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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou zkvalitnění personální práce ve společnosti 

TART, s.r.o. Zaměřuje se na oblasti motivace, hodnocení, vzdělávání, organizace práce, 

pracovní podmínky, interní komunikace a informovanosti. Výstupem práce jsou návrhy 

opatření, které povedou ke zlepšení výkonů zaměstnanců a k jejich spokojenosti.  

 

  

Annotation 

Diploma thesis deals with the improvement of personal management in the company 

TART, s.r.o. It focuses on the areas of motivation, assessment and training, work 

organization, working conditions, internal communication and information. Outcome of 

this diploma thesis are proposals of measures that will lead to improvement of employee 

performance and to their satisfaction. 
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ÚVOD 

V roce 1990 zaznamenal Český statistický úřad 178 993 ekonomických subjektů všech 

právních forem. V roce 2009 uţ jich bylo 2 570 611.
1
 Tento obrovský nárůst 

představoval velký krok vpřed pro ekonomickou situaci České republiky, firmy začaly 

sledovat a brát si za vlastní trendy od firem ze západní sféry světa. Přesto mají české 

firmy jednu zanedbávanou oblast, a tou je efektivní řízení lidí. Jejich pozornost je 

soustředěna prvořadně na technické vybavení a schopnost prodávat, a význam 

personální práce je často podceňován. Vedení lidí je i přes značný pokrok firem stále 

prováděno velmi intuitivně.  

Lidé představují nehmotný kapitál firmy, kterým firma disponuje a do kterého je třeba 

investovat a pečovat o něj. Lidský kapitál je kombinace inteligence, dovedností 

a zkušeností, které jsou potřeba k úspěšné realizaci cílů společnosti. Společnost 

investuje do nových technologií, vybavení, vývoje, ale nesmí při tom zapomínat na 

investice do lidských zdrojů. Ty uţ samy o sobě představují obrovskou zátěţ ve formě 

nákladů na mzdy, proto se často setkáváme s neochotou zaměstnavatelů ocenit 

výjimečné zásluhy ve formě finančních odměn.  

Firma můţe disponovat moderním informačním systémem, ale ten nemůţe být 

efektivně vyuţíván, pokud je obsluhován pracovníky, kteří neumí vyuţít jeho potenciál. 

Proto je nutné investovat do školení a vzdělávání na rozvíjení jejich schopností 

a dovedností. Ani tak ale nemusí být dosaţeno jejich maximálního výkonu. K tomu je 

také zapotřebí investic do mezd a odměn k zajištění motivace pracovníků. Někteří 

zaměstnavatelé se ale mylně domnívají, ţe jediný fungující způsob motivace 

představuje finanční ohodnocení a zapomínají na uznání a vděčnost. Zaměstnanci pak 

mohou nabýt dojmu, ţe vykonávání jejich pracovní činnosti povaţuje firma za 

samozřejmost.  

K tomu, aby mohla firma odměňovat svoje zaměstnance a motivovat je tak k vyšším 

výkonům, musí znát jejich exaktní náplň práce a být schopna rozpoznat jejich silné 

                                                 
1
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Česká republika od roku 1989 v číslech. [online]. 2011  

[cit. 2011-03-11]. Dostupné z: http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_198911 

  

http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_198911
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a slabé stránky. Způsobem, jak sladit zájmy všech zúčastněných, je hodnocení. Firma, 

která nemá zavedený systém hodnocení tak, aby vedl ke spravedlivému odměňování 

pracovníků za vykonanou práci, uspokojování jejich potřeb a motivaci, nemůţe od 

svých zaměstnanců očekávat maximální výkon. 

Cíl práce  

Cílem je zkvalitnění personální práce ve společnosti TART, s.r.o., které povede ke 

zlepšení pracovních výkonů zaměstnanců, k větší spokojenosti zaměstnanců 

z vykonávané práce a následně pak ke zlepšení ekonomické situace společnosti. Dílčí 

cíle představují vytvoření motivačního programu, zavedení systému hodnocení, zlepšení 

organizace práce, inovace vzdělávacího systému, vytvoření lepších pracovních 

podmínek, zdokonalení interní komunikace a zabezpečení dostatečné informovanosti 

zaměstnanců. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Personální práce 

Personální práce se zaměřuje na otázky související s člověkem jako pracovní silou, 

s jeho zapojováním do práce ve firmě a vyuţíváním jeho schopností, s jeho fungováním, 

výkonem a pracovním chováním, přizpůsobováním se potřebám firmy, se vztahy, do 

nichţ jako pracovník vstupuje, s výsledky jeho práce, s náklady vynakládanými na 

lidskou práci a v neposlední řadě i na otázky související s jeho osobním rozvojem 

a uspokojováním jeho sociálních potřeb. Shrnutím je, ţe personální práce zahrnuje 

všechno, co se týká člověka a jeho práce ve firmě, včetně toho, co v ţivotě pracovníka 

jeho práci ve firmě ovlivňuje.
2
 

Odpovědnost za personální řízení ve firmě nesou vrcholové vedení, linioví 

manaţeři a personální útvar. Tradiční rolí personálního útvaru je vytváření organizační 

infrastruktury. Personalisté navrhují a uplatňují účinné personální procesy pro účely 

získávání a výběru, vzdělávání, hodnocení, odměňování a povyšování pracovníků 

a další řízení pohybu pracovníků v rámci organizace. Úkolem personalisty je zajistit 

efektivnost těchto procesů. 
3
 

1.1.1 Smíšené role v personální činnosti 

V současném podniku existuje tzv. smíšená role personalistů a liniových manaţerů, kdy 

mají sdílenou odpovědnost v personální činnosti. Otázkou zůstává, jaká je odpovědnost 

liniových manaţerů v kaţdé oblasti. Personalisté mohou přidávat hodnotu podniku 

čtyřmi způsoby. Mohou pomáhat při uskutečňování strategie, budovat infrastrukturu, 

zajišťovat přínos pracovníků a také řídit transformaci a změnu. Personalisté v podniku 

mají za povinnost a odpovědnost zabezpečovat, aby kaţdá z rolí plnila svůj účel 

a přinášela výsledky. 
4
 

 

                                                 
2
 KOUBEK, J. Personální práce v malých a středních firmách. 2007. s. 15. 

3
 TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. 2004. s. 47 – 48. 

4
 „tamtéţ“ s. 57 – 62. 
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1.1.2 Personální řízení 

Personální řízení představuje tu oblast řízení, které se zabývá pracovníky. Personální 

řízení můţe mít různý význam: 

 je jednou z oblastí řízení v celém systému řízení organizace 

 je specifickou oblastí činností orientovaných na člověka v organizaci 

zajišťovaných personálními útvary 

 personální řízení je součástí práce kaţdého vedoucího pracovníka ve firmě 

Cílem personálního řízení je optimální vyuţívání potenciálu lidí a investic do nich 

vloţených k dosahování cílů organizace a zároveň vytváření předpokladů ke 

spokojenosti pracovníků s vykonávanou prací, jejich motivace k rozvoji a napomáhání 

její identifikaci s cíli organizace. Systém práce s lidmi musí zahrnovat všechny 

souvislosti jejich pracovních činností.
5
 

Jinými slovy má personální řízení: 

 vytvořit soulad mezi počtem a strukturou pracovníků a pracovních míst 

 vytvoření souladu mezi počtem a strukturou pracovníků a pracovních míst  

 snaha o maximální vyuţití schopností a pracovního potenciálu zaměstnanců 

 vytváření funkčních a efektivních skupin 

 dodrţování všech legislativních podmínek v oblasti práce a zaměstnávání 

 personální a sociální rozvoj zaměstnanců 

1.1.3 Personální činnosti 

Manaţeři se většinou mylně domnívají, ţe personální činnosti představují výkonnou 

část práce personálního útvaru.  Vykonávání těchto činností však neleţí pouze na něm, 

ale řízením lidských zdrojů se zabývá celá spousta lidí od generálního ředitele 

společnosti aţ po mistra výroby. Personální útvar pak zajišťuje, organizuje a koordinuje 

tyto činnosti, kontroluje a usměrňuje ostatní pracovníky podílející se na personálním 

                                                 
5
 KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. 2010. s. 9. 
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řízení a provádění personálních činností. Měl by také pro pracovníky vytvářet moţnosti 

zvyšování kvalifikace.
6
 

V literatuře jsem se setkala s různým počtem a různým pojetím personálních činností. 

Za nejvíce vystihující povaţuji následující výčet: 

 plánování pracovníků – plánování potřeby pracovníků, jejich počtu, profesní 

a kvalifikační struktury a rozmístění 

 získávání a výběr pracovníků – zahrnuje metody vnějšího a vnitřního výběru 

pracovníků, jde o určení způsobů a metod pokrytí potřeb pracovníků 

 rozmisťování pracovníků – zařazování do pracovních činností, ukončování 

pracovního poměru či penzionování pracovníků 

 hodnocení pracovníků – pro potřeby personálního rozvoje a plánování 

osobního rozvoje pracovníků 

 systém odměňování – nástroj pracovní motivace a podnikových mzdových 

systémů 

 systém vzdělávání – plánování, příprava, organizace 

 sociální péče – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kontrola pracovních 

podmínek 

 personální informační systém – personální administrativa 

Pro účely této práce se budu blíţe zabývat personálními činnostmi: 

 získávání a výběr pracovníků 

 vzdělávání pracovníků 

 hodnocení a odměňování pracovníků 

 motivace pracovníků 

 

 

                                                 
6
 CEJTHAMR, V., DĚDINA, J. Management a organizační chování. 2005. s. 225. 
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1.2 Získávání a výběr pracovníků 

Získávání a výběr pracovníků jsou klíčovými personálními činnostmi, které zajišťují 

kvalitu lidí vstupujících do organizace. Úkolem získávání pracovníků je „oslovení“ 

optimálního počtu uchazečů s předpoklady na obsazované pracovní místo, z nichţ poté 

zástupci organizace vyberou pracovníka, který nejlépe vyhovuje stanoveným 

poţadavkům.  

Východiskem získávání pracovníků pro obsazovanou pracovní pozici jsou nároky 

pracovníka na obsazovaném místě. Je třeba vycházet z popisu pracovního místa, 

z kvalifikačního profilu a poţadovaných schopností pracovníka. Také je třeba zváţit, 

zda je moţné místo obsadit z řad vlastních zaměstnanců, nebo zda bude nutné hledat 

pracovníka mimo organizaci a zváţit způsob informování potenciálních uchazečů 

o volné pozici.
 7
 

Ač je získávání a výběr pracovníků klíčovou aktivitou personálního řízení, v analytické 

části se jí věnovat nebudu, proto není třeba ji dále rozvíjet.  

1.3 Vzdělávání pracovníků 

Firemní vzdělávání je hledání a následné odstraňování rozdílu mezi tím, „co je“ a tím, 

„co je ţádoucí“. Otázkou zůstává, jak zjistíme, pomocí čeho dosáhneme zmenšení, či 

dokonce odstranění rozdílu mezi těmito dvěma stavy. 
8
 Konkrétně se jedná o hlavní 

nástroj rozvoje zaměstnanců ve smyslu zdokonalování, rozšiřování, prohlubování anebo 

změny struktury a obsahu jejich profesní způsobilosti.  

Firemní vzdělávání je vzdělávací proces organizovaný firmou. Zahrnuje jak interní 

vzdělávání, tak i vzdělávání mimo podnik. Jedná se o systematický proces, ve kterém 

kromě změn ve struktuře znalostí a dovedností dochází ke změnám v pracovním 

chování a dotýká se tak i motivace a způsobu motivování zaměstnanců. Výhodou 

systematického přístupu k podnikovému vzdělávání je moţnost získat konkurenční 

výhody prostřednictvím zaměstnanců.
 
 

                                                 
7
 KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. 2010. s. 69 – 95. 

8
 BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. 2010. s. 11. 
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Firemní vzdělávání má několik oblastí a zahrnuje: 
9
 

a) vzdělávání v rámci adaptačního procesu a příprava pracovníků k pracovní 

činnosti 

b) prohlubování kvalifikace – pokračování odborné přípravy v daném oboru 

c) rekvalifikace – formování pracovních schopností vede k osvojení si nového 

povolání 

d) profesní rehabilitace – opětovné zařazení osob, jejichţ zdravotní stav brání 

trvale nebo dlouhodobě vykovávat dosavadní práci 

1.3.1 Strategie vzdělávání 

Vhodným začátkem procesu je tvorba a implementace strategie vzdělávání, která 

navazuje a je úzce spojena s dlouhodobou strategií podniku. Vytvořením strategie 

vzdělávání si dáváme za cíl sníţení potenciálního rizika našeho počínání a zjišťujeme 

odpověď na otázku, „čeho“ chceme dosáhnout a také „jak“ toho chceme dosáhnout.  

V důsledku účinného plánování systému podnikového vzdělávání dochází: 

 ke zkvalitnění sluţeb poskytovaných zákazníkům 

 k celkovému zlepšení image firmy, tedy k získání pověsti dobrého 

zaměstnavatele a spolehlivého obchodního partnera 

 ke zlepšení „kvality ţivota“ zaměstnanců, kdy chápeme podnikové vzdělávání 

jako prostředek osobního rozvoje zaměstnanců 

 k růstu výkonnosti ve vztahu jednotlivec – tým - firma
10

 

V případě, ţe systém vzdělávání firmy není vázán na podnikovou strategii, jsou 

prostředky vynakládány pro firmu bezúčelně. K rozvoji pracovníka buď nedochází 

vůbec, nebo ho zúročí v jiném zaměstnání, pro jiného zaměstnavatele. Strategie rozvoje 

a vzdělávání je závislá na podnikové strategii a strategii řízení lidských zdrojů.   

                                                 
9
 BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. 2010. s. 17. 

10
 TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. 2004. s. 32 – 91. 



 

17 
 

Pro získání vstupních informací nezbytných k efektivnímu plánování a realizaci 

firemního vzdělávání vyuţíváme výstupů za analýz prostředí firmy, dále čerpáme 

z analýz všech úrovní organizace, úrovní skupin a jednotlivců.  

Na základě těchto analýz zformulujeme základní poslání a vize, následně vyjádříme 

předběţné strategické cíle, které nesmí být v rozporu se svým posláním, musí být 

měřitelné, ovlivnitelné, motivující a hlavně reálné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Strategický plánovací model 
11

 

Následuje proces tvorby strategie, kdy se zaměříme na zdroje, které budeme při její 

tvorbě potřebovat – hmotné, finanční a lidské. K jejímu výběru nám dopomohou 

odpovědi na otázky: 

1) Co chceme? 

2) Proč to chceme? 

3) Jak se dostaneme k cíli? 

                                                 
11

 TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. 2004. s. 90 
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4) Kde začneme? 

5) Čím se dostaneme do cíle? 

6) Co k tomu potřebujeme? 

Před samotnou implementací strategie vzdělávání bychom si měli být jisti, ţe je 

strategie realizovatelná, akceptovatelná. Pro monitorování a vyhodnocování firemní 

strategie vzdělávání lze pouţít například nástroje měření úrovní kompetencí nebo 

metodu vícenásobné zpětné vazby.
 12

 Celý proces je zobrazen na Obr. 1. 

Jako příklad vzdělávacích strategií bych ráda uvedla následující pojetí: 
13

 

 „Uč se, nebo budeš nahrazen“ … management, přistupující ke vzdělávání 

zaměstnanců tímto způsobem, jasně formuluje poţadavek a cíl podnikového 

vzdělávání, kterým je dosáhnout vyšší výkonnosti zaměstnanců 

a konkurenceschopnosti firmy; jinými slovy „Ukaž, co umíš - my to změříme 

a dle tvých výsledků tě zhodnotíme a odměníme“. 

 „Společně to zvládneme“ … lidé se učí proto, ţe jsou přesvědčeni o uţitečnosti 

své činnosti a o pozitivním efektu nových znalostí, dovedností nebo zkušeností 

pro jejich práci; k tomu jim management musí vytvořit podmínky – nejen 

k tomu, aby se mohli učit, ale také k tomu, aby nemuseli mít obavy naučené 

pouţívat, dokonce ani za cenu moţné chyby; jinými slovy „co chceš, můžeš!“ 

1.3.2 Cíle podnikového vzdělávání 

Základním cílem systému podnikového vzdělávání by neměl být pouhý rozvoj či změna 

způsobilostí ve smyslu osvojování si nových znalostí a dovedností, ale především 

dosaţení změn v myšlení a chování pracovníků, které jsou rozhodující pro další rozvoj 

firmy a pro dosaţení a udrţení její konkurenceschopnosti. Nové znalosti, dovednosti 

a pracovní návyky jsou prostředkem a zároveň podmínkou úspěchu zavádění 

organizačních změn.  

Je-li zaměstnanec dostatečně motivován k učení a zároveň má poţadované schopnosti, 

dovedou ho změny ve struktuře znalostí a dovedností ke změnám v pracovních 

                                                 
12

 BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. 2010. s 32 – 78. 
13

 TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. 2004. s 94 – 95. 
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návycích, ve způsobech, jak práci dělá a jak o ní přemýšlí. Přestoţe jsou změny 

nedílnou součástí našeho ţivota, je náš vztah k nim spíše negativního rázu. Podle 

Lewinovy teorie „silového pole“ je kaţdá organizační změna provázena konflikty, které 

jsou vyvolány střetem sil rezistence, jeţ se snaţí o zachování stability organizace, 

a hybných sil usilujících o změnu. Má-li ke změně skutečně dojít, je třeba, aby hybné 

síly „převáţily“ a aby došlo ke změně v chování celé firmy, tedy i těch jejích členů, 

kteří byli původně vůči změně resistentní. Toho lze dosáhnout třemi postupnými 

kroky:
14

 

1. „rozmrazením stávajícího chování“ – akceptováním změny 

2. změnou chování – osvojením si nových postojů a vzorců chování projevovaných 

v jednání 

3. „zamrazením“ nového chování – posilování nových způsobů myšlení a práce 

1.3.3 Systém podnikového vzdělávání 

Systém firemního vzdělávání je zaloţen na čtyřfázovém modelu (Obr. 2): 

 definování potřeb vzdělání rozhodnutí, jaký druh vzdělávání je k uspokojení 

těchto potřeb zapotřebí 

 vyuţití zkušených a školených vzdělavatelů při plánování a realizaci vzdělávání 

 monitorování a vyhodnocení vzdělávání za účelem zajištění jeho efektivnosti 

Jedná se o opakující se cyklus, který vychází ze zásad firemní politiky, sleduje firemní 

cíle a opírá se o organizační předpoklady vzdělávání. Do celého systému firemního 

vzdělávání pak patří orientace a adaptace pracovníka, doškolování, přeškolování 

a rozvoj. 
15

 

Teorie podnikového vzdělávání odlišuje dva typy aktivit, a to tréninkové aktivity 

a rozvojové aktivity. Tréninkové aktivity, mezi něţ se řadí například výcviky a školení, 

doplňují chybějící znalosti a dovednosti, které by ale v konečném důsledku měly vést ke 

změnám v pracovním chování a návycích. Za rozvoj pracovníků lze povaţovat 

                                                 
14

 TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. 2004. s 92-93. 
15

 BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. 2010. s. 110. 
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vzdělávací aktivity zaměřené na budoucí potřeby, které jsou příspěvkem k seberealizaci 

pracovníků.  

Identifikace vzdělávacích potřeb vychází z procesu diagnózy vzdělávacích potřeb ve 

třech úrovních analýzy – jednotlivec, tým a firma. Nejčastěji pouţívanými metodami 

zjišťování vzdělávacích potřeb jsou:
 16

 

 analýzy dokumentů 

 dotazníková šetření (ankety, průzkumy) 

 řízené rozhovory 

 kreativní workshopy 

 pozorování a hodnocení výsledků (monitoring) 

 výstupy z hodnocení adaptačního procesu a pracovního výkonu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – Fáze systému vzdělávání 
17

 

1.3.4 Metody zdokonalování zaměstnanců 

Na identifikaci vzdělávacích potřeb navazuje etapa plánování a přípravy vzdělávacích 

akcí, na jejímţ počátku jsou stanoveny priority procesu podnikového vzdělávání, které 

                                                 
16

 TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. 2004. s. 96. 
17

 „tamtéţ“ s. 97. 
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souvisejí s celkovou firemní strategií a se strategií firemního vzdělávání. Vytvoření 

koncepce podnikového vzdělávání je podkladem pro přípravu projektů vzdělávacích 

akcí a jejich následnou realizaci. Ještě předtím se však musí firma rozhodnout, jestli 

bude realizovat vzdělávací akci vlastními silami, nebo prostřednictvím externích 

vzdělávacích společností.  

Základními formami podnikového vzdělávání jsou prezenční (pouţití „indoor“ 

a „outdoor“ technik), distanční (např. e-learning) a kombinovaná forma výuky 

a vzdělávání. 

Ze široké škály metod podnikového vzdělávání se přednostně vyuţívají interaktivní 

metody, u nichţ se předpokládá vyšší míra aktivity účastníků. Výjimečně jsou volené 

výkladové metody (přednášky). 

Metody podnikového vzdělání dělíme na: 

A. teoretické – přednáška, cvičení, seminář, trénink, workshop 

B. teoreticko-praktické - diskusní metody, moderační metoda, problémové 

metody, projektové metody, programovaná výuka, diagnostické a klasifikační 

metody 

C. praktické – instruktáţ, demonstrování, koučování, mentoring, tutoring, 

counselling, asistování, stáţ, exkurze, rotace práce, létající tým
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. 2004. s. 101 – 105. 
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1.4 Hodnocení a odměňování pracovníků 

„Hodnocení pracovního výkonu je jedním z nejsilnějších motivačních nástrojů v rukou 

manaţerů“.
19

 Podstatou hodnocení je porovnávání, kdy srovnáváme očekávané výkony 

pracovníků s těmi, které skutečně podali. Aby bylo srovnávání objektivní, musí být 

zřejmé, co bylo očekáváno. Hodnocení tedy začíná jiţ zadáváním úkolů, svěřováním 

úloh a delegováním pravomocí. 
20

 

1.4.1 Význam hodnocení  

Podnik vyuţívá hodnocení pracovníků zejména ke zvýšení osobní výkonnosti 

jednotlivců, k rozvoji jejich potenciálu a ke zlepšení komunikace mezi vedoucími 

a pracovníky. Hodnocení pracovního výkonu umoţňuje vedoucí motivovat pracovníky 

k dosahování většího výkonu, pochopit zájmy a přání pracovníků, rozvíjet jejich 

přednosti a eliminovat jejich slabé stránky, ale také slouţí k plánování rozvojových 

aktivit, jako jsou vzdělávání a výcvik. 

