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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá systémem hodnocení a odměňování zaměstnanců ve 

společnosti AQUA-STYL spol. s r.o. První část je zaměřena na cíl práce a metody 

zpracování. Druhá část práce se věnuje teorii základních pojmů z oblasti hodnocení a 

odměňování zaměstnanců. Třetí část analyzuje interní a externí faktory systému 

hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. V poslední části jsou 

navrženy změny na zlepšení v systému hodnocení a odměňování zaměstnanců.  

Abstract 

The bachelor thesis deals with the system of evaluation and remuneration of employees 

in the company AQUA-STYL spol. s r.o. The first part is focused on the goal of work 

and methods of processing. The second part of the thesis is devoted to the theory of 

basic concepts in the area of employee evaluation and remuneration. The third part 

analyzes the internal and external factors of the evaluation and remuneration system of 

employees in the selected company. The last part proposes changes to improve the 

system of employee evaluation and remuneration. 
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ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je odměňování a hodnocení zaměstnanců ve společnosti 

AQUA-STYL spol. s r.o., která svou činnost zaměřuje na dodávky a výstavbu "na klíč" 

v oblastech energetiky, vodního hospodářství, a to zejména čistíren odpadních vod a 

průmyslových čerpacích stanic.  

Systém hodnocení a odměňování se dlouho neměnil, proto se zde nachází riziko 

odchodu zaměstnanců do jiných společností, kde je jim nabídnuto zajímavější 

ohodnocení.  

Hodnocení a odměňování zaměstnanců nebývá mnohdy přikládán velký význam. 

Ovšem jde o jeden z hlavních nástrojů využívaných ke zvyšování pracovního výkonu. 

Každá společnost musí znát výkon svých zaměstnanců, plnění jejich úkolů a požadavků 

na pracovní pozice, aby dokázala plnit své strategické cíle. Pokud má společnost 

správně ohodnocené a odměněné pracovníky, ovlivní to nejen celkovou prosperitu 

společnosti, ale tak si i získá a udrží kvalitní zaměstnance. Proto je nezbytné dbát na 

jejich potřeby a individuální zájmy, které je budou skutečně motivovat ke zvyšování 

pracovního výkonu. 

Podstatné je, aby řídící pracovníci a manažeři hodnotili své podřízené v daných 

podmínkách společnosti co nejobjektivněji. Jen tak lze dosáhnout efektivních výsledků. 

Vkládání subjektivních soudů může být zdrojem nespravedlivosti a problémů. Každá 

společnost je jedinečná, a tak je důležité právě najít vhodný způsob hodnocení 

zaměstnanců, který bude efektivní. 

V dnešní době zaměstnanci vyžadují něco víc, než jen finanční odměnu ve formě mzdy, 

nebo platu za vykonanou práci. Vyžadují i další nepeněžní výhody plynoucí 

z pracovního poměru. Vhodné propojení systému hodnocení a odměňování může 

společnosti zaručit lepší pracovní výkony a loajálnost ze strany svých zaměstnanců. V 

bakalářské práci budou zkoumány prvky systému hodnocení a odměňování, které jsou 

problematické a jakým směrem by se měl podnik v dané oblasti vydat. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem práce je sestavit vhodný návrh změn systému hodnocení a odměňování 

zaměstnanců ve společnosti AQUA-STYL spol. s r.o., který by měl být přínosný pro 

celou společnost, zároveň by měl vytvořit dostatečně motivující prostředí a i větší 

spokojenost zaměstnanců.  

Dílčím cílem práce je zmapování teoretických východisek pro řešenou problematiku 

pomocí faktografické rešerše. Informace pro teoretickou část jsou čerpány z odborné 

literatury z oblasti odměňování a hodnocení zaměstnanců a z internetových zdrojů.  

Dalším dílčím cílem je zanalyzování stávajícího systému hodnocení a odměňování 

zaměstnanců. Analytická část je zpracována na základě studia interních dokumentů, 

zjištěných poznatků z teoretické části, dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru. Jako 

první je představena analyzovaná společnost. Dále je provedena analýza interních a 

externích faktorů na systém hodnocení a odměňování zaměstnanců, které zahrnují dílčí 

zjištění a závěrem této části je celkové shrnutí současného stavu řešeného problému. 

V poslední části bakalářské práce je na základě provedených analýz současného stavu 

hodnocení a odměňování zaměstnanců doporučen návrh pro zkvalitnění systému ve 

společnosti. 

Metody použité pro vypracování bakalářské práce:  

 faktografická rešerše - proces vyhledávání informací ve formě faktografických 

záznamů, zahrnuje konkrétní fakta, data, parametry (Zdroj: Akademická 

knihovna JU), 

 McKinsey model 7S - analytická technika používaná pro hodnocení kritických 

faktorů organizace (Zdroj: Management Mania),  

 dotazníkové šetření – metoda průzkumu spokojenosti  používající všude, kde je 

možné zjistit názor konkrétního člověka (Zdroj: Management Mania), 

 řízený rozhovor - technika sběru dat v sociálním výzkumu, tazatel klade otázku 

za otázkou podle dotazníku a respondent odpovídá (Zdroj: Management Mania). 

https://wikisofia.cz/wiki/Informace
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část se věnuje základním pojmům z oblasti hodnocení a odměňování 

zaměstnanců. Systém hodnocení zahrnující řadu metod, slouží jako užitečný nástroj pro 

hodnocení pracovníků. Návaznost na něj má systém odměňování. Systém odměňování 

patří k nejdůležitějším nástrojům v rámci řízení lidských zdrojů, který se uplatňuje v 

organizacích. 

1.1 Hodnocení pracovníků 

Hodnocení pracovníků je jednou z důležitých personálních činností, která se zabývá 

tím, jak pracovník vykonává svou práci, jak plní úkoly a požadavky své pracovní pozice 

a jaké má vztahy ke spolupracovníkům či zákazníkům. Dále se zabývá sdělováním 

výsledků zjišťování jednotlivým pracovníkům a projednáváním výsledků s nimi.  Tato 

problematika hledá vhodné cesty ke zlepšení pracovního výkonu a realizuje opatření, 

která tomu mají pomoci. V hodnocení je výkon chápán v širším slova smyslu jako 

jednota výsledků práce, pracovního a sociálního chování i schopností a charakteristik 

osobnosti, jež mají vztah k vykonávané práci a k podmínkám a prostředí, v nichž se 

práce vykonává (Koubek, 2015). 

1.1.1 Význam hodnocení pracovníků 

Hodnocení pracovníků má význam jak pro organizaci, tak pro zaměstnance. Poskytuje 

informace o pracovním výkonu, budoucích potřebách a potenciálu zaměstnance. 

Pomáhá identifikovat potřeby školení a vzdělávání zaměstnanců a vzniká zde prostor 

pro jeho pochvalu nebo naopak nalezení pomoci v případě, kdy došlo ke snížení jeho 

výkonu. Umožňuje zpětný pohled na to, čeho pracovník v průběhu hodnoceného období 

pracoval, a možnost dohodnout se na příštích cílech. Cílem pracovního hodnocení je 

zjistit, jestli jsou pracovní cíle zaměstnanců shodné s cíli organizace. Z procesu 

hodnocení zaměstnanců rovněž zjistíme nedostatky a rezervy organizace, silné a slabé 

stránky sociálního potenciálu organizace, a tím zvýšit motivaci k výkonu. Výsledky 

mohou sloužit k posouzení úrovně realizovaných personální činností (zejména pro 

přijímací a výběrový proces, odměňování, vzdělávání, zkvalitňování zaměstnaneckých 
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vztahů). Pracovní hodnocení je klíčový nástroj pro monitorování situace ve společnosti 

a lze z něj vytěžit následující poznatky a informace: 

 schopnosti a dovednosti zaměstnanců, 

 zájmy a potřeby zaměstnanců, jejich očekávání, 

 nedostatky v organizaci, které jsou bariérou rozvoje zaměstnanců a tudíž i 

organizace, 

 silné a slabé stránky sociálního potenciálu organizace, která vede ke zlepšení 

výkonu organizace, 

 sociální napětí v organizaci, 

 sdělit zaměstnancům svá očekávání vycházející ze strategie organizace, na níž 

by se měl zaměstnanec aktivně podílet, 

 nedostatky ve výběru při přijímání nových zaměstnanců, 

 lépe ohodnotit kvalitní zaměstnance (mzda, zaměstnanecké výhody, povýšení), 

 aktualizace údajů o zaměstnanci, odstranit informační nepřesnosti, 

 napravit nedostatky v rozvržení práce, 

 porušování legislativy a úmluv, 

 sociální zázemí zaměstnance a jeho vliv na pracovní jednání, 

 nedostatky u zaměstnanců ve sdílení hodnot organizace (Bláha a kol., 2005). 

Na systém hodnocení pak navazuje oblast odměňování a rozvoj. Poměrně často však 

hodnocení způsobuje demotivaci. Tento negativní pohled vzniká pravděpodobně se 

špatným zaváděním systému hodnocení zaměstnanců.  Často je tento problém 

doprovázen nesprávnou volbou kritérií. V případě, kdy je tento systém správně 

aplikován, přináší řadu výhod (Pilařová a kol., 2008). 

