsobem.  

 

Přístupy k řízení znalostí podle Hansen a kol. můžeme uplatňovat dva, a to18: 

 

• Kodifikační strategie – znalosti jsou pečlivě systematicky utříděny a uloženy 

v databázích, kde jsou přístupné a snadno použitelné kterýmkoliv členem 

organizace. Tato strategie je založena na dokumentech, metoda „od člověka 

k dokumentu“ 

• Personifikační strategie -  znalost je úzce spojena s osobou, která ji vytvořila a 

je předávána hlavně pomocí přímého kontaktu mezi osobami. Metoda „od 

člověka k člověku“. 

                                                 
17 MLÁDKOVÁ, L. Management znalostí. s. 19 
18 ARMSTRONG, A. Řízení lidských zdrojů.. s. 163. 

Data Informace Znalosti Moudrost 
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1.6. Motivace 
 

Zkoumáním motivace se vědci zabývají především proto, že nám pomáhá vysvětlit, 

proč se lidé chovají právě tak, jak se chovají. Hlavním pojmem při zkoumání motivace 

je pojem motiv. Motiv je zdrojem motivovaného chování. V obsahu určitého motivu 

pak lze spatřovat konkrétní potřebu jedince. 

 

„Všechny organizace se zajímají o to, co by se mělo udělat pro dosažení trvale vysoké 

úrovně výkonu lidí. Znamená to věnovat zvýšenou pozornost nejvhodnějším způsobům 

motivování lidí pomocí takových nástrojů, jako jsou různé stimuly, odměny, vedení lidí a 

– co je nejdůležitější – práce, kterou vykonávají, a podmínek v organizaci, za nichž tuto 

práci vykonávají.19 

 

Existuje několik způsobů motivace. Ke každému jedinci je nutno přistupovat 

individuálně, protože pro každého může být hlavní motivací něco úplně jiného. Dá se 

říci, že co motivuje jednoho, nemusí motivovat druhého. 

 

Obrázek 8 Proces motivace 
 

 
Zdroj: ARMSTRONG, A. Řízení lidských zdrojů. s. 220. 

 

 

K motivaci můžeme přistupovat dvěma cestami. Zaměstnanec motivuje sám sebe, že 

hledá, nalézá a vykonává práci, která uspokojuje jeho potřeby nebo od ní očekává 

                                                 
19 ARMSTRONG, A. Řízení lidských zdrojů. s. 219. 

Stanovení cíle 

Podniknutí kroků 

Dosažení cíle 

Potřeba 
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splnění svých cílů. Ve druhém případě motivuje zaměstnance management 

prostřednictvím metod odměňování, povyšování, pochvala a další. 

 

Jak původně zjistil Hezbert a kol., existují dva typy motivace: 19 

 

• Vnitřní motivace – faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují, aby 

se určitým způsobem chovali nebo aby se vydali určitým směrem. Tyto faktory 

tvoří pocit, že práce je důležitá a že máme kontrolu nad svými vlastními 

možnostmi, volnost konat, příležitost využívat a rozvíjet dovednosti a 

schopnosti, zajímavá práce a příležitost k postupu. 

• Vnější motivace – to, co se dělá pro lidi, abychom je motivovali. Jsou to 

odměny, jako je zvýšení platu, pochvala nebo povýšení, ale také tresty. 

 

Teorie instrumentality 

 

Tato teorie tvrdí, že odměny nebo tresty slouží jako prostředek k zabezpečení toho, aby 

se lidé chovali nebo konali žádoucím způsobem. Způsob motivace pomocí odměn a 

trestů je přímo propojeny s výkonem pracovníka a tudíž odměny jsou závislé na 

skutečném výkonu.  Teorie instrumentality má své základy v Taylorových metodách, 

které tvrdí že je nemožné přimět pracovníky k dlouhodobému zlepšení výkonu, pokud 

není podpořeno značným a trvalým zvýšením jejich peněžní odměny. 

 

Teorie zaměřená na obsah (teorie potřeb) 

 

Základem této teorie je přesvědčení, že obsah motivace tvoří potřeby. Neuspokojené 

potřeby vytvářejí stav nerovnováhy a k jejímu opětovnému nastolení je třeba rozpoznat 

cíl, který tuto potřebu uspokojí.  Samozřejmě všechny potřeby nejsou pro pracovníka 

vždy stejně důležité, u některých může být motivace k jejich splnění větší či menší. 

Rozdíl mezi potřebami s rozdílnou motivací k jejich splnění závisí na prostředí, z něhož 

jedinec vyšel, na jeho výchově a dosavadním životě, ale i na jeho současné situaci. 
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Mezi potřebami a cíli neexistuje žádný jednoduchý vztah, jednu a tutéž potřebu je 

možné uspokojit řadou různých cílů a čím silnější je daná potřeba a čím déle trvá, tím se 

okruh možných cílů více rozšiřuje, zároveň však může jeden cíl uspokojit více potřeb. 

 

Maslowova hierarchie potřeb 

 

Maslow tvrdí, že jsou-li všechny potřeby určité osoby v určitém okamžiku 

neuspokojeny, uspokojení dominujících potřeb je naléhavější než uspokojení těch 

ostatních. Ty, které přicházejí první, musejí být uspokojeny dříve, než dojde na potřeby 

vyšší úrovně. Maslow vyslovil hypotézu o pěti úrovních potřeb: potřeby fyziologické, 

potřeby bezpečí, sociální potřeby, potřeby uznání a potřeby seberealizace. Podle jejich 

významu pak zařadil tyto potřeby do systému hierarchie potřeb. Donelly (1997) uvádí 

ke každé potřebě tyto příklady: 

 

1. Fyziologické potřeby. Tato kategorie se skládá z primárních potřeb lidského těla, 

jako např. potřeby potravy, vody a sexu. Nejsou-li fyziologické potřeby uspokojeny, 

pak dominují a žádné další potřeby člověka nemotivují. 

2. Potřeby jistoty a bezpečí. Když jsou fyziologické potřeby odpovídajícím způsobem 

uspokojeny, přebírá štafetu důležitosti nejbližší vyšší úroveň potřeb. Mezi potřeby 

bezpečí patří ochrana před tělesným poškozením, nemocí, ekonomických strádáním a 

neočekávanými pohromami. 

3. Sociální potřeby. Tyto potřeby se vztahují k společenské povaze lidí a jejich oblast 

sdružování a touze po přátelství. 

4. Potřeby uznání. Zahrnují jak potřebu vědomí významu pro ostatní lidi, tak potřebu 

skutečného uznání od ostatních lidí. 

5. Potřeby seberealizace. Maslow definuje tyto potřeby jako „touhu člověka být víc a 

víc než je, být vším, čím je člověk schopen se stát“. 
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Obrázek 9 Maslowova pyramida potřeb 

 
Zdroj: Maslowova teorie. [online]. 2011.  Dostupné z: http://www.itsolution.cz/maslowova-

teorie.a14.html. 

 

Teorie zaměřená na proces 

 

Tyto teorie zaměřené na proces se klade důraz na psychologické procesy nebo síly, 

které ovlivňují motivaci, i na základní potřeby. Zabývají se tím jak lidé vnímají své 

pracovní prostředí a způsoby, jak je interpretují a chápou. Pro manažery jsou 

nepochybně tyto teorie užitečnější než teorie potřeb, protože poskytuje realističtější pro 

motivování lidí. Příslušnými procesy jsou: 

• Vroom, Porter a Lawler – expektační teorie 

• Latham a Locke – teorie cíle 

• Adams – teorie spravedlnosti 

 

Teorie spravedlnosti 

 

Teorie míní, že uvědomění si nespravedlnosti je motivační silou. Když se někdo 

domnívá, že s ním bylo ve srovnání s ostatními nespravedlivě jednáno, pokusí se tuto 

nespravedlnost odstranit. Lidé se domnívají, že je možné míru spravedlnosti ocenit 

poměrem mezi vklady a výnosy. Vklad do zaměstnaní zahrnuje zkušenost, úsilí a 

schopnost. Výnos z práce zahrnuje plat, uznání, povýšení a zaměstnanecké výhody. 

Domněnka jedince že byl nespravedlivě odměněn, má často za následek pokus o změnu 
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situace nebo odvolávání se na situaci ostatních lidí. Mezi způsoby redukování 

nespravedlnosti patří: 

 

• odchod ze zaměstnání, 

• změna vkladu vloženého do zaměstnání, např. méně práce či častější absence, 

• změna výnosu prostřednictvím žádosti o vyšší plat nebo o dostatečné 

zaměstnanecké výhody, 

• změna vnímání již obdržených výnosů ze zaměstnání. Člověk může znovu 

zvážit zda jeho odměna není přece jen lepší, než vyplynulo z původního 

porovnání. 

 

Expektační teorie 

 

Klíčová role v expektační teorii připadá dvěma základním expektanci a valenci 

pojmům. Pracovní činnost je přitom chápána jako činnost instrumentální, tj. jako 

prostředek či nástroj (cesta, způsob) k dosažení pro člověka významné hodnoty. 

Pokud jedinec volí mezi alternativami, které znamenají nejisté výsledky, je jeho chování 

ovlivněno nejen preferencí týkajícího se výsledku, ale také mírou přesvědčení že tyto 

výsledky jsou možné. Očekávání je definováno jako přesvědčení jedince o 

pravděpodobnosti, že po určitém činu bude následovat určitý výsledek.. 

 

Motivace je možná pouze tehdy, když je mezi výkonem a výsledkem jasně vnímaný a 

použitelný vztah a výsledek vede k uspokojení potřeb. To vysvětluje proč peněžní 

motivace funguje pouze tehdy jestliže hodnota odměny stojí za úsilí. 
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Obrázek 10 Model motivace 

 
Zdroj: ARMSTRONG, A. Řízení lidských zdrojů. s. 226. 

 

 

Teorie cíle 

 

Motivace a výkon jsou vyšší jsou-li stanoveny náročné, ale přijatelné cíle a existuje-li 

zpětná odezva na výkon. Důležitá je účast pracovníků na stanovování cílů, neboť je to 

nástroj, jak získat souhlas pro stanovení vyšších cílů. 

 

Teorie cílů je propojena s koncepcí řízení podle cílů, která však často selhává, protože 

byla používána byrokraticky, aniž byla pracovníkům poskytována skutečná podpora a 

co je důležité manažeři si nebyli vědomi významu takových postupů, jak je dosahováno 

souhlasu pracovníků, jejich podpora a zpětná vazba. 

 

1.7. Odměňování pracovník ů 
 

„Odměňování v moderním řízení lidských zdrojů neznamená pouze mzdu nebo plat, 

popřípadě jiné formy peněžní odměny, které poskytuje organizace pracovníkovi jako 

kompenzaci za vykonávanou práci. Moderní pojetí odměňování je mnohem širší. 

Zahrnuje povýšení, formální uznání (pochvaly) a také zaměstnanecké výhody (zpravidla 

nepeněžní) poskytované organizací pracovníkovi nezávisle na jeho pracovním výkonu, 

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

organizaci pracuje. Odměny mohou zahrnovat věci či okolnosti, které nejsou zcela 

Hodnota odměny 

Pravděpodobnost, že 
odměna závisí na úsilí 

Úsilí Výkon 

Schopnosti 

Očekávání role 
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samozřejmé, např. přidělení určitým způsobem vybavené kanceláře, zařazení na určité 

pracoviště, přidělení určitého stroje či zařízení (kancelář s kobercem místo linolea, 

kancelář v budově ředitelství, přidělení počítače aj.). Stále více je mezi odměny 

zařazováno i vzdělávání poskytované organizací. Kromě těchto více či méně 

hmatatelných odměn, které kontroluje a o nichž v podstatě rozhoduje organizace (také 

se jim říká vnější odměny), se stále více pozornosti věnuje tzv. vnitřním odměnám.“20 

 

V dnešní době je stále i přes rozvoj postojů k odměňování nad rámec platu více 

využíváno vnější odměn a to převážně peněžního. V praxi je jen málo pozornosti 

věnováno odměnám vyplývajícím z pracovní poměru (zaměstnaneckým výhodám).   

 

1.7.1. Prvky řízení odm ěňování 
 

Prvky řízení odměňování charakterizuje následující: 21 

 

Systém odměňování tvoří: 

• Politika poskytující vodítko k přístupům v řízení odměňování 

• Postupy nabízející peněžní nebo nepeněžní odměny 

• Procesy týkající se hodnocení relativního významu prací (hodnocení práce) a 

hodnocení, posuzování individuálního výkonu (řízení pracovního výkonu) 

• Procedury prováděné v zájmu udržení systému a k zajištění toho, aby fungoval 

účinně a pružné a zabezpečoval, aby za peníze byla získána odpovídající 

hodnoty. 

 

Strategie odměňování – stanovuje to, co organizace zamýšlí v dlouhodobé perspektivě 

udělat pro formulování a realizaci politiky, postupů a procesů odměňování, které budou 

odporovat dosahování jejích podnikatelských cílů. 

 

 

 

                                                 
20 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. s. 283-4. 
21 ARMSTRONG, A. Řízení lidských zdrojů. s. 517-519. 
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Politika odměňování – se týká obecnějších záležitostí: 

• Úroveň odměn, přičemž se bere v úvahu „postavení na trhu“, tj. jak by se vnitřní 

mzdové sazby měly porovnávat s tržními sazbami, například pomocí úrovně 

mediánu nebo horního kvartilu. 