Naopak pracovník si odnáší z hodnocení mimo jiné: 

 ocenění vlastní práce a podnět k dalšímu snaţení 

 pohled a názor vedoucího na odvedenou práci 

 moţnost prezentovat své potřeby a osobní cíle 

 příleţitost k vyjádření vývojových nároků společnosti 

1.4.2 Úrovně hodnocení pracovníků 

Můţeme rozlišit čtyři úrovně hodnocení pracovního výkonu: 

1) Kaţdodenní styk vedoucího s pracovníky – většina vedoucích si ani 

neuvědomuje, ţe se vůbec jedná o hodnocení a připravují se tak o významný 

motivační nástroj. Zapomínají sdělovat pracovníkům názor na kvalitu práce 

a namísto toho se omezují pouze na opravování nedostatků.  

                                                 
19

 BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vést lidi. 2000. s. 57. 
20

 PLAMÍNEK, J. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. 2009. s. 96. 
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2) Hodnocení při dosaţení výsledků práce – většinou při předávání zakázky, 

dodrţení či naopak nedodrţení termínu, kdy je pozitivně či negativně hodnocena 

činnost zúčastněných osob. 

3) Finanční hodnocení – slouţí ke spravedlivému stanovení mzdy pracovníkovi. 

Toto hodnocení má motivační účinek jedině tehdy, vysvětlí-li vedoucí svým 

podřízeným, co je vedlo ke stanovení výše mzdy.  

4) Systematické ohodnocení – je zaváděno za účelem zvýšení účinnosti 

stimulačního systému, provádí se v pravidelných ročních, pololetních nebo 

čtvrtletních intervalech a často je spojeno s hodnotícím rozhovorem. 

K vytvoření motivujícího a spravedlivého systému hodnocení se doporučuje sledovat 

postup systematického hodnocení pracovníků. Nejprve vedoucí ukládá pracovníkovi 

úkoly na nastávající období včetně termínu plnění. Při splnění úkolu by si měl vedoucí 

stručně poznamenat úroveň plnění a případné nedostatky. 

1.4.3 Kritéria hodnocení 

Systematické hodnocení musí být postaveno na kritériích, která umoţňují srovnávat 

výsledky pracovníků poţadovaným výkonem. Existují tři základní typy kritérií 

hodnocení: 

a) ukazatele – např. kvantita (počet vyrobených výrobků), kvalita práce (mnoţství 

nedodělků, chyb zmetků), mnoţství nehod a havárií, počet nebo objem 

získaných zakázek. Jedná se o objektivní kritéria, kterým se dává přednost, 

bývají však často zkreslena řadou jiných faktorů.  

b) plnění úkolů – je nutno na začátku jasně a pevně stanovit, jaký má být výstup 

a podle toho pak hodnotit úroveň plnění. Jedná se o kritérium vhodné pro 

jakoukoliv oblast činnosti, které je snadno hodnotitelné.   

c) osobní kvality – subjektivní kritéria, která jsou pouţitelná v prakticky jakékoliv 

činnosti, naráţejí však na subjektivní zkreslení (přílišná mírnost vedoucího, 

nadměrná přísnost, sympatie či antipatie vůči některým pracovníkům). 
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1.4.4 Systematický postup hodnocení pracovníků 

Pokud má organizace zájem připravit motivující a spravedlivý systém hodnocení, 

doporučuje se následující postup: 

1) Uloţení úkolů – vedoucí dává pracovníkovi úkoly na nastávající období 

2) Sledování plnění úkolů – při splnění úkolu by si měl vedoucí poznamenat 

úroveň plnění a případné nedostatky, které pak poslouţí jako pomůcka pro 

hodnocení pracovníka, zejména za celé sledované období 

3) Výzva k hodnocení a příprava hodnocení – vedoucí by měl s předstihem 

informovat pracovníka o chystaném hodnocení, aby se mohl připravit 

4) Hodnotící rozhovor – začíná dotazem na práci, následuje hodnocení dobrých 

a špatných stránek a je ponechán prostor na vlastní vyjádření pracovníka. 

Pohovor je uzavřen stanovením cílů pracovníka na další období. 
21

 

Zaměříme-li se na hodnotící rozhovor neboli řízený rozhovor mezi hodnoceným 

a vedoucím, který je zodpovědný za jeho práci, potkáme se se třemi tématy rozhovoru, 

jde o tzv. Princip trojitého „vé“ (Obr. 3). V rámci tohoto rozhovoru je především třeba 

zhodnotit výkon, tedy dosahované výsledky při plnění svěřených úloh v hodnoceném 

období. Neúspěch by měl generovat změnu a úspěch potvrzovat pouţití stejného 

postupu, pokud nenastanou jiné podmínky.  

Dalším důleţitým tématem rozhovoru jsou vývojové trendy. Znamená to, ţe pracovník 

můţe být hodnocen i podle toho, jaké přináší do firmy lidské zdroje a jak své zdroje 

rozvíjí vzhledem k rozvojovým strategickým intervalům. Podle těchto měřítek bývají 

pracovníci odměňováni, zdroje, které přinášejí, mívají významný vliv na stálou sloţku 

odměny a dosahované výkony obvykle úzce souvisejí i s pohyblivou sloţkou odměny. 

Příkladem takového zdroje jsou mimo jiné znalosti získané vysokoškolským studiem.  

Třetím „vé“ bývají vztahy. Lidé potřebují vědět, ţe nejsou pouze nástrojem ke zvýšení 

obratu, ale svébytnými a respektovanými osobnostmi. Jedná se o druh zpětné vazby, 

který se nedá nacvičit. Pokud se tuto techniku naučíme a následovně aplikujeme 

v řízeném rozhovoru, zaměstnanci ji snadno vyhodnotí jako neupřímnou.   

                                                 
21

 PLAMÍNEK, J. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. 2009. s 57 – 60. 
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Obr. 3 – Princip trojitého „vé“ 
22

 

Pravidelné hodnocení lidí je přirozeným předpokladem jejich spravedlivého 

odměňování. Odměna by měla odpovídat kompetencím konkrétního člověka – její 

pevná sloţka poptávce po poskytovaných lidských zdrojích a sloţka pohyblivá aktuálně 

odváděnému výkonu.
 23
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 PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. 2008. s. 74. 
23

 „tamtéţ“ s. 75. 
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1.4.5 360stupňová zpětná vazba 

Metoda vícenásobné zpětné vazby je známá jiţ několik desetiletí a pouţívaná po celém 

světě. Tato metoda funguje tak, ţe nadřízení, kolegové i podřízení společně vyjádří 

názor na důleţité aspekty práce manaţera a na jeho chování v důleţitých situacích.  

Je ověřeno, ţe 360° zpětná vazba patří mezi nástroje, které dokáţí pomoci organizaci 

růst, protoţe jim nastavuje zrcadlo, jak jejich manaţeři fungují. Díky tomu mohou firmy 

lépe organizovat nevyhnutelné změny a reagovat tak na měnící se podmínky 

v podnikatelském prostředí. 360° zpětná vazba nenahrazuje, ale ani nepotlačuje jiné 

metody získávání zpětné vazby a hodnocení, spíše je doplňuje. 

Tato metoda se skládá z postupných kroků, jejichţ podstatou je vícenásobné hodnocení 

pracovníka ze strany jeho kolegů. Jde tedy o informaci, která je zpětnou vazbou 

manaţerovi o tom, jak jiní vidí jeho chování, jak ho hodnotí, jak na ně působí. Hodnota 

takové informace pro manaţera spočívá v tom, ţe vidí své chování objektivněji a můţe 

učinit potřebné korekce.
24

 

Hodnotiteli v této metodě jsou: 

 bezprostřední nadřízený 

 kolegové na stejné úrovni 

 podřízení 

 zákazníci 

 sám hodnocený 
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 KUBEŠ, M. 360stupňová zpětná vazba jako nástroj rozvoje lidí. s. 9-14. 
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1.5 Odměňování pracovníků 

Odměňování pracovníků, zejména pak pohyblivá část mzdy, bývají často povaţována 

za hlavní, či dokonce jediný účel hodnocení. Hodnocení by se však spíše mělo zaměřit 

na rozvoj výkonnosti pracovníka odstranění jeho nedostatků. Odměna za práci sice 

odráţí pracovní výkon, musí ale respektovat řadu jiných faktorů. I tak je ale nadále 

mzda hlavním způsobem odměňování pracovníka za odvedenou práci a zůstává tak 

největším motivátorem.  

V otázkách odměňování, tedy její podobě a velikosti, hrají významnou roli vnější 

a vnitřní mzdotvorné faktory odměňování. Mezi vnější mzdotvorné faktory se řadí:  

 situace na trhu práce – přebytek či nedostatek pracovních zdrojů určité úrovně 

a kvalifikace, odměňování pracovníků u konkurenčních podniků, popř. způsob 

a ţivotní podmínky ve společnosti 

 platné předpisy a zákony – stanovená minimální mzda, povinné příplatky, 

placená dovolená apod.  

Vnitřní mzdotvorné faktory organizace se týkají pracovních míst a pracovníků a lze je 

shrnout do těchto skupin: 

 požadavky pracovního místa a jeho postavení v hierarchii společnosti – zdrojem 

informací je popis pracovního místa, profil pracovníka na dané pozici, 

hodnocení práce na pracovním místě, poţadované schopnosti apod. 

 výsledky práce pracovníka a jeho výkon – zdrojem je hodnocení pracovníka 

a jeho schopností 

 pracovní podmínky – buď na konkrétním pracovním místě, nebo v celé 

organizaci – mohou mít negativní dopad na zdraví, bezpečnost pracovníka, 

mohou zvyšovat jeho únavu, vyvolávat nadměrný stres, apod. 

V kontextu výše uvedených faktorů je třeba zváţit podobu systému odměňování 

v organizaci a zváţit ty aspekty odměňování, které rozhodují o efektivnosti odměňování  
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v organizaci, o jeho motivačním účinku a o úspěšnosti získávání a stabilizace 

pracovníků v organizaci. 
25

 

Všechny typy odměn – nepřímých i přímých, vnitřních i vnějších obsahuje celková 

odměna. Stránky odměny jsou vzájemně provázány a zachází se s nimi jako 

s integrovaným a logickým celkem. Cílem tohoto pojetí je maximalizovat souhrnný 

dopad širokého okruhu různých podob odměňování na motivaci, oddanost 

a angaţovanost v práci.  

Celková odměna propojuje vliv dvou hlavních kategorií odměn (Tab. 1): 

1) transakční odměny – hmotné odměny plynoucí z transakce mezi 

zaměstnavatelem a pracovníky, které se týkají peněţních odměn 

a zaměstnaneckých výhod. Mají v podstatě peněţní povahu a jsou důleţité pro 

získávání a stabilizaci pracovníků. Mohou být ale snadno konkurenty 

kopírovány.  

2) relační (vztahové) odměny – nehmotné odměny týkající se vzdělávání 

a rozvoje a zkušeností, záţitků z práce.
 26

  

Transakční 

odměny 

Základní mzda 

(plat) 
Celková 

v penězích 

vyjádřitelná 

(hmotná) odměna 

Celková odměna 

Zásluhová odměna 

Zaměstnanecké 

výhody 

Relační 

(vztahové) 

odměny 

Vzdělávání a rozvoj 
Nepeněţní/ 

vnitřní odměny Zkušenosti/záţitky z 

práce 

Tab. 1 – Složky celkové odměny 
27
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 KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. 2010. s. 166. 
26

 ARMSTRONG, M. Odměňování pracovníků. 2009. s. 42. 
27

 „tamtéţ“ s. 42. 
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1.6 Motivace pracovníků 

Motivování pracovníků řeší řadu důleţitých problémů, kterým manaţeři čelí, např.: 

 jak získat a udrţet pracovní úsilí a zájem pracovníků o prospěch firmy? 

 jak podnítit lidi k hledání úspor a zlepšení pracovního procesu? 

 jakým způsobem přesvědčit pracovníky, aby setrvali ve firmě i v těţkých 

dobách? 

 jak získat do firmy schopné odborníky? 

 jak dosáhnout toho, aby pracovníci byli ochotni nastoupit i na mimořádné směny 

i mimo svou pracovní dobu, je-li toho třeba?  

1.6.1 Maslowovo pojetí potřeb 

Mnoho manaţerů se domnívá, ţe veškerá motivace je pouze otázkou finanční, podle 

Abrahama Maslowa tomu tak není. Ve 40. letech 20. století ukázal, ţe je řada jiných 

motivů, které mohou manaţeři vyuţívat a které je nic nestojí. Maslow se pokusil utřídit 

lidské potřeby a odhalit principy jejich působení. Potřeba znamená stav nedostatku, 

mezi potřebou a motivem je rozdíl velice malý a v praxi oba pojmy běţně zaměňujeme. 

Maslow určil pět skupin potřeb a seřadil je hierarchicky do podoby, která je známá jako 

Maslowova pyramida (Obr. 4). 

Uspořádání potřeb podle Maslowa: 

a) Fyziologické potřeby – jsou to potřeby základní, jejich naplnění je nezbytné 

pro přeţití. Zahrnují potřebu vody, potravy, vzduchu a všeho, čeho je třeba 

k udrţení ţivota. V profesním ţivotě tyto potřeby představují ochranné 

pomůcky, ochranu zdraví, odstraňování rizika a škodlivých vlivů na 

pracovišti. 

b) Potřeby jistoty a bezpečí – znamenají zajištění a uchování existence i do 

budoucna, neexistenci nebezpečí nebo ohroţení. V práci je to dobrá 

perspektiva firmy, která zajistí pracovníkům zaměstnání do budoucnosti.  

c) Sounáleţitost – jako láska nebo přátelství – představují potřebu začlenit se 

do nějaké skupiny nebo většího celku a také dobrých vztahů k ostatním 

lidem. V pracovním pojetí vyţadujeme vytváření dobrých vztahů na 
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pracovišti, které nás připoutá k firmě – sportovní soutěţe, kulturní akce, 

apod. 

d) Potřeba uznání a ocenění – sebeocenění, respekt a uznání osoby ze strany 

ostatních. Profesní potřebou na tomto stupni jsou například peníze nebo 

pochvala. 

e) Sebeaktualizace – realizovat všechny své schopnosti a talent. Tuto potřebu 

v zaměstnání uspokojuje dobře organizovaná práce, která pracovníka těší 

a která mu umoţní ukázat své schopnosti.  

Obr. 4 – Hierarchie potřeb podle Maslowa
28

 

Podle Maslowa jsou potřeby uspořádány hierarchicky, tedy od nejniţších po nejvyšší. 

S uspokojením určité úrovně potřeb její význam klesá a nastupuje další, vyšší úroveň. 

Aby se tedy mohla vyskytnout určitá potřeba, musí být nejdříve uspokojeny všechny 

potřeby, které jí v hierarchii předcházejí. Člověk je neustále motivován.  

                                                 
28

 RUSSEL, K. Maslow’s Hierarchy of Needs. [online]. 2009 [cit. 2011-05-03, překlad: Autorka]. 

Dostupné z: http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_198911. 

. 
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Clayton Alderfer přizpůsobil Maslowovy názory novým poznatkům a pět Maslowových 

úrovní potřeb zredukoval pouze na tři: 

 potřeby existenční – veškeré materiální a fyziologické potřeby 

 potřeby vztahové – zahrnují vztahy k lidem, se kterými se stýkáme 

 potřeby růstové – tvořivá práce jedince na sobě a svém okolí 

Podle Alderfera uspokojením potřeb existenčních nebo vztahových klesá jejich význam, 

ale uspokojováním potřeb růstových se jejich význam ještě zvyšuje. 

1.6.2 Různí lidé – různé motivace 

Jak se mnoho vedoucích domnívá, mzda má velký motivační význam, není to ale jediný 

prostředek motivace. Znalost motivů různých lidí zajisté přispívá k úspěšnosti práce 

vedoucího. Mezi motivy se řadí: 

 Peníze – jsou významným motivem pro většinu lidí, pro některé jedince 

představují obzvlášť silný motiv, jsou pro peníze ochotni udělat téměř cokoliv. 

Má-li vedoucí finance k dispozici, dostane z takto motivovaných pracovníků 

maximum. 

 Osobní postavení – jedná se o jedince, kteří mají potřebu ostatní vést, řídit chod 

věcí, snaţí se být úspěšní kvůli svému postavení. 

 Pracovní výsledky, výkon – z hlediska firmy jde o důleţitou motivaci, protoţe 

lidé, kteří mají svou práci rádi a snaţí se v ní vyniknout, jsou motorem firmy. 

Mají v krvi soutěţivost a rádi se srovnávají s ostatními. Pokud se jim nedaří, 

dělají maximum pro to, aby ostatní překonali. 

 Přátelství – nejdůleţitějším motivem pro takto motivované pracovníky je 

přátelská atmosféra na pracovišti. Tyto typy mají rádi lidi, kteří pracují kolem 

nich a staví přátelské vztahy nad pracovní výsledky nebo nad peníze.  

 Jistota – tito lidé netouţí po mimořádných příjmech, ani po vysokém postavení, 

raději se spokojí s málem, ale to málo musí mít jisté. 

 Odbornost – rozhodující motiv těch, kteří preferují svůj profesionální rozvoj 

a snaţí se vyniknout ve své profesi bez potřeby intervence mimo svůj obor. 
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 Samostatnost – takový pracovník těţko snáší nad sebou nějakého nadřízeného. 

Mají v zájmu o všem rozhodovat sami a těţko snáší, kdyţ jim do toho někdo 

mluví. 

 Tvořivost – pracovník má potřebu vytvářet něco nového, vítá práci, při které 

můţe přemýšlet a vymýšlet nové věci. 

1.6.3 Demotivace 

Pokud se člověk snaţí uspokojit svou potřebu a postaví se mu do cesty nepřekonatelná 

překáţka, přichází frustrace. K frustraci například dochází, kdyţ pracovník nedostane 

odměnu, kterou očekával, nebo pokud dojde k pokaţení práce, kterou se dlouho 

zabýval, nebo kdyţ mu vedoucí nedá dovolenou, na kterou se těšil. Neuspokojením 

potřeby vzniká frustrace, motivační energie pak zůstává nahromaděna a nevybitá. Lidé 

pak reagují na frustraci různými způsoby: 

 zesilují své úsilí, aby překáţku překonali 

 vzdávají se svého záměru 

 vybíjejí potlačenou energii násilím 

 hledají náhradní cíle 

 sami sebe přesvědčují o nedůleţitosti cíle 

 vracejí se k vývojově niţším způsobům uspokojení potřeb 

Frustrace a demotivace pracovníků můţe způsobit například nevšímavost vedoucího 

k dobrým pracovním výsledkům, chaos nebo špatná organizace práce, nespravedlivé 

odměňování, nebo také nezaslouţená pochvala jiného pracovníka. Někteří lidé 

propadnout frustraci, protoţe sklidí nespravedlivou kritiku, jiní jsou demotivováni 

přílišným zasahováním vedoucího do pravomoci podřízených. Pokud zaměstnavatel 

nedokáţe pracovníky motivovat, alespoň by je neměl demotivovat.
 29
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 BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vést lidi. 2000. s. 39 – 41. 
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1.7 Interní komunikace 

Interní komunikací ve firmě se rozumí komunikace v rámci organizace. V literatuře se 

uvádí, ţe aţ 60% problémů ve vnitropodnikovém řízení je způsobeno mnoha nedostatky 

a chybami v komunikaci. Vnitropodniková komunikace plní v organizaci tyto základní 

funkce: 

 umoţňuje zaměstnancům výměnu potřebných informací 

 napomáhá rozlišení členů organizace od nečlenů 

 umoţňuje informovat pracovníky a manaţery o cílech organizace a jejich 

průběţném plnění 

 umoţňuje přesvědčit zaměstnance a manaţery o způsobech dosaţení cílů 

organizace 

 stimuluje pracovníky a manaţery k hledání a nacházení nových řešení a nových 

postupů ve smyslu plnění strategických cílů organizace 

Ve firmě musí komunikace fungovat všemi směry. Důleţité je ubezpečit zaměstnance, 

ţe mohou s vedením organizace komunikovat zcela otevřeně, bez strachu a obav. 

S formami efektivní interní komunikace souvisí i volba jejich prostředků, z nichţ 

obvyklými jsou: 

 rozhovor 

 týmová diskuze 

 porada 

 telefonický rozhovor 

 firemní noviny, bulletin 

 písemné sdělení – fax, dopis, vzkaz, směrnice 

 nástěnka 

 komunikace elektronickou formou, aj. 

Pokud interní komunikace nefunguje, dochází u zaměstnanců k demotivaci, pasivitě, 

frustraci a nerozhodnosti. Je reálnou skutečností, ţe interní komunikace s vlastními 

zaměstnanci bývá většinou podceňována, přičemţ systematicky a plánovitě se 
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organizace touto činností nezabývají. Neinformovanost v organizaci brzdí iniciativu, 

sniţuje produktivitu a je zdrojem nedůvěry a odporu. 

Interní komunikace je nástrojem, jehoţ pomocí se vytváří v organizaci prostředí, které 

všestranně podporuje dosahování dobrých pracovních výkonů a podporuje snahy se 

neustále zlepšovat a plnit strategické cíle. Interní komunikace je tak jedním z hlavních 

projevů firemní kultury. Zpětná vazba interní komunikace se pak projevuje 

oţivováním této kultury a v ovlivňování pracovního jednání všech členů organizace, 

vedoucí v konečné fázi k podpoře trvalého rozvoje organizace.
30

 

1.7.1 Firemní kultura 

Pro úspěch firmy je nepostradatelná cíleně řízená firemní kultura. Jde o soubor hodnot, 

styl řízení a personální politiku. Bývá zvykem, ţe vlastník či generální ředitel 

s vrcholovým managementem prosadí novou firemní kulturu s několika 

výraznými  hodnotami. Nejvíce inovativní firmy ctí hodnoty jako kreativitu a nápady, 

iniciativu, týmovou spolupráci, otevřenost a upřímnost, soustavné vzdělávání a široký 

rozhled. Tyto hodnoty se prolínají vším, co dělají. 

 Snem kaţdého zaměstnavatele je zaměstnanec, který ctí firemní kulturu a ztotoţňuje se 

s ní. Pokud jsou zaměstnanci hrdí na to, ţe má jejich práce smysl, zvyšuje to jejich 

výkon a cítí se být součástí něčeho uţitečného a vznešeného.
31

  

Firemní kultura zahrnuje: 

 působení firmy a jejích pracovníků navenek; 

 vztahy mezi zaměstnanci, jejich myšlení a vzorce chování; 

 celkové klima firmy, zvyklosti, ceremoniály; 

 co je povaţováno za klady a co za zápory; 

 hodnoty sdílené většinou pracovníků. 

Jsou uváděny 4 základní prvky firemní kultury: 

                                                 
30

 VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. s. 263 - 267 . 
31

 ČERVENÝ, K. Vše, co udělá firmu úspěšnou, je zadarmo. [online] 2011. [cit. 2011-04-03]. Dostupné 

z http://karelcerveny.blog.idnes.cz/c/184572/Vse-co-udela-firmu-uspesnou-je-zdarma.html 
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1) Symboly – jsou to například různé zkratky, slang, způsob oblékání, symboly 

postavení, které jsou známé jen členům této organizace  

2) Hrdinové – jsou to skuteční, popř. imaginární lidé, kteří slouţí jako model 

ideálního chování a jako nositelé tradice, jako vzor ideálního zaměstnance nebo 

manaţera – často jimi bývají zakladatelé společnosti  

3) Rituály – patří sem různé společensky nezbytné činnosti a projevy – ať uţ 

neformální aktivity (oslavy), formální schůze, psaní zpráv, plánování, 

informační a kontrolní systémy 

4) Hodnoty – představují nejhlubší úroveň kultury, kdy jde o obecné vědomí toho, 

co je dobré a co špatné, hodnotné či nehodnotné. Hodnoty se promítají do 

pracovní morálky, sounáleţitosti pracovníků s firmou, ale také do celé orientace 

firmy. Měly by být sdíleny všemi pracovníky.  