1.1.2 Cíle hodnocení pracovníků  

Klíčovým cílem hodnocení zaměstnanců je snaha o zajištění co největšího využití 

znalostí a schopností všech jedinců v organizaci. Z dlouhodobého hlediska nesmíme 

opomenout také cíl zaměřující se na zlepšení vztahů v organizaci. Hodnocení 

zaměstnanců je také do značné míry považováno za motivační nástroj. Přičemž            
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za nejefektivnější způsob, jak provádět správné hodnocení je považováno takové 

hodnocení zaměstnanců, který má přínos jak pro zaměstnance organizace, tak i          

pro management organizace. Do oblasti cílů můžeme zahrnout i poznatek,                    

že hodnotitelé by si měli dát za cíl umět správným způsobem kritizovat. To znamená,  

že by měli aplikovat i konstruktivní kritiku. Samozřejmě existuje celá řada cílů, které si 

manažeři a personalisté volí dle potřeb dané organizace.  Avšak správné a efektivní 

hodnocení zaměstnanců obsahuje vytyčené základní cíle. Mezi nejdůležitější lze řadit:  

 zlepšení výkonu do budoucna, 

 rozpoznání potenciálu zaměstnance, 

 příprava podkladů pro oblast odměňování zaměstnanců, 

 monitoring výkonů, 

 vznik potřeby rozvoje zaměstnanců, 

 vytváření možnosti zaměstnancům zkonzultovat jejich ambice, preference 

(Arthur a kol., 2010). 

1.1.3 Oblasti hodnocení pracovníků 

Aby hodnocení bylo efektivní, je třeba jej zaměřit na tyto tři oblasti: 

 Výstupy - představují výsledky a výkony zaměstnance, které jsou dobře 

měřitelné. 

 Vstupy - mohou být kompetence i zkušenosti, které zaměstnanec do své práce 

vkládá. 

 Procesy - jsou středním článkem mezi vstupy a výstupy, takže vyjadřuje, jak se 

zaměstnanec chová při práci (Hroník, 2006). 

Nejdůležitější cíle hodnocení jsou monitorování výkonu, rozhodování v oblasti 

odměňování, určení potenciálu pracovníka, zpětná vazba pracovníku o tom, jak si 

v práci počíná, identifikace potřeby v oblasti rozvoje, nabídka projednat své ambice se 

zaměstnavatelem a zlepšování výkonu v budoucnosti (Hroník, 2006). 
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1.1.4 Podoby hodnocení 

Hodnocení pracovníků lze rozdělit na neformální a formální hodnocení. Neformální 

hodnocení je průběžné hodnocení každodenního vztahu mezi pracovníkem jeho 

nadřízeným. Je determinováno mnoha vlivy (např. situací, pocitem hodnotícího nebo 

momentální náladou). Nebývá zpravidla zaznamenáváno. Naopak pro formální 

hodnocení, které je standardizované, je charakteristická plánovitost a systematičnost. 

Vytváří se zde dokumenty, které se zařazují do osobních spisů pracovníků. Zvláštním 

případem formálního hodnocení je příležitostné hodnocení, které je vyvolané určitou 

okamžitou situací (např. při ukončování pracovního poměru). Příležitostné hodnocení se 

využívá jen v případě nedostatečných aktuálních výsledků běžného periodického 

hodnocení, nebo pokud se rapidně změnil pracovní výkon zaměstnance (Koubek, 2015). 

1.1.5 Proces hodnocení pracovníků 

Proces hodnocení zaměstnanců lze rozdělit do tří období, z nichž má každé několik fází: 

 přípravné období,  

 období získávání informací a podkladů,  

 období vyhodnocování informací o pracovním výkonu (Koubek, 2007). 

Přípravné období se skládá ze čtyř fází. Nejdříve je třeba rozpoznat a stanovit předmět 

a cíl hodnocení, zásady a pravidla, která jsou klíčová pro fungování celého procesu. 

Rovněž je zapotřebí připravit a vytvořit formuláře používané při hodnocení 

zaměstnanců. Druhým krokem je analýza pracovních míst zahrnující i případnou revizi 

již vytvořených míst. Ze získaných informací z analýzy si snadno vytvoříme představu 

o požadovaném výkonu na dané pracovní místo, ale také získáme pohled na celou 

organizaci a možnosti jeho zlepšení. To vše je užitečné a nápomocné ještě předtím než 

začne samotné hodnocení zaměstnanců. Ve třetím kroku se stanoví kritéria a normy 

hodnocení pracovního výkonu zaměstnance. Zvolí se určitá metoda hodnocení a 

klasifikace (stupnice) pro rozlišování různé úrovně pracovního výkonu. V poslední 

čtvrté fázi je nutné informovat zaměstnance o zavádění systému hodnocení 

zaměstnanců v organizaci. Zaměstnanci by měli vědět, jaký výkon se od nich očekává, a 
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jaká kritéria by měli splňovat. Vhodné je zaměstnance nejen informovat, ale také s nimi 

zavedení nového systému hodnocení prokonzultovat (Koubek, 2007). 

Období získávání informací a podkladů se skládá ze dvou fází. Zjišťování informací 

je v procesu hodnocení zaměstnanců považováno za první krok ve fázi realizace tohoto 

systému. Informace lze získat např. sledováním pracovníků při práci nebo zkoumáním 

výsledků jejich práce je pro hodnocení pracovníků mimořádně důležitou fází. Zásadní 

otázka přitom je, kdo bude hodnotit a zjišťovat potřebné informace. Druhým velmi 

důležitým krokem je tvorba dokumentace o vykonaném pracovním výkonu 

zaměstnance. Výhodou takto získaných dokumentů je možnost se k nim kdykoliv vrátit 

a získat tak retrospektivní informaci. Takto získaný záznam může také předcházet 

sporům. Je také užitečným prostředkem pro získání zpětné vazby. Takto vytvořenou 

dokumentaci je vhodné zpracovat jednotným způsobem, tak aby byla srozumitelná pro 

všechny, kteří přichází do styku s těmito dokumenty (Koubek, 2007). 

Období vyhodnocování informací o pracovním výkonu se skládá ze tří fází. Nejdříve 

je pozornost věnována vyhodnocování pracovních výsledků zaměstnanců.  

Vyhodnocuje se i jejich chování, schopnosti a další vlastnosti. Obvykle se vyhodnocuje 

dle standartních postupů a norem. Srovnává se s očekávanými výsledky nebo s 

požadavky na pracovní místo. Výsledky je třeba interpretovat objektivně a vyhnout se 

subjektivnímu vnímání. Výsledky z vyhodnocovací fáze musejí být písemně 

zaznamenány. V rámci vyhodnocování je důležitý rozhovor s hodnoceným 

zaměstnancem. Rozhovor se týká výsledků hodnocení, rozhodnutí z hodnocení 

vyplývajících a možných cest řešení problémů souvisejících s pracovním výkonem. 

Hodnotící rozhovor s pracovníkem je rozhodující pro zlepšování jeho pracovního 

výkonu. Měl by tedy mít motivační charakter. Poslední fází v procesu hodnocení 

zaměstnanců je pozorování pracovního výkonu. Je třeba věnovat pozornost pro případné 

poskytnutí pomoci jedinci s jeho zlepšováním pracovního výkonu a zjistit, zda byl 

proces hodnocení efektivní (Koubek, 2007). 

1.1.6 Kdo hodnotí zaměstnance  

Hodnocení zaměstnanců může provádět v podstatě kdokoliv, kdo je v kontaktu s 

hodnoceným zaměstnancem, ale nejkompetentnější osobou je bezprostřední nadřízený. 
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Přímý nadřízený má nejvíc informací o zaměstnanci, zná tedy nejlépe náplň jeho 

práce, ví, jaká jsou požadovaná kritéria, cíle i skutečně dosažený pracovní výkon 

zaměstnance (Pilařová a kol, 2008). Mezi nevýhody může patřit nedostatečná autorita 

bezprostředního nadřízeného, nebo hrozí riziko subjektivní deformace (Koubek, 2015).  

Hodnocení zaměstnanců mohou avšak provádět i jiné osoby, nebo je popřípadě možné 

jej provádět kolektivním způsobem či způsobem minimalizující vliv lidského činitele. 

Dalším hodnotitelem může být nadřízený bezprostředního nadřízeného (o stupeň 

vyšší nadřízený). Ten funguje spíš ale jako ověřovatel a schvalovatel hodnocení 

bezprostředního nadřízeného. Výhodou může být překonání nebezpečí nedostatečné 

autority bezprostředního nadřízeného, nebo jestliže je hodnocení východiskem           

pro povyšování či odměňování. Výhodné je také pro hodnocení větší skupiny 

zaměstnanců. Mezi nevýhody patří nedostatek kontaktu se zaměstnanci či 

s jednotlivými pracovišti (Koubek, 2015).  

Dále méně častým případem může být hodnocení prováděné pracovníkem 

personálního útvaru. Používá se v případech, kdy neexistuje nejbližší nadřízený. Toto 

hodnocení se těžko organizuje a bývá založeno na různé kvalitě podkladů. Velmi záleží 

na schopnostech příslušného personalisty posoudit úkoly a požadavky dané práce 

(Koubek, 2015).   

Čtvrtým hodnotitelem jsou zákazníci, ať už zvnějšku nebo z organizace samé. Tento 

typ hodnocení se používá v případech, kdy se zaměstnanec bezprostředně stýká se 

zákazníkem nebo kdy lze snadno identifikovat určitý výrobek nebo službu s konkrétním 

zaměstnancem. Rizikem je, že nespokojenost zákazníka (např. s výrobkem) se 

transformuje do kritiky pracovního výkonu zaměstnance, který reprezentuje v kontaktu 

s ním organizaci. Je tedy dosti velká pravděpodobnost, že se vyskytnou negativní a 

často i k hodnocenému zaměstnanci nespravedlivé a neobjektivní hodnocení. Nemělo 

by se toto hodnocení opírat o personální rozhodnutí (Koubek, 2015).  