• Zabezpečování spravedlnosti odměňování. 

• Relativního významu připisovaného vnější konkurenceschopnosti a vnitřní 

spravedlnosti. 

• Přístup k celkové odměně. 

• Prostoru pro uplatňování zásahových odměn podle výkonu, schopnosti, přínosu 

nebo dovedností. 

• Role liniových manažerů. 

• Transparentnosti poskytování informací os trukturách odměn a o procesech 

odměňování pracovníků 

 

Úhrnná odměna – je kombinace peněžních a nepeněžních odměn nabízených 

pracovníkům. 

 

Celková odměna – hodnota všech plateb a zaměstnaneckých výhod, které pracovníci 

mohou získat. 

 

Základní peněžní odměna – základní sazba je množství peněz, které tvoří sazba za 

určitou práci nebo pracovní místo. Může se měnit podle úrovně práce nebo u 

manuálních pracovníků podle úrovně požadovaných dovedností. 

 

Hodnocení práce – je systematickým procesem definování relativní hodnoty nebo 

velikosti prací v organizaci za účelem stanovení vnitřních relací a zabezpečení základny 

pro vytváření účinné mzdové struktury, zatříďování prací do této struktury a řízení 

zmíněných relací. Neurčuje úroveň peněžní odměn přímo. Hodnocení práce může být 

analytické nebo souhrnné. 

 

Analýza tržních sazeb – je proces zjišťování mzdových sazeb pro srovnatelné práce na 

trhu práce za účelem rozhodování o úrovních peněžních odměn v organizaci. 
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Stupně a mzdové struktury – práce lze podle jejich relativního významu zařazovat do 

stupňovité struktury. Úroveň peněžních sazeb ve struktuře jsou ovlivněny tržními 

sazbami. Mzdové struktury se mohou skládat ze mzdových rozpětí přirazených 

k jednotlivým stupňům. Ta poskytuje prostor pro růst mzdy nebo platu na základě 

pracovního výkonu, schopností, přínosu nebo délky zaměstnání. 

 

Zásluhová mzda / plat – další peněžní odměny, které lze poskytovat, jsou odměny 

vztahující se k pracovnímu výkonu, schopnostem, přínosu, dovednostem nebo 

zkušenostem. Mluví se o nich jako o „zásluhové peněžní odměně“. 

 

Zaměstnanecké výhody – tvoří penze, nemocenské dávky, úhrada pojistného, služební 

auta, a řada dalších funkčních zaměstnaneckých výhod. Jedná se o takové prvky odměn, 

které jsou poskytovány navíc k různým formám vyplácených odměn. 

 

Řízení pracovního výkonu – definuje očekávání týkající se individuálního výkonu a 

přínosu, posuzuje pracovní výkon na základě těchto očekávání, poskytuje pravidelnou 

konstruktivní zpětnou vazbu a vyúsťuje do dohodnutých plánů zlepšování pracovního 

výkonu, vzdělávání a osobního rozvoje. Jsou to nástroje zabezpečování nepeněžního 

motivování a mohou být rovněž podkladem pro rozhodování o zásluhové peněžní 

odměně. 

 

Nepeněžní odměny – jsou to odměny, které neobsahují žádné přímé platby a to často 

vyplývají z práce samé, například jde o pocit úspěšnosti, autonomie, uznání, prostor pro 

využívání a rozvoj dovedností, poskytování vzdělávání, příležitosti k rozvoji kariéry a 

vysoce kvalitní vedení ze strany nadřízených. 
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2. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

2.1. Charakteristika spole čnosti 
 

Pro svoji diplomovou práci jsem si zvolila společnost Karlova pekárna s.r.o. (dále jen 

KP). Společnost KP působí na trhu již od roku 1990, kdy byla založena a postaven první 

pekařský provoz v Židlochovicích. V roce 1994 se KP rozrostla o další pekařský 

provoz, kterým byla okresní pekárnu v Tišnově, kde již výroba pekařských výrobků 

měla dlouholetou tradici. Dalšími mezníky jsou roky 2005 kdy byla založena výroba 

studené kuchyně a rok 2008 ve kterém společnost převzala cukrářskou a pekařskou 

výrobu v Břeclavi. 

 

Od počátku se společnost KP rozhodla také pro vybudování sítě vlastních prodejen. 

V prvních deseti letech šlo o několik málo prodejen v okolí, ale k dnešnímu dni má KP 

35 vlastních prodejen v rámci celé Moravy a v Praze. 

 

Jak jsem již psala KP se zabývá výrobou širokého sortimentu pekařských výrobků, 

studené kuchyně a také zákusků. V rámci produkce pekařských výrobků také vyrábí 

mražený  sortiment pro dopékání přímo na prodejnách. Tímto sortimentem denně 

zásobuje přes 300 zákazníků. Jedním z důležitých odběratelů jsou vlastní prodejny 

společnosti. 

 

V regionu jižní Moravy je KP jedním z velkých zaměstnavatelů, aktuálně společnost 

zaměstnává 426 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. V celkovém počtu jsou 

započítáni i zaměstnanci na vlastních prodejnách a tyto počty se každý rok navyšují o 

zaměstnance na nově otevřených prodejnách. 

 

Hlavním cílem této diplomové práce bude zvýšení efektivity personální práce a díky ní 

snížení fluktuace zaměstnanců. Jelikož je KP jedním z velkých zaměstnavatelů 

v regionu je důležité, aby si udržela dobré jméno také jako zaměstnavatel.  
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V roce 2010 bylo ukončeno 141 pracovních poměrů z celkového počtu 426, což činí 

33% fluktuaci. V celkových počtech jsou také započtení zaměstnanci na vlastní 35 

prodejnách společnosti KP, kde je fluktuace 21%. Výsledkem této práce bude návrh na 

snížení fluktuace na vlastních prodejnách o 6 %. 

 

2.1.1. Strategické zám ěry rozvoje spole čnosti v roce 2011 
 

Hlavní strategií společnosti pro letošní rok je zvýšení podílu na trhu získáváním nového 

odbytu a navýšení odběrů zákazníků na poli velkoodběratelů (např. Ahold, Makro, 

Kaufland a další). 

 

V oblasti prodejen je společnost opět připravena investovat a zakládat nové prodejny. 

Odhadovaný minimální počet pro letošní rok jsou 3 nové prodejny a rekonstrukce 2 

starších provozoven a také další estetické a potřebné provozní úpravy starších 

provozoven. 

 

Celková strategie se momentálně zaměřuje na překonání hospodářské krize. Společnost 

KP se snaží získat úvěry od bank na překonání krizového období a minimalizovat 

vlastní náklady (týká se i omezení investic). Jedná s dodavateli o dalším nenavyšování 

cen surovin, hlavně mouky. Dochází k přehodnocování nákladů na tisk etiket pro balené 

pečivo, dopravu zboží, mzdových nákladů a dalších. Ve společnosti KP prozatím 

nedošlo k masovému propouštění zaměstnancům z důvodu hospodářské krize a to díky 

dlouhodobé kontrole nákladů. 



38 

Obrázek 11 Organizační struktura společnosti KP 

 

 
 

2.2. Prodejny spole čnosti KP 
 

2.2.1. Geografické rozložení prodejen 
 

Brno je hlavním místem kde KP stále usiluje o otvírání nových prodejen. Momentálně 

má v Brně otevřeno 13 prodejen a během tohoto roku se plánují další. Dalšími 

soustředěnými body jsou větší města jihomoravského regionu a to Znojmo (2), Břeclav 

(2), Kyjov (1), Hodonín, Moravský Krumlov, Mikulov, Tišnov (1), Bučovice (2), Zlín 

(2), Prostějov (1). V těchto městech již společnost má svoje provozovny nebo je 

momentálně připravuje. 

 

2.2.2. Typy  prodejen 
 

Prodejny můžeme rozdělit do několika sekcí a to: 

 

1. pultové prodejny pečiva (11) 

2. pultové prodejny pečiva s kavárnou (7) 
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3. pultové prodejny pečiva s kávou (3) 

4. pultové prodejny pečiva s posezením a kávou (10) 

5. samoobsluhy (4) 

 

Pultové prodejny s pečivem kterých je nejvíce jsou standardní prodejny s další nabídkou 

výrobků studené kuchyně, zákusků a s doplňkovým sortimentem jako jsou mléčné 

výrobky, nápoje a cukrovinky.  

 

Prodejny pečiva spojené s kavárnou jsou již luxusní variantou těch předchozích a 

nenabízejí doplňky jako jsou mléčné výrobky a cukrovinky, ale jsou rozšířeny o 

nabídku čerstvě dělaných salátů a baget a širší nabídku zákusků než na menší 

prodejnách. Tyto prodejny se nachází ve většině případů ve velkých nákupních centrech 

a nabízí příjemné posezení kavárenského stylu s více než 10-ti místy k sezení. Nabídka 

kávy a kávových specialit je na těchto prodejnách široká.   

 

Prodejny nabízející pouze kávu jsou novější variantou prvního typu. A čtvrtý typ 

prodejen jsou malé prodejny jen rozšířené oproti předcházejícímu typu o malé posezení 

na maximálně čtyřech barových stoličkách s výhledem ven z prodejny. Ve všech 

prodejnách je samozřejmostí dopékání čerstvé pečiva v průběhu celého dne. 

 

Společnost KP také vlastní čtyři samoobsluhy, které jsou členy maloobchodní sítě 

Brněnka. Provozovny jsou klasické venkovské samoobsluhy s širokou nabídkou 

sortimentu, který zákazníci na dané prodejně poptávají. 

 

Během posledních dvou let se KP zaměřuje na otvírání stále nových prodejen ve stylu 

pekárny s kavárnou nebo alespoň s posezením a kávou. 
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Graf 1 Vývoj počtu prodejen v období 2003-2010 
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Vývoj počtu prodejen v období 2003-2010

 
Zdroj: Interní informace společnosti KP 

 

V období  roku 2003 až 2008 se průměrně zvedal počet o 5 nových prodejen ročně, ale 

s nástupem krize se růst mírné zpomalil. V roce 2009 a 20010 byla společnost donucena 

uzavřít 3 prodejny, ale v zápětí v tomto období otevřela další čtyři. Momentálně má 

společnost KP 35 vlastních prodejen a v letošním roce plánuje otevřít 3 nové. 

 

  

2.3. Zaměstnanci 
 

Každou prodejnu vede jeden vedoucí pracovník a odpovídá za výsledky prodejny a 

další zaměstnance na prodejně. Z 99% jsou na prodejnách zaměstnány ženy v několika 

věkových skupinách. Nejvíce spolehliví a stabilní zaměstnanci jsou ženy nad 50 let 

kterých je více než polovina. Ve většině případů již nechtějí zásadně měnit svoje 

pracovní zaměření a obor. 
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Graf 2 Počty zaměstnanců na prodejnách 
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Zdroj: Interní informace společnosti KP 

 

Množství zaměstnanců na prodejně se pohybuje od 2 do 15 na velkých prodejnách.  Na 

polovině prodejen jsou podle grafu dva až tři zaměstnanci, ty můžeme označit jako 

malé.   

 

2.3.1. Pracovní doba a nápl ň práce 
 

Provozní doba jednotlivých prodejen se liší podle různých kritérií, jejich umístění, 

zájmu zákazníků, otvírací doby nákupního centra ve kterém je umístěna a dalších. Při 

otvírání nové provozovny se určí předběžná provozní doba a po uplynutí dvou týdnů se 

případně podle zájmu zákazníků upraví. V případě nákupních center je provozní doba 

daná.  

 

Pracovní doba zaměstnanců na prodejnách je osmihodinová. Některé prodejny střídají 

dvě směny a některé i tři (ranní, odpolední a mezi-směnu). Při stanovování směn je pro 

vedoucí prodejny nejdůležitější optimální pokrytí doby kdy jsou nákupy nejsilnější, 

z důvodu rychlého a kvalitního obsloužení zákazníků, nebo nejslabší. 
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Náplň práce jednotlivých pracovníků prodejny jsou specifikovány v Manuálu prodejen 

KP, který je uveden v příloze č.1. 

 

Stručný přehled náplní práce jednotlivých zaměstnanců prodejen: 

 

Vedoucí prodejny 

- ranní evidence a kontrola sortimentu a zaměstnanců (čerstvost, dodané 

množství, příchody zaměstnanců,…..) 

- objednávky zboží na další den a dalšího potřebného sortimentu 

- dodržování HCCP 

- kontrola a případná úprava jak vzhledu tak správného chodu celé prodejny 

- zápis všech dokladů do soupisky a ostatních dokladů 

- kontrola vzhledu zaměstnanců čistoty pracovního oblečení, příp. zajištění 

nového 

- komunikace s vedením o potřebách a novém směru vývoje prodejny 

- vést zaměstnance k profesionálnímu vystupování měli by být vzorem (kvalitně 

nabízet, mít znalosti o sortimentu) 

- zodpovídat za komunikaci na prodejně, stmelovat kolektiv 

- zpracování podkladů pro účtárnu, mzdových podkladů všech zaměstnanců 

prodejny 

- dbát na ekonomiku prodejny na základě konzultace s vedením (elektřina, voda, 

spotřební materiál, telefony,…) 

 

Zástup vedoucí prodejny 

- je pravou rukou vedoucí prodejny 

- zná veškeré postupy stejně jako vedoucí 

- v nepřítomnosti vedoucí zodpovídá za chod prodejny 

 

Prodavačky 

- přijde vždy včas, je střízlivý, čistě upravený, v čistém pracovním oděvu 

- prodej čerstvého sortimentu, jeho kontrola a případné vytřídění kusů 

nevhodných k prodeji 
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- dbát na čistotu prodeje a dodržováno HCCP 

- dodržovat pokyny vedoucí a nařízení ohledně chodu prodejny 

 

2.3.2. Hodnocení a motivace zam ěstnanc ů 
 

Mzdu všech zaměstnanců prodejen ve společnosti KP tvoří pevná částka 8.000,- a 

druhou část hodnocení tvoří prémie podle pracovního výkonu a tržby v daném měsíci. 