Firemní kultura není plně funkční, pokud v koncepci 7S není některé „S“ v souladu 

s ostatními. V této koncepci je sjednocujícím prvkem pojem „sdílených hodnot“, viz 

Obr. 5.
32

 

 

Obr. 5 – Koncepce 7S
33
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 VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 2009. s. 67 – 68. 
33
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

2.1 Charakteristika zkoumaného podniku 

Název společnosti: TART, s.r.o. 

Logo společnosti:  

Sídlo:   Vinohradská 366/91, Brno 618 00 

IČ:   46901876 

DIČ:   CZ46901876 

Jednatelé:   

 Ing. Michal Hort 

 Václav Tauber 

 Martinus Antonius Maria Thijssen 

Základní kapitál: 25 mil. Kč 

Počet zaměstnanců: 161 

Obrat v roce 2010: 1 115 mil. Kč 

Předmět podnikání:  

 obchodní činnost – nákup a prodej zboţí za účelem jeho dalšího prodeje 

 výroba obalových materiálů 

Firma TART, s.r.o. je společností s ručením omezeným působící na českém trhu 

obalových materiálů jiţ 20 let. Společnost si dala za cíl vycházet svým zákazníkům 

vstříc v jejich poţadavcích na spolehlivost, kvalitu dodávek a profesionální poradenský 

servis v oblasti balicích strojů a obalových materiálů pro skupinová, přepravní 

a ochranná balení. 
34
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Orgány společnosti TART, s.r.o. představují: 

 valná hromada 

 jednatelé společnosti 

 vedení společnosti 

Valná hromada společníků je nejvyšší orgán společnosti, který řídí činnost společnosti. 

Je oprávněna činit rozhodnutí ve všech otázkách spojených s řízením a rozvojem 

společnosti. Jednatelé společnosti jsou statutárními zástupci společnosti, řídí se 

rozhodnutím valné hromady společnosti. Jsou oprávněni jednat jménem společnosti 

a podepisovat za společnost právní dokumenty. Vedení společnosti je vykonavatelem 

a organizátorem kaţdodenní činnosti společnosti, dále odpovídá za plnění cílů 

stanovených pro určené období valnou hromadou, která kontroluje výsledky dosaţené 

ve společnosti a má právo jmenovat a odvolávat generálního ředitele společnosti 

a odborné ředitele. Vedení společnosti je vykonavatelem všech provozních činností, 

odpovídá za chod společnosti mezi jednotlivými zasedáními valné hromady. Jednatelé 

společnosti mohou být jmenováni do výkonných funkcí v rámci vedení společnosti.  

2.1.1 Historie firmy 

Firma TART, s. r. o. vznikla jako veřejná obchodní společnost, kterou v roce 1991 

zaloţili dva společníci, Ing. Michal Hort a Václav Tauber. V roce 1992 se rozhodli 

změnit právní formu a na základě společenské smlouvy převedli tuto veřejnou obchodní 

společnost na společnost s ručením omezeným. Firma byla zaregistrována na základě 

ţádosti u Obchodního soudu v Brně, a to dne 21. 5. 1992. Firma má tři majitele - oba 

zakladatele a od roku 1999 také právnickou osobu, zahraniční firmu Sealed Air B. V., 

Holandsko, která je významným výrobcem a dodavatelem obalových materiálů 

a balicích zařízení. Od roku 1999 je základní jmění zvýšeno na 25 mil. Kč. 

Podnikatelským záměrem firmy TART, s.r.o. od jejího zaloţení bylo vybudování 

největší celostátní prodejní organizace v oboru obalových materiálů. Tento cíl je 

průběţně realizován a firma dosahuje významných meziročních nárůstů prodejů. Firma 

se od svého zaloţení zabývá nákupem, dovozem, prodejem a distribucí obalových 

materiálů, samolepících folií, samolepících pásek a papírenského zboţí. Od roku 1998 
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byla podnikatelská činnost rozšířena o postupné zavádění výroby vybraných druhů 

obalových materiálů s cílem postupně tuto výrobu dále rozšiřovat a zkvalitňovat podle 

potřeb zákazníků. Firma také zavedla prodej balicích strojů, jejich montáţ a servis u 

zákazníků. Nabízí také speciální balicí postupy dle potřeb zákazníků. 

V současné době firma pracuje ve vlastním objektu, který byl provozně upraven v roce 

1996. Firma zde od srpna 1996 provozuje velkoobchodní prodejní činnosti. Postupně 

byly do upravených prostor soustředěny všechny navazující činnosti včetně skladového 

hospodářství a vedení firmy. V návaznosti na rozvoj prodejů je zde od roku 1998 také 

zahájena vlastní výroba obalových materiálů, která je dále cíleně rozšiřována 

k uspokojování potřeb zákazníků. 

Firma TART, s.r.o. je budovaná jako marketingově řízená firma, která nemalými 

náklady vybudovala síť obchodních zástupců a oblastních manaţerů určených pro jejich 

řízení. Dnes tato síť zahrnuje 22 oblastních zástupců, kteří pravidelně navštěvují 

jednotlivé zákazníky a vyhledávají nové prodejní moţnosti ve vymezených prodejních 

obvodech. Mají tak neustálý aktualizovaný přehled jak o potřebách stávajících 

zákazníků, tak i o případných potřebách nových zákazníků v jimi sledované oblasti. 

Povinností obchodních zástupců je sledování spokojenosti jednotlivých zákazníků 

s kvalitou zboţí a poskytovaných sluţeb a také sledování a vyhodnocování chování 

konkurence v určeném obvodě a podávání zpráv o tomto chování do centrálního 

systému k pravidelné informaci vedení společnosti.  

Pro obchodní zástupce firma vytváří příznivé podmínky dodávkami propagačních 

materiálů na vysoké úrovni, poskytováním pravidelného školení o prodejním 

a výrobním programu, pořádá jejich pravidelná setkání, na kterých si mohou vzájemně 

vyměňovat zkušenosti. V návaznosti na působiště obchodních zástupců jsou 

vybudována distribuční centra, která zvyšují operativnost dodávek zboţí jednotlivým 

zákazníkům. 
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Firma TART, s.r.o. působí cíleně v rozvoji exportu produkce. Má trvalé zastoupení ve 

Slovenské republice a síť distributorů v Polsku a Maďarsku. Jedním z cílů firmy je 

neustálé zvyšování exportu.
35

 

2.1.2 Profil firmy 

Firma TART, s.r.o. je zaměřena na vybraný sortiment výrobků, které nakupuje od 

významných výrobců s cílem dosahovat pokrytí všech potřeb zákazníků vysoce 

kvalitními výrobky za přijatelné ceny. Tento záměr se firmě daří plnit díky péči 

o prodávaný sortiment a budováním prodejní sítě celorepublikového významu. Návazně 

na prodejní rozvoj je budována také vlastní výrobní základna, kde firma realizuje 

výrobu bublinových folií, které jsou nejvýznamnější sloţkou prodejního sortimentu 

firmy. 

Firma TART, s.r.o. je prodejní organizací s postupným růstem podílu výroby části 

vybraného prodejního sortimentu. Organizační struktura firmy odpovídá tomuto 

zaměření tak, aby firma pokrývala potřeby svých zákazníků produkty vysoké technické 

úrovně za přijatelné ceny s vysokou kvalitou. K tomuto účelu slouţí struktura veškerého 

vybavení firmy pouţívaného na všech úrovních zabezpečení sluţeb zákazníkům.  

Základem prodejního programu je dodávka zboţí v těchto komodit:  

 Balicí pásky 

 Vázací pásky 

 Fixační průtaţné fólie 

 Obalové PE fólie a výrobky z těchto fólií 

 Bublinové fólie a výrobky z těchto fólií 

 Obalové fólie z pěnového PE a výrobky z těchto fólií 

 Balící stroje, jejich instalace a provozní servis 

 Komplexní sluţby zákazníkům spojené s balením jejich výrobků 

Realizaci dodávek produktů firma uskutečňuje dle objednávek zákazníků. Převáţná část 

prodejního obratu firmy je tvořena potřebou balení výrobků v průmyslových podnicích 

a k tomuto účelu je prodejní sortiment především určen. 
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Objednávky zákazníků jsou na základě rozhodování prodejních oddělení plněny: 

 dodávkou standardních produktů  

 dodávkou zakázkových produktů 

 dodávkou strojů a sluţeb  

2.1.3 Organizační struktura společnosti 

Firma TART, s.r.o. má zavedený jednostupňový systém řízení, při kterém jsou 

uplatněny základní principy jednotného řízení. Organizační struktura je tvořena deseti 

základními organizačními jednotkami. Tyto základní organizační jednotky jsou řízeny 

odpovědnými vedoucími, kteří tvoří vedení organizace, viz organizační schéma, Obr. 6.  

 

 

Obr. 6 – Organizační schéma firmy TART, s.r.o. Zdroj: TART, s.r.o. 

Počty pracovních pozic v jednotlivých organizačních jednotkách jsou flexibilní 

vzhledem k potřebě zvyšovat nebo sniţovat počty pracovníků v souvislosti se 

zabezpečením plánovaných objemů prodeje firmy v určitém časovém horizontu.   
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2.1.4 Divize společnosti 

Prodej  

Ve vedení prodejního oddělení společnosti je obchodní ředitel, který má k dispozici 

asistentku a řídí manaţery prodeje. Ti představují nadřízené pro desítky obchodních 

zástupců fungujících po celé republice.  

Nákup 

Tým nákupčích má na starosti ředitel nákupu, společně vyjednávají s dodavateli 

o  lepších cenách surovin.  

Výroba 

Rozvoj nových produktů a dohled nad všemi technologickými postupy má na starost 

ředitel výroby. Jeho přímým podřízeným je vedoucí výroby, který dohlíţí na plnění 

termínů výroby zakázek a plněním pracovních povinností dělníků ve výrobě. 

Komplexní balení 

Tato samostatná divize řeší balení pro náročnější zákazníky, kteří většinou poptávají 

obaly odolávající vnějším vlivům. Tým pracující na oddělení tzv. komplexu zpracovává 

zakázky počínaje objednávkou aţ po dodání zboţí zákazníkovi a jeho vyfakturování. 

Tým řídí vedoucí divize komplexního balení.  

Finanční oddělení 

Účtárna je nedílnou součástí kaţdé větší firmy a ve společnosti TART, s.r.o. se skládá 

ze dvou zaměstnanců. Jim velí finanční ředitelka, která úzce spolupracuje se všemi 

vedoucími jednotlivých oddělení. 

Správa IT 

Na informační technologie a jejich denní uţívání dohlíţí technik, který je k dispozici 

pro všechny zaměstnance v případě, ţe jejich informační technologie nefungují tak, jak 

by měly. O rozvoji informačních technologií rozhoduje IT vývojář, který má také hlavní 

slovo v nákupu nových zařízení. 
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Správa IS 

Informační systém ve společnosti TART, s.r.o. je nezbytnou součástí práce kaţdého 

oddělení. V něm se zpracovávají veškeré informace, celý koloběh zakázky, evidují se 

v něm pohyby zboţí a mimo jiné funguje jako databáze všech dodavatelů a odběratelů. 

Za vývoj IS odpovídá specialista na informační systémy a běţné úpravy systému řeší 

správce IS. 

Marketing 

Nejen propagaci firmy na trhu obalových materiálů řeší oddělení marketingu v čele 

s vedoucím. 

Provozní oddělení 

O celý areál se stará provozní oddělení, spravuje vozový park a má na starosti dohlíţet 

na pracovní prostředí zaměstnanců.  

Obsluha zákazníků 

Osobní kontakt se zákazníkem představují referentky prodeje jak na centrále, tak na 

pobočkách firmy. Přímou nadřízenou je vedoucí poboček, která dohlíţí na korektní 

zpracovávání objednávek a zakázek. 

Logistika 

O dopravu a sklady se stará logistické oddělení, které řídí vedoucí logistiky.  

Kvalita  

Odpovědností manaţerky kvality jsou mimo jiné reklamace, audity a environmentální 

management. 

Personální oddělení 

Výběr nových zaměstnanců, školení stávajících, personální agendu a dohled na 

personální práci má na starosti personální oddělení, které se skládá z personalistky a její 

asistentky.  
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2.2 Řízení lidských zdrojů ve firmě TART, s.r.o. 

Ve firmě TART, s.r.o. jsou na všechna místa zařazováni pouze pracovníci splňující 

poţadavky pro jednotlivá funkční místa určovaná vedením firmy. Za získávání a výběr 

pracovníků odpovídá personální oddělení ve spolupráci s vedoucími pracovníky 

jednotlivých oddělení. Proces výběrového řízení je ukončen oslovením nejvhodnějšího 

uchazeče a sepsáním pracovní smlouvy, včetně další dokumentace zakládající pracovní 

poměr ve společnosti.  

Pracovníci společnosti TART s.r.o. jsou se svými pracovními povinnostmi seznámeni 

při podpisu popisu práce pro funkci, na kterou jsou zařazováni. V popisu práce jsou také 

uvedeny povinnosti a odpovědnost v systému managementu kvality a EVM. Popis práce 

pro příslušnou funkci musí být podepsán vedoucím pracovníkem a pracovníkem 

zařazeným na danou pracovní pozici. Popis práce je vyhotoven vţdy ve dvou 

originálech. Jeden je uloţen na personálním oddělení a druhý obdrţí pracovník. 

Vzdělání a rozvoj pracovníků společnosti je prováděn v souladu s firemními 

směrnicemi.  Za vzdělávání a rozvoj pracovníků odpovídá personální oddělení ve 

spolupráci s vedoucími pracovníky.  

Vzdělávání je rozděleno na školení:  

a) legislativní 

b) profesní 

c) jazyková  

Personální oddělení sestavuje plán vzdělávání pracovníků na základě monitorování 

potřeb pracovníků, pracovních skupin a celé společnosti. Tento plán je předkládán 

jednou ročně vedení firmy v termínu stanoveném generálním ředitelem. Vedoucí 

jednotlivých oddělení jsou odpovědní za sledování a zajišťování potřeb vzdělávání ve 

svěřených odděleních. 

U realizovaných vzdělávacích akcí je vyhodnocována efektivita a dopad na jednotlivé 

účastníky včetně sledování plnění plánu vzdělávání. Záznamy o vzdělávání jsou 

ukládány na personálním oddělení. 
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Vyhodnocením plánu vzdělávání pracovníků je pověřeno personální oddělení, které 

jednou ročně předkládá zprávu o jeho průběhu vzdělávání na poradě vedení. Hodnocení 

schopností a výkonnosti jednotlivých zaměstnanců provádí vedoucí oddělení minimálně 

jednou ročně.
36

   

2.2.1 Firemní kultura 

Firemní kultura vyjadřuje určitý charakter firmy, celkovou atmosféru, vnitřní ţivot 

ovlivňující myšlení a chování spolupracovníků firmy. Jedná se o zvyklosti, rituály 

vyuţívané ve firmě a hodnoty, které se projevují v obecných vzorcích chování a jednání 

všech pracovníků. Jinými slovy hovoříme o firemní kultuře jako o souhrnu představ, 

přístupu a hodnot, ve firmě všeobecně sdílených a udrţovaných. 
37

 

Pod pojmem firemní kultura společnosti TART, s.r.o. si můţeme představit působení 

firmy a jejích pracovníků navenek, vztahy mezi zaměstnanci, jejich myšlení, celkové 

klima firmy a v neposlední řadě hodnoty sdílené většinou pracovníků. 

V roce 2004 dostala firemní kultura ustálenou podobu a také svůj název – VOREL. 

Vedení firmy ji slavnostně představilo při novoročním přípitku s příslibem, ţe se firma 

i nadále nechá vést svojí vizí:   

„Našim partnerům vždy garantujeme spolehlivost a kvalitu, našim zaměstnancům 

stabilitu a smysluplnou práci“ 
38

 

Kaţdé písmeno slova „VOREL“ představuje nějakou vlastnost: 

V – vítězství (touha být nejlepší, nejúspěšnější) 

O – odpovědnost (za svoji práci, k lidem, k vlastníkům, k partnerům, k budoucnosti) 

R – radost (ze smysluplné práce v jedinečné firmě) 

E – energie (k neustálým změnám, zlepšením a hledání optimálních cest k cíli) 

L – loajalita (k firmě, spolupracovníkům, partnerům) 
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V tomto dokumentu (Přílohy 1 a 2) jsou vyjádřeny hodnoty a cíle společnosti, jde o tzv. 

30 PER VORLA. Posledních šest per je zaměřeno na lidský faktor ve společnosti.  

1. nepřetrţité vzdělávání, učení se a zvyšování kvalifikace 

2. budování tvůrčích pracovních kolektivů 

3. komunikace, chování, jednání 

4. dostatečná informovanost 

5. loajalita, pozitivní vztah ke společnosti, víra ve společnost 

6. výběr kvalifikovaných a charakterních pracovníků 

Není těţké si takovéto cíle a hodnoty stanovit. Mnohem těţší je tyto hodnoty udrţovat 

a motivovat zaměstnance, aby je sdíleli a upevňovali a aby byly cíle nastaveny jako 

realizovatelné. 

2.2.2 Pracovní prostředí 

Vedení firmy TART s. r. o. si plně uvědomuje důleţitost vlivu pracovního prostředí na 

kvalitu produkce. Na všech pracovištích, kde jsou prováděny úkony rozhodné pro 

kvalitu finálního produktu, jsou důleţité parametry prostředí sledovány, zejména 

s ohledem na negativní vlivy pracovního prostředí. Ve firmě je sledována zejména 

teplota v dílnách, ve všech prostorách skladů a na všech odloučených provozovnách. 

Úroveň pracovního prostředí je předmětem porady vedení jednou ročně a jsou na ní 

projednány také připomínky zaměstnanců. Dokladem projednání je zápis z porady 

vedení.
39

 

Společnost má sídlo v Brně, celý areál se nachází na adrese Vinohradská 91, v městské 

části Černovice. Tato část se v posledních dvou desetiletích postupně mění na 

průmyslovou oblast, svoje pobočky zde zakládá mnoho zahraničních firem.  

Sídlo firmy se sestává ze dvou budov, jedna tzv. hlavní, kde je zákaznické centrum a ve 

kterém probíhá hlavní operativa. Druhé budově se přezdívá výšková, v jejích pěti 

patrech sídlí vedení společnosti a top management. Výšková budova prošla 

v posledních pěti letech rozsáhlými rekonstrukcemi, byla vybavena výtahem a novým 

kancelářským nábytkem. 
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2.3 Metody analýzy personální práce ve firmě TART, s.r.o. 

K získání informací potřebných k analýze personální práce ve firmě TART, s.r.o. jsem 

pouţila tyto metody: 

 interview 

 dotazníkové šetření 

Konkrétní pouţití metod k analyzovaným oblastem je uvedeno v Tab. 2. 

ANALYZOVANÉ OBLASTI METODA ZDROJ 

Faktory motivace dotazník řadoví zaměstnanci 

Stávající míra motivace interview řadoví zaměstnanci 

Spokojenost pracovníků ve firmě  interview řadoví zaměstnanci 

Efektivita vzdělávacích aktivit interview řadoví zaměstnanci 

Způsoby hodnocení a odměňování interview řadoví zaměstnanci 

Interní komunikace dotazník všichni zaměstnanci 

Informovanost pracovníků interview řadoví zaměstnanci 

Tab. 2 – Použité metody ke sběru dat. Zdroj: Vlastní zpracování 

2.3.1 Analýza formou interview 

Za účelem zpracování této diplomové práce jsem se zaměřila na tyto okruhy 

dotazování: 

1. Motivace zaměstnanců 

 Jste ve společnosti TART, s.r.o. dostatečně motivován/a? Pokud ne, pak proč? 

 Jaký faktor by Vás motivoval k větší satisfakci z vykonané práce a zvýšení 

výkonu? 

2. Systém hodnocení zaměstnanců 

 Je Vám znám nějaký zavedený fungující systém hodnocení zaměstnanců ve 

společnosti TART, s.r.o.? 

3. Organizace práce 

 Je podle Vašeho názoru práce ve Vašem týmu rozdělena spravedlivě 

a efektivně?  

 Jste spokojen/a se stávajícím docházkovým systémem?  
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 Uvítal/a byste pružnou pracovní dobu? 

4. Vzdělávání 

 Byl/a jste někdy dotazován/a, jaké školení by vedlo k doplnění znalostí 

potřebných k výkonu Vaší práce? 

 Představovala Vámi absolvovaná školení přínos pro Váš pracovní život? 

5. Pracovní podmínky 

 Jak se Vám pracuje ve stávajícím pracovním prostředí této firmy? 

 Jste si vědom/a nějakých výrazných nedostatků v pracovních podmínkách? 

6. Komunikace ve firmě 

 Fungují podle Vašeho názoru komunikační kanály ve firmě tak, jak by měly? 

 Jakou formu komunikace volíte nejčastěji?  

7. Informovanost 

 Dostávají se k Vám informace potřebné k výkonu Vaší práce včas, v celistvé 

formě a v nezkreslené podobě?  

 Odkud získáváte informace, které potřebujete k výkonu své práce? Možnosti 

k výběru:  

a) přímo od nadřízeného 

b) od svých kolegů 

c) z nástěnky 

d) z intranetu 

Z důvodu velkého počtu zaměstnanců nebylo moţné provést interview se všemi 

pracovníky, proto jsem objektivně vybrala 11 respondentů, kteří čelí největšímu dopadu 

z řízení personální práce ve společnosti. Dotazováni byli pracovníci z následujících 

oddělení: 

 Nákup (3) 

 Komplexní balení (4) 

 Správa IS (1) 

 Administrativa (1) 

 Účtárna (2) 

Kompletní přehled všech odpovědí je uveden v Příloze 3.  
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2.3.2 Analýza formou dotazníkového šetření 

Pokud bych měla vybrat z analyzovaných oblastí personální práce nejkritičtější oblast, 

pak bych zvolila interní komunikaci. Z toho důvodu jsem zaměřila dotazníkovou 

metodu právě na tento nejslabší článek.  