Dalším přístupem je ten, při němž zaměstnanci hodnotí své přímé nadřízené, které se 

používá velmi málo. Představuje spíše představu pro manažery, jak lépe rozpoznat a 

lépe využít svých dovedností nebo poukázat na možné nedostatky. Jedná se tedy o 

snahu lepší komunikace v organizaci, vyšší motivaci a podporu celkové pracovní 
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atmosféry uvnitř organizace. Nevýhoda spočívá v častém odporu manažerů se 

podrobovat takovému hodnocení (Pilařová a kol, 2008). V případě, je-li hodnocení 

anonymní, nevýhodou je silná tendence vyřizovat si účty s nadřízeným. V opačném 

případě, není-li hodnocení anonymní, snaží se zaměstnanec zalíbit (Koubek, 2007).  

Pátým přístupem je hodnocení prováděné spolupracovníkem nebo častěji skupinou 

spolupracovníků, které bývá zprůměrováno. Obvykle bývá spolehlivé, vzhledem 

k tomu že spolupracovníci znají povahu práce i zaměstnance a jeho výkon. Avšak 

spolupracovníci jsou málokdy ochotní se v hodnocení angažovat (Pilařová a kol, 2008). 

Další možností je sebehodnocení. Cílem je, aby se sebe hodnotitel zamyslel              

nad vlastním výkonem práce, tedy nad přístupem, výstupy a pohledem na prováděnou 

práci. Sebehodnocení slouží také jako podklad pro srovnání pohledů a názorů mezi 

nadřízeným a podřízeným (Pilařová a kol, 2008). Mívá formu zprávy o výsledcích 

práce, vyplnění hodnotícího formuláře, nebo speciálního formuláře, z nichž není 

zaměstnanci jasné, jak budou jeho odpovědi bodovány či jinak hodnoceny. Je tak 

zajištěna větší otevřenost a pravdivost odpovědí. Vhodné je říci zaměstnancům, že 

hodnocení bude použito v zájmu jejich rozvoje, obohacení práce, zlepšení podmínek 

apod. Sebehodnocení je vhodné i jako pilotní akce před pravidelným formálním 

hodnocením. Nevýhodou může být to, že lidé nejsou schopni sami sebe objektivně 

hodnotit. Někteří mají sklon se přeceňovat a jiní mají naopak sklon se podceňovat 

(Koubek, 2015).  

Poslední přístup představuje koncepce tzv. třistašedesátistupňové zpětné vazby, které 

je věnovaná pozornost v následující podkapitole (Koubek, 2015). 

1.1.7 Metody hodnocení pracovníků 

S rozvojem systému hodnocení jsou vyvíjeny řady metod hodnocení pracovníků, které 

navíc mívají řadu variant. Setkat se můžeme s dělením na metody srovnávací a metody 

nesrovnávací (Bláha a kol., 2005). Dalším rozdělením metod hodnocení je dle časového 

horizontu - zaměřené na minulost, přítomnost a budoucnost (Hroník, 2006).  
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Obr. 1: Matice metod hodnocení (Zdroj: Hroník, 2006) 

Nejčastěji používané metody hodnocení zaměstnanců podle Koubka (2015) a podle 

Hroníka (2006) jsou:  

 motivačně-hodnotící pohovor, 

 Management by Objectives (MBO), 

 hodnocení na základě plnění norem, 

 Behaviorally anchored rating scales (BARS), 

 hodnocení na základě kritických případů, 

 Mystery shopping,  

 Assesment Centre (AC), 

 metody založené na stanovení pořadí, 

 hodnocení pomocí stupnice, 

 checklist, 

 360° zpětná vazba. 

Metoda motivačně-hodnotícího pohovoru má obecný charakter a skládá se ze dvou 

částí. V první pracovník hodnotí sám sebe. Ohlíží se na minulost, ale posléze se více 

zaměřuje k budoucnosti. Otázky a body sebehodnocení dostává pracovník alespoň týden 

dopředu, aby se předem mohl dostatečně připravit. Někdo si může takové hodnocení 

připravit na papír, někdo naopak upřednostní mluvení bez pomůcek. Ve druhé části je 

hodnocení nadřízeným, kde v konečné fázi je zakomponována kontrola splnění úkolů. 

Tato metoda pokrývá všechny oblasti hodnocení a všechny časové horizonty. Je 

součástí naprosté většiny hodnotících systémů, které se mohou mírně lišit strukturou, 

ale součástí je vždy část sebehodnocení a část hodnocení druhým (Hroník, 2006).  
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Management by Objectives (MBO) je metoda hodnocení zaměstnanců, která se 

orientuje na budoucí vývoj. Její uplatnění je široké a nejvíce se využívá v rámci 

hodnocení zaměstnanců. Existuje spousta obměn názvu MBO. Někdy se nazývá MBR - 

Management by Results neboli řízení podle výsledků nebo Work Planning and Review - 

WRP neboli plánování a kontrola práce. Mezi základní prvky metody MBO patří:  

 stanovení cílů (jádro procesu) - začíná počátečním stanovením dlouhodobých 

cílů a kaskádovitě spadá dolů přes cíle organizace, cíle menších organizačních 

jednotek až k individuálním cílům, přičemž je důležitá měřitelnost stanovených 

cílů,  

 plánování akcí a tvorba úkolů - zatímco pomocí cílů víme, čeho má být 

dosaženo, akce a úkoly specifikují, jak stanoveného cíle dosáhnout,  

 sebeřízení - motivace,  

 kontrola, koučování - průběžná pravidelná kontrola zabezpečuje sledování a 

poskytnutí zpětné vazby k plnění dílčích cílů a úkolů (Hroník, 2006).  

 

Obr. 2: Model procesu MBO (Zdroj: Hroník, 2006) 

Všechny cíle by měly být pozitivně formulovány. Měli bychom si říkat, čeho chceme 

dosáhnout, a kam se chceme směřovat. Dále je důležité si uvědomit, aby každý 

stanovený cíl měl určitý přínos. Měli bychom znát tedy význam vytyčených cílů a 

vztahy k plnění cílů a úkolů dalšími lidmi. Každý cíl musí být dál rozpracovaný do 

dalších dílčích cílů nebo úkolů. V neposlední řadě musí být každý cíl SMART (S - 

specifický, M - měřitelný, A - akceptovatelný, R - realistický, T - terminovaný) či tzv. 

KARAT (K - konkrétní, A - ambiciózní, R- reálný, A akceptovatelný, T - terminovaný). 
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Optimální stanovení je 3 - 5 cílů pro každé hodnotící období, přičemž cíle se stanovují 

pro oblast výkonu, rozvoje potenciálu a pracovního chování zaměstnanců. Tato metoda 

je často kritizována z toho pohledu, že orientuje manažery na cíle, které jsou lehce 

měřitelné. Ovšem není možné si představit systém hodnocení bez stanovených cílů. 

Metodika MBO je často také využívána v rámci motivačně-hodnotícího pohovoru 

(Hroník, 2006).  

Hodnocení na základě plnění norem, popř. standardů se velmi často používá pro 

hodnocení dělnických pozicí. Nejdříve se stanoví normy, nebo očekávané úrovně 

výkonu. Poté se zaměstnanci seznámí s normami a projedná se shodnutí na normách. 

Nakonec se porovná výkon každého zaměstnance s normami. Výhodou je, že hodnocení 

je objektivní. Nevýhodou je, že neumožňuje porovnání výkonu na různých kategoriích 

pracovních míst (Koubek, 2007). 

Behaviorally anchored rating scales (BARS), tedy hodnocení zaměstnanců pomocí 

klasifikační stupnice, patří mezi nejvyužívanější metody hodnocení zaměstnanců. Tato 

metoda má hodnotit chování, které je požadované k úspěšnému vykonávání práce. 

Klasifikační stupnice může mít podobu slovní, numerickou a grafickou v různých 

podobách. Nebo dokonce může dojít i ke kombinaci podob. Žádoucí je to, že pracovní 

chování má za následek i efektivní vykonávání práce. Používá se například 

sedmistupňová hodnoticí stupnice (7 – vynikající, 6 – velmi dobré, 5 – dobré, 4 – 

průměrné, 3 – podprůměrné, 2 – velmi špatné, 1 – nepřijatelné), z nichž je každý bod 

doplněn i slovním komentářem. Výsledné hodnocení se může vyjádřit jako součet, 

kombinace či průměr dosažených bodových hodnot. Výhoda spočívá v tom, že na 

přípravné fázi metody se podílejí sami pracovníci s vedoucími pracovníky. Vznikají tak 

skutečné popisy ze zkušeností pracovníků a manažerů. Metoda má dostatečnou zpětnou 

vazbu na pracovní výkon zaměstnance. Nevýhodou může být časová náročnost metody 

ve fázi přípravy   (Koubek, 2007). 