Každá prodejna má vždy při svém založení stanoveno procento podle, kterého jsou 

spočítány prémie pro všechny zaměstnance celkem. Dále vedoucí prodejny tuto částku 

rozdělí podle výkonu jednotlivých zaměstnanců v měsíci, ale rozdělení prémií je spíše 

intuitivní.    

 

Procento prémií je pro každou prodejnu rozlišné, pohybuje se v rozmezí 1,3 až 3,5 

procenta. 

 

V některých případech tato pravidla pro mzdy neplatí u vedoucích pracovníků a občas 

také i u prodavaček. Jde o individuální domluvu s manažerem prodejen, který může 

stanovit pevnou výši mzdy bez ohledu na vytvořenou tržbu. K tomuto navýšení mzdy se 

přistupuje pouze v případech, kdy společnost nechce přijít o kvalitního zaměstnance. 

 

Na základě informací z účetního oddělení společnosti KP jsou hrubé mzdy zaměstnanců 

prodejen v rozmezí od 8.000,- do 16.000,- Kč. 

 

Hlavní motivační položkou jsou ve společnosti prémie z prodeje, ale bohužel 

v některých případech tato motivace selhává. A to z důvodu, že vedoucí prodejny 

hodnotí všechny zaměstnance stejně bez rozdílu i v případě pochybení, nebo že částka 

k rozdělení je natolik malá, že již není motivační. Pro zaměstnance by mělo být 

motivací vytvářet na prodejně větší tržbu díky které bude částka k rozdělení větší. 

 

Jedním z mála benefitů, které zaměstnanci mají je možnost nákupu sedmi druhů pečiva 

za sníženou cenu. 
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Tabulka1 Seznam zvýhodněného pečiva pro zaměstnance 
 

 Číslo v. Název gramáž cena 
111 chléb  s kmínem 1 200 14,00 Kč 
101 chléb  s kmínem židlochovický 1 000 14,00 Kč 
124 Bavorský chléb 1000 19,00 Kč 
201 rohlík hladký 43 1,00 Kč 
352 dalamánek celozrnný 65 5,00 Kč 
401 Vánočka s rozinkami, bal. 400 22,00 Kč 

  záviny (všechny druhy)   21,00 Kč 
        Zdroj: Účetní oddělení společnosti KP 

 

2.3.3. Nábor nových zam ěstnanc ů 
 

Hledání nových zaměstnanců probíhá z velké části poslední dva roky na úřadech práce 

hlavně v Brněnském regionu. Tento způsob hledání zaměstnanců má své výhody i 

nevýhody a to: 

 

- je zdarma 

- inzerát je uveřejněn do druhého dne na dobu 1 měsíce 

- inzerát vystavují na svých webových stránkách, takže mají přístup k nabídce 

také další uchazeči i mimo úřad práce 

- uchazeči kteří jsou poslání úřadem práce nejsou mnohdy dostatečně 

kvalifikovaní nebo neodpovídají uvedeným požadavkům 

- vedoucí prodejny je zahlcena množstvím telefonátu a dotazů, ale jen pouze malé 

procento přijde na osobní schůzku 

 

I přes některé nevýhody je tento způsob náboru uchazečů účinný a dlouhodobě ověřený. 

Dalším způsobem je vyvěšení informace přímo na provozovně, jelikož jsou prodejny 

situovány na frekventovaných místech stačí někdy pouze několik dní k nalezení nového 

zaměstnance. 

 

Tento systém, který je již ověřený bohužel v některých lokalitách není dostatečně 

účinný a proto společnost KP využívá také inzertní tisk. V tomto případě jde například o 

pražskou pobočku, kdy k zveřejnění nabídky pracovní pozice je využíván deník Metro. 
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Zveřejnění poptávky není sice tak rychlé jako u úřadu práce, ale během tří dnů pokud 

proběhne veškerá nutná komunikace a částka za inzerci je odeslána, je nabídka otištěna. 

Ve většině případu se nabídka v tisku objeví třikrát. Odezva je vždy masivní, ale 

povědomí o náplni práce na pozici prodavačky je mizivá a to ve výsledku odradí mnoho 

uchazečů. Dále společnost inzeruje své nabídky v deníku Infoservis ve Zlínské kraji a 

deníku Inzert Express. 

 

Inzerci na internetových portálech jako jsou Jobs.cz, Prace.cz nebo další společnost 

nevyužívá z důvodu vysokých nákladů. Pouze v případě krajního neúspěchu 

s předchozími možnostmi je volen tento způsob inzerce. 

 

Tabulka 2 Náklady na inzerci za rok 2010 
 

Druh inzerce Množství požadavků Cena 1 inzerce Celkem v Kč 

Úřad práce 22 0,- 0,- 

Inzerce na prodejně 25 0,- 0,- 

Denník Metro 4 2700,-/3 opakování 8.100,- 

Infoservis 2 670,-/3 opakování 2.010,- 

Inzert Express 2 710,-/3 opakování 2.130,- 

   12.240,- 

Zdroj: účetní oddělení KP 

 

Jak jsem již psala velkým úskalím je ve většině případů malé povědomí o pracovní 

náplni prodavače/ky. Prvním problémem je doba nástupu na ranní směnu, jelikož 

prodejny pečiva otevírají velice brzy, aby zachytili první vlnu zákazníku spěchajících 

do zaměstnání, a proto prodejní doba začíná mezi 5 a 5:30. Nástup na ranní směnu je 

proto ve 4 hodiny ráno, aby byl dostatek času vše připravit, v některých případech 

z vlastní iniciativy a motivace jdou zaměstnanci na směnu i dříve, aby stihli také určitý 

sortiment, který se dopéká připravit. 

 

Dalším mylnou představou uchazečů je také to, že stačí celý den jen stát a prodávat, ale 

neuvědomují si, že prodej pečiva je prodejem velkého množství rychlo-obrátkového 



46 

zboží, které se musí do prodejních pultů doplňovat. A posledním úskalím je někdy 

komunikativnost uchazečů, jelikož pro tuto práci je nutné příjemné vystupování a dobrá 

komunikace se zákazníkem i když je už pětistý v řadě za den. 

 

Celkově můžeme říct, že požadavky na uchazeče jsou následující: 

 

- komunikativní 

- flexibilní 

- dobrá práce s pokladnou 

- důležitá je chuť učit se (je nutné se naučit asi 200 druhů pečiva jejich cen) 

- samostatnost 

- přesnost (práce s penězi) 

- fyzická zdatnost (celá pracovní směna stání na nohou) 

 

Pohovory s uchazeči se odehrávají přímo na prodejně na, které se volné místo nachází, 

pokud se nejedná o nově vznikající prodejnu. Osobní pohovor vede s uchazečem 

vedoucí dané prodejny a na jeho základě se rozhoduje pro další zkoušku uchazeče a to 

dvě až tři hodiny v provozu prodejny. Pokud uchazeč projde i zkouškou v provozu je 

sním podepsána smlouva na pracovní úvazek na dobu 1 roku se zkušební dobou 3 

měsíce.  

 

V krizových případech, kdy je volné místo na prodejně již delší dobu je dočasně 

obsazeno jiným zaměstnancem, kterého může některá z prodejen uvolnit na nezbytnou 

dobu. Následně je přijetí nového zaměstnance maximálně zrychleno a proto se stává, že 

je přijat zaměstnanec s nedostatečnou kvalifikací či schopnostmi.  

 

2.3.4.  Zaškolení nového zam ěstnance 
 

Školení nového zaměstnance probíhá za provozu za přítomnosti vedoucí prodejny, která 

má jeho zaškolení na starost. Na základě rozhovorů s několika vedoucími prodejen 

mohu konstatovat, že v první fázi školení probíhá intenzivně přibližně jeden týden, do 



47 

jednoho měsíce zaměstnanec ovládá standardní postupy na prodejně a do tří měsíců je 

schopen sám vyřešit i některé nestandardní situace. 

 

Náklady, která jsou investovány do zaškolení nového zaměstnance můžeme stanovit 

podle pozorování tržeb na třech provozovnách v případě zaučování nového člena a 

odhadovaného čistého času, který musí vedoucí prodejny novému zaměstnanci věnovat: 

 

- pokles tržby max. 3 % za měsíc – z důvodu nedostatečné rychlosti v obsluze či 

nedostatečné nabídky sortimentu zákazníkovi (neznalosti sortimentu) 

- sedm dní proplacených přesčasů vedoucí prodejny – 3.000,- 

 

V případě prodejny, která má měsíční obrat 500.000,- jsou náklady na zaškolení nového 

zaměstnance 18.000,- Kč. Na prodejnách které společnost KP provozuje tato částka 

může činit od 8.000,- na těch nejmenších až 25.000,- na velkých prodejnách na 

zaškolení jednoho zaměstnance, který s takovýmto provozem nemá zkušenosti. 

V případech kdy již nový zaměstnanec pracoval v podobném provozu můžeme náklady 

zmenšit na polovinu. 

 

2.4. Konkurence 
 

Mezi konkurenci v oblasti personální můžeme zařadit prakticky veškeré prodejny 

potravin. Společnost KP má velkou část prodejen ve městě Brně, kde je jeho hlavním 

konkurentem společnost Crocus, mezi další patří Makovec, Paneria nebo Bítešská 

pekárna. 

 

Společnost KP nabízí zaměstnancům: 

- základní mzdu 8.000,- hrubého  

- prémie z prodeje celkem přibližně 10.000,-  

- stabilní zázemí silné společnosti,  

- nákup pečiva za zvýhodněnou cenu, proplácení přesčasů 

- možnost kariérního růstu 
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Celková výše prémií z prodeje je na každé prodejně odlišná. Na malých prodejnách 

s tržbami do 200.000,- dosahuje mzda zhruba 10.000,-. Větší provozovny s vyššími 

tržbami mohou nabídnout až 13.000,-. 

Tabulka 3 Konkurenční platové nabídky 
 

Název společností Plat Benefity 

Crocus 8.000,- Prémie z prodeje, stravenky 

Makovec 10 – 12.000,- Stravenky 

Paneria 10.000,- Stravenky 

Bítešská pekárna 8.000,- --- 

Zdroj: Konkurenční společnosti a informace bývalých zaměstnanců 

 

Podle získaných informací nabízí nejvyšší základní plat společnost Makovec, ale 

nenabízí již prémie z prodeje. Při porovnání zkoumaných společností vychází 

společnost KP jako průměrný zaměstnavatel.  

 

V konkurenci se společnostmi jako je Penny, Lidl, Ahold, Tesco a další není možné 

v oblasti benefitů soupeřit. 

 

2.5. Fluktuace zam ěstnanc ů a její důvody 
 

Jak jsem již uváděla na začátku svojí práce je za loňský rok míra fluktuace na vlastní 

prodejnách 21%. Ze 134 zaměstnanců v loňském roce rozvázalo pracovní poměr se 

společností KP 28 z nich. 

 

Jelikož není možné zpětně provést pohovory s jednotlivými zaměstnanci, kteří 

v loňském roce odešli, stanovila jsem důvody odchodu z účetních záznamů a 

z podrobného rozhovoru s manažerkami jednotlivých prodejen. 
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Tabulka 4 Důvody fluktuace I. 
Způsoby rozvázání pracovního poměru 

Ve zkušební 

době ze strany 

zaměstnavatele 

Vypršení 

pracovní 

smlouvy 

Dohodou ze 

strany 

zaměstnance 

Dohodou ze 

strany 

zaměstnavatele 

Odchod do 

důchodu 

3 5 7 11 2 

Zdroj: Účetní oddělení společnosti KP 

 

Tabulka 5 Důvody fluktuace II. 
Důvody rozvazování pracovních poměrů 

Špatné 

pracovní 

výsledky 

Inventurní 

manko 

Změna 

zaměstnavatele 

Zrušení 

provozovny 
Jiné důvody* 

9 4 10 1 4 

*zdravotní důvody, odchod do starobního důchodu                                       Zdroj: Rozhovor s manažerkou 

společnosti KP 

 

Z uvedených dat vyplývá, že k rozvázání pracovního poměru ve většině případů dochází 

ze strany zaměstnavatele a to z důvodu špatných pracovních výsledků. Tyto výsledky 

nám udávají několik možnost proč tomu tak je: 

 

- pochybení při náboru nových zaměstnanců 

- špatné zaškolení zaměstnanců a tím vyvolaná zbytečná pochybení 

 

Druhou nejčetnější variantou je dohoda navrhnutá ze strany zaměstnance z důvodu 

změny zaměstnavatele. Bližší důvody byly: 

 

- zlepšení platových podmínek 

- lepší pracovní podmínky 

- kariérní postup 
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2.6. SWOT analýza 
 

Silné stránky 

 

Jméno společnosti 

Mezi silné stránky můžeme zařadit její jméno, společnost je již na trhu 20 let a svým 

dlouhodobým působením v jihomoravském kraji si vytvořila dobrou pověst stabilní a 

rozvíjející se společnosti. 