Jak funguje interní komunikace ve společnosti TART, s.r.o. jsem zjišťovala za pomocí 

dotazníkové metody. Dotazník byl odeslán elektronicky všem 161 zaměstnancům 

společnosti. Průzkumu se zúčastnilo 54,7 % z celkového počtu pracovníků TART, s.r.o.  

 z toho 36% ţen a 64% muţů 

 z toho 23% vedoucích pracovníků 

51% TH pracovníků 

26% D pracovníků 

 z toho 18% zaměstnáno u společnosti do 1 roku 

45% zaměstnáno u společnosti 2 – 5 let 

14% zaměstnáno u společnosti 6 – 10 let 

23% zaměstnáno u společnosti 11 let a více 

Dotazníky, obsahovaly celkem 15 otázek, vyplňovali respondenti elektronicky přes 

aplikaci Google Docs. Všechny otázky byly povinné, vyjma poslední volné odpovědi. 

Dotazník a grafický přehled všech odpovědí je uveden v Přílohách 4 a 5. 
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2.4 NON analýza 

Analýzou výstupů dotazníkových šetření a interview byly stanoveny NON (nedostatky, 

obtíţe, neznámé). Na jejich základě jsem zformulovala sedm hypotéz, které jsem 

definovala, zjistila příčiny a důsledky.  

2.4.1 HYPOTÉZA č. 1 

Zaměstnanci nejsou dostatečně motivováni.  

 

Obr. 7 – Hypotéza č. 1 – Motivace. Zdroj: Vlastní zpracování 

Smyslem motivace je nenásilné vytvoření pozitivního přístupu k nějakému výkonu či 

typu chování. Je důleţité si uvědomit, ţe kladný vztah k nějaké úloze obvykle vzniká 

z některé ze dvou příčin: buď proto, ţe je její splnění spojeno se ziskem nějakých zvenčí 

přicházejících hodnot (například finanční odměny), nebo proto, ţe její splnění je 

v souladu s vnitřním vyladěním člověka, který má úlohu vykonávat. 
40

 

Pro kaţdého z nás má slovo motivace jiný význam. Někdo je motivován vidinou 

finanční odměny, jiný uspokojením z uznané práce. Podle mnou provedených interview 

s náhodně vybranými zaměstnanci chybí hlavně finanční motivace a uznání ze strany 

nadřízených. Tyto motivační faktory převaţovaly nad všemi ostatními.  

Dotazovaným pracovníkům jsem předloţila seznam různých motivačních prvků, 

kterými se mohli inspirovat: 

 náročnost práce 

 jistota práce 

 vykonávání vysněné činnosti 

                                                 
40

 PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. Praha, 2007. s. 13-14. 
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 pruţná pracovní doba 

 práce na poloviční úvazek 

 moţnost práce z domova 

 kariérní postup 

 osobní postavení ve firmě 

 rozhodovací pravomoci 

 pověření vedením projektu 

 uznání 

 kurzy a školení 

 moţnost jazykového vzdělávání 

 výše mzdy 

 13. a 14. plat 

 prémiové ohodnocení 

 podíl na zisku 

 půjčky 

 příspěvky na stravování 

 příspěvky na penzijní pojištění 

 příspěvky na dovolenou a sport 

 příspěvky na kulturu 

 příspěvek na dopravu 

 firemní školka nebo hlídání dětí 

 sluţební automobil, PC, mobil 

 lepší vybavení kanceláře 

Všichni dotazovaní respondenti se shodli na jednoznačné odpovědi a to ţe nejsou ve 

společnosti TART, s.r.o. dostatečně motivováni k tomu, aby podávali lepší výkony 

a práce pro firmu jim přinesla dostatečné uspokojení. Z celkového výčtu motivačních 

faktorů se respondenti ztotoţnili pouze s motivačními faktory uvedené v Tabulce 3. 

Finanční motivace patří k důleţitým motivačním nástrojům. U kvalifikovaných 

pracovníků, jejichţ pracovní výsledky nelze zjistit okamţitě, má velkou váhu finanční 

odměna dlouhodobějšího rázu. Jsou-li lidé dlouhodobě nuceni svou práci vykonávat bez 

vidiny odměny, jejich výkonnost dříve nebo později poklesne. Jeden z pracovníků se 



 

51 
 

vyjádřil: „Nejsem motivovaná, protoţe ať dělám jakýkoliv objem práce, vţdy jsem 

stejně ohodnocená.“ 

 

MOTIVAČNÍ FAKTOR POČET 
RESPONDENTŮ 

Prémiové ohodnocení, výše mzdy 8 

Uznání 5 

Ohodnocení, zpětná vazba 2 

Zastání 2 

Získání praxe 1 

Náročnost práce 1 

Tab. 3 – Motivační faktory uvedené respondenty při interview. Zdroj: Vlastní zpracování 

Finanční odměna je pro motivaci důleţitá, většina zaměstnanců však ocení, pokud má 

moţnost získat uznání a být respektován. Uznání firmu nic nestojí. Nadřízení pracovníci 

by měli být vyzýváni k častým projevům uznání vůči svým podřízeným, aby pak 

předešli situaci, jaká nastala ve firmě TART, s.r.o. Jejím zaměstnancům se ho nedostává 

a pak jsou demotivovaní k vyšším výkonům. Při interview se často vyskytovaly 

odpovědi typu: „Chybí mi nějaké ohodnocení, zpětná vazba, ţe by mě třeba nadřízený 

za něco pochválil, ţe jsem udělala něco správně.“ 

Projevem uznání a váţnosti je to, kdyţ se lidem svěří pravomoci, kdyţ jsou dotazování 

na svůj názor, mínění o problému. Kdyţ je nadřízený nenechá dělat zbytečnou práci, 

kterou ani zadavatel nepromyslel, a tak musejí po týdnu všechno překopat, zbořit a plnit 

úkol znovu. Nechat lidi dělat nepromyšlené úkoly a zadání je projevem neúcty. Jsou pak 

vyčerpaní a po čase je to přestane bavit. Uznání a váţnost druhým projevujeme uţ tím, 

ţe je jim poskytována korektní zpětná vazba na jejich výkon. 
41

 

Zaměstnancům analyzované firmy chybí vědomí, ţe to, co dělají, je k něčemu dobré, ţe 

je to vůdčí smysl, idea, kterou mají před sebou, která je táhne, vede a přitahuje. Kdyby 
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nadřízení dokázali s členy svých týmů komunikovat o tom, co prospívá jejich 

kaţdodennímu úsilí, kdyby dokázali sledovat i vyšší cíle neţ je pouhá finanční situace 

firmy. Mnoho zaměstnancům záleţí na tom vykonávat smysluplnou práci a být hrdý na 

svoje pracovní výsledky. 

2.4.2 HYPOTÉZA č. 2 

Ve společnosti TART, s.r.o. nefunguje jednotný systém hodnocení a odměňování. 

 

Obr. 8 – Hypotéza č. 2 – Hodnocení a odměňování. Zdroj: Vlastní zpracování 

Na základě průzkumu formou přímého dotazování se zaměstnanci jednoznačně shodli, 

ţe jejich výkony nejsou pravidelně hodnoceny. Není s nimi veden ţádný hodnotící 

pohovor, v mnoha případech neznají nadřízení celou náplň práce svých podřízených. 

Cituji odpověď jednoho z respondentů při interview: „Ţádné hodnotící rozhovory 

neprobíhají, z toho, co vím o naší firmě. Jakákoliv hodnocení probíhají pouze na úrovni 

top managementu a nekonzultují se s tím, koho se bytostně dotýkají.“ 

 S hodnocením úzce souvisí zpětná vazba, bez které nelze vybudovat ţádný fungující 

systém hodnocení. Z výsledků interview jednoznačně vyplývá, ţe se zaměstnancům 

firmy TART, s.r.o. zpětné vazby nedostává.  

Kaţdá funkční organizace má definovány strategické cíle a strategii, jak se k nim dostat. 

Potřebuje, aby si cíle a strategii vzali za své zaměstnanci, kteří ovšem mají i své zájmy. 

A hodnocení je pak jeden z mála moţných nástrojů, pomocí kterých se slaďují zájmy 

všech zúčastněných (vlastníků, manaţerů, podřízených).  

Systém hodnocení je mimo jiné nástrojem odměňování. K sestavení takového systému 

je zapotřebí propojit náplň práce s motivačním systémem a dalšími personálními 
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činnostmi, které tvoří jeho jádro. Dále pak s personální strategií, která je odvozena od 

firemní strategie, a s firemní kulturou (Obr. 9).
 42

 

 

Obr. 9 – Kontext systému hodnocení
43

 

Kdyţ zaměstnance ve firmě TART, s.r.o. nikdo objektivně a pravidelně nehodnotí, 

nemůţe být pak vedení společnosti známo, co by jejich zaměstnance motivovalo 

k vyšším výkonům. Nemohou být následně spravedlivě za svoji práci odměňováni a to 

je demotivuje. Systém hodnocení ale za momentální situace ani fungovat nemůţe, 

protoţe jeho základem je dokonalá znalost náplně práce zaměstnanců nadřízenými. 

Z toho vyplývá, ţe personální strategie selhává a celý koncept firemní kultury je 

postaven na vratkých základech.  

Jednou z vlastností VORLA, stanovené firemní kultury společnosti, je „radost ze 

smysluplné práce v jedinečné firmě“. Otázkou ale zůstává, jak mohou mít zaměstnanci 

radost z práce, která není ohodnocená? Kdyţ jediná zpětná vazba, které se jim dostává, 

přichází v momentě, kdy je něco špatně? S radostným zaměstnancem by nedopadl 

řízený rozhovor tak, jak tomu bylo v případě provedeného interview.  

Systém hodnocení nemůţe být zaloţen pouze na provizním systému. Ne všichni 

zaměstnanci něco prodávají. Ti prodávající jsou pak ve velké výhodě oproti například 

nákupčím, kteří mohou pracovat stejně tvrdě, někdy dokonce tvrději. Navíc pouhá 
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zaměřenost na výkon představuje krátkodobé zaměření. Jeden z dotazovaných 

pracovníků uvedl: „Systém hodnocení funguje pouze na základě dosaţeného obratu, tím 

myslím systém provizí. Hodnocení v této firmě je na individuální bázi, někteří nadřízení 

se o svoje podřízené starají více, jiní třeba vůbec.“ 

2.4.3 HYPOTÉZA č. 3 

Organizace práce ve firmě TART, s.r.o. není efektivní. 

 

Obr. 10 – Hypotéza č. 3 – Organizace práce Zdroj: Vlastní zpracování 

Důleţitým faktorem rozhodování při organizaci práce je otázka, jak specializované, 

případně jak komplexní by jednotlivé pracovní činnosti měly být. Výsledkem tohoto 

rozhodování je definice pracovní činnosti, tedy poţadavky na vykonávání kaţdé práce 

v organizaci. 
44

 

Pokud ale nefungují hodnotící pohovory se zaměstnanci, nemůţe mít nadřízený přehled 

o kompletní náplni práce svých podřízených. Nemůţe pak práci spravedlivě 

přerozdělovat, a pokud si ji pracovníci jednotlivých oddělení přerozdělují sami, pak 

nemůţe být jejich rozdělení ani efektivní. Cituji odpověď jednoho z respondentů při 

interview: „Práce na našem oddělení není rozdělená ani spravedlivě, ani efektivně. 

Problém je v tom, ţe náš nadřízený nemá pořádný přehled o tom, kdo co dělá, není ani 

zájem z jeho strany to vědět.“ 

Na základě výsledků z provedeného interview si můţeme říci, ţe jsou ve firmě jedinci, 

kteří kvůli velkému objemu práce musí zůstávat v zaměstnání déle neţ ti ostatní 

a naopak. Někomu by dokonce vyhovovala pruţná pracovní doba, neboť příliv práce 

není konstantní v čase. 
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Snad v kaţdém týmu se najde nejslabší článek. Kaţdý v týmu pracuje jinak rychle a má 

jinou organizaci práce. Někteří pouţívají zdlouhavé a neefektivní procesy, jiní 

nevyuţívají moderní pracovní prostředky tak, jak by mohli, a to je zpomaluje. 

Výsledkem je nevyrovnaný tým, ve kterém kaţdý člen zastává různý objem práce. 

Zaměstnanci firmy TART, s.r.o. mají pevnou pracovní dobu od 7:30 do 16:00 hodin, 

s nárokem na půlhodinovou polední přestávku, kterou si mohou vybrat v rozmezí 11:00 

aţ 14:00 hodin. Stávající docházkový systém funguje tak, ţe zaměstnanec svůj příchod 

označí čipem na jedné z čteček, které jsou umístěny na obou budovách. Pokud se 

pracovník při nástupu do zaměstnání opozdí o jednu minutu a více, musí si pozdní 

příchod nahradit, nejméně však intervalem 15 minut. Tato skutečnost se zaměstnancům 

nelíbí, označují ji jako nespravedlivou.  

V případě polední přestávky mají pracovníci moţnost vyuţít firemní jídelnu. Pokud se 

jim ale tato moţnost nezamlouvá, mohou se naobědvat mimo areál firmy. V takovém 

případě svůj odchod označí na čtečce a stejně tak i svůj příchod. Problém je ale v tom, 

ţe areál firmy není v bezprostředním pěším dosahu ţádné restaurace či jiného 

stravovacího zařízení. Nejbliţší restaurace je 2 km od firmy, takţe stihnout se 

v půlhodinovém intervalu na místo dopravit, naobědvat a vrátit do zaměstnání, je 

prakticky nemoţné.  

Většina dotazovaných respondentů by si dokázala představit pruţnou pracovní dobu 

namísto pevné. Uvítali by moţnost ovlivňovat délku své pracovní doby v závislosti na 

objemu práce v konkrétní den. Zabránilo by se tak situacím, kdy pracovníci setrvávají 

v práci i v momentě, kdy ţádnou práci nemají. A naopak je pochopitelné, ţe skutečnost 

neproplácení přesčasů vyvolává vlnu nevole, neboť jsou běţné i situace, kdy pracují 

déle.   
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2.4.4 HYPOTÉZA č. 4 

Vzdělávání zaměstnanců není zaměřené na doplnění informací ve vhodných oblastech. 

 

Obr. 11 – Hypotéza č. 4 – Vzdělávání. Zdroj: Vlastní zpracování 

Některé mezilidské znalosti a dovednosti jsou do značné míry vrozené, coţ znamená, ţe 

je buď máte, nebo nemáte. Mnohým dovednostem se však lze naučit, i kdyţ různé míře 

závislosti na potenciálu a ochotě příslušného jedince. Vzhledem k dopadu, jaký 

mezilidské chování má na spokojenost a produktivitu zaměstnanců, je překvapující, 

kolik firem ponechává tento aspekt náhodě. 
45

 

Ve společnosti TART, s.r.o. probíhají školení interní a dále ty poskytované externími 

školícími centry. Mezi interní patří školení: 

 produktová – k zaškolení nových zaměstnanců a k rozšíření povědomí 

stávajících zaměstnanců o vyráběných a poskytovaných produktech  

 metodika IS – školení o nových problematikách v informačním systému 

 jazyková – výuka angličtiny 

Ta externí se liší podle oddělení, dosud ale byla zaměřena na všeobecné znalosti, které 

uţ většinou zaměstnanec má, neboť je potřebuje k výkonu své práce. O výběru 

relevantních školení pro konkrétní týmy rozhoduje nadřízený společně s personálním 

oddělením. Se zaměstnanci nikdo nevede rozhovory na téma, jaké školení by komu 

nejvíce prospělo a ve kterých oblastech se pracovník cítí nejistý. Cituji odpověď 

pracovníka na dotaz z této oblasti při interview: „Za tu dobu, co pracuji pro společnost 

TART, s.r.o. jsem absolvovala 3-4 školení. Na ţádném z nich mi nebylo odpovězeno 

nic, co by mi bylo přínosem. Na co chceme proškolit, se nás ptají aţ na školení, takţe 

obsah školení nikdy neodráţí naše skutečné potřeby.“ 
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2.4.5 HYPOTÉZA č. 5 

Pracovní podmínky poskytované firmou TART, s.r.o. nese značné nedostatky. 

 

Obr. 12 – Hypotéza č. 5 – Pracovní podmínky. Zdroj: Vlastní zpracování 

Moderní a důvěryhodná firma potřebuje působit co nejlepším dojmem na potenciálního 

zákazníka a významnou částí této image je vnější vzhled kanceláří a provozů na jedné 

straně, i zaměstnanců na straně druhé. Měli bychom si vytvářet podstatně zdravější 

a estetičtější prostředí a přispívat tak k zachování zdraví člověka a lepší regeneraci jeho 

pracovní síly, duševních i fyzických moţností. Měli bychom opravit padající domy, 

místo skládek vysadit trávníky, trosky nahradit novou výstavbou. Kanceláře prosvětlit, 

vyčistit a vymalovat. Odstranit zdroje hluku, zápachu a neustále uklízet, dodrţovat 

čistotu a hygienu. 
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Podle průzkumu v podobě přímého dotazování nesplňuje firma TART, s.r.o. ani jeden 

výše uvedený aspekt vedoucí k bezchybným pracovním podmínkám na 100%. Provozní 

oddělení by mělo vytvářet takové pracovní prostředí, které by zaměstnancům co nejvíce 

usnadňovalo práci a aby se v zaměstnání cítili dobře. Pracovníků se nikdo na názor 

ohledně pracovního prostředí neptá, provozní oddělení jejich potřeby nezajímají. 

Kdyţ vejdete či vjedete do areálu firmy TART, s.r.o., první, co vás přivítá, jsou hluboké 

výmoly, prach, štěrk a pozůstatky pradávného asfaltu. Tím, ţe do firmy denně jezdí 

desítky osobních a nákladních aut, jsou výmoly den ode dne větší a prašnost začíná být 

neúnosná. Nábytek ve všech kancelářích pokrývá i přes snahu uklízeček vrstva černého 

prachu. Vysoká prašnost nutí zaměstnance větrat pouze minimálně. V neposlední řadě 

má nezpevněný povrch v areálu firmy na svědomí větší opotřebení aut zaměstnanců 

a nespočet zničené obuvi. 
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Pokud se chystáte navštívit společnost TART, s.r.o. městskou hromadnou dopravou, 

pak vězte, ţe ke vchodu do firmy nevede od autobusové zastávky ţádná komunikace 

pro pěší. Budete čelit vyšlapané cestičce, částečně projdete protější vrakoviště a přechod 

pro chodce před frekventovanou silniční komunikaci nečekejte. Jednou z odpovědí 

respondentů na dotaz ohledně pracovního prostředí bylo: „A co mi nejvíce vadí, je naše 

parkoviště. Myslím si, ţe za chvilku budeme mít z aut vraky, takţe budeme moc 

parkovat naproti na vrakovišti. A to jsem ještě nezmínila přístupovou cestu. Chudáci 

lidi, kteří k nám jdou od autobusové zastávky. Chodník tam není, nemají kudy jít.“ 

V přízemí hlavní budovy probíhá hlavní operativa firmy. Sídlí zde kancelář logistiky, 

odbytu, nákupu a komplexního balení. Celkem prostory sdílí 19 zaměstnanců, pro které 

není vytvořeno zrovna ideální pracovní prostředí. Nábytek i výzdoba jsou zastaralé 

a jako celek nedělají prostory moc dobrý dojem na příchozí návštěvy a zákazníky. 

Naprosto nepohodlná je kuchyňka, ve které si zaměstnanci připravují nápoje a kde 

uchovávají svoje potraviny. Kuchyňka má rozlohu 2x2 metry a značnou část prostoru 

zabírají barely s vodou, takţe místnost funguje částečně i jako sklad. Lednice je malá 

a přeplněná.  

V celé hlavní budově pracuje 32 zaměstnanců. Některé oddělení jedná často 

s dodavateli, jiné pro změnu s významnými zákazníky. V budově naleznete 3 zasedací 

místnosti, které jsou neustále v kompetenci, takţe pokud je návštěva zvenčí nečekaná 

a vy nemáte zarezervovanou zasedací místnost, pak jste odkázáni na jednání u svého 

pracovního stolu, kde moc klidu, s ohledem na zbytek osazenstva kanceláře, nenajdete. 

Dvě zasedací místnosti jsou navíc propojené v jednu a v případě potřeby je můţete 

rozdělit zatahovacími PVC dveřmi, ale pokud probíhají jednání v obou částech, pak se 

účastníci jedné porady slyší navzájem s druhou skupinou. 
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2.4.6 HYPOTÉZA č. 6 

Komunikační kanály napříč firmou nefungují tak, jak by měly. 

 

Obr. 13 – Hypotéza č. 6 – Komunikace. Zdroj: Vlastní zpracování 

Většina komunikačních kanálů podniku se liší rychlostí, přesností, náklady, mnoţství 

oslovených lidí, efektivitou a schopností prezentovat a reprezentovat firmu. 

Komunikační proces je úspěšný tehdy, kdyţ podporuje spolupráci a dosaţení cíle. 

Nezbytná je osobní identifikace a motivace zúčastněných osob, pozitivní vztahy, důvěra 

a otevřenost, úspěšné řešení problémů a dosahování hospodářských výsledků. 

Komunikace tváří v tvář je lepší pro komunikaci a rozhodování ve skupině, protoţe se 

snadněji vyjasňují nesrovnalosti, řeší rozdílnosti názorů. Při komunikaci tváří v tvář ale 

můţe docházet ke zkreslování, jestliţe je zpráva předávána přes zprostředkovatele. Čím 

více zprostředkovatelů, tím větší je zkreslení. Písemná zpráva zaručuje přesnost při 

zprostředkovávání. 
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Mezi komunikační kanály uplatňované ve firmě TART, s.r.o. patří: 

 rozhovor tváří v tvář 

 skupinový rozhovor, např. porada 

 konference 

 podnikový časopis 

 nástěnky 

 telefonování 

 emaily 

 podnikové tradice 

 předpisy 

 intranet 
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K odhalení slabých míst v komunikaci byla pouţita dotazníková metoda, která přinesla 

následující zjištění: 

 72% respondentů je seznámeno se strategií společnosti na období 2009-2011, 

a to jak v TH, tak i D profesích. 

 Znalost ekonomických výsledků za uplynulá období má 67% respondentů. Zde 

se jiţ projevuje odlišnost v kategorii TH a D. Převládá vyšší znalost TH 

pracovníků. 

 60% respondentů povaţuje za problematické otevřeně komunikovat své názory, 

připomínky, návrhy směrem k vedení společnosti a chybí jim především reakce 

ze strany vedení společnosti na jejich podněty. 

 V oblasti zpětné vazby a hodnocení přímým nadřízeným se vyjádřilo 53% 

respondentů, ţe hodnocení vedoucím pracovníkem neprobíhá. Zastoupení je 

velmi podobné v TH i D profesích. 

 Jako nejčastější zdroje komunikace v TART, s.r.o. jsou vyuţívány telefon, 

email, porady a schůzky s nadřízeným. 

 Poměrně velké procento respondentů – 68% se domnívá, ţe informace, které 

dostávají, nejsou ucelené a bývají zkreslené. Toto mínění je zastoupeno v TH 

i D profesích velmi obdobně. 

 Nejčastější překáţky v rámci interní komunikace v TART, s.r.o. jsou vnímány 

nedostatek času, nedostatečně (špatně) nastavené firemní procesy a nedostatečné 

zdroje komunikace ve společnosti 

 Více jak 70% respondentů uvádí, ţe jejich pracovní výkon je ovlivněn mírou 

dostupných informací. 