Metoda hodnocení na základě kritických událostí vyžaduje tvorbu zápisů hodnotitele 

o událostech při vykonávání práce zaměstnance. Jedná se zejména o informace o 

pracovním chování, ať už uspokojivé či nikoliv. Výsledek hodnocení má podobu 

formuláře, který obsahuje pozitivní, nebo negativní výsledky chování zaměstnance 
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během výkonu práce. Nevýhodou je, že je pro někoho pojetí kritického případu nejasné 

a může být různě interpretováno. Vyžaduje pravidelné záznamy, které vyžadují mnoho 

času (Koubek, 2007). Metoda hodnocení na základě kritických událostí se často používá 

jako doplňková. Pokud bychom chtěli aplikovat metodu do systému hodnocení 

zaměstnanců, bylo by nutné popsat a vydefinovat vztahy s dalšími systémy, jako je 

např. odměňování (Pilařová a kol., 2008).   

Mystery shopping je metoda hodnocení zaměstnanců, která je podobná metodě 

pozorování na místě. Rozdíl je spatřován v anonymitě hodnotitele a časové návaznosti 

zpětné vazby.  Pozorovatele - hodnotitele nelze rozeznat od ostatních zákazníků. Zpětná 

vazba není poskytnuta vzápětí. Nejdříve je nutné získané údaje zpracovat. Tato metoda 

má řadu podob. Setkat se můžeme například s mystery calling.  Metoda se nejčastěji 

užívá v situacích, kde zaměstnanec přichází do přímého kontaktu se zákazníky. Často je 

prováděna externími zaměstnanci organizace.  Výhodou je získat vědomí o přístupu 

zaměstnanců k zákazníkům. Nezbytnou součástí je důležité mít připravený záznamový 

arch pozorování, který je velmi podobný záznamovým archům používajících při 

Assessment Centre. Také musí být vytvořen a připraven pozorovací plán pro hodnocení 

pozorovaného zaměstnance (Hroník, 2006).   

Assesment Centre (AC) lze využít nejen jako metoda hodnocení zaměstnanců, ale také 

při výběru nebo vzdělávání zaměstnanců v organizaci.  Jedná se o komplexní metodu, 

která hodnotí či posuzuje pracovní výkon jednotlivců (Koubek, 2015). Její komplexnost 

tedy spočívá v tom, že využívá řadu metod jako je např. pozorování, dotazníkové 

šetření, hraní rolí a podobně (Pilařová a kol., 2008). AC umožňuje dále rozvíjet 

potenciál hodnoceného zaměstnance. Aplikace této metody je zejména na jiném místě 

než na obvyklém místě, kde zaměstnanci pracují, a to právě nemusí korespondovat 

s výkonem v reálné situaci (Koubek, 2015). Hodnocení probíhá zhruba jeden den.  

Hodnotitelé se skládají jak z interních, tak z externích osob. Využití externích 

hodnotitelů vede ke zvýšení objektivity výsledků. Jedinou nevýhodou je vyšší finanční 

náročnost metody (Hroník, 2006). S pojmem Assesment Centre se pojí metoda 

Development Centre (DC). Ta se v pár věcech liší. Hodnocení zaměřuje spíše               

na klíčové zaměstnance v organizaci. Díky této metodě se dá také rozvíjet potenciál 



 22 

 

zaměstnanců. Setkat se s ní můžeme při sestavování plánů personálního rozvoje 

zaměstnanců organizace (Šikýř a kol., 2014).  

Metody založené na stanovení pořadí jsou klasické metody porovnávající výkon 

dvou, nebo více pracovníků. Nejčastěji se používá střídavé porovnávání, párové 

porovnávání a povinné rozdělení. U střídavého porovnávání hodnotitel vybírá ze 

seznamu pracovníků toho nejlepšího a zapíše jej na první místo nového seznamu. Potom 

vybere nejhoršího a zapíše jej na konec nového seznamu. Stejným způsobem vybírá a 

zaplní tak seznam podle pořadí výkonu od konců ke středu. Při párovém porovnávání 

má hodnotitel seznam pracovníků (např. abecedně uspořádaný) a podle určitého kritéria 

porovnává pracovníka uvedeného na prvním místě s pracovníkem uvedeným na druhém 

místě a označí lepšího z nich. Poté porovnává lepšího pracovníka, který je uvedený na 

prvním místě a na třetím místě a zase jej označí. Postup se opakuje, dokud není 

porovnán každý s každým. Zaměstnanec, který získá nejvíce označení, se považuje za 

nejlepšího. Metoda není poněkud vhodná při větším počtu zaměstnanců v organizaci. 

Metoda povinného rozdělení představuje další metodu hodnocení pracovníků. Má za 

úkol přiřadit určité procento zaměstnanců vždy určité úrovni pracovního výkonu tak, 

aby křivka rozdělení četností zaměstnanců se co nejvíce podobala křivce normálního 

rozdělení (Gaussova křivka). Principem metody je, že zaměstnanci podrobení 

hodnocení jsou rozděleni do „výkonnostních týmů“ za předpokladu výše zmíněné 

Gaussovy křivky. V případě, že bychom převedli skupiny na procenta, dostali bychom 

A - 10%, B - 20%, C - 40%, D - 20% a E - 10%. Přičemž skupina A znamená 

vynikající, skupina B – velmi dobrý, skupina C představuje standardní, skupina D 

znamená podstandardní  a skupina E značí nevyhovující (Pilařová a kol., 2008). Mohou 

být požadovány i jiné kvóty, ale je vhodné, aby stupňů relativní úrovně pracovního 

výkonu byl lichý počet vzhledem k symetrickému vzhledu rozdělení. Metodu nelze 

smysluplně využít u malých skupin pracovníků (Koubek, 2015). 

Metoda hodnocení pomocí stupnice se používá pro hodnocení jednotlivých aspektů 

práce zvlášť (např. kvalita práce, množství práce, samostatnost, znalost práce atd.). 

Používají se následující tři typy hodnotící stupnice:  
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 číselná - každé kritérium práce je odstupňováno pomocí číselných hodnot 

(bodů), k souhrnnému výsledku lze použít součtu bodů nebo prostého či 

váženého průměru bodů za všechna kritéria,   

 grafická - hodnocení každého kritéria je vyznačeno na úsečce, hodnocení 

pracovníka je výsledně zobrazeno na křivce spojující body na jednotlivých 

úsečkách, 

 slovní – vhodným slovem (např. výborný, velmi dobrý, atd.) je hodnocena u 

každého kritéria úroveň výkonu, nebo je hodnotiteli předložen odstupňovaný 

slovní popis situace nebo charakteristiky výkonu pracovníka, poté hodnotitel 

vhodnou charakteristiku výkonu práce označí (Koubek, 2015). 

Lze použít i některou z kombinací uvedených typů posuzovací stupnice. Metoda je 

univerzálně použitelná. Má ale i své slabiny, pokud hodnotitelé neporozumění slovnímu 

popisu nebo jej neinterpretují stejně. Problémem může být i nevhodný výběr kritérií 

hodnocení či popis úrovně, na jaké jsou pracovníkem plněna. Je-li však formulář 

hodnotící stupnice práce pečlivě připraven, je tato metoda považována za nejvhodnější 

(Koubek, 2015). 

Checklist je dotazník, který předkládá určité formulace týkající se pracovního chování 

pracovníka. Hodnotitel označuje, zda je určitý typ chování přítomen či nikoliv 

(odpověď ano, nebo ne). Formulací může být i více variant. Metoda vyžaduje 

důkladnou přípravu, protože pro každou skupinu pracovních míst musí být jiný 

formulář a specifické formulace (Koubek, 2015). 

360° zpětná vazba se někdy též nazývá Vícezdrojové hodnocení. Principem metody je, 

že dle stejných kritérií je hodnocený hodnocen různými lidmi, jako je to u Development 

Centre. Nejvýhodnější pro tento model je internetová prostředí, které je pružné a 

umožňuje přístup odkudkoli a informace zůstávají na jednom místě. Do sytému může 

vstoupit libovolný počet hodnotitelů, kteří spadají do sedmi základních skupin. 

V základních skupinách probíhá sebehodnocení, hodnocení nadřízeným, hodnocení 

kolegy, hodnocení podřízeným, hodnocení zákazníkem, hodnocení dodavatelem a 

hodnocení „žolíkem“(jedinec, vybraný samotným hodnoceným). Metoda tedy umožňuje 

poměrně dynamické sestavy zhruba 7 - 15 hodnotitelů (Hroník, 2006). Skupina by měla 
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být sestavena tak, aby podávala zpětnou vazbu relevantně. Jedinec, který je podroben 

hodnocení, má možnost vyslovení názoru ke zvolenému výběru osob. Ovšem konečné 

slovo má nadřízený (Zdroj: 360zpetnavazba.cz). 

V případě užití této metody je klíčové úvodní setkání se zaměstnanci, kterých se týká 

hodnocení. Jde se o moment, kdy se zaměstnanci dozvědí, že bude v organizaci 

aplikován tento nástroj hodnocení pracovníků. Zaměstnanci mohou cítit nejistotu a 

strach, či dokonce cítí nedůvěru vůči své osobě. Zaměstnanci by měli být informování  

o průběhu a o výsledcích aplikace této metody. Zúčastnění mají rovněž prostor              

k vyjádření se k metodě, mohou klást otázky a ptát se na věci, které je zajímají. Může 

zároveň dojít k posílení vzájemné důvěry nebo zvýšení motivace směrem k dalšímu 

prohlubování vzdělání a osobnímu rozvoji hodnocených zaměstnanců (Zdroj: 

360zpetnavazba.cz).   