 

Nová pracovní místa 

Jak jsem se již zmiňovala společnost neustále rozšiřuje svoji síť prodejen a s tím také 

roste poptávka po nových kvalifikovaných zaměstnancích. Ročně společnost vytvoří 

přibližně 10-20 nových pracovních míst i včetně pracovních pozic ve výrobě. 

 

Dlouhodobý zaměstnavatel 

Přibližně třetina zaměstnanců je zaměstnána na prodejnách po dobu delší než 3 roky, 

v některých případech spolehlivých a výkonný vedoucí pracovníků se jedná i o více než 

8 let. Mezi nejstabilnější a nejspolehlivější pracovníky patří ženy nad 50 let, se kterými 

se ukončuje pracovní poměr až v případě odchodu do důchodu nebo ze zdravotních 

důvod, ale i mezi nimi jsou výjimky. 

 

Jeden z velkých zaměstnavatelů v kraji 

V jihomoravském regionu je KP jedním z velkých zaměstnavatelů, kteří patří mezi 

stabilní společnosti. 

 

 

Slabé stránky 

 

Nesystematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Společnost nemá ucelený školící koncept pro další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. 

Pouze školení bezpečnosti práce a požární ochrany probíhá podle stanovených předpisů. 

V případě, že je možné zúčastnit se školení, které je zaměřeno na prodej či vedení 
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prodejny, jedná se o školení, které nepořádá přímo společnost KP, ale přidružení se ke 

školení ve většině případů maloobchodní sítě Brněnka, spol. s r.o.. Tyto školení nejsou 

vždy zaměřeny úplně na potřebná témata, jelikož je pořadatel zaměřuje na 

samoobsluhy. 

 

Nedostatečně propracované hodnocení a motivace zaměstnanců 

Systém hodnocení jde dlouhodobě nastaven na základní mzdu 8.000,- a prémie 

z prodeje, které jsou přidělený podle procenta jednou částkou, a dále je rozděluje 

vedoucí prodejny podle vlastního uvážení. Procenta jsou nastavena podle velikosti 

prodejny a výše tržby (u nové prodejny podle odhadovaných tržeb). 

 

Během posledních pěti let mohu konstatovat, že platy zaměstnanců průběžně klesají 

z následujících důvodů: 

 

- díky hospodářské krizi dlouhodobě klesají tržby a tím i prémie z prodeje 

- změna v systému hodnocení zaměstnanců z důvodu hospodářské  krize v roce 

2009 - původně do hodnocení zaměstnanců byla zahrnuta další položka a to 

osobní ohodnocení 500,- prodavačka, 1000,- zástup vedoucí a 1500,- vedoucí 

prodejny, o které bylo zrušeno a nahrazeno pouze z části o něco málo 

navýšeným procentem na prémiích z prodeje 

- snižování pracovních úvazků na prodejnách – společnost již poslední dva roky 

uzavírá smlouvy na dobu určitou a to 1 rok a z důvodu snižování nákladů na 

prodejnách nabízí stávajícím zaměstnancům, jejichž smlouva již končí, že se 

dohodnou na snížení úvazku. Jedná se o prodejny, kde z důvodu snížení tržeb již 

není potřeba tolik zaměstnanců. 

  

Jediným benefitem, který můžeme do této skupiny zařadit je snížená cena na 7 druhů 

pečiva, které si mohou zakoupit každý den na svém pracovišti. 
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Příležitosti 

 

Stabilní  kvalita nabízeného sortimentu 

Společnost KP má širokou nabídku svých výrobků, ale kvalita není úplně stabilní. 

Určitou část vinny na nestabilní kvalitě má také ruční výroba. Proto je zapotřebí 

přistupovat k této příležitosti odpovědněji a výsledkem budou spokojenější zákazníci a 

vyšší tržby. 

 

Ruční výroba 

Ve většině velkých pekařských provozů je již výroba automatizovaná a výrobky mají 

stejný vzhledu a stabilní kvalitu a proto je zapotřebí se odlišit a zviditelnit tuto 

informaci. V této době je zákazník ochoten zaplatit více za BIO produkty a rukodělné 

výrobky. 

 

Inovace nabízeného sortimentu 

Nejprodávanější výrobky, které společnost KP nabízí mají již velmi dlouho stejný 

vzhled a dlouhodobě jejich prodej klesá. Ke změně vzhledu v některých případech 

postačí jen malá úprava a zákazník nabývá dojmu, že kupuje nový výrobek. Základním 

vodítkem při výběru vzhledu výrobku je jeho zajímavý tvar a neobvyklý vzhled, 

výrobek musí upoutat pozornost. 

 

Školení zaměstnanců 

Zákazníci v dnešní době u malých specializovaných prodejen hledají to co 

v anonymním prostředí supermarketu nikdy nedostanou a to příjemný přístup prodavače 

a radu s výběrem z široké nabídky. Školení by mělo být zaměřeno hlavně na perfektní 

znalost sortimentu, dále na nabídku a příjemné vystupování. Školením by měli projít 

všichni zaměstnanci a následně jednou ročně nový zaměstnanci a ti u kterých jejich 

kontrolní referent zjistit nedostatky.  
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Hrozby 

 

Neúroda 

Špatné výsledky hospodaření zemědělců a neúroda obilnin je jednou z velkých hrozeb 

malých a středně velkých pekařů. I když společnost KP nespadá do těchto kriterií 

velikosti je tímto také existenčně ohrožena.  

 

Velké pekařské společnosti vlastní mlýny, pole a mají vlastní výrobu mouky, a proto si 

mohou dovolit déle na trhu nabízet výrobky za levnější cenu než budou nuceni zdražit, 

ale ostatní pekaři kteří tyto výhody nemají musejí mouku nakupovat draze a nemohou si 

dovolit držet ztrátu na výrobcích dlouho. Tato ztráta může u větších společností 

dosahovat až sto tisíc týdně. Tyto společnosti musejí reagovat pružně a začít okamžitě 

hledat jak úspory tak také možnosti zdražení výrobků. 

 

Zvýšení DPH   

Největší hrozbou letošního roku je zvýšení DPH z 10% na 20%. Na konci loňského 

roku díky neúrodě stoupla cena mouky, takže společnost byla nucena na přelomu roku 

ceny zvednout. Prozatím se v tržbách prodejen neprojevil výrazný schodek, který by byl 

reakcí na zdražení, ale samotná výroba pečiva v množství mírně poklesla. A další 

zdražení díky zvýšení DPH nepřinese žádná pozitiva, ale stejně snížení vyrobeného 

množství. 

 

SWOT analýzy společnosti KP 

 

Siné stránky Slabé stránky 

- jméno společnosti 

- nová pracovní místa 

- dlouhodobý zaměstnavatel 

- jeden z velkých zaměstnavatelů 

v kraji 

 

- nesystematické vzdělávání 

zaměstnanců 

- nedostatečně propracované 

hodnocení a motivace zaměstnanců 
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Příležitosti Hrozby 

 

- stabilní kvalita nabízeného sortimentu  

- marketingová podpora ruční výroby 

- inovace sortimentu 

- školení zaměstnanců 

- podpora studia při zaměstnání 

 

- neúroda 

- zvýšení DPH 

- strach o vlastní pracovní místo a 

negativní atmosféra v důsledku 

hospodářské krize 

 

Ze SWOT analýzy vyplývá, že by se společnost KP měla zaměřit na: 

 

- zlepšení kvality výrobků a průběžnou inovaci vzhledu a obnovu stávajícího 

sortimentu 

- školení zaměstnanců a zlepšení atmosféry, která vzniká v důsledku hospodářské 

krize. Pravidelná školení a kontrola výsledků školení v praxi zajistí lepší přístup 

k zákazníkům a následně také nárůst tržeb. 

- zvýšení mezd není momentální ve společnosti KP reálné, ale jako motivaci 

můžeme využít stávající prémie z prodeje a zlepšení práce při jejich rozdělování. 

Dále by bylo možné rozšířit zlevněnou nabídku pečiva pro zaměstnance a učinit 

ji atraktivnější. Další motivační položkou může být například vyhlašování 

zaměstnance měsíce na větších prodejnách a jeho ohodnocení například 

poukazem na relaxaci. 

 

2.7. Sociologický pr ůzkum 
 

Podrobné důvody odchodu zaměstnanců za období minulé roku již není možné zpětně 

zjistit, a proto jsem se rozhodla na skupině stávajících zaměstnanců působících na 

prodejnách společnosti KP provést sociologický průzkum zaměřený na jejich aktuální 

spokojenost s ohodnocením, komunikací s vedením, s pracovní pozicí a další. 
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2.7.1. Definice souboru respondent ů 
 

Průzkum se týkal následujícího vzorku zaměstnanců společnosti KP. Z technických 

důvodu jsem se rozhodla k výběru zaměstnanců s přístupem k internetu, což usnadní 

celkový průzkum dotazníkem. V tomto případě je to více jak 75%. Očekáváme, že ne 

všichni oslovení zaměstnanci budou spolupracovat, ale našim cílem bylo dosáhnout 

alespoň 50% účasti z vybraných respondentů, tedy cca 70 zaměstnanců což lze 

považovat za dostačující vzorek. 

 

Dotazníkového průzkumu se účastnili zaměstnanci na těchto pozicích: 

- vedoucí prodejen 

- zástupci vedoucích 

- prodavačky 

- pomocný personál 

 

Vyloučeni jsou referentky filiálek a manažer filiálek. 

 

Řízených rozhovorů se účastnili následující zaměstnanci: 

 

- referentky filiálek 

- manažer filiálek 

 

2.7.2.  Metoda sociologického pr ůzkumu 
 

Rozhodla jsem s z praktických a časových důvodů pro výzkum pomocí dotazníku. 

Dotazník obsahoval 28 otázek a byl rozdělený na dva logické celky, kdy v jednom jsem 

se snažila zjistit jejich názory na současný stav v oblastech pracovního prostředí, vedení 

prodejny, motivace, komunikace a jejich celkové spokojenosti s prací. 

 

V druhá část dotazníku byla informační a měla za cíl zjistit, jaké změny by zaměstnanci 

chtěli pro zlepšení stávajících podmínek.  
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Dotazník se skládal, jak z otázek uzavřených kdy dáváme respondentovi na výběr 

z několika variant, tak z otázek otevřených. 

 

Pro tento druh průzkumu jsem se rozhodla na základě následujících faktů: 

 

- nízké náklady spojené s dotazníkem 

- časová úspornost 

- anonymita 

- snadné opakovatelnost 

- malá náročnost na přípravu aktérů 

 

Nízké náklady 

Pro dotazníkový průzkum je možné použít internetové stránky zaměřené na tvorbu 

dotazníků a provádění dotazníkových průzkumů, např. www.vyplnto.cz, 

www.oursurvey.biz, www.i-dotaznik.cz a další. Vytvoření a provedení dotazníkových 

průzkumů jsou poskytovány zdarma. 

 

Časová úspornost 

Na rozdíl od řízeného rozhovoru je potřeba na dotazník o 28 otázkách, cca 15 minut. 

Protože většina respondentů byla v danou chvíli pracovně vytížena bylo nutné zvolit co 

nejméně náročnou metodu. 

 

Anonymita 

Protože vzorek respondentů je sestaven z mích podřízených, obávala jsem se že 

v případě jiné formy budou data zkreslená. Anonymita pomůže odstranit strach 

v případě negativních odpovědí. 

 

Snadné opakování 

Je velmi jednoduché zopakovat podobný průzkum na jiné skupině respondentů. 
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Malá náročnost na přípravu aktérů 

V případě dotazníku se aktéři průzkumu nemusí předem připravovat a průzkum je 

prováděn v prostředí které si sami zvolili. Tedy odpadá nutnost, např. chystání místností 

pro rozhovor, není nutné číst návod jakým způsobem má aktér postupovat. 

 

Tato technika sociologické průzkumu má i svoje nevýhody. Jednou z nevýhod je 

nemožnost ověřit kdo opravdu vyplnil dotazník, zda to byl člen z vybrané skupiny 

respondentů nebo někdo jiný. Další negativní vlastností tohoto průzkumu je, že se lidé 

vědomě i nevědomě snaží vytvářet o sobě představu, která může být rozdílná od 

současnosti, tedy dotazník nemusí být vyplněn podle pravdy.  

 

V dotazníku se nacházejí otázky uzavřené tak otázky otevřené. Většina otázek je typu 

uzavřených s možností jediné správné odpovědi, kterou respondent vybírá z předem 

definované škály možných odpovědí. Otevřené otázky slouží k získání podrobnější 

informací a názorů respondentů. 