 72 % respondentů povaţuje komunikaci v období nedávné finanční krize za 

jasnou a otevřenou. 
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2.4.7 HYPOTÉZA č. 7 

Zaměstnanci společnosti nemají vţdy přístup k potřebným informacím 

 

Obr. 14 – Hypotéza č. 7 – Informovanost. Zdroj: Vlastní zpracování 

Všeobecně ve společnosti TART, s.r.o. platí, ţe pokud potřebujete informace, musíte se 

ptát, hledat a ověřovat. Předávání informací na úrovni top managementu funguje 

plynule, ve směru od nadřízeného k podřízenému uţ tomu ale tak není.  

Informace o dění ve firmě se k řadovým zaměstnancům dostávají v kusé a zkreslené 

podobě a se značným zpoţděním. Vedoucí jednotlivých oddělení často nepovaţují za 

důleţité své podřízené informovat o tom, co se projednává na poradách vedení. 

Zaměstnanec tak není v obraze a má pocit, ţe se jde dění ve firmě mimo něj. Během 

interview se jeden z pracovníků vyjádřil: „Záleţí na tom, o jaké informace se jedná. 

Některé informace naše oddělení jakoby přejdou, ani se k nám nedostanou, my si je 

potom musíme sloţitě zjišťovat z druhé ruky.“ 

Snahou personálního oddělení bylo zavést do obou budov nástěnky s důleţitými 

informacemi a pravidelně je aktualizovat. Bohuţel ale ve finále neplní svůj účel. 

Většina dotazovaných respondentů se shodla na tom, ţe nástěnkám nevěnují příliš 

pozornosti, jelikoţ informace na nich zveřejnění nejsou hodnotné. 

Externí firma provozuje pro společnost TART, s.r.o. portál na způsob intranetu 

nazývaný Tartnet, který by měl slouţit k uveřejňování informací týkajících se firmy. 

Jeho základní obsah naleznete na Obr. 15.  

Intranet pouţívají zaměstnanci velice sporadicky, většina neví, jaké informace mohou 

na portálu najít, ale hlavně kde je najít. Mnoho z nich pouţívá intranet pouze jako 

přestupný kanál, pomocí kterého se dostanou k potřebné aplikaci.  

Neinformovanost 

Obtížný přístup 
k informacím 

Kusé a zkreslené 
informace  
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Ostatní firemní soubory jsou uloţeny na síťových discích. Mezi ně patří: 

 objednávkový list pro kancelářské potřeby 

 rezervační systém zasedacích místností 

 databáze reklamací 

 statistika prodeje 

Zapamatovat si, kde jakou informaci najít, není jednoduché ani po několika letech práce 

ve společnosti, takţe vám nezbývá neţ se ptát a zjišťovat.  
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Obr. 15 – Mapa stránek Tartnetu. Zdroj: TART, s.r.o. 
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2.5 Charakteristika zjištěných problémů 

Z analýzy vyplynuly tyto nedostatky v oblasti personální práce: 

 pracovníci nejsou dostatečně motivováni k podávání lepších pracovních výkonů 

 neprobíhají hodnotící rozhovory, chybí zpětná vazba a odměňování není 

spravedlivé 

 organizace práce není efektivní 

 vzdělávací programy nejsou zaměřeny na mezery ve znalostech 

 pracovní prostředí nese značné nedostatky 

 komunikační proces je špatně nastavený 

 zaměstnanci mají obtíţný přístup k informacím 

2.5.1 Motivace pracovníků 

Z rozhovoru s respondenty vyplývá, ţe nejsou ve společnosti TART, s.r.o. dostatečně 

motivováni k tomu, aby podávali lepší pracovní výkony a práce pro firmu jim proto 

nepřináší potřebné uspokojení. Postrádají zpětnou vazbu, není jim poskytnut dostatečný 

prostor k vyjádření svého názoru na dění ve společnosti a necítí potřebný zájem ze 

strany zaměstnavatele o jejich názory.  

Většina respondentů se shodla, ţe naprosto postrádají uznání ze strany nadřízeného, 

jejich vynaloţené úsilí není ohodnoceno, a proto se cítí demotivovaní. Dalším faktorem, 

který by zaměstnance motivoval, je finanční ohodnocení. Pracovníci poukazují na fakt, 

ţe objemy práce narůstají, ale plat zůstává stejný. Zaměstnanci by ocenili, kdyby měli 

pohyblivou sloţku platu, kterou by mohl nadřízený navyšovat v závislosti na 

spokojenosti s odvedenou prací. V současných podmínkách by ale tento systém 

nefungoval, neboť není zavedený jednotný systém hodnocení. Nadřízení tak nezískávají 

komplexní přehled nad výkonem práce svých podřízených.  

2.5.2 Hodnocení a odměňování pracovníků 

Respondenti se shodli, ţe jejich pracovní výkony nejsou hodnoceny v pravidelných 

intervalech. Absence hodnoticích rozhovorů nadřízeného s podřízeným je závaţným 



 

65 
 

nedostatkem společnosti TART, s.r.o. a celý koncept firemní kultury tak selhává, neboť 

součástí personální strategie je i systém hodnocení a odměňování.  

Pokud se zaměstnancům dostává zpětné vazby jedině tehdy, kdyţ se vyskytne problém, 

a jejich pracovní výkony nejsou hodnoceny pravidelně, jednoznačně přichází 

demotivace. Nedostatečný zájem zaměstnavatele o názory svých zaměstnanců nemůţe 

vést k diskuzi tolik potřebné pro kaţdého zaměstnance, který má zájem růst a pracovat 

na zlepšení svých výkonů. Je zaráţející, kdyţ respondenti prohlásí, ţe se ve firmě nikdo 

nezajímá, jestli zvládají svůj objem práce, ţe nikdo nezjišťoval, kde jsou jejich slabé 

a silné stránky, v čem se mohou zlepšit a za co mohou být lépe ohodnoceni. Není s nimi 

veden ţádný hodnotící pohovor, v mnoha případech neznají nadřízení celou náplň práce 

svých podřízených. 

Existence provizního systém u obchodních zástupců a prémiový systém odměn 

u distribučních center dokazuje, ţe minoritní systémy odměňování jsou zavedeny. Proč 

ale firma nezavede alternativní systém odměňování ostatních pracovníků, zůstává 

otázkou. 

2.5.3 Organizace práce 

Při absenci hodnoticích pohovorů nemůţe být organizace práce na jednotlivých 

odděleních efektivní, neboť nadřízený nemá přehled o kompletní náplni práce svých 

podřízených a jejich výkonnosti. Podle odpovědí respondentů kaţdý v týmu pracuje 

jiným způsobem a má jinou organizaci práce. Výsledkem jsou kaţdodenní situace, kdy 

slabší a pomalejší pracovníci tráví v zaměstnání přesčasy a ti schopnější se nudí. 

Laxním přístupem nadřízených nedochází ke spravedlivému delegování pravomocí 

uvnitř týmů a spolupráce mezi členy těchto týmů vázne. Zaměstnanci si organizují práci 

na oddělení sami a vzniká tak riziko, ţe uplatňované pracovní postupy nejsou efektivní 

a správné. V neposlední řadě vzniká scénář, kdy je část týmu více vytíţená.  

Naprostá většina respondentů vyjádřila svoje nespokojení se zavedeným docházkovým 

systémem. Ten vyvolává řadu emocí, a to hlavně z důvodu přísného monitorování 

příchodů a odchodů pracovníků do zaměstnání. Respondenti se shodli, ţe docházkový 

systém působí dojmem „hlídacího psa“ a poukazuje tak na nedůvěru zaměstnavatele ve 
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svoje zaměstnance. Mnoho zaměstnanců by uvítalo pruţnou pracovní dobu, popřípadě 

moţnost částečně pracovat z domu. Pruţná pracovní doba by zmírnila napětí mezi 

spolupracovníky, neboť zaměstnanci pracující rychlejším tempem zvládnou svoji práci 

za polovinu času ve srovnání s těmi pomalejšími.  

2.5.4 Vzdělávání zaměstnanců 

Z výsledků analýzy je zřejmé, ţe školení pro zaměstnance vybírá personalistka ve 

spolupráci s nadřízeným pracovníka. Jelikoţ nadřízený neprovozuje hodnotící 

rozhovory se svými podřízenými, není schopen rozpoznat nedostatky pracovníka a na 

ně pak zaměřit potřebné školení. Respondenti shodně odpověděli, ţe absolvovaná 

školení nepředstavovala přínos pro zkvalitnění jejich práce a chybu vidí v nezájmu 

nadřízených.  

Pokud vzdělávání pracovníků neodráţí jejich skutečné potřeby, firma vynakládá 

spoustu finančních prostředků zbytečně.  Obecnost školení nepřináší pracovníkům 

ţádný prospěch, jsou to právě konkrétní situace, problémy a příklady z praxe, na které 

by se školení měla zaměřovat.  

Je patrné, ţe před několika lety posílal personální útvar dotazníky pracovníkům za 

účelem zjistit, jaká školení by jim byla ku prospěchu. Podle respondentů není znám 

ţádný výstup z takového dotazování a shodují se, ţe obsahy školení, která následovala, 

se jich nijak netýkala. Na základě získaných informací se personální oddělení snaţí 

směřovat školení na zaplnění mezer ve znalostech zaměstnanců, jeho snaha ale naráţí 

na špatnou organizaci. Navíc jsou školení příliš obecná, málokdy specifická. 

2.5.5 Pracovní podmínky 

Z dotazování zaměstnanců vyplývá nespokojenost s některými pracovními podmínkami, 

které jim zaměstnavatel poskytuje. Vedení se na názor pracovníků ohledně pracovního 

prostředí neptá, a tak nemohou být vedeny kroky k nápravě nedostatků, které 

zaměstnancům ztěţují práci.   

Většině respondentů vadí neudrţovaný povrch areálu firmy, který je na většině míst 

nezpevněný a produkuje vysokou prašnost. Právě prach znesnadňuje větrání kanceláří, 
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coţ například v letních měsících vede k neúnosné teplotě ve vnitřních prostorech. Do 

areálu firmy jezdí denně desítky osobní a nákladních aut a kromě toho, ţe víří prach, 

mají vliv na prohlubující se výmoly na cestě. Hlavně respondenti ţenského pohlaví si 

postěţovali na neustálou nutnost měnit podbití dámské obuvi, kterou způsobuje nutnost 

denně se pohybovat mezi dvěma budovami na nezpevněném povrchu s výmoly. Díky 

povrchu trpí i pneumatiky a tlumiče osobních aut nejen zaměstnanců. Pokud vedení 

firmy nebere v potaz výše uvedené stíţnosti, mělo by se alespoň zamyslet, jak takto 

neudrţovaný areál působí na tuzemské i zahraniční zákazníky a dodavatele. 

Dalším faktorem, který apeluje na špatné pracovní podmínky, je rozmístění pracovníků 

v budovách firmy a vybavenost společných prostor. Respondenti zmínili zastaralý 

nábytek a výzdobu v hlavní budově, coţ nepůsobí reprezentativně na příchozí návštěvy. 

Nejkritičtější situace pracovních podmínek se jeví v přízemí hlavní budovy. 

Zaměstnancům chybí zasedací místnost, kde by mohli řešit pracovní záleţitosti 

s dodavateli a konat pravidelné porady. Dále pak zmiňují kuchyňku, která je příliš malá 

a lednice s objemem 128 litrů pro vyuţití 18 zaměstnanců.  

2.5.6 Interní komunikace ve firmě 

Z dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru vyplývá, ţe komunikace je nejslabším 

článkem společnosti. Komunikační kanály mezi odděleními nefungují tak, jak by 

mohly, nejhorší je však komunikace mezi nadřízenými a podřízenými. Spousta 

manaţerů nepořádá ve svém oddělení pravidelné porady a chybí tak prostor pro diskuzi. 

Vlivem špatné komunikace řeší jeden problém tři lidé nezávisle na sobě, nebo jej neřeší 

nikdo.  

Komunikace mezi centrálou, distribučními a výrobními centry je špatná a zdlouhavá 

a je zapříčiněná nepřesně stanovenou odpovědností v případě řešení meziútvarových 

úkolů. Problém představuje dlouhá odezva na dotazy, zvláště pokud je vyţadována 

rychlá reakce například ze strany zákazníka.  

I kdyţ jsou ve firmě TART, s.r.o. zavedené určité komunikační procesy, mnoho 

pracovníků je nedodrţuje, nemají potřebu komunikovat a předávat informace. Mezi 

zaměstnanci panuje jistá nedůvěra, o čemţ svědčí jejich potřeba komunikovat výhradně 
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přes elektronickou poštu, aby měli potřebné důkazy o rozhodnutích a moţnost se 

v případě potřeby bránit.  

Velice závaţný problém představuje fakt, ţe několik respondentů přestalo mít snahu 

řešit některé záleţitosti se svým nadřízeným, neboť pokusy o komunikaci selhaly buď 

na jeho vytíţenosti, nebo nezájmu.  

2.5.7 Informovanost pracovníků 

Respondenti v odpovědích na otázky ohledně informovanosti zaměstnanců vyjádřili 

svoje znepokojení nad neustálou nutností zjišťovat si potřebné informace na vlastní 

pěst. Je známo, ţe předávání informací na úrovni top managementu funguje plynule, ve 

směru od nadřízeného k podřízenému uţ tomu ale tak není.  

Jak uţ bylo zmíněno v kapitole 2.4.7, informace o dění ve firmě se k řadovým 

zaměstnancům dostávají v kusé a zkreslené podobě a se značným zpoţděním. Ačkoliv 

firma vlastní funkční interní portál zvaný Tartnet, většina respondentů udává, ţe 

informace v něm obsaţené jsou neaktuální a někdy nedůleţité. Tuto formu komunikace 

pouţívají zaměstnanci velice sporadicky, většina neví, jaké informace mohou na portálu 

najít, ale hlavně kde je najít. V obou budovách visí nástěnky, které spravuje personální 

útvar. Informace na nich sice jsou aktuální, respondenti je však nepovaţují za nezbytné 

k jejich práci a většinou ani ničím nezaujmou.   
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST 

Návrhová část této diplomové práce je zpracována na základě zjištěných poznatků 

z dvou předcházejících kapitol. Aby bylo dosaţeno hlavního cíle, předkládám změny 

odstraňující NON zjištěné v analytickém oddílu práce. Změny jsou v oblasti motivace, 

hodnocení, vzdělávání, pracovních podmínek, interní komunikace a informovanosti.  

Návrhy z této části by měly přispět ke zkvalitnění personální práce ve firmě 

TART, s.r.o., které povede ke zvýšení pracovních výkonů zaměstnanců a zlepšení 

ekonomické situace společnosti.  

3.1 Návrh č. 1: Vytvoření motivačního programu  

Aby zaměstnanci dosahovali kvalitních výkonů a jejich schopnosti se plně projevily, je 

nezbytné je správně motivovat. I kdyţ je dobré finanční ohodnocení vysokým 

motivačním faktorem, většina respondentů se shodla, ţe postrádají zejména uznání 

a projev vděku za dobře odvedenou práci.  

Firma TART, s.r.o. pouţívá jediný veřejný nástroj motivace a tím je vyhlašování 

zaměstnance měsíce.  Jeho cílem je motivovat všechny zaměstnance k tomu, aby 

podávali co nejvyšší výkony. Mají tak moţnost získat nejen ocenění, ale i určitou 

hmotnou odměnu. Problém tohoto motivačního nástroje spočívá v tom, ţe odměněn 

můţe být jen jeden zaměstnanec měsíčně a výkon ostatních zůstává bez povšimnutí.   

Klíčem k situaci, kdy se nespokojený a demotivovaný pracovník změní v pracovníka 

stimulovaného k lepším výkonům, je zavedení motivačního programu firmy. Ten 

umoţňuje, aby se určitého uznání dostalo kaţdému zaměstnanci, který dosáhl 

mimořádného výsledku. 

Motivaci většinou představuje nějaká odměna a ta by měla být pro zaměstnance 

atraktivní. Ať uţ jde o finance, benefit nebo třeba lepší práci, musí být natolik lákavá, 

ţe vzbudí motivaci pracovníka. Příslib povýšení do vedoucí pozice bude motivovat 
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ambiciózní jedince, není však lákavý pro toho, kdo nechce přijmout vyšší 

odpovědnost.
48

 

3.1.1 Hmotná motivace  

Zaměstnanci, kteří povaţují finanční stimul na prvním místě v ţebříčku motivací, 

pociťují subjektivně nedostatek peněz. I kdyţ je má finanční motivace krátkodobý efekt, 

dostává-li zaměstnanec neadekvátní finanční ohodnocení, můţe to způsobit degradaci 

v jeho pracovním výkonu.  

Návrh: 

Jako spravedlivý a efektivní způsob hmotné motivace se jeví stanovení: 

 fixní sloţky mzdy – pevně stanovená v pracovní smlouvě zaměstnance 

 pohyblivé sloţky mzdy – byla by zaloţená na individuálním hodnocení 

vedoucích pracovníků dle splněných cílů 

Stanovení fixní sloţky mzdy většinou není problém, firma má katalog profesí a k těmto 

profesím má přiřazené platové rozpětí na základě jasně definovaných kritérií. Člověk 

přijatý na konkrétní pozici tedy ví, s jakou základní sloţkou mzdy můţe počítat. Ke 

stanovení dodatečné finanční odměny ve formě pohyblivé sloţky mzdy by vedení firmy 

mělo přistupovat tak, ţe bere v úvahu jejich způsobilost neboli kompetence.
 49

 

Se zavedením hodnocení zaměstnanců je v organizaci očekáváno zvýšení 

transparentnosti systému odměňování, který by měl být schopen diferencovat výkonné 

zaměstnance od nevýkonných. Propojením systému hodnocení a systému odměňování 

by zaměstnanci získali představu, čím si zaslouţili nadstandardní finanční ohodnocení 

a toto zjištění by je motivovalo k vyšším pracovním výkonům. 

Před plošným zavedením pohyblivé sloţky mzdy všem zaměstnancům je třeba si určit, 

jaká bude frekvence vyplácení pohyblivé sloţky mzdy, např.: 
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 kvartální hodnocení 

 kvartální výkonové prémie 

 měsíční výkonové prémie 

Kromě individuálních výkonů jsou v mnohých organizacích sledovány výkony celého 

týmu. I tyto by měla vzít firma TART, s.r.o. v potaz a promítnout je do pohyblivé 

sloţky platu. Pohyblivá sloţka mzdy by měla být vázána na předem stanovený úkol 

jedince či týmu, jehoţ splnění v termínu s velkým nasazením tuto sloţku můţe ovlivnit. 

Má-li ale zaměstnanec pocit, ţe cíle, na které se odměna váţe, nejsou reálné, a je tím 

ohroţena jeho odměna, nevynakládá pak potřebné úsilí. Nadřízení ve společnosti 

TART, s.r.o. by proto měli stanovovat reálné cíle a motivovat svoje podřízené 

k vysokému nasazení. 

3.1.2 Nehmotná motivace 

Zajímavým zjištěním v analytické části práce byla shoda respondentů na skutečnosti, ţe 

se jim nedostává motivace v nehmotné podobě. Finanční odměna je sice motivuje, více 

zaměstnanců však ocení motivaci ve formě uznání a být respektován. Vedoucí 

pracovníci ve firmě TART, s.r.o. by si měli uvědomit, ţe nehmotná motivace nepřináší 

společnosti ţádné finanční náklady a stimuluje zaměstnance mnohdy více neţ finanční 

odměna. 

Návrhy: 

Motivace za pomoci vyjádření uznání 

Vyjádřit uznání, respekt a chválit zaměstnance by měl nadřízený při kaţdé příleţitosti, 

kdy pracovník splní svůj úkol v poţadované kvalitě, termínu, nad očekávání nebo 

vyvine vlastní iniciativu. Vhodnou příleţitost vyjádřit výše uvedené ohodnocení nabízí 

poskytování zpětné vazby, ať uţ během navrţeného hodnotícího pohovoru, nebo za 

pomoci 360°zpětné vazby.  

Motivace za pomoci pruţné pracovní doby 

Z analýzy odpovědí poskytnutých při interview jsem zjistila, ţe mnoho zaměstnanců by 

uvítalo pruţnou pracovní dobu, popřípadě moţnost částečně pracovat z domu. 
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Zaměstnancům vadí přísný docházkový systém, který je demotivuje. Zavedení pruţné 

pracovní doby sice představuje pro firmu riziko jejího zneuţívání, ale zaměstnanci by 

tak pocítili chybějící důvěru. 

Pruţná pracovní doba umoţňuje zaměstnancům zbavovat se různých problémů, jako je 

přizpůsobení délky a časové lokace pracovní doby soukromým potřebám zaměstnance, 

jako je například osobní péče o sítě či dojíţdění do zaměstnání. Pro zaměstnavatele 

znamená sníţení administrativní náročnosti (např. vydávání propustek ze zaměstnání), 

přináší úsporu v případě některých překáţek v práci na straně zaměstnance, umoţňuje 

při některých činnostech sniţovat přesčasovou práci apod.
50

 

3.2 Návrh č. 2: Zavedení systému hodnocení  

V analytické části této práce bylo zjištěno, ţe ve společnosti TART, s.r.o. není zaveden 

jednotný systém hodnocení. Se zaměstnanci není veden hodnotící pohovor a není jim 

poskytována pravidelná zpětná vazba. Cílem tohoto návrhu je zjištěnou skutečnost 

změnit a navrhnout funkční systém hodnocení, jehoţ cílem by bylo:  

 poskytnout a získat zpětnou vazbu 

 stanovit cíle 

 definovat dohody 

 orientovat a motivovat zaměstnance 

 získat podklady pro odměňování 

 

3.2.1 Hodnotící rozhovory 

Jelikoţ nejsou ve firmě TART, s.r.o. zavedeny hodnotící rozhovory, nemá nadřízený 

přehled o přesné náplni práce svých podřízených, míře plnění úkolů, jejich správnosti 

a reálném pracovním výkonu. Implementací systému hodnocení by se vyřešilo mnoho 

problémů, kterým čelí dle analýzy v druhé části této práce zaměstnanci firmy. 
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 I-PORADCE. Pružná pracovní doba. [online]. 2011 [cit. 2011-04-10].  

Dostupné z:  http://www.i-poradce.cz/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=105568 
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Zavedením efektivních hodnotících rozhovorů plynou firmě TART, s.r.o. následující 

přínosy:  

 zjištění pravého potenciálu pracovníka a moţnost jeho vyuţití pro odpovídající 

práci   důleţité podklady pro reorganizaci práce na odděleních 

 podchycení slabých stránek zaměstnanců a přidělení vhodného školení vedoucí 

k jejich eliminaci  informace potřebné pro tvorbu systému vzdělávání 

 stanovení oblastí, ve kterých můţe pracovník zvýšit výkon práce  větší 

výkony by vedly k ekonomickému růstu společnosti 

 moţnost kaţdého zaměstnance odměnit na základě podaného výkonu práce  

informace potřebné k vytvoření spravedlivého systému odměňování  

3.2.1.1 Proces hodnocení 

Aby nedocházelo k intuitivnímu hodnocení a odměňování ve firmě, je potřeba systém 

hodnocení procesovat. Takového úkolu by se měl chopit procesní manaţer, který byl na 

svoji pozici přijat v únoru 2011, a zaznamenat proces hodnocení do směrnic firmy. 