Výčet vlastností, které budou při zpětné vazbě hodnoceny, by se měli volit s ohledem na 

strategii a cíle dané firmy. Mezi vlastnostmi, které budou u zaměstnance posuzovány, 

například najdeme schopnost vést ostatní, týmově spolupracovat, organizační 

dovednosti, schopnost komunikace, nebo existenci vizí a jejich zužitkování při 

každodenní práci (Zdroj: 360zpetnavazba.cz). 

Formu dotazníku představuje výběr popisů, číselná škála nebo hodnotící škála (škály 

mohou být 4, 5, 7 nebo 10bodové). Hodnotitelům navíc dotazníky obvykle umožňují 

psaní vlastních komentářů. Samotné vyplňování dotazníků by pracovníkům nemělo 

trvat příliš dlouho. Pokud zaměstnanci jsou unavení, mívají kupříkladu sklon volit spíše 

pozitivní odpovědi, namísto těch skutečných. Ideální doba, po kterou by se měli 

dotazníkům věnovat je čtvrthodina (Zdroj: 360zpetnavazba.cz). 

Aby zpětná vazba byla úspěšná, musí být organizačně dobře připravená, spolehlivá, 

musí být vybrán správný dotazník s vlastnostmi v nich hodnocených a na závěr musí 

proběhnout informativní schůzka (komunikace se zaměstnanci), která pomáhá 

maximalizovat efekt zpětné vazby. Po obdržení výstupu může pracovník podniknout 

několik užitečných kroků. Výsledky by mohl prodiskutovat s nadřízeným (co je v 

pořádku, co naopak změnit či jaké akce uskutečnit pro další rozvoj). Rovněž může 

poděkovat hodnotitelům za hodnocení a informovat je o tom, že silné stránky bude dále 
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rozvíjet a na těch slabších pracovat. Má tak i příležitost se zeptat na body, které jsou mu 

nejasné, a požádat o praktickou pomoc při realizaci změn (Zdroj: 360zpetnavazba.cz).  

 

 

Obr. 3: Model 360° zpětné vazby (Zdroj: Hroník, 2006) 

1.1.8 Vazba na další personální činnosti   

Systém hodnocení pracovníků má četné vazby s řadou dalších personálních činností 

v organizaci. Provázanost se týká oblastí:  

 získávání a výběr zaměstnanců,  

 vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, 

 odměňování zaměstnanců (Koubek, 2015).   

Efektivní získávání a výběr zaměstnanců patří mezi důležité činnosti, které by lidé v 

organizaci měli požadovat v návaznosti na systém hodnocení pracovníků. Pracovní 

atraktivita organizace je ovlivňována stylem hodnocení pracovníků, spravedlností 

hodnocení a dalšími charakteristikami. Kvalita výběru pracovníků, kritéria a metody i 

celkový přístup k výběru zaměstnanců samozřejmě také ovlivňují pracovní výkon 

(Koubek, 2015). 

Návaznost systému hodnocení na vzdělání a rozvoj zaměstnanců je zřejmý. Výsledky 

hodnocení pracovníků představují důležitý podklad pro identifikaci potřeby vzdělání a 
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rozvoje zaměstnanců, který přispívá k odvádění a neustálému zlepšování žádoucího 

pracovního výkonu (Koubek, 2015). 

Problematika odměňování zaměstnanců patří mezi nejdůležitější personální činnosti.  

Pro oblast odměňování je hodnocení pracovníků důležité z hlediska tarifního zařazení 

zaměstnance, stanovení výši jeho mzdy či platu a odměň (hlavně tam, kde je odměna 

odvozena od pracovního výkonu). V neposlední řadě determinuje i poskytování 

zaměstnaneckých výhod. Úroveň, spravedlivost a přiměřenost odměňování má výrazný 

dopad na pracovní výkon pracovníků, zejména pak na jejich pracovní chování. Jak již 

bylo zmíněno, získané výsledky hodnocení pracovníků jsou tedy významným 

podkladem pro oblast nejen odměňování, ale také pro oblast vzdělávání a dalšího 

rozvoje zaměstnanců. Nutno podotknout, že právě vzdělávání a rozvoj přispívá k tomu, 

jaký výkon odvádí zaměstnanci. Výkon je pak podroben hodnocení a poté se váže       

na systém odměňování (Koubek, 2015).  

Ve většině organizací je hodnocení pracovníků zaměřeno pouze na jejich určitou část. 

Ti, kteří spadají pod hodnocení a kteří ne, jsou rozděleni pomyslnou čárou, kde je určité 

platové zařazení. Většinou pod hodnocení spadají manažeři, supervizoři, klíčoví 

specialisté, ale ne výkonní pracovníci. Mistr by měl hodnotit u dělníků kvalifikaci a 

praxi, pracovní výkon (plnění norem) a charakteristiky patřící do oblasti pracovního 

chování. Hodnocení každé čtvrtletí má jednoznačný bodový výsledek, který je přímo 

převoditelný na variabilní složku mzdy. Funkční hodnocení s jednoznačnou vazbou     

na odměňování má probíhat v kratších cyklech. Aby hodnocení neprobíhalo jen           

na papíře, je nezbytné osobní setkání mistrů s dělníky, a sdělení jejich očekávání         

do dalšího čtvrtletí (Hroník, 2006). 

Je nutné předem definovat, jak výsledek hodnocení převedeme na odměnu, ať už je 

provázán s hodnocením výkonu a hodnocením kompetencí a přístupu nebo jen 

hodnocením výkonu (Hroník, 2006). 

1.1.9 Řízení pracovního výkonu 

Řízení pracovního výkonu představuje formu zásluhového odměňování, kdy odměna je 

závislá na výkonu (výstupu), schopnostech (vstupu) nebo na kombinaci obojího:  
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 Odměňování podle výkonu - vyjadřuje závislost mezi zvýšením mzdy či platu 

nebo bonusem a hodnocením výkonu, který odvede pracovník. 

 Odměňování podle schopností - odměňuje se za schopnost efektivně pracovat. 

Takže zvýšení platu či mzdy je odvozeno od dosažené úrovně schopností 

pracovníka. 

 Odměňování podle přínosu - podle tohoto přístupu by měli být pracovníci 

odměňováni jak za své výsledky, tak i schopnosti. 

 Odměňování za očekávané výsledky práce - odměna pracovníka za předem 

dohodnutý soubor úkolů, které odvede během určitého období v odpovídajícím 

množství a kvalitě (Koubek, 2015). 

 

1.2 Odměňování zaměstnanců 

Odměňování zaměstnanců se rozumí stanovení mzdy za vykonanou práci a 

zaměstnaneckých výhod, které mu poskytuje organizace nezávisle na jeho pracovním 

výkonu. Nezahrnuje tedy jen finanční odměny, ale také nepeněžité formy jako je 

povýšení, vzdělání placené organizací nebo různé zaměstnanecké výhody. Odměny 

můžeme dělit na vnější, kam patří peněžní a nepeněžní formy odměňování, a vnitřní, 

zaměřující se na vnitřní pocity pracovníka, které souvisejí s vykonávanou prací 

(Koubek, 2015).  

Odměňování zaměstnanců je jedním z nejdůležitějších nástrojů řízení, které ovlivňují 

efektivnost činností společnosti. V současné době se systém odměňování neustále 

rozvíjí (Brutu, Mihai, 2017). 

Cílem řízení odměňování je odměňovat lidi podle hodnoty, kterou vytvářejí, propojovat 

postupy v odměňování s cíli společnosti a i s hodnotami a potřebami pracovníků, 

odměňovat správné věci, pomáhat získávat a udržovat si potřebné vysoce kvalitní 

pracovníky, motivovat lidi a získávat jejich oddanost, vytvářet kulturu vysokého 

výkonu. Těchto cílů se dosahuje pomocí vytváření a realizace strategií, politiky, procesů 

a postupů, které vycházejí z filozofie odměňování. Filozofie odměňování je v souladu 
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s principy distribuční spravedlivosti a přirozeného práva, fungují slušně, spravedlivě, 

důsledně, strategicky a transparentně. Taktéž je provázána s podnikovou strategií, 

odpovídá souvislostem, podmínkám, kultuře organizace, účelu a pomáhá vytvářet 

kulturu vysokého výkonu (Armstrong, 2009). 

1.2.1 Systém odměňování zaměstnanců 

Cílem organizace je vytvořit konkurenční výhodu pro získávání pracovníků, udržet si 

pracovníky, dosáhnout konkurenceschopné produktivity, žádoucí kvality produkce, 

potřebné úrovně kreativity a flexibility. Prioritou pracovníků je zabezpečit uspokojování 

svých potřeb i své rodiny, potřebují sociální jistotu, životní stabilitu a jasnou 

perspektivu, včetně možnosti budoucích výdělků, spravedlnost a srovnatelnost 

odměňování, možnost seberealizace, dobré vztahy na pracovišti a práci, která je 

uspokojuje. Postavení organizace a pracovníků z hlediska odměňování, ovlivňují vnější 

faktory, tedy populační vývoj, situace na trhu práce, profesně kvalifikační struktura 

lidských zdrojů, životní styl, úroveň zdanění, ekonomická a sociální politika vlády, 

úroveň odměňování u konkurujících organizací (Koubek, 2015). 

Systém odměňování je složen ze vzájemně souvisejících procesů a postupů 

odměňování, s cílem zajistit vzájemný prospěch organizace a pracovníků. Systém 

odměňování rozdělujeme na složku peněžní a nepeněžní, které se kombinují za účelem 

vytvoření systému celkové odměny (Armstrong, 2015). 