 

2.8. Zjišt ěná fakta 
 

Pro potřeby této analýzy jsem dělila data podle následujících kritérií: 

 

1. pozice respondenta 

1. skupina management (vedoucí a zástup) 

2. zaměstnanci (prodavačky a ostatní personál) 

 

2. oblasti 

1. pracovního prostředí  

2. management  

3. motivace 

4. celkové spokojenosti s prací 

 

Zajímali mne výsledky v jednotlivých oblastech podle pozice respondenta.  
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2.8.1. Skupina management 

 

2.8.1.1. Pracovní prost ředí 
 

V této oblasti jsem se snažila zjistit jaké jsou pracovní podmínky na prodejnách a jaké 

jsou vztahy mezi zaměstnanci a jestli a jak se podílejí na celkové atmosféře. 

 

Většina respondentů hodnotila své pracovní prostředí jako vyhovující s výhradami. 

Většina uvedených problémů je velmi konkrétního rázu týkajících se specificky 

jednotlivých prodejen.  Především se jedná  o chybějící či nedostatečné klimatizační 

jednotky či velikost a vybavení zázemí.  

 

Takto velká odezva na chybějící klimatizace byla očekávána a je pravděpodobné, že se 

tento problém částečně podílí na zvyšování fluktuace. Domnívám se, že i přesto že pro 

většinu zaměstnanců to není zásadní problém tak pro některé jedince je toto pracovní 

prostředí ze zdravotních důvodů nevyhovující (v letních měsících neúnosné vedro a 

v zimě velmi nízká teplota na prodejně).  

 

Vztahy na pracovišti většina zaměstnanců hodnotila skupinu otázek vztahujících se 

k tomuto tématu pozitivně, tedy považuje celkově vztahy na pracovišti za dobré a 

převažuje pozitivní názor na práci jejich kolegů. Podrobné odpovědi získáte 

z následujícího grafu. 
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Graf 3  Hodnocení pracovní atmosféry 

 

 

Šedesát procent vedoucích prodejen se vyjádřilo, že se ve své praxi setkává s konflikty 

na pracovišti. Domnívám se, že i přesto že toto číslo zní hrozivě, občasným konfliktům 

na pracoviště se při běžném pracovním soužití nelze vyhnout. Každopádně časté 

konflikty na pracovišti mohou způsobit motivační problémy a nelze je tedy banalizovat. 

Společnost by měla pozorněji naslouchat kde se tyto potíže vyskytují a zakročit, je 

možné že v celém kolektivu způsobuje konflikty pouze jedna osoba. 

Graf 4 Dochází mezi zaměstnanci na vašem pracovišti ke konfliktům ? 
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2.8.1.2. Management 
 

V této oblasti byly ohlasy vedoucích prodejen velmi pozitivní a celkově se shodli, že 

komunikace s vyšším managementem, včetně komunikace firemních cílů, tedy 

s vedením filiálek je dobrá a jejich mínění o kvalitách managementu je poměrně 

vysoké, což je možné vidět z následující tabulky. 

 

Tabulka 6Hodnocení managementu vedoucími prodejen (známkování jako ve 
škole) 
 Průměr 

Odborné znalosti 1,906 

Lidský přístup 1,938 

Předávání informací 2,156 

Umění ohodnotit spravedlivě mou práci 2,219 

Umění udržet dobrý kolektiv 2,188 

Zdroj: Vyhodnocení dotazníků 

 

2.8.1.3. Motivace  
 

V této oblasti jsem se snažila zjistit zda se respondenti cítí dostatečně motivování nejen 

v oblasti finanční.  

 

V oblasti kariérního růstu se většina vedoucích domnívá, že existuje možnost postupu. 

Je to pravděpodobně dáno tím, že při množství otevírání nových poboček mohou být 

umístěni na lepší prodejnu s větším množstvím zaměstnanců, odpovědností, s lepším 

finančním ohodnocením. Pozitivní je, že jenom nepatrné množství respondentů před 

sebou nevidí žádnou možnost růstu což může být způsobeno geografickým umístěním 

jejich provozovny. 
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Graf 5 Možnosti kariérního růstu 

 

 

V oblasti finančního ohodnocení je situace úplně jiná většina respondentů se domnívá, 

že není za svou práci dostatečně ohodnocena a že systém hodnocení není spravedlivý.  

Jak ukazuje následující graf více než 80% je se svou platovou situací nespokojeno a 

téměř 30% z toho je velmi nespokojeno. S tímto souvisí i vysoká nespokojenost 

v oblasti systému rozdělování prémií, které tvoří poměrně velkou část mzdy. Tento 

problém nebude mít jednoduché řešení protože není možné zvýšit plošně mzdy všem 

zaměstnancům, ale lepší koncepce odměňování a hodnocení pracovníků by umožnila 

lépe hodnotit lepší pracovníky kteří společnosti přinášejí větší profit. 

Graf 6 Spokojenost s odměňováním 
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Součástí této oblasti byla i informační otázka „jaký z benefitů by zaměstnanci uvítali 

nejvíce“ zde jednoznačně vítězí stravenky a jako další příspěvek na penzijní připojištění 

a to pravděpodobně z důvodu pokročilejšího věku této skupiny zaměstnanců. Pokusím 

se tuto informaci využít v návrhu, řešení. 

 

2.8.1.4 Celková spokojenost s prací  
 

V této části zjišťujeme jaký mají zaměstnanci pocit ze svojí práce a zda přemýšlí o 

opuštění společnosti. Většina vedoucích se shoduje, že i přes své výhrady je celkově na 

své pozici spokojena. Tento fakt je potvrzen i tím, že více jak 70% z nich by doporučilo 

práci v této společnosti svým přátelům a že svého rozhodnutí o vstupu do této 

společnosti nelituje. Tuto skutečnost ukazuje následující graf. 

Graf 7 Spokojenost s prací I. 

 

 

Většina vedoucích prodejen očekává, že v této pozici setrvá i v následujících letech, ale 

tento graf mimo jiné ukazuje, že 4 vedoucí prodejen hodlají v dohledné době hledat 

jinou práci. A osm z nich očekává, že práci změní v průběhu následujících let. Podle 

tohoto grafu bychom v oblasti vedoucích neměli mít v krátkodobém horizontu fluktuaci 

nad námi požadovaným výsledkem. 
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Graf 8 Spokojenost s prací II. 

 

 

 

2.8.2 Skupina zam ěstnanci 
 

2.8.2.1 Pracovní prost ředí 
 

Více jak 50% respondentů hodnotí své pracovní prostředí jako vyhovují a další 40% 

jako částečně vyhovující s výhradami. Stejně jako v hodnocení vedoucími prodejen se 

opět setkávám se stejnými výhradami jako jsou: 

 

- nepřítomnost klimatizace nebo její špatná funkce (v létě nesnesitelné horko/v 

zimě chlad) 

- na některých prodejnách již zastaralé a nevyhovující vybavení (prodejní pulty, 

pece, chladící a mrazící technika) 

- malé prostory v zázemí pro manipulaci se zbožím  

 

Oproti vedoucím prodejen je tato skupina respondentů optimističtější a volí častěji 

termín vyhovující na místo částečně vyhovující, ale přesto doplňující informace 

poukazují na stejné výhrady. 
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I u hodnocení celkové atmosféry je tato skupina opět mnohem pozitivnější a z více jak 

50% ji označuje jako velmi dobrou až vynikající. 

 

V hodnocení svých spolupracovníků je tato skupina pozitivní, kdy například uvedli že 

jejich kolegové nepracují jak by očekávali a téměř polovina respondentů uvádí, že na 

jejich pracovišti se nesetkávají s významnějšími neshodami.  

 

Graf 9 Atmosféra na pracovišti 

  

2.8.2.2 Management prodejny  
 

Výsledky v této oblasti se shodují s mými zkušenostmi, že vedoucí prodejen které byly 

svými podřízenými zde hodnoceny mají vysoké profesní kvality a respekt svých kolegů. 

Tabulka 7 Hodnocení vedoucích prodejen jejich podřízenými (známkování jako ve 
škole) 
 Průměr 

Odborné znalosti 1,529 

Lidský přístup 1,559 

Předávání informací 1,647 

Umění ohodnotit spravedlivě mou práci 1.941 

Umění udržet dobrý kolektiv 1,618 
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Hodnocení komunikace mezi vedením prodejny a prodavačkami je excelentní, kdy 

pouze jenom jeden zaměstnanec hodnotí komunikaci jako nedostatečnou. 

 
2.8.2.3 Motivace 
 
Většina respondentů této skupiny nevidí před sebou možnost dalšího kariérního růstu, 

přitom jejich možnosti jsou větší než u vedoucích, ale zdá se, že tomu nevěří nebo si 

tuto skutečnost neuvědomují. Pouze čtvrtina si je vědoma potencionální možnosti 

kariérního růstu, což je určitě nedostatečné číslo a mohlo by jít napravit lepší osvětou na 

prodejnách.  

 

Graf 10 Kariéra 

 

 

V názoru na své ohodnocení se obě skupiny shodují a 75% z nich není spokojeno s výší 

svojí mzdy v porovnání práce kterou za ni odvádí. O málo lepší situace je v případě 

spokojenosti s pravidly odměňování, ale i zde je více jak 60% nespokojeno. Tento 

systém má určitě prostor pro zlepšení. 
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Graf 11 Platové ohodnocení 

 

 

Stejně jako u vedoucích prodejen i zde si respondenti zvolili z velké většiny stravenky. 

Dalším zvoleným benefitem je opět příspěvek na penzijní připojištění. 

 

2.8.2.4 Celková spokojenost s prací 
 

V této oblasti se dostáváme k rozporuplným výsledkům. Zatímco na otázku „zda jsou 

celkově spokojeni se svým zaměstnáním“ více jak 75% respondentů vyjádřilo 

spokojenost z čehož by se dal vyvodit pozitivní výsledek. Tyto výsledky jsou v přímém 

rozporu s odpověďmi na další kontrolní otázky. Téměř 50% by nedoporučilo svým 

přátelům práci pro společnost KP a což je více alarmující tak 50% z nich by zvažovalo 

zda do této společnosti opět nastoupí.  

 

Pokud k těmto informacím přidáme fakt, že pouze 40% respondentů vyjádřilo úmysl 

setrvat dlouhodobě v této společnosti, zdá se že na rozdíl od vedoucích je skupina 

nespokojených zaměstnanců větší a svou nespokojenost hodlá brzy řešit odchodem. 

Domnívám se, že tyto výsledky přímo souvisí s tím že podle nich jim společnost nemá 

co nabídnout v jejich kariérním postupu a proto se v této oblasti soustředím na tento 

problém. 
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Graf 12 Spokojenost s prací 

 

 

2.9. Celkové zhodnocení 
 

Ze čtyř oblastí se ukázaly být problematické pouze dvě a to pracovní prostředí kde se i 

přes obecnou spokojenost obou skupin setkáváme s mnoha výhradami ke konkrétním 

problémům na daných prodejnách a s obecným problémem nedostatečné nebo chybějící 

klimatizace. Tento problém bude poměrně složité vyřešit díky vysokým nákladům na 

pořízení a instalaci těchto zařízení, ale protože zvyšují komfort pro zákazníky je možné, 

že vedení společnosti bude možné o nutnosti jejich instalace přesvědčit. 

 

Další problematickou oblastí je oblast motivace kde hlavním problémem podle 

respondentů je nedostatečné ohodnocení jejich práce a špatný systém rozdělování 

odměn. Zde bude zapotřebí vypracovat plán na transparentní systém odměn, který může 

částečně zlepšit i názor na ohodnocení zaměstnanců. Domnívám se, že není možné 

navrhovat zvýšení mezd a to z několika důvodů: 

 

1. v současné ekonomické situaci je to neprůchodné 

2. i v případě zvýšení se nedomnívám, že by se procento nespokojených 

zaměstnanců nezměnilo. Finanční motivace působí pouze krátkodobě a 

z dlouhodobého hlediska je nepraktická.  
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Jako velký problém vidím nedostatečnou motivaci nevedoucího personálu ke 

kariérnímu postupu. Je pravděpodobné, že pocit nemožnosti docílit lepší pozice je 

jedním z největších důvodů proč schopní lidé odcházejí. Společnosti to ukazuje, že její 

systém vyhledávání a využívání schopných lidí z vlastních zdrojů je nedostatečný. 

Pokusím se navrhnout obecný systém hodnocení pracovníků, který pomůže 

zaměstnancům definovat si cíle pro zlepšení a společnosti k vyhledávání talentů. 
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

Vyhodnocení výsledků dotazníkového průzkumu nedopadlo natolik špatně jak jsem 

očekávala dle různých osobních rozhovorů s jednotlivými zaměstnanci, ale výsledky 

nejsou ani pozitivní. Jak jsem již psala mezi důležité oblasti k řešení, které vyplynuly 

z dotazníkového průzkumu, patří: 

 

1. Pracovní prostředí  

2. Hodnocení pracovníků 

3. Motivace 

4. Kariérní růst 

 

Pro všechny tyto oblasti jsem navrhla postupné změny, který by měli vést ke snížení 

fluktuace zaměstnanců na prodejnách. 

 

3.1. Pracovní prost ředí 
 

Nové prodejny, které společnost otvírá klade důraz na příjemné nákupní prostředí pro 

zákazníky a praktické vybavení pro lepší práci zaměstnanců. Prodejny, které jsou 

otevřeny již několik let jsou v případě technických potíží jen udržovány v původním 

stavu. Rekonstrukce starých prodejen probíhají jen velmi pozvolna a proto se 

v průzkumu objevilo hodně nespokojených zaměstnanců s technickým stavem nebo 

vybavením prodejny. 