Proces hodnocení by měl mít vlastnosti uvedené v Tab. 4. 

Aplikace takového hodnotícího rozhovoru na všech odděleních firmy by propojila 

komunikační kanál mezi nadřízenými a podřízenými, připravila by podklady 

k spravedlivému ohodnocení a přinesla by tolik postrádanou zpětnou vazbu. 

Hodnotitelům by byl k dispozici formulář s předepsanými okruhy hodnocení. Jako 

Přílohy 7 a 8 naleznete dva hodnotící formuláře, které jsem navrhla pro účely této 

diplomové práce.   
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PROCES HODNOCENÍ VLASTNOSTI 

TERMÍN KONÁNÍ HODNOCENÍ 

termín konání hodnocení nesmí 
kolidovat s ostatními procesy a 
zasahovat do období s nejvyšší 

vytížeností hodnotitelů a hodnocených 

ČASOVÁ POSLOUPNOST HODNOCENÍ 
stanovení, zda budou hodnotící 

rozhovory probíhat na všech úrovních 
řízení současně 

KDO KOHO HODNOTÍ 
hodnotitelem je přímý nadřízený, 
hodnoceným je přímý podřízený 

ZPŮSOB ZÁZNAMU HODNOCENÍ 
umístění formulářů pro hodnocení, 

způsob jeho vyplňování a oběhu 

VTRAH MEZI SYSTÉMEM HODNOCENÍ A 
OSTATNÍMI PERSONÁLNÍMI SYSTÉMY 

návaznost na odměňování, rozvoj, 
kariérní růst, apod. 

METODICKÉ POKYNY 
popis kritérií a úrovní kompetencí, 

způsob vedení hodnotícího rozhovoru, 
způsob řešení rozporů 

Tab. 4 – Proces hodnocení a jeho vlastnosti 
51

 

3.2.2 Implementace systému 360stupňové zpětné vazby 

Aby hodnocení ve firmě TART, s.r.o. neprobíhalo jen směrem od nadřízeného 

k podřízenému, bylo by příhodné implementovat systém 360stupňové zpětné vazby, 

který se také označuje jako systém vícenásobného hodnocení. Zaměstnanci pak 

nebudou jediným subjektem ve společnosti, jehoţ výkon je hodnocen. Za pomoci 

hodnocení nadřízených ze strany zaměstnanců dostávají manaţeři informaci o tom, jak 

je vnímáno jejich jednání a jak působí na své podřízené. Schéma 360stupňové zpětné 

vazby je znázorněno na Obr. 16. 
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Obr. 16 – schéma 360stupňové zpětné vazby 

Systém 360stupňové zpětné vazby by měl zahrnovat alespoň čtyři úrovně: 

1. Hodnocení nadřízenými 

Pokud by firma TART, s.r.o. zavedla systém hodnotících pohovorů, mohla by 

z něj čerpat informace pro tuto úroveň.  

2. Hodnocení podřízenými 

Pro tento účel by byl umístěný na Tartnetu dotazník s následujícími kritérii 

hodnocení, viz Příloha 6: 

 Nedostatky v komunikaci mezi pracovníkem a jeho přímým nadřízeným 

 Pravidelné předávání informací potřebných k výkonu práce 

 Podpora a vedení při plnění úkolu 

 Poskytnutí zpětné vazby na vykonanou práci 

Pracovníkům by byl v pravidelných měsíčních intervalech odesílán e-mailem 

poţadavek k vyplnění dotazníku s reálným termínem. Výstupy z tohoto 

dotazníku by zpracovával personální úsek, který by pak na Tartnetu zveřejňoval 

zanalyzované informace. 

3. Sebehodnocení 

Hodnocení by nemělo probíhat pouze v rovinách nadřízený x podřízený nebo 

naopak. Zaměstnanci firmy TART, s.r.o. by se sami měli zamýšlet nad svou 

prací a výkonem. Mohli by si tak uvědomit některá důleţitá fakta ohledně své 

práce a rozmýšlet o svých silných a slabých stránkách.  
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4. Externí hodnocení 

Mezi externí hodnotitele patří například zákazníci a dodavatelé. Jelikoţ se v této 

diplomové práci nezabývám externím vlivem na personální práci, není třeba tuto 

úroveň dále rozvíjet. 

Pokud by měla firma zájem o zavedení systému 360stupňové zpětné vazby, musela by 

věnovat čas jeho přípravě. Základem tohoto systému jsou kvalitně zpracované 

dotazníky, které podchytí veškeré důleţité informace, jejichţ analýza poskytne vhodné 

podklady k hodnocení a odměňování pracovníků. Pro zveřejnění dotazníků se nabízí 

moţnost vyuţití interní interního portálu Tartnetu, čímţ se ulehčí i sběr dat po jejich 

vyplnění hodnotiteli. Informace z dotazníků by vyhodnocoval a analyzoval personální 

útvar, výstupy by pak slouţily k rozvoji nejen systému hodnocení a odměňování, ale 

také ostatních systémů obsaţených v personální činnosti firmy. Model fungování 

360stupňové zpětné vazby je znázorněn na Obr. 17. 

 

Obr. 17 - Model fungování 360stupňové zpětné vazby 
52

 

Zavedením 360stupňové vazby ve firmě TART, s.r.o. chceme dosáhnout: 

 aby poskytování a přijímání zpětné vazby bylo pravidelnou součástí práce 
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77 
 

 BUDOU VYSLYŠENY NÁZORY VŠECH ZÚČASTNENÝCH 

 postoje „chci slyšet, co dělám nebo nedělám dobře“ 

 NUTNOST ZAMYSLET SE NAD VLASTNÍM VÝKONEM 

 definování vlastních slabých míst bez ztráty sebeúcty 

 SEBEPOZNÁNÍ POVEDE K OSOBNÍMU ROVOJI 

 vyváţeného vnímání kladů a záporů 

 IDENTIFIKACE SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNEK 

 poskytování spontánní zpětné vazby 

 MOŢNOST OKAMŢITÉ REAKCE 
53

 

3.3 Návrh č. 3: Organizace práce 

Je zřejmé, ţe organizace práce se odráţí na výkonech zaměstnanců. Na základě 

zjištěných skutečností v analytické části můţeme konstatovat, ţe organizace práce na 

některých odděleních společnosti TART, s.r.o. není efektivní.  

Typickým projevem špatné organizace práce a pracovní doby je situace, kdy dochází 

k nevyváţenosti pracovní náplně mezi pracovníky v rámci jednotlivých oddělení. 

Příčina vyplývá z absence pravidelných porad a hodnotících pohovorů, díky čemuţ 

nadřízení postrádají přehled o náplni práce svých podřízených, plnění úkolů a pracovní 

vytíţenosti. Jelikoţ si zaměstnanci na odděleních organizují práci víceméně sami, 

dochází k situacím, kdy někteří pracovníci tráví v práci přesčasy, neboť objem práce 

přesahuje kapacitu jejich pracovní doby. Někteří zaměstnanci jsou naopak se svou prací 

hotovi dlouho před skončením jejich pracovní doby, a tak v práci setrvávají v nečinnosti 

a představují tak nevyuţitou pracovní sílu. 

Řešení se nabízí v podobě: 

 zavedení systému hodnocení navrţený v kapitole 3.2 

 zavedení pruţné pracovní doby 

Aplikace systému hodnocení, jehoţ návrh naleznete v předchozí kapitole, by vyřešila 

problém s nevyváţeným rozdělením pracovní náplně mezi jednotlivé pracovníky. 
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Podstatou by bylo přesně definovat pracovní náplň všech členů týmu a výstupy 

zanalyzovat. Po zavedení pravidelných porad a hodnotících pohovorů by nadřízený 

získal přehled nad výkony svých podřízených, míře plnění úkolů a nad efektivitou 

rozdělení práce na oddělení. Následovně by byla moţná reorganizace práce na 

jednotlivých odděleních. 

3.3.1 Pruţná pracovní doba 

Podle ohlasu respondentů na pruţnou pracovní dobu je patrné, ţe by zaměstnanci firmy 

TART, s.r.o. takovou moţnost ocenili. Její zavedení by zbavilo většinu zaměstnanců 

obav, které jim způsobuje nynější přísný docházkový systém. Zamezilo by se situacím, 

kdy zaměstnanci setrvávají v zaměstnání do konce oficiální pracovní doby jen proto, 

aby splnili fond pracovní doby, přestoţe jiţ mají práci hotovou.  

S pruţnou pracovní dobou se v praxi setkáváme v podobě: 

 pruţného pracovního dne, při kterém si zaměstnanec můţe sám volit začátek 

a konec směny, ale je povinen kaţdý pracovní den odpracovat celou směnu. 

 pruţného pracovního týdne, při kterém si můţe zaměstnanec sám volit začátek 

a konec směn tak, aby v příslušném týdnu odpracoval celou týdenní pracovní 

dobu. 

 pruţného čtyřtýdenního pracovního období, při kterém si zaměstnanec můţe 

sám volit začátek a konec směn tak, aby v období čtyř po sobě jdoucích týdnů 

odpracoval pracovní dobu připadající podle rozvrţené týdenní pracovní doby na 

toto čtyřtýdenní období. 

Nejčastěji bývá pruţná pracovní doba uplatňována jako pruţný pracovní týden, kdy si 

zaměstnanec sám volí délku směn v jednotlivých dnech a vyrovnává ji v rámci týdne na 

stanovenou týdenní pracovní dobu. Délka směn v jednotlivých dnech pak můţe být 

různá (např. jeden den 10 hodin, druhý den 8 hodin, třetí 9 hodin, čtvrtý 5 hodin a pátý 

8 hodin), s tím, ţe se vyrovná v rámci celého týdne. Zaměstnanec si pak sám volí 

i začátek směny s tou jedinou podmínkou, ţe po dobu základní pracovní doby musí být 

na pracovišti. Tento způsob rozvrţení pracovní doby je zaměstnanci velice ceněn a zase 
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poznatky z praxe ukazují, ţe jde o významný motivační prvek pro zvýšení produktivity 

a výkonnosti zaměstnanců. 

Princip pruţné pracovní doby: 

 zaměstnanec si sám volí začátek, případně i konec pracovní doby v jednotlivých 

dnech v rámci stanovených časových úseků 

 zaměstnavatel určuje pouze základní pracovní dobu (nejméně 5 hodin) 

 zaměstnanec má tak moţnost přizpůsobovat svou pracovní dobu osobním 

potřebám 

 podmínky uplatňování pruţné pracovní doby a odchylky při jejím pouţívání 

(např. při práci přesčas) stanoví zákoník práce 

 konkrétní podmínky pro uplatňování pruţné pracovní doby stanoví 

zaměstnavatel v pracovním řádu 

Kontrolu nad splněným fondem pracovní doby by měli nadřízení jednotlivých oddělení.  

3.4 Návrh č. 4: Vzdělávací systém 

V analytické části jsem došla k závěru, ţe vzdělávací aktivity provozované firmou 

TART, s.r.o. ve spolupráci s externí vzdělávací agenturou nejsou cíleně zaměřeny na 

doplnění znalostí pracovníků potřebných k výkonu práce. Současně se respondenti 

shodli, ţe absolvované školení nepředstavovaly přínos ke zkvalitnění jejich práce. 

Na základě výše uvedených poznatků je tedy třeba vytvořit a implementovat 

v konkrétní firmě nový vzdělávací systém. Kroky jeho vytvoření by byly následující: 

1. krok – vytvoření rozřazovacího dotazníku, který umístí personální oddělení na 

Tartnet a zjistí tak primární potřeby zaměstnanců v oblasti vzdělávání 

2. krok – na základě zanalyzovaných výstupů z rozřazovacích dotazníků informace 

zpracuje personální oddělení a vybere vhodný vzdělávací program buď za 

spolupráce s externí vzdělávací agenturou, nebo za pomoci e-learningu, s cílem 

pokrýt mezery ve znalostech zaměstnanců 
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3. krok – výstupem dotazníku bude mimo jiné identifikace mezer ve znalostech, 

které mohou být zaceleny interním školením – taková školení by mohli zařizovat 

vedoucí jednotlivých oddělení 

4. krok – po absolvování školení nebo kurzů vyplní zaměstnanci dotazník umístěný 

na intranetu zaměřený na efektivnost absolvovaného školení, viz Příloha 9. 

Oblasti potřebného vzdělávání konkrétních pracovníků nemusí být zjištěny pouze 

rozřazovacím dotazníkem, ale mohou také vyplynout z průběhu hodnotících pohovorů 

a z metody 360°zpětné vazby. Při analýze postupu plnění úkolu se pak dá zjistit, kde má 

pracovník mezery a na jakou oblast vzdělávání je třeba se zaměřit. 

3.4.1 Rozřazovací dotazník 

Tyto dotazníky by byly umístěny na stránkách Tartnetu a bylo by stanoveno vnitřním 

řádem, ţe jsou zaměstnanci povinni ho čtvrtletně vyplňovat. Pracovníkům by přišel       

e-mail, který by je upozorňoval, jaký dotazník je třeba vyplnit a do kdy. Personální 

oddělení by dotazníky zanalyzovalo za pomoci externí vzdělávací agentury nebo          

e-learningu vybralo relevantní kurzy a školení. 

Rozřazovací dotazník by zjišťoval mimo jiné tyto informace: 

1. Které vzdělávací aktivity povaţují zaměstnanci za nejpřínosnější? 

Cílem podobně směřovaných dotazů by bylo zjistit, zda by zaměstnanci 

preferovali doplnění odborných znalostí (např. znalosti cizích jazyků, 

práce na PC) nebo třeba zlepšení komunikačních dovedností. 

2. Co od firemního školení očekávají? 

Dotaz odhalí důvod, proč se chce pracovník dále vzdělávat. Účelem 

může být zvýšení pracovní výkonnosti a kvality práce, nebo zlepšení 

postavení v týmu, kariérní postup, získání kvalifikace nebo třeba 

uplatnění vlastního potenciálu při nových příležitostech. 

3. Co pracovníky nejvíce motivuje k dalšímu vzdělávání? 

Zjistíme, zda se pracovníci chtějí dozvědět něco nového nebo je 

například motivuje získání vyšší kvalifikace a vyšší mzdy. 
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4. Motivuje nadřízený zaměstnance k rozvoji potřebných znalostí  

a dovedností? 

Tato otázka může fungovat jako zpětná vazba vedení společnosti, zda 

mají nadřízení jednotlivých oddělení zájem na dalším vzdělávání svých 

podřízených. 

3.4.2 E-learning 

V současnosti se dynamicky šíří e-learning, tedy elektronické vzdělávání, které je 

rychlejší a levnější neţ klasické formy vzdělávání. I kdyţ je jeho pouţití omezeno 

technologickým vybavením podniků, firma TART, s.r.o. jiţ má zavedenou interní síť ve 

formě portálu Tartnetu, a tak by bylo uţívání e-learningových kurzů podmíněno pouze 

jejich implementací. Výhody této informačně-komunikační technologie představují:
54

 

 účastník můţe začít kdykoli a postupuje svým vlastním tempem 

 pokrok můţe být snadno monitorován 

 můţe jít o nákladově efektivní řešení 

 aktualizovaný materiál je rychle dostupný 

 studijní materiál je moţné poskytnout velkému mnoţství účastníků ve stejném 

čase 

Kurzy e-learningu mají charakter udrţovací, oţivovací, startovací. Tématy mohou být:
55

 

 produktová školení 

 školení ze zákona  

 proces adaptace 

 hodnocení pracovníků 

 zpětná vazba 

Fungování e-learningu si představuji tak, ţe na základě vyhodnocení rozřazovacího 

dotazníku by byly vytvořeny kurzy, které nejvíce přispějí k doplnění mezer ve 

znalostech zaměstnanců Na interním portálu v části e-learning, například do diskuzního 

fóra, by pracovníci mohli průběţně zaznamenávat oblasti vzdělávání, které by ke své 
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práci potřebovali. Firma TART, s.r.o. by mohla proškolovat svoje zaměstnance za 

pomoci e-learningu například v těchto oblastech: 

 školení BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 

 doškolování kancelářského balíku Microsoft Office 

 školení na zjednodušení práce s informačním systémem 

 školení práce s interními systémy  

Pokud by společnost TART, s.r.o. implementovala kurzy e-learningu na svůj interní 

portál, získala by nákladově efektivní způsob, jak průběţně vzdělávat svoje 

zaměstnance. To by vedlo ke zvýšení výkonu práce a zlepšení ekonomické situace 

firmy. 

3.5 Návrh č. 5: Zlepšení pracovních podmínek 

Aby byli zaměstnanci firmy TART, s.r.o. výkonní, spolehliví, spokojení a motivovaní, 

musí jim k tomu být poskytnuty vhodné pracovní podmínky. Nepříjemné pracovní 

podmínky nejen ţe sniţují pracovní výkon, ale také mění postoj pracovníka k určité 

podnikové realitě.  

Mikroklimatické podmínky na pracovišti jsou předmětem zájmu hygieny a fyziologie 

práce a jsou obvykle normativně stanoveny. Mezi mikroklimatické podmínky 

pracoviště patří především:
56

 

 teplota, 

 vlhkost a proudění vzduchu, 

 různé druhy znečištění ovzduší – např. prašnost, chemické výpary, radioaktivní 

znečištění, apod. 

3.5.1 Omezení extrémní prašnosti 

Jak bylo zjištěno na základě analýzy ve druhé části práce, pracovní prostředí ve firmě 

TART, s.r.o. můţeme povaţovat za škodlivé, a to díky extrémní prašnosti. Ta je 

způsobena kombinací nekvalitního nezpevněného povrchu v areálu a velkou frekvencí 

pohybu osobních a nákladních aut. Jelikoţ se zaměstnanci přemisťují po areálu poměrně 
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často, potýkají se s vířícím se prachem. Ten se navíc dostává do kanceláří během 

větrání a usazuje se na nábytku a výpočetní technice.  

Řešení se nabízí v podobě investice do nového povrchu areálu. Dojde tak k výraznému 

omezení prašnosti, zmizí výmoly způsobující nemalé opotřebení osobních automobilů 

zaměstnanců a přemisťování pracovníků mezi budovami se obejde bez poškozování 

jejich obuvi.  

Jelikoţ dochází v areálu k častému pohybu plně naloţených nákladních aut, pak by měl 

být nový povrch schopen odolávat takové zátěţi. Pro tento návrh jsem zvolila dvě 

varianty povrchu, budu porovnávat mezi ţivičným povrchem a zámkovou dlaţbou. 

Pro zjednodušení návrhu nebudu brát v potaz přípravu podloţí a rovnání podkladu. 

Srovnávané ceny a výměra (500 m
2) jsou pouze orientační, jelikoţ mi není znám přesný 

výměr areálu.  

Typ pokládky 
Orientační cena  

za 1 m2 
Orientační cena  

celkem 

Živičný povrch 900 Kč 450 000 Kč 

Zámková dlažba 350 Kč 175 000 Kč 

 

Tab. 5 – Srovnání nákladů na nový povrch areálu. Zdroj: Firma Crlík 

Ze srovnání uvedeného v Tabulce č. 5 jednoznačně vyplývá, ţe niţší náklady na 

pokládku nového povrchu areálu firmy TART, s.r.o. představuje zámková dlaţba. 

Realizací pokládky nového povrchu areálu by společnost TART, s.r.o. vyřešila nejen 

problém prašnosti, ale také by působila na návštěvníky dostatečně reprezentativně.  

3.5.2 Vybavenost společných prostor 

Na základě výstupů analýzy bylo zjištěno, ţe společné prostory zaměstnanců sídlících 

v přízemí hlavní budovy společnosti jsou nevyhovující. Nedostatečná vybavenost 

pracoviště sice nemusí nutně poukazovat na špatné pracovní podmínky, jedná se však 

o demotivační faktor, který nevede ke spokojenosti pracovníků a můţe se odráţet na 

jejich pracovním výkonu. 
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Návrhy: 

Zakoupení nové lednice  

Největší problém ve vybavenosti společných prostor představuje pro většinu 

respondentů nedostačující lednice v kuchyňce v přízemí. Lednici vyuţívají všichni 

pracovníci, kteří sídlí v kancelářích v přízemí. Je jich celkem osmnáct, lednice o objemu 

140 l, která má jednu polici na ukládání potravin, běţně vystačí jedné, maximálně 

dvěma osobám ţijícím ve společné domácnosti. Jelikoţ firma TART, s.r.o. vykazuje 

roční obrat okolo 1 miliardy korun, náklady na novou, větší lednici nepředstavují pro 

společnost ţádnou finanční zátěţ – viz Tab. 5. 

Parametry Stávající typ Návrh 

Značka Zanussi ZRG 314SW Electrolux ERD28310X 

Objem v litrech 140 267 

Počet polic 1 3 

Cena 4 213 Kč 8 878 Kč 

Tab. 5 – Porovnání parametrů stávající a navrhované lednice. Zdroj: Datart 

Vytvoření zasedací místnosti 

Respondenti se shodli, ţe zaměstnancům sídlícím v přízemí hlavní budovy chybí 

zasedací místnost, kde by mohli řešit pracovní záleţitosti s dodavateli a zákazníky a kde 

by se mohly konat porady. Pokud by se v zasedací místnosti nekonal ţádný mítink či 

porada, mohli by ji zaměstnanci vyuţít na konferenční hovory.  Dle mého názoru se 

řešení nabízí v reorganizaci kanceláří a pracovních míst.  

Na oddělení péče o zákazníky je prostor pro další dva pracovníky. Volnou místnost 

bychom získali, pokud by došlo k přestěhování dvou pracovníků z oddělení exportu do 

volného prostoru oddělení péče o zákazníky. Jelikoţ mezi pracovníky z oddělení 

exportu a z oddělení péče o zákazníky existuje vazba v podobě pracovní zastupitelnosti, 

jeví se toto řešení jako velmi vhodné. Návrh na vytvoření zasedací místnosti ze stávající 

kanceláře oddělení exportu je znázorněn na Obr. 18 a 19.  