Systém odměňování je tvořen strategií, politikou, praxí, procesy a postupy odměňování. 

Strategie odměňování stanovují, co organizace v dlouhodobé perspektivě zamýšlí dělat 

v oblasti vytváření a realizace politiky, praxe, procesů a postupů odměňování 

podporujících dosahování jejích podnikatelských cílů. Politika odměňování poskytuje 

návod pro rozhodování a potřebné kroky (např. může stanovovat, že úrovně peněžních 

odměn v organizaci budou odpovídat průměrným tržním sazbám). Praxe odměňování 

tvoří struktury stupňů (tříd) a sazeb (mzdové struktury), metody, jako je hodnocení 

práce, a programy, jako je zásluhové odměňování používané k realizaci strategie a 

politiky odměňování. Procesy odměňování tvoří způsoby realizace politiky a provádění 

praktické stránky odměňování (např. způsob, jak jsou využívány výsledky šetření a jak 

manažeři řídí proces revize a úpravy mezd). Postupy odměňování jsou používány 
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v zájmu udržení systému a k zabezpečení toho, že bude fungovat účinně a pružně a že 

bude za vynaložené peníze přinášet odpovídající hodnotu (Armstrong, 2009). 

Organizace mohou stanovit různé druhy výkonových mzdových postupů za dosažení 

konkrétních výkonnostních cílů, jako jsou odměny za zisk, odměny založené na 

dovednostech a schopnostech a odměny za výkony založené na týmové práci. Cílem je 

rozpoznat silné a slabé stránky chování personálu, které je potřeba dále rozvíjet. Ideální 

mzdové schéma zahrnuje kombinaci základního odměňování spojeného s výsledkem 

práce a variabilní odměna související s výkonem práce (Kahya, 2018). 

 

Obr. 4: Prvky systému odměňování a jejich vzájemné vztahy podle Armstronga (Zdroj: Armstrong, 2009) 
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1.2.2 Základní otázky systému odměňování 

Základní otázky, které rozhodují o efektivnosti odměňování v organizaci, motivačním 

účinku, o příznivém či nepříznivém klimatu v organizaci, o úspěšnosti získávání a 

stabilizace pracovníků v organizaci: 

1. Úroveň mezd/platů - v porovnání s jinými organizacemi a situací na trhu práce, 

s ohledem na finanční situaci a úspěšnost organizace, na specifické rysy práce, 

používanou techniku a technologii. Je možné se opřít o tzv. mzdová šetření. 

2. Vnitřní struktura mezd/platů - hierarchie mzdových tarifů a platových tříd, 

struktura práce a pracovních míst. Nástrojem řešení je hodnocení práce. 

3. Placení jednotlivců - spojování lidí s pracovními místy a úkoly, přidělování 

platových tříd, jak vysokou mzdu/plat dát konkrétnímu jedinci, jak jej zařazovat 

v rámci mzdového/platového rozpětí třídy. Nástrojem řešení je hodnocení 

pracovníků. 

4. Platit za odpracovaný čas nebo za výsledky. 

5. Zvláštnosti odměňování specialistů a manažerů - různé nabídkové formy 

odměňování, problémy placení za kvalifikaci či délku zaměstnání, zvláštní 

zaměstnanecké výhody. 

6. Zaměstnanecké výhody a příplatky - podniková penze, pojištění placené zcela 

nebo zčásti organizací, placená dovolená, rizikové příplatky, místní příplatky. 

7. Řízení a kontrola mezd/platů - zkoumání přiměřenosti a snaha o úspory 

mzdových nákladů, popis a specifikace pracovních míst, zkoumání stimulačního 

účinku pobídkových forem. 

8. Výběr jednotlivých typů odměn a formování struktury systému odměňování - 

zjišťování preferencí pracovníků, která může být ovlivněna pohlavím, věkem, 

rodinným stavem či existencí dětí (jejich počtem a věkem), sociální situací, 

vzděláním, délkou praxe, délkou zaměstnání v organizaci (Koubek, 2015). 

1.2.3 Rozdělení systému odměňování 

Sytém odměňování můžeme dle Armstronga (2015) dělit na peněžité odměny, 

nepeněžité odměny a celkovou odměnu. Peněžními odměnami se rozumí mzdy nebo 

platy, které zahrnují peněžní odměny, které se vztahují k hodnotě prací a k přínosu lidí. 
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Patří sem zaměstnanecké výhody, penze, peněžní uznání za odvedenu práci a dosažené 

úspěchy (Armstrong, 2015). 

Nepeněžní odměny se zaměřují na individuální potřeby jedince, týkající se nepeněžní 

odměny uznáním za odvedenou práci, vytváření motivujících pracovních míst, 

poskytování příležitostí k rozvoji schopností a pracovního prostředí, které zlepšuje 

kvalitu pracovního života. Můžeme dělit nepeněžní odměny na vnější a vnitřní. Vnější 

je pochvala či uznání a vnitřní souvisí s výzvami práce a dobrým pocitem, že má        

pro nás práce smysl (Armstrong, 2015). 

Kombinaci peněžních a nepeněžních odměn nazýváme celková odměna. Zahrnuje 

základní peněžní odměny, doplňkové peněžní odměny, zaměstnanecké výhody a 

nepeněžní odměny, včetně vnitřních odměn. Cílem je spojení peněžní a nepeněžní 

odměny do soudržného celku. Model celkové odměny na obrázku 5 se používá pro 

plánování přístupu založené na celkové odměně. Skládá se z matice se čtyřmi 

kvadranty. Horní dva kvadranty vyjadřují peněžní odměny a zaměstnanecké výhody a 

představují transakční (hmotné) odměny. Jsou důležité z hlediska získávání a 

stabilizování zaměstnanců. Dolní dva kvadranty vyjadřují vzdělání a rozvoj pracovního 

prostředí a představují relační (nehmotné) odměny.  Jsou hůře kopírovatelné                

od konkurence, na rozdíl od transakčních odměn. Umožňují dosahovat jak výhody 

plynoucí z lidského kapitálu, tak výhody plynoucí z činnosti lidí. Efektivní                 

pro organizaci je kombinace relační a transakční odměny (Armstrong, 2015).  
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Obr. 5: Model celkové odměny podle Armstronga (Zdroj: Armstrong, 2015) 

1.2.4 Vlivy prostředí na systém odměňování 

Vliv prostředí, ve kterém se organizace nachází, má značný vliv na strategii a politiku 

odměňování. Řízení odměňování se uskutečňuje v podmínkách a souvislostech 

vnitřního (podnikového) a vnějšího prostředí. Politiku odměňování nelze zvažovat, 

vytvářet nebo provádět nezávisle na podmínkách vnitřního a vnějšího prostředí. 

Přístupy k odměňování se výrazně liší a v odměňování neexistují žádné efektivní či 

neefektivní postupy. Důvodem je rozmanitost lidí pracujících ve vysoce rozmanitých 

prostředích a organizacích (Armstrong, 2009). 

Vnitřní prostředí 

Prostředí ovlivněné charakteristikou organizace z hlediska jejího účelu, výrobků a 

služeb, procesů, sektoru a z hlediska kultury, která je ovlivněna všemi ostatními 

charakteristikami (Armstrong, 2009). 
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Vnější prostředí 

Politiku a praxi odměňování ve vnějším prostředí ovlivňuje narůstající konkurence, 

vládní intervence, scéna kolektivních pracovních vztahů a charakteristik sektoru, kam 

organizace spadá (Armstrong, 2009). 

 

  Vnější faktory 
 

Vnitřní faktory 







Fáze hospodářského cyklu 
 

Cíle organizace 







Intenzita konkurenčního prostředí 
(trh) 

 
Postavení na trhu (konkurenceschopnost) 

  

Situace na trhu práce  Ekonomická situace organizace (zdroje) 







Právní úprava mzdových a 
zaměstnaneckých vztahů 

 

Organizačně-technická úroveň kvality řízení 
organizace 







Vliv nástrojů hosp. a soc. politiky 
 

Kvalita lidských zdrojů a jejich rozvoj 








Personální strategie podniku 



Mzdová strategie 



Systém odměňování 

   Obr. 6: Vliv vnitřních a vnějších faktorů na utváření mzdové strategie a systém odměňování (Zdroj: 

Kleibl a kol., 1998) 

1.2.5 Analýza současné podoby odměňování 

Tuto analýzu lze provádět podle jednotlivých bodů existující strategie odměňování a 

jejích různých peněžních a nepeněžních položek. Měla by být prováděna ve spolupráci 

se zainteresovanými stranami (vyšší manažeři a pracovníci). Pro analýzu můžeme 

použít schéma: 

 strategie odměňování, 

 efektivnost současné podoby odměňování, 

 analýza nedostatků odměňování, 

 průzkum názorů pracovníků, 

 analýza vnitřního prostředí (Armstrong, 2009). 
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1.2.6 Strategie odměňování a její struktura 

Strategie odměňování je plánování a uplatňování postupů organizace v následujících 

letech, které vedou k určitému systému odměňování ke vzájemnému prospěchu 

organizace i zaměstnanců. Účelem je dosahování výkonnosti, konkurenceschopnosti a 

spravedlnosti. Strategie odměňování podporuje a usměrňuje vytváření a uplatňování 

politik a postupů odměňování. Všechny organizace se liší svou strategií odměňování, 

ale mohou mít podobné aspekty, s kterými zacházejí rozdílně vzhledem k jejich 

rozdílných existujícím podmínkám, strategiím a kultuře organizace (Armstrong, 2015). 