 

Zaměstnanci si podle průzkumu nejvíce stěžují na velké horko v letních měsících a nebo 

na nedostatečné teplo v zimě. Chybějící klimatizace na prodejně působí zaměstnancům 

zdravotní obtíže při těchto velkých výkyvech teplot, dále dochází k rychlejšímu 

znehodnocení nabízených potravin na prodejně (čokoládové výrobky se rozpouštějí, 

balené pečivo podléhá rychleji zkáze, čerstvé pečivo rychleji tvrdne…) a také větší 

spotřebě energie u spotřebičů jako jsou lednice a mrazící boxy. 
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Prodejen, které potřebují akutní rekonstrukci je sedm. Doba mezi plánováním a 

samotnou renovací se pohybuje podle náročnosti v rozmezí od 3 měsíců na malých 

prodejnách až po rok a více.  

 

Nyní vyčíslím přibližnou částku tržby o kterou společnost přichází při odsouvání 

rekonstrukce a další náklady.  

 

Tabulka 8  Zvýšené náklady z tepla za období červen - září 

Velikost prodejny 

podle tržeb 

Ztráta na 

zboží 

Odhadovaná 

minimální ztráta na 

tržbě 

Zvýšené 

náklady na 

energie* 

Celkem 

Malá do 350.000,- 1.500,- 15.000,- 1.000,- 17.500,- 

Střední do 850.000,- 4.000,- 25.000,- 2.000,- 31.000,- 

Velká nad 850.000,- 7.000,- 35.000,- 4.000,- 46.000,- 

*podle odhadů společnosti zpravující chladící techniku společnosti KP je navýšení o 25% 

 

Tabulka 9 Ztráta z tepla v období červen-září 
Velikost prodejny 

podle tržeb 

Počet 

prodejen 
Ztráta celkem 

Malá do 350.000,- 8 140.000,- 

Střední do 850.000,- 5 155.000,- 

Velká nad 850.000,- 4 184.000,- 

Celkem 479.000,- 

 

 

Množství prodejen, které mají dlouhodobě potíže s vysokou teplotou je dvacet a jejich 

zátrata v období června až září je necelých 500.000,- Kč.  Některé z prodejen jsou již 

zařazeny do plánu renovací pro letošní rok, ale nepočítá se při těchto úpravách 

s klimatizační jednotkou. 

 

Náklady na pořízení klimatizačních jednotek do jednotlivých prodejen dle předběžných 

kalkulací společnosti K+R jsou následující: 
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- malé prodejny do 40 m2 …………………od 25.000,- 

- střední prodejny od 40 – 80 m2 …………od 40.000,-    

- velké prodejny nad 80 m2 ………………od 120.000,- 

 

Pro kalkulaci ceny klimatizace je důležitá plocha prodejny a proto jsem přerozdělila 

prodejny podle podlahové plochy a náklady na zbudování klimatizací na prodejnách by 

byly následující: 

Tabulka 10 Náklady na pořízení, energii a údržbu za období červen - září 

Název prodejny 

Prodejní 

podlahová 

plocha 

v m2 

Plocha 

v m3 
Typ klimatizace 

Náklady na 

pořízení bez 

DPH 

Náklady 

na energii 

Náklady 

na 

servis 

Celkem v 

Kč 

Cejl 25 63 LG S12AHP 22.000,- 10.000,- 1.000,- 31.000,- 

Lomnice 30 80 LG S12AHP 22.000,- 10.000,- 1.000,- 31.000,- 

Svážná 34 85 LG S12AHP 22.000,- 10.000,- 1.000,- 31.000,- 

KFL Kamenice 30 90 LG S18AHP 32.000,- 15.000,- 1.000,- 48.000,- 

Lidická 40 100 LG S18AHP 32.000,- 15.000,- 1.000,- 48.000,- 

Židlochovice 40 100 LG S18AHP 32.000,- 15.000,- 1.000,- 48.000,- 

Bř. Lidická 40 100 LG S18AHP 32.000,- 15.000,- 1.000,- 48.000,- 

Komárov II. 40 100 LG S18AHP 32.000,- 15.000,- 1.000,- 48.000,- 

Floretka 45 120 LG S18AHP 32.000,- 15.000,- 1.000,- 48.000,- 

Slavkov 50 125 LG S18AHP 32.000,- 15.000,- 1.000,- 48.000,- 

Kotlářská 50 125 LG S18AHP 32.000,- 15.000,- 1.000,- 48.000,- 

Penny Tišnov 45 135 LG S18AHP 32.000,- 15.000,- 1.000,- 48.000,- 

Vltavská 60 150 LG S24AHP 37.000,- 17.000,- 1.000,- 55.000,- 

Bučovice nám. 80 240 LG UT18H 2x + 

UU42W 

120.000,- 50.000,- 1.000,- 171.000,- 

Rajhradice 180 540 LG UT36H 2x + 

UU43W 

150.000,- 70.000,- 1.000,- 221.000,- 

Žižkov 150 450 LG UT30 2x + 

UU42W 

120.000,- 50.000,- 1.000,- 171.000,- 

Měnín 180 540 LG UT36H 2x + 

UU43W 

150.000,- 70.000,- 1.000,- 221.000,- 

Celkem 931.000,- 422.000,- 17.000,- 1.370.000,- 

 

Náklady na pořízení klimatizace značky LG byly kalkulovány podle nabídky 

společnosti K+R která se zabývá instalací a servisem klimatizačních jednotek a chladící 
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techniky. Dále byly náklady na energii počítány podle teplotních zápisů z daných 

prodejen z loňského roku kdy teploty přesahovaly přes 30 C. Množství dnů kdy teplota 

přesahovala danou hranici bylo průměrně za období červen až září 50 a s odhadem 10 

hodin klimatizování prodejny denně byla počítána spotřeba elektrické energie za 4,51 

Kč/kWh (průměrná cena el. energie pro rok 2011). 

 

Červeně označené prodejny by jsem doporučovala jako první pro instalaci klimatizací 

jelikož obratově patří do středně velkých až velkých prodejen a návratnost klimatizace 

dle vyčíslených nákladů vzniklých teplem a nákladů na pořízení bude: 

 

Tabulka 11 Návratnost investice 
Instalace Prodejna Ztráta z tepla Náklady na 

pořízení + 

energie 

Zisk/ztráta prodejen za 

loňský rok v období 

červen- září 

Návratnost 

2011 Slavkov 46.000,- 48.000,- 297.000,- 1 rok 

2011 Penny Tišnov 31.000,- 48.000,- 142.000,- 1 rok 

2012 Lidická 31.000,- 48.000,- 40.000,- 1,5 rok 

2012 Vltavská 31.000,- 55.000,- 45.000,- 1,5 roku 

2012 KFL Kamenice 31.000,- 48.000,- 126.000,- 1 rok 

2013 Floretka 17.500,- 48.000,- -20.000,- Nenávratná 

2013 Komárov II. 17.500,- 48.000,- -30.000,- Nenávratná 

2013 Židlochovice 17.500,- 48.000,- 54.000,- 2 roky 

2014 Kotlářská 17.500,- 48.000,- -30.000,- Nenávratná 

2014 Bř. Lidická 17.500,- 48.000,- 5.000,- 8 let 

2014 Svážná 17.500,- 31.000,- -30.000,- Nenávratná 

2014 Cejl 17.500,- 31.000,- 10.000,- 2 roky 

2014 Lomnice 17.500,- 31.000,- 25.000,- 1,5 roku 

 

Vzhledem k tomu že společnost nemůže v letošním roce provádět velké investice 

navrhuji instalaci v roce 2011 pouze u dvou prodejen kde se investice během několika 

měsíců vrátí. Dle tabulky bude instalace na pěti prodejnách nemožná až do doby 

vytvoření zisku na dané prodejně, z důvodu jejich velké ztráty se instalace v nejbližší 

době nevyplatí, ale vzhledem k navrhovanému plánu doby instalace bude možné za dva 

roky tuto situaci přehodnotit a v případě zlepšení a dosažení zisku ji znovu zvážit. 
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Náklady na klimatizaci prodejen, které jsou v tabulce č. 3 vyznačeny modře jsou pro 

společnost neúnosné a proto by jsem navrhovala pro tři z těchto prodejen zazdění 

velkých výloh a ponechání pouze malých oken v horní části zdi po celé délce původních 

výloh prodejny. Tyto prodejny jsou samoobsluhy a proto tato úprava nebude působit 

nevzhledně. Výsledkem tohoto kroku bude snížení nákladů na topení v zimních 

měsících a dle zkušeností ostatních obchodníků v oblasti samoobsluh maloobchodní sítě 

Brněnka i nižší teplota v letních měsících. 

 

Přestavby prodejen které jsou pro tento rok plánovány zatíží rozpočet společnosti 

minimálně. Změny v interiéru budou probíhat za přispění interních techniků společnosti 

KP a z rezervního nebo nevyužívaného vybavení stávajících prodejen nebo již 

uzavřených. Během 20 let provozu se společnosti nahromadilo větší množství vybavení 

prodejen, které je opakovaně v případě dobrého technického stavu využíváno a dál plní 

svůj účel. 

 

3.2. Hodnocení prodejen a zam ěstnanc ů 
 

3.2.1.  Hodnocení zam ěstnanc ů 
 

Aktuální systém hodnocení zaměstnanců na prodejnách je nyní málo průhledný a 

někteří vedoucí prodejen zneužívají tento systém ke svému zvýhodnění na místo 

motivace pro své podřízené. 

 

Všichni zaměstnanci prodejen mají stejnou základní mzdu a to mzdu minimální (8.000,-

) plus prémie z prodeje. Tento způsob hodnocení byl naposledy upraven 1.4.2009 kdy 

došlo ke sloučení třetí položky  „osobního hodnocení“ společně s prémiemi z prodeje. 

Společnost tento krok neprovedla nezištně, z důvodu počátků krize a se zvyšováním 

ceny surovin  pro výrobu se společnost snažila co nejrychleji snížit náklady. 

Zaměstnanci tuto úpravu mezd pocítili v řádech jedné až několika stokorun, tato změna 

se obešla bez výrazných námitek z jejich strany. Společnost KP zároveň s úpravou 
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mezd také poskytla zaměstnancům benefit v podobě 50% slevy na 7 základních druhů 

pekařských výrobků (chléb, rohlíky,…..). 

 

Prémie z prodeje jsou od 1,3 do 3,5% dle velikosti prodejny a jejich obratu. 

 

Částku prémií, které prodejna za daný měsíc dosáhne rozděluje vedoucí prodejny podle 

výsledků zaměstnanců během měsíce, ale neexistuje žádné oficiální hodnocení 

zaměstnanců na prodejně, a proto se někteří zaměstnanci mohou cítit ukřivděni. 

V některých případech se snaží být vedoucí spravedlivá, ale díky mnoha povinnostem si 

nepamatuje některé prohřešky, kterých zaměstnanci dopustili a všechny ohodnotí 

stejnou částkou prémií.  

 

Řešením pro hodnocení zaměstnanců by měl být formulář pro hodnocení směny a roční 

osobní pohovor vedoucího pracovníka s podřízeným. 

 

Formulář pro hodnocení směny 

 

Na prodejnách kde jsou čtyři a více zaměstnanců bude tento formulář vyplňovat určený 

směnový vedoucí vždy za svou směnu. Prodejny s menším počtem zaměstnanců budou 

provádět hodnocení za celý den. 

 

Formulář pro předávání směn bude obsahovat: 

 

Dopolední směna 

- čistota prodejny při předání 

o prodejní pulty 

o posezení pro zákazníky (pokud je na prodejně) 

- doplněné zboží 

o doplněné a vyskládané pečivo, zákusky, studená kuchyně 

o doplněný a vyskládaný ostatní sortiment (nápoje) 

- doplněný spotřebního materiálu (papírové sáčky, igelitové sáčky, papírové 

ručníky, rukavice……) 
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- kontrola trvanlivosti sortimentu 

- evidence teplot HACCP 

- dodržování/porušování hygienického minima 

- problémy při směně a jejich řešení 

- seznam zaměstnanců směny a  jejich pochvaly nebo přestupky 

- předání pokladny – výsledek + nebo – 

- předání instrukcí pro odpolední směnu 

 

Odpolední směna 

- čistota prodejny po uzavření 

o umyté a připravené pulty pro ranní směnu 

- doplněný ostatní sortiment (nápoje,…) 

- doplněný spotřebního materiálu (papírové sáčky, igelitové sáčky, papírové 

ručníky, rukavice……) 

- kontrola trvanlivosti sortimentu 

- dodržování/porušování hygienického minima 

- problémy při směně a jejich řešení 

- seznam zaměstnanců směny a  jejich pochvaly nebo přestupky 

- předání pokladny – výsledek + nebo – 

- předání instrukcí pro ranní směnu 

 

Každý vedoucí směny bude mít možnost připsat poznámku k předchozí směně. Z této 

každodenní evidence by následně měla vedoucí prodejny vycházet při hodnocení 

jednotlivých pracovníků a pečlivosti vedoucích směn. 