Vybavení zasedací místnosti je orientačně vyčísleno v Tab. 6. 
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Obr. 18 – Stávající rozmístění pracovníků v přízemí hlavní budovy firmy TART, s.r.o. Zdroj: 

Vlastní zpracování 

 

Obr. 19 – Návrh na rozmístění pracovníků v přízemí hlavní budovy firmy TART, s.r.o. za účelem 

vytvoření zasedací místnosti. Zdroj: Vlastní zpracování 
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Typ vybavení cena 

jednací stůl 150 x 75,5 x 90 cm 4 746 Kč 

jednací židle 6 ks 2 988 Kč 

magnetická tabule 120 x 90 cm 1 557 Kč 

CELKEM 9 291 Kč 

Tab. 6 – Náklady na vybavení nové zasedací místnosti. Zdroj: Hobis 

3.6 Návrh č. 6: Interní komunikace bez komplikací 

Informování pracovníků v maximální moţné míře o tom, co mají dělat a jak důleţité je 

to, co mají dělat, představuje základní stavební kámen komunikace. Zaměstnanci 

potřebují vědět, co se od nich očekává a jaký dopad na jejich práci má to, co se děje 

uvnitř podniku. Manaţer musí vyvolávat komunikaci, musí působit na ostatní svou 

otevřeností, aby i pracovníci měli pocit, ţe mají být otevření.
57

  

Navrhnout způsob, jak vymanit interní komunikace ve firmě TART, s.r.o. z pozice 

nejslabšího článku společnosti, je nelehký a komplexní úkol. Chybí snaha komunikovat 

a poskytovat zpětné vazby ze strany nadřízených, a to zaměstnance demotivuje.  

3.6.1 Komunikace za pomoci vícenásobné zpětné vazby 

K nejčastějším druhům komunikace patří poskytování a přijímání zpětné vazby. 

Nadřízení ve firmě TART, s.r.o. si neuvědomují, ţe úspěšný proces komunikace je 

oboustranný, coţ znamená, ţe mezi odesílatelem sdělení a jeho příjemcem existuje 

zpětná vazba. Jak uvádí Jan Vymětal ve své knize Průvodce úspěšnou komunikací: 

efektivní komunikace v praxi: „Zpětná vazba může odesílatele informovat o tom, že 

příjemce sdělení porozuměl, že bude reagovat požadovaným způsobem, že potřebuje 
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další doplňující informace, že s odesílatelem souhlasí či nesouhlasí, zda odeslané 

sdělení vyvolalo zamýšlený účinek atp.“
58

  

Pokud by společnost implementovala návrh vícenásobného hodnocení, vyřešil by se 

částečně problém komunikace na úrovni vedení k jeho podřízeným. Kvalitní zpětná 

vazba podporuje spolupráci a pomáhá vyhýbat se nedorozuměním. Pouţití vícenásobné 

zpětné vazby by vedlo k nutnosti komunikovat všemi směry, viz Obr. 20. 

 

 

Obr. 20 – Komunikace pomocí vícenásobné zpětné vazby
59

 

3.6.2 Systém pravidelných porad na všech odděleních 

Vedoucí pracovníci ve firmě TART, s.r.o. by si měli uvědomit, ţe komunikace je 

dvousměrná aktivita, které musejí dát příleţitost, pokud chtějí, aby komunikace mezi 

nadřízenými a podřízenými nevázla a byla prostředkem k bezproblémovému 

pracovnímu výkonu. V konkrétní firmě, jak vyplývá z analýzy, převládá komunikace 

nepřímá. Oproti ní má ta přímá spousty výhod, kdy si zaměstnanci mohou ujasnit 

neshody, zeptat se, čemu nerozumí, co a jak je potřeba udělat. Za tímto účelem navrhuji 

implementovat systém pravidelných porad na kaţdém oddělení. Porady jsou nezbytné 

pro navázání přímé komunikace, vyjasnění nedorozumění a mohou systematicky 

odstraňovat překáţky v práci. Jsou důleţitým komunikačním prostředkem kaţdé 

organizace. 
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Ve společnosti TART, s.r.o. probíhá pravidelná porada vedení. Výstupy z této porady 

ve zkrácené podobě by měl prezentovat kaţdý nadřízený řadovým pracovníkům na 

pravidelných poradách jednotlivých oddělení. V této fázi vystupuje z analýzy 

nedostatek, neboť pravidelné porady se na všech oddělení nekonají. 

Četnost porad 

Pro účely aplikace návrhu z této diplomové práce by měly mít porady pravidelný 

týdenní charakter. Jednoznačně by šlo o informativní porady, jejichţ účelem je 

informovat ostatní. Orientační délka porady by se měla pohybovat mezi 30 – 45 

minutami. 

Náplň porad 

Někteří zaměstnanci se mylně domnívají, ţe úkolem porady je řešení problémů. Je 

potřeba stanovit pevnou strukturu porady, aby nedocházelo k situacím, ţe je spousta 

času ztracena diskuzemi nad tím, jak vyřešit problémy. Taková diskuze se totiţ většinou 

týká jen dvou nebo tří účastníků porady, zatímco ostatní nemají k diskuzi co dodat.  

Cíle porad 

 identifikace problémů 

 přijetí rozhodnutí 

 návrh na řešení problému 

 předání informací 

Primárními cíli navrhovaných informativních porad by bylo informovat o průběhu 

projektu, harmonogramu na následující týden a podávat zpětnou vazbu na dění na 

daném oddělení.  

Zápis z porady 

V kaţdém týmu by byl pověřený pracovník (mohou se střídat), který by sepsal průběh 

porady, o čem se jednalo a k jakým závěrům se dospělo. Následovně by dokument 

zpřístupnil na nově navrţeném Tartnetu v sekci svého oddělení. Top management by 

monitoroval, jestli porady pravidelně probíhají a dohlíţel by na jejich obsahovost. 
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3.7 Návrh č. 7: Intranetem k informovanosti 

Jak prokázala analýza, výrazný nedostatek představuje neinformovanost pracovníků na 

všech odděleních. Informace nejen o dění ve firmě, ale také ty potřebné k výkonu práce, 

se zaměstnancům dostávají v kusé a ve zkreslené podobě a se značným zpoţděním. 

Jako snadné řešení se jeví vyuţívání firemního portálu Tartnet jako hlavního 

informačního kanálu. Vzhledem k nízké míře vyuţívání současného řešení by bylo 

vhodné uvaţovat o změně, která by přinutila zaměstnance více sdílet informace 

s druhými a zvýšit tak interní informovanost ve společnosti. 

Analýza současného stavu intranetu: 

- velice nízká návštěvnost 

- lidé na něj chodí spíše z nutnosti 

- vyhledávání neprochází dokumenty a další data 

- na první pohled velice nepřehledné 

Intranet představuje jednotné médium, které mohou zaměstnanci vyuţívat jako efektivní 

způsob získávání informací. Vzhledem k aktuálnímu stavu nedochází k jeho vyuţití, 

a proto jsem se rozhodla navrhnout fungující systém, který propojí všechny 

zaměstnance velice jednoduchým způsobem.  

Finanční náklady: 

 portálové řešení Microsoft SharePoint … 134 000 Kč 

Další investice na realizaci tohoto návrhu nejsou nutné, jelikoţ firma intranet pouţívá 

a zaměstnává pracovníky, kteří by byli schopni návrh zrealizovat.  

Cílem návrhu je: 

- publikování i méně podstatných informací o dění ve firmě 

- zvýšení návštěvnosti 

- vzbuzení zájmu o obsah intranetu (diskuze, zápisy z porady vedení) 

- nástroj pro zjednodušení sdílení a získávání dat 

 



 

90 
 

Návrh 

Tento návrh má za cíl kompletní výměnu portálového řešení od firmy QCM, s.r.o. za 

produkt společnosti Microsoft s názvem Microsoft SharePoint (Obr. 21).  

 

Obr. 21 – Schéma podnikového systému Microsoft SharePoint
60

 

Základní funkce sdílení MS SharePoint
61

 

• sdílení souborů a dokumentů 

• zadávání úkolu a zobrazování jejich průběhu 

• informace o projektech 

• reportování dat 

• plánování schůzek 

• data o členech týmu 

• adresáře lidí 

• rezervační systém (zasedacích místností) 

• diskuze o daném tématu nebo dokumentu 

• centrální oznámení 
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Je patrné, ţe intranet by se stal hlavním rozcestníkem pro komunikaci zaměstnanců ve 

společnosti. Po implementaci tohoto portálového řešení by bylo moţné vytvářet veřejné 

či osobní sekce pro dokumenty, sdílet kalendáře a úkoly a najednou by také nebylo 

vůbec nemoţné zjistit, jestli je kolega z druhé budovy na sluţební cestě, nebo má 

jednání se zákazníkem v jedné ze zasedacích místností. 

Jelikoţ se jedná o velice propracované řešení, je moţné jej také napojit na Informační 

systém společnosti a zobrazovat na hlavní stránce například informace o měsíčním 

obratu nebo o zajímavých projektech, na kterých se zrovna pracuje. 

Dále je také v MS SharePoint moţné povolit diskuzní kanály, kde se dá probrat aktuální 

dění ve firmě, vloţit odkaz na zajímavou restauraci, do které se dá zajít v polední 

přestávce a mnoho dalšího. 

Zajímavý je také adresář zaměstnanců, ve kterém po poctivém doplnění informací 

z personálního oddělení, můţeme nalézt fotografie, oddělení, pracovní pozici, 

telefonický a e-mailový kontakt, ale také se můţeme dostat přímo z karty zaměstnance 

na jeho nadřízeného. 

Poslední zajímavostí je také to, ţe všechny tyto oddíly intranetu jsou propojeny 

a kdekoliv se změní nějaká data, která se vás jen trochu týkají, systém dá automaticky 

vědět pomocí notifikačního mailu. 
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Závěr 

Firma můţe vykazovat skvělé hospodářské výsledky, ale bez náleţité pozornosti 

věnované personální práci nedochází k efektivnímu vyuţívání lidských zdrojů, 

zvyšování jejich výkonu a jejich spokojenosti. Právě spokojenost zaměstnanců se 

reflektuje do vztahu se zákazníky a tím nepřímo ovlivňuje výši zisku. Cílem této práce 

je poskytnout společnosti TART, s.r.o. náhled na slabé stánky v její personální činnosti. 

První část této práce seskupuje teoretické poznatky, které jsem vyuţila při zpracování 

analytické a návrhové části. Tyto jsou zaměřeny na zkoumané oblasti personální práce a 

pojaty tak, aby byly aplikovatelné v praxi.  

V druhé části byla provedena analýza personální činnosti v konkrétní společnosti za 

účelem identifikovat NON (nedostatky, obtíţe, neznámé). Ty se ukázaly zřejmé hned 

v několika oblastech a mimo to bylo zjištěno, ţe mají na sebe přímou návaznost. 

Kořenovou příčinou se jeví interní komunikace, které je zapotřebí k úspěšnému 

fungování kaţdé firmy.  

Třetí část diplomové práce předkládá návrhy řešení vybraných NON, které povedou 

k jejich odstranění. Zaměřuje se na všech sedm oblastí, které vyplynuly z analytické 

části jako problematické: motivace, hodnocení, vzdělávání, organizace práce, pracovní 

podmínky, informovanost a interní komunikace.  

Mým přáním je, aby firma prozřela a aby se namísto neustálé expanze a investic 

zaměřila na skutečné problémy, které se neustále prohlubují. Aby zavedla nový systém 

hodnocení, který by vedl ke spravedlivému odměňování pracovníků za vykonanou 

práci, k uspokojení jejich potřeb a motivaci. Aby došlo k propojení všech struktur 

organizace za pomoci fungujícího komunikačního kanálu a tím se zamezilo 

nedostatečné informovanosti zaměstnanců. Aby se vedení firmy snaţilo zkvalitnit 

a zpříjemnit pracovní prostředí v zájmu spokojenosti pracovníků. Aby nadřízení 

nešetřili pochvalou, poděkováním a uznáním. Pokud bude tato diplomová práce 

spouštěcím impulzem k nápravě zjištěných nedostatků prostřednictvím navrţených 

řešení, splní tato práce svůj cíl. 
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Interview proběhlo v prostorách společnosti TART, s.r.o. ve dnech 8. a 9. února 2011. 

Tuto metodu jsem nadřadila dotazníkové, neboť se mohu spolehnout na důvěryhodnost 

odpovědí.  Po dobu mého působení ve společnosti TART, s.r.o. jsem si vytvořila 

přátelské vztahy se svými kolegy, proto byly jejich odpovědi upřímné a naprosto 

vyjadřovaly jejich subjektivní postoj k dané problematice. Byla jim zaručena 

anonymita, jejich odpovědi byly zaznamenávány jako nahrávky do mobilního telefonu a 

poté doslovně přepsány.  

Dotazováni byli pracovníci z těchto oddělení: 

 Nákup (3) 

 Komplexní balení (4) 

 Správa IS (1) 

 Administrativa (1) 

 Účtárna (2) 

Dotazy byly vytvořeny za účelem identifikovat problémové oblasti v těchto sférách 

personální práce: 

 motivace 

 hodnocení 

 organizace práce 

 vzdělávání 

 pracovní podmínky 

 interní komunikace 

 informovanost 

  

INTERVIEW – MODEROVANÉ DOTAZOVÁNÍ 
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1. MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ 

Kladené otázky:  

 Jste ve společnosti TART, s.r.o. dostatečně motivován/a? Pokud ne, pak proč? 

 Jaký faktor by Vás motivoval k větší satisfakci z vykonané práce a zvýšení 

výkonu? 

Pracovník č. 1  

„Dostatečně určitě ne. Mě momentálně motivuje, ţe tu práci mám, vezmu-li v potaz 

situaci na trhu práce. Motivuje mě získání praxe, proto jsem na tu pozici nastoupila. 

Ještě před krizí mě určitě motivoval plat. Teď kdyţ vidím výsledky hospodaření, obrat 

versus stagnace platu, spokojená nejsem. Největší problém je ale někde jinde. 

V poslední době strašně postrádám uznání od nadřízeného. Nadřízený se nám nevěnuje 

tak, jak by měl, nemá na nás čas, neřeší naše problémy, jenom nás úkoluje, v některých 

situacích se nám dokonce vyhýbá. Je to faktor, který mě doslova demotivuje.“ 

Pracovník č. 2 

„Chybí mi nějaké ohodnocení, zpětná vazba, ţe by mě třeba nadřízený za něco 

pochválil, ţe jsem udělala něco správně. Chybí mi motivační faktor ve smyslu platu, 

mám pořád stejný plat bez ohledu na to, kolik práce uděláme.“ 

Pracovník č. 3 

„Dostatečně motivovaný rozhodně nejsem. Nemám zastání od nadřízených, chybí mi 

back-up, nějaký tým, který by mě podporoval, lepší vybavenost k práci – rychlý 

notebook, mít k dispozici sluţební auto, pruţnost, flexibilita. Pokud mám nějaké uznání 

od nadřízeného, pak to nedává nijak najevo. Pozitivní zpětná vazba nepřijde nikdy. 

Pokud v této firmě tvrdě makáš na tom, aby ses zviditelnil, dostaneš odznak před 

nastoupenou jednotkou.“ 
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Pracovník č. 4 

 „Nejsem motivovaná vůbec ničím. Naopak, jsem demotivovaná. Motivovalo by mě 

třeba, kdyby občas přišel šéf a řekl „to jsi udělala dobře“, kdyby člověk viděl za tou 

prací nějaké uznání. Kolikrát to nemusí být ani finanční, jakoţe i to by bylo dobré.“ 

Pracovník č. 5 

„V práci moc motivovaná nejsem. Motivovalo by mě uznání, kdyby mě někdo někdy za 

provedenou práci pochválil. A samozřejmě nějaká finanční motivace by byla dobrá.“ 

Pracovník č. 6 

„Ne, motivovaná dostatečně nejsem. Uvítala bych různorodější práci, zajímavější úkoly, 

v tom smyslu, aby to nebyla rutina, protoţe v tento moment je to strašný stereotyp. 

A určitě peníze. Alespoň za to, kdyţ člověk udělá něco navíc a trčí tady přesčas.“ 

Pracovník č. 7 

„Určitě nejsem motivovaná dostatečně. Chybí mi peníze. Práce mi vyhovuje, ale 

finančně motivovaná nejsem. Klidně bych snesla, kdyby mně někdo přidal práci za cenu 

toho, ţe mi přidá i peníze.“ 

Pracovník č. 8 

„Ne, motivace se mi nedostává, hlavně ve formě podpory ze strany vedení. Připadám si 

nedoceněná, chybí mi uznání. Nejde ani tak o peníze, někdy stačí pochvala.“ 

Pracovník č. 9 

„Nejsem motivovaná, protoţe ať dělám jakýkoliv objem práce, vţdy jsem stejně 

ohodnocená. Motivaci ve formě pochvaly se mi dostává, ale za to si bohuţel nic 

nekoupím.“ 

Pracovník č. 10 

„Motivace? Co to je? Já znám jenom úkolování a ţádné uznání. Kdyţ se vám něco 

podaří, berou to nadřízení jako samozřejmost. Objemy práce se zvyšují, ale platově to 

znát není.“ 
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Pracovník č. 11 

„Dostatečně motivován určitě nejsem, jelikoţ za práci, kterou dělám, mám 

podprůměrné ohodnocení, myslím tím platové. Kdybych měl nějakou pohyblivou 

sloţku platu, se kterou by mohl můj nadřízený hýbat podle toho, jestli je spokojený 

s mojí prací, byl bych spokojený i já.“ 

 

2. SYSTÉM HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Kladené otázky: 

 Je Vám znám nějaký zavedený fungující systém hodnocení zaměstnanců ve 

společnosti TART, s.r.o.? 

Pracovník č. 1  

„Stále se mluví o bilančních pohovorech v intervalu půl roku, ale není mi známo, jestli 

něco takového vůbec funguje. Náš nadřízený se na náš názor vůbec neptá, protoţe se 

bojí, co bychom mu odpověděli. Ţádný systém hodnocení na našem oddělení není.“ 

Pracovník č. 2 

„O ničem nevím. I kdyţ se s námi občas nadřízený o nás baví, není zpětná vazba. Ať je 

jakákoliv, chybí.“ 

Pracovník č. 3 

„Ţádné hodnotící rozhovory neprobíhají, z toho, co vím o naší firmě. Jakákoliv 

hodnocení probíhají pouze na úrovni top managementu a nekonzultují se s tím, koho se 

bytostně dotýkají.“ 

Pracovník č. 4 

„Náš nadřízený tvrdí, ţe si naše výkony hodnotí dle výsledků z počítače, kolik kdo 

udělá práce. Ale ţe by třeba přišel, strávil s námi den a díval se, jak kdo děláme, to se 

v ţivotě nestalo.“ 
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Pracovník č. 5 

„Ţádné pohovory se stávajícími zaměstnanci zde neprobíhají, ale určitě by měly.“ 

Pracovník č. 6 

„Funguje systém hodnocení pouze na základě dosaţeného obratu, tím myslím systém 

provizí. Hodnocení v této firmě je na individuální bázi, někteří nadřízení se o svoje 

podřízené starají více, jiní třeba vůbec.“ 

Pracovník č. 7 

„Není mi znám ţádný systém hodnocení. Vím jen, za co mi jsou prémie odebírány.“ 

Pracovník č. 8 

„Říká se, ţe nějaký systém hodnocení tady je, ale jaký, to nevím.“ 

Pracovník č. 9 

„O ţádném systému nevím. Kdyţ mám nějaký problém v práci, nebo kdyţ se chci 

pobavit o platu, tak jdu z vlastní iniciativy za svým nadřízeným a tomu to sdělím. Ve 

většině případů ale nemám zpětnou vazbu.“ 

Pracovník č. 10 

„Za celou dobu, co pro TART pracuji, se mě nikdo nezeptal, jestli zvládám svůj objem 

práce, nikdo nezjišťoval, kde jsou moje slabé a silné stránky, v čem se zlepšit a zač být 

lépe ohodnocená. Z druhé ruky jsem slyšela, ţe se jiţ několik let plánují bilanční 

pohovory se zaměstnanci, ale v této společnosti trvá implementace čehokoliv aţ moc 

dlouho.“ 

Pracovník č. 11 

„Vím, ţe funguje provizní systém u OZ a prémiový systém odměn u distribučních 

center na základě výše odměn. Dostávám úkoly, a pokud je splním, tak je splním, 

a pokud je nesplním, tak je na tento fakt upozorněno. Ale jestli jsem je splnil dobře, 

nebo špatně, to nevím.“ 
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3. ORGANIZACE PRÁCE 

Kladené otázky: 

 Je podle Vašeho názoru práce ve Vašem týmu rozdělena spravedlivě 

a efektivně?  

 Jste spokojen/a se stávajícím docházkovým systémem?  

 Uvítali byste pružnou pracovní dobu? 

Pracovník č. 1  

„Problém je v tom, ţe kaţdý v našem týmu pracuje jiným způsobem, jinak rychle a má 

jinou organizaci práce. Někteří mají dle mého názoru zdlouhavé a neefektivní pracovní 

procesy, jiní nevyuţívají moderní prostředky tak, jak by mohli a to je zpomaluje. 

S docházkový systémem spokojená nejsem. Nemyslím si, ţe je nutné sedět v práci od 

půl osmé do čtyř, máme telefony, emaily, ne kaţdý problém vyţaduje okamţité řešení. 

V některých firmách to funguje tak, ţe mají pracovní dobu třeba od devíti do dvou 

a mohou s ní pohybovat nahoru nebo dolů. Já třeba nemůţu pracovat z domu, protoţe 

musím být v neustálém kontaktu se skladem a ostatními, ale chtělo by to kompromis. 

Nechápu ale, proč tady musím být přesně na půl osmou.“ 

Pracovník č. 2 

„Spravedlivě určitě není. Někdo má práce víc, někdo míň. I kdyţ proběhly připomínky 

směrem k nadřízenému, nikdy je nezohlednil a řešení oddaloval. Náš docházkový 

systém mi vadí. Hlavně mi vadí, ţe kdyţ jsem tu přesčas, nic z toho nemám, ale jakmile 

přijdu o minutu později, musím si nahrazovat 15 minut. Co se týče pruţné pracovní 

doby, myslím si, ţe většina z nás by pracovala stejným tempem, jako pracuje doposud. 

Já osobně dokáţu odhadnout dobu potřebnou ke splnění všech povinností, umím si určit 

priority a rozlišit práci, která spěchá a která počká. Vyhovoval by mi částečný home 

office, ale to je podle mého názoru otázka nedůvěry vedení společnosti vůči 

zaměstnancům.“ 
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Pracovník č. 3 

„Práce na našem oddělení není rozdělená ani spravedlivě, ani efektivně. Problém je 

v tom, ţe náš nadřízený nemá pořádný přehled o tom, kdo co dělá, není ani zájem z jeho 

strany to vědět. Zastupitelnost se látá, jak se dá, není to nijak rozepsané. Mimo jiné by 

mohla pomoci pruţná pracovní doba. Také by pomohlo delegování pravomocí uvnitř 

týmu a lepší spolupráce mezi konkrétními členy týmu. Někteří z členů týmu se snaţí 

získat pověst nepostradatelného člověka, takţe si dělají věci sami pro sebe. Náš 

docházkový systém mi vadí, protoţe jsme hodnoceni podle času, který strávíme v práci 

a ne podle výsledku.“ 

Pracovník č. 4 

„Momentálně si nedokáţu představit, jak jinak by se práce na našem oddělení dala 

zorganizovat, moţná přidat dalšího člověka a kaţdému z té práce ubrat. Náš 

docházkový systém mi nevadí, protoţe málokdy mám tak málo práce, abych si mohla 

dovolit odejít dříve domů.“ 

Pracovník č. 5 

„Náš nadřízený nemá vůbec o naší práci přehled. A z toho důvodu si naši práci 

organizujeme sami. Pracujeme ale na úkor času, většinou jsme v práci déle. Asi by se 

tady na tom oddělení ještě jeden člověk uţivil, kdyţ vezmu v potaz celý objem práce. 