Některé strategie odměňování mohou být složitější a komplexnější než jiné, ale 

struktura každého z nich by měla obsahovat: 

 prohlášení o záměrech, 

 důvody, 

 definování základních zásad, 

 plán (Armstrong, 2009). 

1.3 Mzdové formy 

Cílem mzdových forem je ocenit výsledky práce pracovníka a výkon včetně jeho 

pracovního chování a schopností. Mzdové formy můžeme rozdělit na základní mzdové 

formy, dodatkové mzdové formy a zaměstnanecké výhody. 

1.3.1 Základní mzdové formy 

Mezi základní mzdové formy lze dle Koubka (2015) zařadit: 

 Časová mzda a plat - Výše mzdy/platu je dána časem, který pracovník 

odpracoval. U dělnických profesí se obvykle jedná o mzdu hodinovou a u 

nedělnických o měsíční plat. Jedná se o nejpoužívanější základní mzdovou 

formu a i tam, kde mohou být doplněny o některou z výkonových (pobídkových) 

forem, tvoří zpravidla největší část celkové odměny jedince. Pracovníci právě na 

jejich základě vnímají spravedlnost a srovnatelnost systému odměňování 

(Koubek, 2015). 
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 Úkolová mzda - Pracovník je vyplacen za odvedenou jednotku práce. Využívá 

se nejčastěji u odměňování dělnických profesí. Je jednou z nejjednodušších a 

nejpoužívanějších způsobů pobídkové formy (Koubek, 2015). 

 Podílová (provizní) mzda - Odměna pracovníka je buď zcela, nebo z části 

závislá na prodaném množství. Uplatňuje se v některých službách obchodních 

činnostech. Výhodou provizní mzdy je přímý vztah odměny k výkonu. 

Nevýhodou je, že pracovník nemá některé faktory pod kontrolou (Koubek, 

2015). 

 Mzda za očekávané výsledky práce - Mzda za provedení úkolu dohodnutá 

mezi pracovníkem a vedoucím v odpovídající kvalitě a množství. Řadíme sem 

smluvní mzdu, mzdu s měřeným denním výkonem nebo programovou mzdu 

(Koubek, 2015). 

 Mzda za znalosti a dovednosti - Mzda váže odměnu na to, zda je pracovník 

schopen kvalifikovaně a efektivně vykonávat úkoly řady různých pracovních 

míst nebo prací. Pro každou podskupinu zaměstnání se stanoví základní 

požadavek na znalosti a dovednosti a těm odpovídá výchozí mzda nebo plat 

(Koubek, 2015). 

 Mzda za přínos - Odměňování za přínos sjednocuje odměňování za výsledky a 

odměňování za schopnosti. Je vhodným nástrojem motivování pracovníků              

k výkonu a rozvoji jejich schopností, a také k získávání a stabilizaci vzdělaných 

a schopných pracovníků (Koubek, 2015). 

1.3.2 Dodatkové mzdové formy 

Dodatkové mzdové formy odměňují výkon a zásluhy, popřípadě obojí. Mohou být 

vázány na individuální nebo kolektivní výkon, jsou periodicky se opakující nebo 

jednorázové, některé jsou určeny pro manažery, jiné pro dělníky. Dodatkových 

mzdových forem lze nalézt v literatuře značné množství, nejobvyklejší z nich jsou: 

 Osobní ohodnocení - Individuální forma mzdy, která se používá k ohodnocení 

náročnosti práce a dlouhodobě dosahovaných výsledků práce pracovníka 

(Koubek, 2015). 
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 Prémie - Jsou doplněk úkolové a časové mzdy a dají se dále členit. Základní 

členní zahrnuje prémie jednorázové a pravidelné. Jednorázová prémie nebo také 

bonus je odměna za mimořádný výkon, vynikající plnění úkolů nebo dobré 

pracovní chování. Opakující se prémie neboli prémiová mzda se váže               

na množství odvedené práce nebo kvalitu práce (Koubek, 2015). 

 Podíly na hospodářských výsledcích - Jsou charakteristické pro podnikovou 

sféru. Jedná se o podíl na zisku, který je nejčastější variantou, podíl na výnosu a 

podíl na výkonu (Koubek, 2015). 

 Příplatky ke mzdám - Dělí se na povinné (např. práce přesčas, práce ve svátek) 

a nepovinné (např. doprava do zaměstnání, na oděv, na ubytování). Mezi 

povinné příplatky patří příplatky, které jsou zakotvené v zákoníku práce 

(Koubek, 2015).  

 Ostatní výplaty - Jsou dodatečné zvýhodnění pracovníka. Patří sem například 

13. plat, vánoční příspěvek, příspěvek na dovolenou (Koubek, 2015). 

1.3.3 Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody (benefity) zahrnují obsáhlou paletu rozmanitých prožitků, 

služeb, zboží a sociální péči, za které by zaměstnanec musel jinak platit. Benefity 

poskytuje zaměstnavatel ke mzdě za vykonanou práci. Mohou mít peněžitou formu či 

podobu výhod peněžité hodnoty (Dvořáková, 2007). Mezi zaměstnanecké výhody se 

řadí dle Armstronga (2015): 

 penzijní systémy - nejdůležitější zaměstnanecká výhoda, 

 osobní jistoty - formy výhod, které posilují nejen osobní jistoty pracovníka, ale 

také jistoty jeho rodiny; jedná se o nemocenské, zdravotní, úrazové a životní 

pojištění,  

 finanční výpomoc - půjčky, výpomoc při koupi domu, pomoc při stěhování, 

slevy na zboží a služby, které organizace vyrábí nebo poskytuje,  

 osobní potřeby - dovolená na zotavenou, péče o děti, přerušení kariéry                   

z důvodu studia nebo mateřství, poradenství při odchodu do penze, finanční a 

osobní poradenství v období krize, rekreační zařízení, kulturní a společenské 

akce,  
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 podnikové automobily a pohonné hmoty - v poslední dob sice mnohem 

výrazněji zdaňováno, ale i přes to často využíváno,  

 jiné výhody - zvyšují životní úroveň pracovník, patří zde dotované stravování, 

příplatky na ošacení, mobilní telefony, úhrada telefonních výloh a kreditní 

karty,  

 nehmotné výhody - souvisí s charakteristikou organizace; přispívají ke kvalit 

pracovního života a činí jej atraktivnějším místem (Armstrong, 2015). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Analytická část obsahuje představení vybrané společnosti AQUA-STYL spol. s r.o., 

která zahrnuje základní informace o společnosti a činnost podnikání. Následně bude 

provedena analýza interních a externích faktorů na systém hodnocení a odměňování 

zaměstnanců. Analýza interních faktorů zahrnuje analýzu hospodářské situace v letech 

2013 - 2017, McKinsey 7S analýzu a analýzu spokojenosti zaměstnanců. Analýza 

externích faktorů bude vycházet z analýzy hospodářského cyklu, situace na trhu práce, 

právní úpravy mzdových a zaměstnaneckých vztahů a z vlivu nástrojů hospodářské 

politiky. Pro zpracování práce jsou použity otázky polostrukturovaného rozhovoru 

s generálním ředitelem, dotazníkové šetření zaměstnanců, interní dokumentace 

společnosti a relevantní internetové zdroje.  

2.1 Představení analyzované společnosti 

Podkapitola zahrnuje základní informace, výrobní program a portfolio služeb 

společnosti. 

2.1.1 Základní informace 

Obchodní jméno:   AQUA-STYL spol. s r. o. 

Sídlo:     U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice. 

Datum zápisu do OR:  4. červen 1991. 

IČO:     163 67 758.    

Právní forma:   společnost s ručením omezeným. 

Základní jmění:    2 100 000 Kč, splaceno 100%. 

Orgány společnosti:   valná hromada. 

Obrat v roce 2017:   158 214 000 Kč. 

Počet zaměstnanců:   55. 

CZ - NACE :     F – Specializované stavební činnosti. 
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Předmět podnikání: 

 projektová činnost ve výstavbě, 

 vodoinstalatérství, topenářství, 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 zámečnictví, nástrojářství, 

 montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, 

 silniční motorová doprava, 

 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,  

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

(Zdroj: Veřejný rejstřík a sbírka listin). 

Jednatelé společnosti:   

 generální ředitel a ředitel divize ekonomicko-obchodní a logistiky v jedné osobě, 

předseda sboru jednatelů, 

 ředitel divize servis čerpadel, 

 ředitel divize energetika, 

 ředitel divize vodohospodářských staveb (Zdroj: Veřejný rejstřík a sbírka listin). 

AQUA-STYL spol. s r.o. je společnost s ručením omezeným, která byla založena v roce 

1991, sídlí v Držovicích, Česká republika, ulice U Cihelny, identifikační číslo 438/6. 

Společnost má 55 zaměstnanců, z toho čtyři řídící pracovníky včetně čtyř pracovníků 

statutárního orgánu. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského 

soudu v Brně pod spisovou značkou 1469, oddíl C. Společnost je od roku 2016 dceřinou 

společností skupiny PUMPA a.s. se sídlem Stromovka 335/3, Jundrov, 637 00 Brno 

(Zdroj: Veřejný rejstřík a sbírka listin). 
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Obr. 7: Logo společnosti (Zdroj: AQUA-STYL spol. s r. o.) 