 

Hodnocení zaměstnanců 

 

Hodnocení bude probíhat formou osobního pohovoru vedoucího prodejny se svým 

podřízeným. Tyto pohovory se budou uskutečňovat jednou za půl roku u nových 

zaměstnanců (do 1 roku pracovního poměru) a u stávajících zaměstnanců jednou ročně, 

budou obsahovat následující otázky: 
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- S čím jste spokojeni či nespokojeni na pracovišti? 

- Máte návrhy na zlepšení výsledků nebo fungování prodejny? 

- Jak vidí svoji budoucnost ve společnosti? 

- V jakých oblastech vidíte svoje silné nebo slabé stránky? 

- Jak by jste hodnotil/-a vlastní pracovní výsledky za uplynulé čtyři měsíce? 

- TEST znalostí (viz. příloha č. 3 ) 

- Hodnocení zaměstnance dle evidovaných zápisů a dalších informací 

- Jak zaměstnanec plní svěřené úkoly? 

- Probrání silných a slabých stránek zaměstnance z pohledu vedoucího prodejny. 

- Měl/-a by jste zájem si rozšířit svoje znalosti v oblasti: 

• Pečení 

• Prodeje 

• Přípravy čerstvých baget 

• Prodejní administrativy 

• Stáže na větší nebo jiné prodejně 

- Možnosti dalšího postupu na stávající či jiné nebo nové prodejně. 

 

Na základě informací z osobních pohovorů a jednotlivým hodnocením směn vedoucí 

získá ucelený náhled na své podřízené a bude se moci lépe rozhodovat při prodlužování 

pracovních smluv nebo při doporučování na povýšení. 

 

3.2.2. Hodnocení prodejen 
 

Kontrolu a hodnocení prodejen nyní provádí dvě referentky, které konzultují 

s vedoucími prodejen  jejich ekonomické výsledky a kontrolují jejich činnost minimálně 

jednou měsíčně. Výsledky těchto kontrol nejsou prozatím celkově vyhodnocovány a 

zpracovávány. 

 

Budoucí kontrola prodejny musí probíhat mnohem podrobněji než doposud a výsledky 

budou hodnoceny pomocí stupnice 1-5 bodů. Kontrolní protokol bude rozdělen do 

devíti částí (příloha č. 4 ) a to: 
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I. část - známkovaná 

1. Nové výrobky a akce 

2. Jakost pečeného sortimentu na prodejně 

3. Trvanlivosti výrobků 

4. Cenovky 

5. Vnitřní a venkovní reklama 

6. Čistota prodejny 

7. Pracovní oblečení 

8. Obsluha zákazníků 

9. Znalost sortimentu 

10. Prezentace sortimentu 

11. Dodržování HACCP a Hygienického minima 

 

II. část – konzultace s vedoucí prodejny 

1. Kontrola prodejních cen 

2. Předávání informací na prodejně 

3. Odběry, vratky, odpisy 

4. Zaměstnanci (dovolené, neschopenky, ukončení PP, nábor nových 

zaměstnanců,…) 

5. Složení sortimentu na prodejně 

6. Kontrola tržeb – nárůst/pokles 

7. Technická údržba prodejny 

8. Zásobování 

9. Způsob prezentace zboží (marketingové akce, označení sortimentu 

 

III. část – hospodářský výsledek 

- zlepšení hospodářského výsledku bude také hodnoceno podle nárůstu oproti 

předcházejícímu roku celkově za období leden-listopad, zlepšení o: 

o minimálně 5%..........+ 5 bodů  

o každé další 1%............+1 bod 
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Jedenkrát ročně v prosinci budou známky z kontrol sečteny a vyhodnoceny. Známky 

budou zveřejněny všem prodejnám a první tři s nejlepším hodnocením budou odměněni: 

 

1. Vánoční večírek pro zaměstnance vítězné prodejny + 5.000,- na nákup 

jakéhokoliv vybavení do prodejny  +  účast na všech vzdělávacích programech 

v dalším roce  

2. Účast na všech vzdělávacích programech v dalším roce + 3.000,- na nákup 

jakéhokoliv vybavení do prodejny + poukazy na nákup sortimentu společnosti 

KP v hodnotě 500,- na osobu 

3. Účast na všech vzdělávacích programech v dalším roce + 2.000,- na nákup 

jakéhokoliv vybavení do prodejny + poukazy na nákup sortimentu společnosti 

KP v hodnotě 300,- na osobu 

 

Časový harmonogram 

 

1. Seznámení TOP managementu s nový způsobem hodnocení prodejen a 

zaměstnanců – 3 měsíce před realizací 

2. Seznámení zaměstnanců – 2 měsíce před realizací 

3. Školení vedoucích prodejen na téma hodnocení směn, zaměstnanců a prodejen – 

1 měsíce před realizací 

4. Spuštění hodnocení – od 1.8.2011  

 

Náklady na přípravu a spuštění nového systému hodnocení 

 

- Příprava TOP managementu prodejen – 48 hodin – 4.800,- 

- Seznámení zaměstnanců 

� Příprava informačních materiálů – 8 hodin – 800,- 

� Vydání informačních materiálů pro 35 prodejen – 200,- 

- Školení vedoucích prodejen – 4 hodiny – 8.000,- 

- Spuštění hodnocení 

� Tisk formulářů – 2.000,- 

 



79 

Celkové náklady pro spuštění nového systému hodnocení směn, zaměstnanců a 

provozoven budou 15.800,-. Tento nový způsob hodnocení přinese společnosti KP 

mnohem průhlednější a kontrolovatelnější způsob rozdělování prémií a mnohem 

jasnější informace pro zaměstnanců o jejich hodnocení a možnostech další kariéry ve 

společnosti. 

 

Dle dlouhodobých zkušeností očekávám mírný odpor zaměstnanců k dodržování zápisů 

hodnocení směn jelikož je to každodenní agenda a budou ji považovat za zbytečnou, ale 

díky možnosti dohledání pozitivních či negativních hodnocení bude pro vedoucí 

prodejny snazší obhájit svoje rozhodnutí. Během prvních několika měsíců bude 

dodržování zápisů bedlivě sledováno a jejich nedodržování bude řešeno. 

 

Náklady na hodnocení zaměstnanců a prodejen budou prakticky nulové, jelikož budou 

začleněny do pracovních povinností na daných pozicích. 

 

3.3. Motivace 
 

Společnost KP má nyní dvě motivační složky a to jsou prémie z prodeje a  sedm druhů 

pečiva, které si zaměstnanci mohou zakoupit se slevou (viz. příloha č. 5). Jak jsem již 

psala z důvodu finanční krize ve společnosti není možné celoplošně zvýšit prémie 

z prodeje, ale v rámci vlastních možností může zaměstnancům nabídnout následující 

motivaci: 

 

1) Možnost profesního růstu 

2) Zvýšení možnosti ovlivnění výše přidělených prémií 

3) Proplácení přesčasů 

4) Vítězství v hodnocení prodejen 

5) Rozšíření a změna nabídky slevy na pečivo 

6) Vzdělávání v oblasti: 

a. Pečení 

b. Prodeje 

c. Přípravy čerstvých baget 
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d. Prodejní administrativy 

e. Stáže na větší nebo jiné prodejně 

7) Účast na volnočasových aktivitách pořádaných společností KP 

 

3.3.1. Možnost profesního r ůstu 
 

Již nyní společnost KP nabízí možnost profesního růstu, ale většina zaměstnanců s ním 

není seznámena. Málo který ze zaměstnanců si uvědomuje, že společnost něco takového 

nabízí. Ve většině případů kdy dojde k nabídce povýšení nebo možnosti rozšíření 

profesních znalostí je pouze na individuálních informací referentky, která má prodejnu 

na starosti. Jen málo kdy jde o impulz přímo od zaměstnance nebo vedoucího prodejny. 

 

Na základě zavedení ročních pohovorů vedoucích pracovníků s jednotlivými 

zaměstnanci a hodnocení jednotlivých směn by mělo být zřejmé, který ze zaměstnanců 

má opravdu zájem o postup a rozšíření svých znalostí. Pro společnost by tedy při 

otvírání nové prodejny a hledání nových vedoucích pracovníků mělo být snazší jejich 

nalezení ve vlastních řadách. 

 

Pro seznámí zaměstnanců s touto možností by měla být již společností připravovaná 

aktualizace „Manuál pro prodejny KP“ rozšířena o část „Profesní růst“. Díky těmto 

informacím, které budou známi všem zaměstnancům společnost může zabránit odchodu 

těch schopnějších a ambicióznějších. 

 

Prodejny by měli být pravidelně formou interních sdělení informovány o volných 

pracovních místech a možnostech školení. 

 

Náklady: zpracování podkladů pro manuál – 10 hodin – 1.000,- 
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3.3.2. Ovlivn ění přidělovaných prémií 
 

Navrhované hodnocení směn bude pro zaměstnance a hlavně pro vedoucí pracovníky 

jasným podkladem pro rozdělování prémií. V případě nespokojenosti zaměstnance se 

svým hodnocením bude dohledatelné z jakých důvodů mu byly takovéto nebo žádné 

prémie přiděleny. V opačném případě zaměstnanci s větší iniciativou by díky tomuto 

systému měli svoji ochotu a práci navíc vidět oceněnou. 

 

Každý měsíc má vedoucí prodejny jinou částku k rozdělení mezi zaměstnance z důvodu 

výkyvů tržeb a proto by tímto měli být více motivování zaměstnanci ambicióznější a 

ochotnější k práci nad rámec svých povinností jelikož mohou díky své píli (zvýšení 

tržeb) více získat.   

 

3.3.3. Proplácení p řesčasů 
 

Společnost KP v lednu tohoto roku z důvodu finanční krize omezila proplácení přesčasů 

pouze na nemoc a dovolené. Původně byly propláceny přesčasy i za: 

 

- inventury 

- sanitární úklid mimo pracovní směnu 

 

Přesčasy jsou vždy evidovány na prémiových formulářích a jsou zdůvodněny, 

manažerka si vždy při od souhlasování mezd důvody přesčasů kontroluje. V případě 

zlepšení hospodářské situace společnosti by jsem navrhovala opět zařadit i tyto další 

dva důvody do proplácení přesčasů, jelikož inventury je vždy nutné dělat po pracovní 

době a větší sanitární úklidy prodejních pultů nebo mrazících boxů není možné dělat za 

provozu. 

 

Náklady: při opětovném proplácení dalších přesčasů – měsíčně max. 6.000,- 
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3.3.4. Vítězství v hodnocení prodejen 
 

Jak jsem již psala tři prodejny, které jednou ročně zvítězí v celoročním hodnocení 

budou odměněny:  

 

1. Vánoční večírek pro zaměstnance vítězné prodejny + 5.000,- na nákup 

jakéhokoliv vybavení do prodejny  +  účast na všech vzdělávacích programech 

v dalším roce  

2. Účast na všech vzdělávacích programech v dalším roce + 3.000,- na nákup 

jakéhokoliv vybavení do prodejny + poukazy na nákup sortimentu společnosti 

KP v hodnotě 500,- na osobu 

3. Účast na všech vzdělávacích programech v dalším roce + 2.000,- na nákup 

jakéhokoliv vybavení do prodejny + poukazy na nákup sortimentu společnosti 

KP v hodnotě 300,- na osobu 

 

Všechny ceny nejsou pro společnost nějak výrazně nákladné. První cena obsahuje také 

vánoční večírek, který se bude konat v kavárně, kterou společnost KP provozuje. Další 

část ceny je částka, kterou mohou proinvestovat za cokoliv na vlastní prodejně (např. 

nová pracovní židle, psací stůl, dekorace, pracovní obuv a další) a poukazy na nákup na 

prodejnách společnosti KP. Poslední, ale nejdůležitější cenou je účast na školeních kdy 

všichni zaměstnanci z prodejen se budou moci zúčastnit všech školení, které bude 

společnost v následujícím roce pořádat a to minimálně na školení: 

 

a. Pečení 

b. Přípravy čerstvých baget 

c. Prodejní administrativy 

d. Stáže na větší nebo jiné prodejně 

Náklady:  

o Vánoční večírek – max. 4.000,- 

o Vybavení prodejen – 10.000,- 

o Poukázky – max. 8.000,- 

o Školení – 0,-  
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3.3.5. Rozšíření a změna nabídky slevy na pe čivo 
 

Od roku  2009 kdy byla sleva všeobecně stanovena se v tomto seznamu neprovedla 

žádná změna. Zaměstnanci mají nyní na výběr ze 7 druhů výrobků, které si mohou 

zakoupit za předem stanovenou cenu, která je zlevněná o 40 až 50%. (viz. příloha č. 5) 

 

Dle průzkumu, který jsem na prodejnách provedla během posledního měsíce by si 

zaměstnanci přáli následují změny ve výběru: 

 

Tabulka 12 Zlevněné výrobky pro zaměstnance 
Číslo 

výrobku 
Název Cena 

Nový 

výrobek 

101 Židlochovický chléb, 1000g 14,- Kč N 

111 Chleb s kmínem, 1200g 14,- Kč N 

134 Královský chléb, 700g 17,- Kč A 

113 Podmáslový chléb, 700g 19,- Kč A 

201 Rohlík hladký, 43g 1,- Kč N 

353 Finnbageta, 85g 5,- Kč A 

720 Žitná kostka, 60g  3,- Kč A 

420 Loupáček, 60g 3,50 Kč A 

609 Croissant s nugátem, 90g 10,- Kč A 

456 Židlochovický koláč, 100g 10,- Kč A 

471 Brioche francouzská, bal., 400g 25,- Kč A 

401 Vánočka s rozinkami, bal., 400g 22,- Kč N 

 

Přímo ve výrobě mají možnost zaměstnanci si zakoupit celý sortiment se slevou, a proto 

další slevou pro zaměstnance prodejen bude možnost nákupu zákusků a chlebíčků 

z vlastní výroby za výrobní cenu. 