Docházkový systém mi vadí, potřebovala bych volnou pracovní dobu.“ 

Pracovník č. 6 

„Uvítala bych pruţnou pracovní dobu. Docházkový systém mi nevadí do té chvíle, neţ 

přijdu do práce o 2 minuty později a musím si nadělávat čtvrt hodiny. Vadí mi ta 

buzerace okolo.“ 

Pracovník č. 7 

„Docházkový systém mi nevadí, klidně bych brala pruţnou pracovní dobu. Nemám 

problém respektovat pravidla docházkového systému, ale kdyby mně byla nabídnuta 

volba si stanovovat svoje příchody a odchody, tak to uvítám.“ 
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Pracovník č. 8 

„Stávající docházkový systém mě nijak neomezuje, vzhledem k tomu, ţe náš vedoucí je 

celkem tolerantní a nelpí na minutě sem, minutě tam. Pruţná pracovní doba by se mi 

líbila, vadí mi, ţe je člověk hlídaný, jako pes. Co se týče našeho týmu, tak kaţdý děláme 

něco jiného, ale reorganizace práce by mu prospěla.“ 

Pracovník č. 9 

„Uvítala bych pruţnou pracovní dobu, závislou na tom, kolik mám práce. Aby se na mě 

někdo škaredě nedíval, ţe odcházím domů ve dvě, kdyţ jsem tady den předtím seděla 

do půl šesté.“ 

Pracovník č. 10 

„Z vlastní zkušenosti mohu říct, ţe si práci na odděleních zaměstnanci organizují 

víceméně sami. U nás na oddělení jsou kolegové, kteří se chvílemi i nudí, ale jsou tu 

i tací, kteří si na svá bedra dobrovolně nabírají veškerou práci, aby se zviditelnili. 

Myslím si, ţe nadřízený by měl mít naprostý přehled o tom, jakou kdo dělá práci a ta by 

měla být spravedlivě přerozdělená. Ne dělat mrtvého brouka po dobu, kdy vše nějak 

samo klape, neţ se vyskytne nějaký problém. Pruţná pracovní doba by zmírnila napětí 

mezi spolupracovníky. Jsou mezi námi tací, kteří pracují sviţně, IT ovládají na jedničku 

a oproti těm pomalejším a schopnějším zvládnou svoji práci za polovinu času. 

Docházkový systém ve firmě TART, s.r.o. působí dojmem, ţe vás pořád někdo hlídá. A 

trestat zaměstnance za to, ţe přijedou do práce o minutu později, povinností pracovat o 

15 minut déle, mi přijde přehnané.“ 

Pracovník č. 11 

„Na našem oddělení organizaci práce nikdo neřeší. Úkoly si přebíráme tak, jak přijdou a 

podle toho, kdo je přítomný. To pak vede k tomu, ţe je část týmu více vytíţená, neţ ten 

zbytek. Docházkový systém v TARTu mi vadí, protoţe se ráno snaţím stihnout začátek 

pracovní doby a jsem kvůli tomu ve stresu, coţ pak ovlivňuje celý můj den. Pruţné 

pracovní době bych rozhodně řekl ano. Někdy jsem ochoten pracovat i deset hodin 

denně, ale ve dny, kdy je práce méně, bych uvítal, kdybych mohl jít dříve domů. 

Nemusel bych pak předstírat práci.“ 
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4. ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Kladené otázky: 

 Byl/a jste někdy dotazován/a, jaké školení by vedlo k doplnění znalostí 

potřebných k výkonu Vaší práce? 

 Představovala Vámi absolvovaná školení přínos pro Váš pracovní život? 

Pracovník č. 1  

„Přímo mě se nikdo na nic takového neptal. Bylo mi řečeno, ţe téma školení a jeho 

obsah vybírala personalistka spolu s mým nadřízeným. Nevím, jakým způsobem byly 

tyto informace prezentovány školiteli, protoţe ta školení byla totálně mimo. Výběr 

školení je typický příklad jednání o nás – bez nás.“ 

Pracovník č. 2 

„Za tu dobu, co pracuji pro TART jsem absolvovala 3-4 školení. Na ţádném z nich mi 

nebylo odpovězeno nic, co by mi bylo přínosem. Na co chceme proškolit, se nás ptají aţ 

na školení, takţe obsah školení nikdy neodráţí naše skutečné potřeby.“ 

Pracovník č. 3 

„Zatím jsem znalosti z ţádného školení nezuţitkoval, ale doufám, ţe k tomu jednou 

dojde. Na konci školení jsme vyplňovali dotazník, na co by se mělo zaměřit další 

školení. Zatím ţádné další neproběhlo. V práci bohuţel nikdo nezjišťoval, jaké školení 

by mi prospělo.“ 

Pracovník č. 4 

„Jelikoţ pracuji ve společnosti jiţ několik let, všechna školení mají obsah, který uţ 

znám. Mám problém s cizí terminologií, české výrazy se nahrazují cizími a mně by se 

třeba hodilo, kdyby mě někdo proškolil, co znamenají.“ 

Pracovník č. 5 

„Z mého pohledu se personální oddělení snaţí, aby byla školení cílená a zaměřená na 

mezery ve znalostech a dovednostech. Ale uţ to není dotaţené do konce, školení jsou 
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moc obecná. Většinou je to skupina posbíraná z 10 lidí, kteří teoreticky mají něco 

společného, ale uţ to není do hloubky. Navrhovala jsem, ţe potřebujeme specifické 

školení pro náš tým, ale myslím si, ţe to stejně neproběhne. Myslím si, ţe se nikdo se 

zaměstnanci nebavil, koho by co konkrétně zajímalo, na co by se mu to školení hodilo.“ 

Pracovník č. 6 

„Jaké školení potřebuji, si prosazuji sama, takţe jsou mířená přesně na tu oblast, ve 

které mám mezery. Nedokáţu si představit, ţe někdo školení vybírá za mě.“ 

Pracovník č. 7 

„Školení si určuji sama.“ 

Pracovník č. 8 

„Před třemi lety jsem dostala dotazník k vyplnění, kam jsem měla napsat, jaké si 

myslím, ţe by bylo pro mě vhodné školení. To jsem vyplnila a od té doby se nikdy nic 

nedělo. Za celé moje působení v TARTu jsem absolvovala jediné školení, jehoţ obsah 

se mé náplně práce nijak netýkal.“ 

Pracovník č. 9 

„Nikdo se mě nikdy neptal, jaké školení by mi bylo ku prospěchu. Na školení, které by 

mělo nějakou souvislost s mojí pracovní náplní, jsem byla jednou, a to ještě náhodou, 

protoţe zaměstnankyně, pro kterou to školení bylo zařízeno a zaplaceno, byla ve 

výpovědní lhůtě.“ 

Pracovník č. 10 

„Jako kaţdý mám nějaké mezery ve znalostech, ale nikdo je nikdy nezjišťoval. Určitě 

bych brala školení, abych mohla efektivněji pracovat, je škoda, ţe nikdo takový 

průzkum nedělá. Absolvovala jsem pár školení, ale byla moc obecná a de facto mi 

v ničem nepomohla.“ 
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Pracovník č. 11 

„O školení, které potřebuji, si musím říct sám, nejlépe si ho i vyhledat a objednat. Ve 

většině případů byla školení, které jsem si vybral, zamítnuta vedením. Školení, která 

jsem si vybojoval, mi byla přínosem, doplnil jsem si mezery a došlo ke zjednodušení 

mojí práce.“ 

 

5. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Kladené otázky: 

 Jak se Vám pracuje ve stávajícím pracovním prostředí této firmy? 

 Jste si vědom/a nějakých výrazných nedostatků v poskytovaném pracovním 

prostředí? 

Pracovník č. 1  

„Co mi asi nejvíce vadí, je malá lednička pro celé patro, to znamená pro 18 lidí. Dále mi 

vadí vedro v létě, naše kancelář je rohová a je vystavená letnímu ţáru po celý den, 

klimatizace by mi rozhodně nevadila. A ještě něco – prašnost. Okolo našich oken a po 

celém areálu firmy denně projíţdí nespočet nákladních aut, a jelikoţ máme v areálu 

nezpevněný prašný povrch, nemůţeme někdy ani větrat kancelář. O prachu na stolech 

a počítačích nemluvě.“ 

Pracovník č. 2 

„Vadí mi, ţe v kanceláři občas neslyším vlastního slova. Jsme tam čtyři, do toho k nám 

často chodí skladníci a obchodní zástupci, takţe mám občas problém slyšet volajícího 

na druhé straně telefonu. Myslím si, ţe 4 lidi jsou v kanceláři moc, navíc nejsme nijak 

dělení, hlasy se po místnosti rozléhají. Vadí mi náš dvůr, šíleně se z něj práší, ty díry, 

kameny. Uţ jsem tady jednou řešila pneumatiky, pořád měním podpatky u bot. Pak mi 

vadí malinká kuchyňka, kterou máme na patře, nedostačující lednička. To prostředí dělá 

hrozně moc. Větší komfort by mi minimálně tu nálada trochu zlepšil.“ 
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Pracovník č. 3 

„Pracovním podmínkám v TARTu bych dal tak 6 z 10 bodů. Zařízení kanceláře, ţidle, 

je to o ničem. A jsme zpátky u toho, není tady zájem nadřízeného domluvit se 

s provozním oddělení, aby se věci více řešily. Pokud jde o vizuální stránku firmy, asi je 

to otázka peněz. Záleţí hodně na tom, kdo je v pozici, která to přímo ovlivňuje, 

v neposlední řadě je to taky právo veta majitele firmy. Je velký nepoměr ve vybavenosti 

prostor top managementu a našich prostor.“ 

Pracovník č. 4 

„Vadí mi příjezdová cesta do firmy a prašnost.“ 

Pracovník č. 5 

„Naše kancelář není dostatečně velká, aby pojmula objem vzorků, které ke své práce 

potřebujeme, hodil by se nějaký menší skládek, abychom tady nebyli tak zavaleni. 

Skoro v celém přízemí je starý nábytek, chodí sem zákazníci, dodavatelé, a ty prostory 

by měly být reprezentativní.“ 

Pracovník č. 6 

„Sídlo firmy je mimo pěší dosah obchodů a restaurací a obědvat v naší společné jídelně 

odmítám, protoţe mi vadí obědvat spolu s některými kolegyněmi. A kdyţ bych měla jet 

na oběd mimo firmu do nějaké restaurace, nestíhám se vrátit do půl hodiny (stanovená 

délka polední přestávky, pozn. autorky). Pak mi vadí ten dvůr. Lituju lidí, kteří musí 

několikrát denně chodit z jedné budovy do druhé. Ničím si podpatky. Vadí mi ten prach, 

co tady je. A taky mi vadí, ţe dělám u nás na patře vrátnou, protoţe ostatní kolegové 

z jiných kanceláří neposlouchají, ţe někdo klepe. Takţe nemám klid na svoji práci, 

jedná se o velice rušivý element.“ 

Pracovník č. 7 

„Kdyţ nad námi v kanceláři dupou, padá mně za krk omítka (pod stopem je dlouhá 

prasklina, po jejímž obvodu opadává malba, pozn. autorky). Můj muţ, kdyţ mě veze do 

práce, si dává pozor, aby si nezničil na našem dvoře pneumatiky.“ 
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Pracovník č. 8 

„Moje místo v kanceláři se mi líbí, ale třeba kuchyňka 2x2 metry pro 18 lidí, kde se 

navíc skladují barely s vodou a kde je miniaturní lednička, to by se mohlo změnit. A co 

mi nejvíce vadí, je naše parkoviště. Myslím si, ţe za chvilku budeme mít z aut vraky, 

takţe budeme moc parkovat naproti na vrakovišti. A to jsem ještě nezmínila 

přístupovou cestu. Chudáci lidi, kteří k nám jsou od autobusové zastávky. Chodník tam 

není, nemají kudy jít.“ 

Pracovník č. 9 

„Sedím na místě, kde je v zimě neuvěřitelná zima a v létě vedro k nevydrţení. Ohledně 

okolí budovy, samozřejmě mně, jako všem ostatním, vadí povrch dvora a cesty. 

Pravidelně měním podpatky. A kdyţ uţ pominu, jak my trpíme, otázkou zůstává, jak 

takto neudrţovaný areál působí na tuzemské i zahraniční zákazníky a dodavatele. Dále 

si myslím, ţe celá koncepce těchto dvou budov je špatně řešená. Jsou tu některé 

prostory naprosto nevyuţité, jinde jsou místnosti přeplněné k prasknutí.“ 

Pracovník č. 10 

„Prostory hlavní budovy, kam chodí zákazníci, kde se přijímají návštěvy, nejsou vůbec 

reprezentativní. Peníze se investují do rekonstrukce výškové budovy, kde sídlí top 

management, ale aby se za ně raději opravily prostory, kde funguje celá operativa, to se 

nestane. Na dvoře našlapuji opatrně, je to o zdraví, výmoly, kameny, neustále si musím 

nechat podbíjet podpatky, o tlumičích na autě ani nemluvě. Jezdí sem denně desítky aut 

a kamionů a ta prašnost je k nevydrţení.“ 

Pracovník č. 11 

„Nelíbí se mi, ţe vedení společnosti investovalo stovky tisíc do vybavení kanceláří 

nábytkem, z našeho pohledu by bylo potřeba tyto prostředky investovat spíše do 

pracovních nástrojů, třeba do nových monitorů. Některé vybavení není vůbec 

udrţováno a můţe na zákazníky působit negativně, protoţe je většinou zastaralé.“ 
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6. KOMUNIKACE VE FIRMĚ 

Kladené otázky: 

 Fungují podle Vašeho názoru komunikační kanály ve firmě tak, jak by měly? 

 Jakou formu komunikace volíte nejčastěji?  

Pracovník č. 1  

„Fungují jak kdy. Při své práci musím hodně myslet za lidi, informace, které bych měla 

dostat automaticky, si musím zjišťovat.  

Pracovník č. 2 

„Komunikační kanály? Co to je? Vţdyť já ani doteď pořádně nevím, kdo pod kým 

pracuje. Co si sama nezjistím, to nevím.“ 

Pracovník č. 3 

„Komunikace jsou v této společnosti nejslabším článkem. Komunikace naprosto vázne, 

není moţné se dopátrat informací jak zespodu nahoru, tak naopak. Nikdo neví, kdo co 

někdy řekl a kdo je za co zodpovědný. Neřeším nastavení procesů, je to vše jen 

o lidech.“ 

Pracovník č. 4 

„Náš nadřízený si bohuţel hodně informací nechává sám pro sebe, nebo třeba 

zapomene, není to jeho vinou, třeba mu to nepřipadá důleţité. Jinak komunikuju po 

mailu a přes telefon, tam ţádný problém nemám." 

Pracovník č. 5 

„Komunikační kanály určitě nefungují dobře. Je to tak 50:50. Je tady nějaký systém 

zavedený, ale je to všechno jen o lidech. Lidé musí cítit, ţe mezi sebou musí 

komunikovat a mít potřebu předávat informace. Hlavně mezi odděleními, tam jsou 

mezery obrovské.“ 
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Pracovník č. 6 

„Komunikační kanály rozhodně nefungují tak, jak mají. Komunikuji většinou emailem, 

abych měla důkazy.“ 

Pracovník č. 7 

„Myslím, ţe komunikace ve firmě nefunguje tak, jak by měla. Ne vţdy se k nám 

dostanou informace, které potřebujeme k práci.“ 

Pracovník č. 8 

„Komunikační kanály fungují pouze u nás v kanceláři. Mezi odděleními je to horší, 

s vedoucími nejhorší. Způsob komunikace, který nejčastěji volím, je telefonický a ústní. 

Raději, neţ abych psala tuny emailů, kdy jako odpověď dostanu další otázku, a musím 

opět psát. Takţe se domluvíme po telefonu a do mailu si pak napíšeme jednu větu, na 

které jsme se dohodli, jako potvrzení.“ 

Pracovník č. 9 

„Všechno špatně. Buď tři lidé řeší jeden problém nezávisle na sobě, nebo nikdo neřeší 

nic.“ 

Pracovník č. 10 

„Buď jsou nastavené procesy k ničemu, nebo je to o lidech. Kdyţ potřebuju mluvit 

s nějakým nadřízeným, je někdy problém se k němu dostat.“ 

Pracovník č. 11 

„Momentálně fungují jako komunikační kanály pouze telefony a e-mail, coţ mi připadá 

v 21. století jako nedostatečné. Máme i intranet, který ale nikdo nepouţívá, protoţe jsou 

v něm neaktuální intranet a pohybování se v něm je velice nejasné.“ 
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7. INFORMOVANOST VE FIRMĚ 

Kladené otázky: 

 Dostávají se k Vám informace potřebné k výkonu Vaší práce včas, v celistvé 

formě a v nezkreslené podobě?  

 Odkud získáváte informace, které potřebujete k výkonu své práce? Možnosti 

k výběru:  

a) přímo od nadřízeného 

b) od svých kolegů 

c) z nástěnky 

d) z intranetu 

Pracovník č. 1  

„Na našem oddělení se dělají porady tak jednou do měsíce, nepravidelně a vypadají tak, 

ţe za námi nadřízený přijde a my uţ musíme mít nachystané konkrétní problémy 

k řešení. Ke zkreslování informací mezi tím určitě dochází, informací celkově dostatek 

nemáme. Intranet pouţívám jen tehdy, pokud potřebuji zjistit aktuální ceník materiálů. 

Kolem nástěnky chodím denně, ale informace na ní nepovaţuji za nezbytné ke své 

práci“    

Pracovník č. 2 

„Záleţí na tom, o jaké informace se jedná. Některé informace naše oddělení jakoby 

přejdou, ani se k nám nedostanou, my si je potom musíme sloţitě zjišťovat z druhé 

ruky. Nemyslím si, ţe by informace, které k nám proniknou, byly zkreslené, ale ţe jsou 

neúplné. Je to pravděpodobně záměr. Takţe kusé informace si dávám pro sebe 

dohromady.“ 

Pracovník č. 3 

„Na nástěnku se občas kouknu, kdyţ jdu okolo. Jak vypadá intranet, vím jen proto, ţe je 

nastaven jako domovská stránka internetového prohlíţeče. Jinak jej vyuţívám jen, kdyţ 

si potřebuji stáhnout firemní formulář.“ 
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Pracovník č. 4 

„Závaţné informace se ke mně dostanou u cigarety před vchodem a pak se ptám dál. 

Nevím, jestli se ke mně dostávají všechny potřebné informace, protoţe nevím, jestli je 

všechny mám. Uvítala bych lepší intranet, často například nevím, který obchodní 

zástupce má na starosti které zákazníky a pak po celé firmě tuto informaci zjišťuji. Tady 

si člověk informaci vţdycky seţene, ale ne jednoduše.“ 

Pracovník č. 5 

„Informace se ke mně dostávají tak ze třetí ruky a jsou určitě zkreslené. Na nástěnky se 

dívám, na intranetu pořád něco hledám, ale nevím, kde přesně ty informace, po kterých 

pátrám, mám hledat. A ne vţdycky je najdu. Je to nesrovnané, špatně se hledá. Cokoliv. 

Pracovník č. 6 

„Kdybych neměla tu výhodu, ţe občas řeším nějaké záleţitosti s top managementem 

firmy, takţe se i něco dozvím, asi bych měla jen zlomek informací. Nástěnky nečtu a na 

intranetu hledám jen telefonní čísla svých kolegů. Informace na intranetu jsou neúplné, 

dávají tam jen to, co se jim hodí. Takţe pak věci nezapadají do sebe, jak by měly.“ 

Pracovník č. 7 

„Informace nejsou. O nových zaměstnancích se dozvídáme s velkým zpoţděním. Nové 

organizační schéma se k nám dostalo náhodou, protoţe jsme si o něj přímo řekli. Je mi 

jedno, co je na nástěnce, protoţe se na ni nekoukám. A na intranet se podívám, kdyţ 

potřebuji zjistit kontakt na nějakého nového zaměstnance, protoţe mi jej nedá provozní 

oddělení.“ 

Pracovník č. 8 

„V této firmě se informace dost tutlají. Myslím si, ţe je to dáno tím, ţe si vedení 

společnosti nepřeje, aby to ostatní ve firmě věděli. Náš nadřízený by nás měl o dění ve 

firmě informovat, ale bohuţel tomu tak není. Ano, máme nástěnku, kde se dozvíme, kdo 

má kdy narozeniny a přečteme si vtip. Na nástěnku se dívám tak jednou za čtvrt roku. 

Intranet je podle mě přínosem pro lidi, kteří se zabývají standardními obalovými 
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materiály, mají tam kalkulačky. Pro naše oddělení nemá vůbec ţádný význam, 

maximálně se podívám, kdyţ potřebuju na někoho zjistit telefonní číslo.“ 

Pracovník č. 9 

„Mohu to shrnout tak, ţe se ke mně informace dostávají pozdě. Měla bych okomentovat 

náš stávající intranet, tak si myslím, ţe to byl krok do prázdna. Od počátku svého 

působení v této firmě pracuji s intranetem. Dnes je ve stavu, kdy tam nejsem schopna 

cokoliv vloţit, smazat a podobně, protoţe je neustále něco špatně, něco na něco 

navazuje, školení, které na intranet proběhlo, bylo úplně na nic. No a nástěnky, ty asi 

musí být, ale jsou k ničemu.“ 

Pracovník č. 10 

„Informace procházejí různými síty. Nakonec se ke mně dostane pouze zlomek, jako by 

na dění ve firmě bylo vystaveno informační embargo. Potřebné informace málokdy 

zjistím někde jinde, nástěnka je k ničemu a intranet jakbysmet.“ 

Pracovník č. 11 

„V ţádném případě se ke mně informace nedostávají včas a uţ vůbec ne celistvé. 

Nedostávám informace z porad, tudíţ nevím, co se ve firmě děje, co se chystá a kdyţ se 

ke mně dostane nějaká informace, tak uţ je zkreslená od několika osob, které ji třeba 

zaslechly. Nástěnky jsou k ničemu, povšimnu si jich, kdyţ procházím, ale protoţe mě 

nic nezaujme, tak jdu dál.“ 
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Příloha 4 – Dotazník Interní komunikace ve společnosti TART, s.r.o. 
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Příloha 5 – Grafické znázornění odpovědí respondentů na dotazník Interní komunikace 

ve společnosti TART, s.r.o. 
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Příloha 6 – Formulář hodnocení zaměstnavatele 
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Příloha 7 – Hodnotící formulář 
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Příloha 8 – Hodnotící dokument 
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Příloha 9 – Dotazník „Zhodnocení absolvovaného školení“ 

 