 

Náklady:  

o odhad dle původních nákupů zaměstnanců je nárůst o 15% (zaměstnance 

kteří tuto slevu nevyužívali), tedy o 4.000,- měsíčně 
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3.3.6. Další vzd ělávání 
 

Další motivační položkou pro zaměstnance prodejen je možnost rozšíření svých znalostí 

v oboru. Každý rok se budou konat školení na následující témata: 

 

a. Pečení 

b. Prodeje 

c. Přípravy čerstvých baget 

d. Prodejní administrativy 

e. Stáž na větší nebo jiné prodejně 

 

Pečení 

 

Toto školení je jednodenní a bude jej provádět odborný pracovník pekárny, který je 

proškolen pro daný typ pece na prodejně pod kterou zaměstnanec patří. Termíny školení 

budou jednou za půl roku a toto školení budou absolvovat všichni nový zaměstnanci. 

Obsah školení bude následující: 

 

- seznámení se sortimentem 

- správné skladování sortimentu a manipulace s ním 

- obsluha pece a kynárny 

- způsoby přípravy výrobků před pečením 

- pečení 

- jak má správně výrobek vypadat 

- praktická zkouška pečení 

 

Pro stávající zaměstnance, kteří budou mít zájem o prohloubení svých znalostí bude 

školení probíhat jednou ročně, obsahem bude: 

 

- seznámení se s novými výrobky za uplynulé období 

- správné skladování sortimentu a manipulace s ním 

- kontrola zda se dodržují správné pokyny:  
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o k obsluze pece a kynárny 

o způsoby přípravy výrobků před pečením 

o pečení 

o jak má správně výrobek vypadat 

- individuální dotazy a konzultace potíží s přípravou 

- praktická zkouška pečení 

 

Náklady: 

o školící pracovník – 1.000,- 

o školený pracovník – mzda – 400,-/1 osobu 

 

Prodeje 

 

Jednodenní školení prodejních schopností bude probíhat jednou ročně a bude jej 

provádět proškolená vedoucí prodejny s dlouholetými zkušenostmi z provozu. Na 

školení se budou moci přihlásit všichni zaměstnanci, max. 30. Při větším zájmu bude 

školení opakováno. Obsah školení bude následující: 

 

- typy zákazníků 

- oslovení zákazníka 

- nabídka sortimentu, rada s výběrem 

- obsluha zákazníka 

- jak reagovat na dotaz na: 

o složení výrobku 

o čerstvosti 

o možnosti objednávky 

o a další 

- jak řešit krizovou situaci 

o zákazník reklamuje zboží 

o špatně vrácené peníze 

- jak se chovat a co nikdy nedělat za prodejním pultem 

- jak vystavovat sortimentu 
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- způsoby ochutnávky 

- označení výrobků cenovkou 

- způsoby balení zákusků, chlebíčků, chleba a jiného pečiva 

 

Náklady: 

o školící pracovník – 1.000,- 

o školený pracovník – mzda – 400,-/1 osobu 

 

Příprava čerstvých baget 

 

Školení přípravy čerstvých baget bude probíhat ve výrobě studené kuchyně a školícím 

bude vedoucí výroby studené kuchyně. Termín školení bude jednou ročně 

v maximálním počtu 30 účastníků. Obsah školení bude: 

 

- seznámení se s typy výrobků určených pro výrobu přímo na prodejnách 

- potřebné suroviny 

- uskladnění surovin 

- způsoby přípravy a praktická zkouška 

- skladování, trvanlivost a zásobení prodejny 

- typy a praktické rady na vylepšení a rychlejší přípravu 

- individuální konzultace 

 

Náklady: 

o školící pracovník – 1.000,- 

o školený pracovník – mzda – 400,-/1 osobu 

 

Prodejní administrativa 

 

Školení prodejní administrativy je určeno pro vedoucí prodejen, zástup a vybrané 

zaměstnance jako příprava na budoucí povýšení. Školení bude probíhat na účetním 

oddělení v sídle společnosti a školícím bude vedoucí účtárny. Termín školení bude 

jednou ročně v maximálním počtu 10 účastníků. Obsahem školení bude: 
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- seznámení se s doklady 

- soupiska tržby, náležité doklady a odvod tržby 

- evidence dodacích listů a faktur 

- soupisy dokladů, evidence vratek, reklamací, odpisů, zaměstnaneckých nákupů 

- jak skladovat a archivovat doklady 

- individuální konzultace 

 

Náklady: 

o školící pracovník – 1.000,- 

o školený pracovník – mzda – 400,-/1 osobu 

 

 

Stáž na větší nebo jiné prodejně 

 

Pro získání nových zkušeností na jiné nebo větší prodejně bude možno využívat měsíční 

stáže ve vybrané prodejně. Tuto možnost budou moci využívat vedoucí prodejen, 

zástupy nebo vybraní zaměstnanci jako přípravu na budoucí povýšení na základě 

doporučení referentky. 

 

Tato stáž by měla danému zaměstnanci rozšířit obzory ohledně možností vedení 

prodejny, práce se zaměstnanci, objednávkami, odpisy a dalším. 

 

Náklady: 

o školený pracovník – mzda – 500,-/1 osobu 

 

3.3.7. Účast na volno časových aktivitách 
 

Společnost KP každý rok pořádá několik volnočasových aktivit, kterých se mohou 

zaměstnanci účast i se svými rodinami. Jednou z hlavních je pořádání dětské dne, který 

jako jediný se pravidelně pořádá v jednom dni v rozmezí 30.5.-6.6., ostatní aktivity jsou 

pořádány nárazově a nesystematicky. 
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Na dětský den jsou vždy pozváni všichni zaměstnanci se svými rodinami a samozřejmě 

všichni zákazníci pomocí plakátu na každé prodejně společnosti. 

 

Další sportovní aktivity jsou určené pouze pro zaměstnance a bohužel závislé od času 

majitele společnosti, který se jich chce účastnit osobně a vždy je termín několikrát 

posunut nebo zrušen. Mezi tyto aktivity patří výlet na kolech a na běžkách. Pro příští 

rok by měli být zaměstnanci v prosinci jasně informování jaké aktivity a školení se 

budou konat a v jakém termínu. 

 

Výlet na kolech 

 

Pro tento výlet se budou vybírat dvě trasy a to jedna pro rodiče s dětmi a druhá pro 

zdatnější cyklisty s jediným cílem kde se všichni setkají. Pro příští rok jsem vybrala 

v termínu třetí soboty v květnu trasu po Lednicko-valtickém areálu s počátkem i cílem 

v obci Lednice. Pro všechny přihlášené zaměstnance bude zajištěno občerstvení a lehká 

večeře. Doprava do Lednice bude zajištěna autobusem, který pojede z Brna přes 

Židlochovice. 

 

Náklady při 40-ti účastnících:  4.200,- pronájem autobusu 

     5.000,- občerstvení a lehká večeře 

 

Výlet na běžkách 

 

Tento výlet se bude konat v termínu čtvrté soboty v lednu na Vysočině u SKY hotelu. 

Při větším počtu zájemců bude doprava zajištěna autobusem. Pro zaměstnance s dětmi 

bude připraveno u hotelu sáňkování a malý okruh na vyzkoušení jízdy na běžkách, pro 

ostatní bude připraven okruh v okolí hotelu. Občerstvení a večeře bude připravena 

v hotelu. 
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Tyto společné aktivity zaměstnanců pomohou zlepšit komunikaci a pracovní vztahy. 

Společnost by měla získat díky těmto aktivitám zlepšení pracovní atmosféry a méně 

komplikovanou komunikaci při řešení krizových situací. 

 

Náklady při 40-ti účastnících:  4.200,- pronájem autobusu 

     6.000,- občerstvení a lehká večeře 

 

3.4. Kariérní r ůst 
 

Osobní hodnocení zaměstnanců by měla pomoci najít nové talenty, ale pouze to nestačí. 

Je důležité, aby měli všichni zaměstnanci přístup k informacím jaké možnosti 

společnost nabízí. Jak jsem se již zmiňovala společnost nyní připravuje nový pracovní 

manuál pro prodejny a ten již bude obsahovat část kariérním růstu. 

 

Obsah části manuálu o kariérním růstu bude následující: 

 

Všichni zaměstnanci naší společnosti mají možnost se dále vzdělávat v oboru a získat 

povýšení. Za pomocí vlastní píle, plnění svých pracovních povinností a využívání 

nabízených školení je možné dosáhnout pozice vedoucí pracovníka.  

 

Společnost každý rok nabízí množství školení, pro které můžete být doporučeni vedoucí 

prodejny nebo referentkou na základě pracovních výsledků a osobního pohovoru. 

 

Seznam školení je následující: 

a. Pečení 

b. Prodeje 

c. Přípravy čerstvých baget 

d. Prodejní administrativy 

e. Stáž na větší nebo jiné prodejně 
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Osobní pohovory probíhají u nových zaměstnanců (do 1 roku pracovního poměru) 

pololetně a u stávajících jednou ročně. 

 

Díky dobrým výsledkům v osobním pohovoru s vedoucím pracovníkem a zájmem o 

další rozvoj vlastních schopností budete zařazeni mezi čekatele na vedoucí pozici, 

v případě zhoršení pracovních výsledků budete vyřazeni. 

 

Všichni zaměstnanci jsou vždy pomocí interních sdělení informováni o uvolněných 

nebo nově vzniklých pracovních místech. Na tuto nabídku může reagovat kdokoliv a 

účastnit se pohovoru pro tuto uvolněnou pozici. V případě, že půjde o pozici vedoucí 

budou přednostně přijímáni zaměstnanci zařazeni mezi čekatele. 
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Závěr 
 

Získat a udržet kvalifikované zaměstnance ochotné se nadále vzdělávat je v dnešní době 

obtížné zejména pro malé a střední společnost, které nemají možnosti nabízet takové 

výhody které jim nabízejí velké podniky. V současné době má společnost KP více 

možností jak zmírnit fluktuaci zaměstnanců než si je sama vědoma.  

 

Většina mnou navrhovaných změn je společnost KP schopna spustit bez velkých 

investic a ani náklady na udržování tohoto systému v chodu nejsou velké. Jedinou 

nákladově vysokou položkou je vybavení prodejen klimatizacemi, kdy navrhuji 

postupnou investici během několika let na prodejnách u kterých je návratnost do dvou 

roků. Tato investice by činila pro rok 2011 částku 96.000,- pro dvě prodejny 

s nejrychlejší návratností. 

 

Příprava a samotné spuštění navrhovaných změny týkajících se způsobu hodnocení 

směn, prodejen a samotných zaměstnanců přijdou společnost KP na necelých 16.000,-. 

Další návrhy v oblasti motivace jsou odhadnuty: 

 

1) Možnost profesního růstu – 1.000,- 

2) Zvýšení možnosti ovlivnění výše přidělených prémií – 0,- 

3) Proplácení přesčasů – max. 6.000,-/měsíčně 

4) Vítězství v hodnocení prodejen – 22.000,-/ročně 

5) Rozšíření a změna nabídky slevy na pečivo – 4.000,-/měsíčně 

6) Vzdělávání v oblasti: 

a. Pečení – 1.000,- + 400,-/1 osobu 

b. Prodeje - 1.000,- + 400,-/1 osobu 

c. Přípravy čerstvých baget - 1.000,- + 400,-/1 osobu 

d. Prodejní administrativy - 1.000,- + 400,-/1 osobu 

e. Stáže na větší nebo jiné prodejně – mzda 500,-/ 

osobu/den 

7) Účast na volnočasových aktivitách pořádaných společností KP – 

19.400,- ročně 
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Cílem této práce bylo snížení fluktuace zaměstnanců z 21% o 6% a nalezení způsobu 

jak lépe motivovat a udržet kvalifikované zaměstnance v společnosti KP. Ke zjištění 

relevantních informací jsem si zvolila sociologický průzkum a konzultace s manažery, 

které mi pomohly zjistit skutečnou situaci ve společnosti. Výsledky sociologického 

průzkumu v oblasti motivace a hodnocení byly z více jak 50% negativní a proto věřím, 

že díky spuštění nového způsobu hodnocení a motivačního programu bude postupně 

dosaženo snížení fluktuace. Potíže s vysokou fluktuací společnost zatěžuje poslední 

roky vysokými náklady na přijímání a školení nových zaměstnanců částkou minimálně 

98.000,- ročně a je důležité, aby se tento problém začal řešit co nejdříve.  

 

I přes veškeré navrhované změny nedojde ke změně okamžitě, ale zaměstnanci musí 

dostat jasné informace o možnost svého rozvoje ve společnosti a získat pocit, že je 

jejich práce dostatečně ohodnocená a jejich úsilí je vidět. Stanovený cíl této práce sice 

nebude okamžitě splněn, ale do 1 roku odhaduji snížení fluktuace na 18% a do dvou let 

na 15%.   
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