2.1.2 Výrobní program a portfolio služeb společnosti 

V současné době AQUA-STYL spol. s r.o. zaměřuje svoji podnikatelskou činnost do 

těchto oblastí, ve kterých poskytuje servis, záruční a pozáruční opravy, včetně zaškolení 

provozního personálu: 

Oblast energetiky 

 dodávky nových napájecích a oběhových soustrojí, uvedení do provozu a 

zaškolení obsluhy pro elektrárny, teplárny, výměníkové stanice (Zdroj: AQUA-

STYL spol. s r.o.).  

Nejvýznamnějšími zákazníky energetické oblasti jsou ČEZ a.s., ČEZ ENERGOSERVIS 

spol. s r.o., Teplárna České Budějovice a.s. nebo Veolia Energie ČR a.s. (Zdroj: 

AQUA-STYL spol. s r.o.). 

Oblast vodního hospodářství 

 materiálové zajištění a montáže ČOV dle projektového řešení a dle požadavků 

investora, 

 nabídka vlastní čistírny odpadních vod – společnost vlastní ,,Osvědčení            

o průmyslovém vzoru“ pro čistírnu odpadních vod, který získala v roce 2005,  

 dodávka a montáž technologií pro čerpací stanice dešťových, splaškových a 

říčních vod – zajištění od projektu až po zkušební provoz, včetně dozorové 

činnosti (Zdroj: AQUA-STYL spol. s r.o.). 

Nejvýznamnějšími díly jsou ČOV Dačice, ČOV Choceň, ČOV Rýmařov, Průmyslová 

zóna města Uničov, Kanalizace Mistřín nebo ČOV Otaslavice (Zdroj: AQUA-STYL 

spol. s r.o.). 
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Oblast servisu a čerpadel 

 zajišťování záručních a pozáručních oprav napájecích, kondenzátních, kalových 

čerpadel, čerpadel pro chemii, petrochemii a potravinářství mimo čerpadel 

pístových, pružinových a dávkovacích (Zdroj: AQUA-STYL spol. s r.o.). 

Jako smluvní partner společnosti KSB zajišťuje i externí montáže zakázek v ČR i 

v zahraničí (Zdroj: AQUA-STYL spol. s r.o.). 

Oblast strojní výroby/zámečnické prvky 

 dle požadavků a specifikací investorů společnost realizuje výstavbu 

technologických budov, jako součásti investičních celků, montáže potrubních 

rozvodů včetně armatur a měřících zařízení, zvedacích zařízení a dalších 

nosných a pomocných ocelových konstrukcí. Některé požadavky vyrábí i         

ve vlastních firemních prostorách (Zdroj: AQUA-STYL spol. s r.o.). 

Nejvýznamnější zakázky v této oblasti byly realizovány ve společnostech – TORAY 

Prostějov, TPCA Kolín, Hypermarket TESCO Prostějov, Hypermarket TESCO Frýdek-

Místek nebo Madeta Jindřichův Hradec (Zdroj: AQUA-STYL spol. s r.o.). 

Oblast investičních celků 

 zajištění výstavby technologické budovy, inženýrské sítě a pásové a 

pneumatické dopravníky. V rámci technologických budov se nabízí montáž 

potrubních rozvodů. Zaměstnanci tuto montáž zajišťují včetně armatur, měřících 

zařízení a mnohé další. 

AQUA-STYL spol. s r. o. dále spolupracuje v rámci investičních celků s různými 

největšími společnostmi, mezi které např. patří – Grundfos, KSB pumpy  armatury, 

Jihomoravská armaturka, Hawle armatury, George Fischer, Schiebel, Siemens, ABB, 

Lego-Inox, Italinox, Honeywell, Aumeto a řada dalších (Zdroj: AQUA-STYL spol. s 

r.o.). 
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2.2 Analýza interních faktorů na systém hodnocení a odměňování 

zaměstnanců 

Interní analýza faktorů na systém hodnocení a odměňování slouží ke zjištění silných a 

slabých stránek společnosti. Zaměřuje se na specifické přednosti, respektive nedostatky, 

kterým se společnost odlišuje od konkurence. 

2.2.1 Analýza hospodaření  

AQUA-STYL spol. s r.o. má poměrně dlouholetou historii. Společnost existuje již od 

roku 1991. Na základě svého zaměření a postupného rozšiřování si získala dobré 

postavení na trhu. Vedení společnosti má velké profesní znalosti a dlouhodobou praxi 

v oboru. Pro financování zakázek využívá především své vlastní zdroje. Krátkodobých 

cizích finančních zdrojů využívá pouze na dočasné profinancování velkých zajištěných 

zakázek a na technické vybavení. Výhodou společnosti také je, že má zajištěné zakázky 

na 1-2 roky dopředu.  

Společností nebyly poskytnuty účetní výkazy pro rok 2018, proto bude analýza 

hospodářské situace zpracována za rok 2017. Stručné seznámení s údaji o hospodaření 

společnosti jsou v tabulce 1 a vývoj hospodářské situace v další tabulce 2. 

Tab. 1: Základní údaje o hospodaření v roce 2017 (zpracováno dle interní dokumentace) 

Výsledek hospodaření 572 000 Kč 

Obrat společnosti 158 214 000 Kč 

Základní kapitál 2 100 000 Kč 

Vlastní kapitál 27 930 000 Kč 

Hodnota dlouhodobého majetku 19 019 000 Kč 
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Tab. 2: Vývoj hospodářské situace v letech 2013 až 2017 (zpracováno dle interní dokumentace) 

Vývoj hospodářské situace 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

tis. Kč 

 % 

změna tis. Kč 

% 

změna tis. Kč 

% 

změna tis. Kč 

% 

změna tis. Kč 

% 

změna 

Výnosy 141235 - 200409 41,9 197098 -1,7 136521 -30,7 151901 11,3 

Náklady 141210 - 209965 48,7 193884 -7,7 129548 -33,2 151329 16,8 

VH před zdaněním 25 - -9556 -38324,0 3214 -133,6 6973 117,0 572 -91,8 

VH po zdanění 25 - -9970 -39980,0 3214 -132,2 6882 114,1 539 -92,2 

 

Následně uvedený graf 1 znázorňuje vztah mezi tržbami, náklady a hospodářským 

výsledkem společnosti AQUA-STYL spol. s r.o. v letech 2013 - 2017. Graf má velice 

kolísavou tendenci, přičemž pouze v roce 2014 byly náklady vyšší než tržby, proto 

výsledek hospodaření je v tomto roce v záporných hodnotách. V ostatních letech je 

organizace zisková, což znamená, že výnosy převyšovaly náklady.  

Finanční plán tržeb nebyl v roce 2017 splněn. Byl zaznamenán pokles tržeb oproti 

stanoveným cílům a nárůst tržeb oproti roku 2016 zhruba o 15 milionů korun. Největší 

změna u tržeb byla zaznamenána v roce 2014, kdy se zvýšily o necelých 60 milionů 

korun oproti roku 2013, a v roce 2016, kdy tržby zase klesly zhruba o 60 milionů korun.  

U nákladů byly zaznamenány největší změny podobně jako u tržeb v roce 2014, kdy 

došlo k nárůstu zhruba o 70 milionů korun a náklady tak dokonce převyšovaly tržby. 

Tento nárůst byl vyvolán rozšiřováním prostorů, pořízením nových strojů a zařízení a 

dopravních prostředků.  V roce 2016 nastala druhá největší změna, kdy náklady klesly 

zhruba o 65 milionů korun. V roce 2017 vzrostly zhruba o 22 milionů korun. Jednou z 

příčin bylo zahájení přestavby dílny čerpadel na prodejnu. Dále byla zahájena výstavba 

skladu hutního materiálu. Obě akce byly financovány vlastními prostředky. 

Z grafu můžeme vyčíst, že výsledek hospodaření se ve všech letech, kromě roku 2014, 

pohybuje v kladných hodnotách. V roce 2014 došlo v porovnání s rokem 2013 

k velkému poklesu výsledku hospodaření a nastala i v tomto roce ztráta zhruba 9,5 

milionů korun. V roce 2015 hospodářský výsledek dosáhl výše 3 214 000 Kč, což je      

o 12 770 000 Kč více než v předešlém roce, a nabývá tak zase kladných hodnot. Nárůst 

hospodářského výsledku byl v roce 2015 v důsledku zaúčtování opravného daňového 
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dokladu na penále ve výši 12 mil. Kč. Penále bylo zaúčtováno v roce 2014 jako 

nákladová položka a způsobilo prudký pokles hospodářského výsledku. Hospodářský 

výsledek v roce 2017 dosáhl 572 tis. Kč, což je o 6 402 tis. Kč méně než v roce 2016. 

 

Graf 1: Vývoj tržeb, nákladů a výsledku hospodaření v letech 2013 až 2017 (zpracováno dle interní 

dokumentace) 

2.2.2 McKinsey model 7S  

McKinsey model 7S je strategická analýza pro hodnocení kritických faktorů  

společnosti. Jedná se o analýzu sedmi faktorů, mezi které patří strategie společnosti, 

organizační struktura, systém, styl řízení, skupina, schopnosti a sdílené hodnoty 

společnosti. 

1) STRATEGIE 

Základní strategií společnosti AQUA-STYL spol. s r. o. je být spolehlivým 

dodavatelem, který svým zákazníkům nabízí kvalitní nabídku výrobků a služeb. Snaží 

se neustálé zlepšovat řízení procesů, výkonnosti, kvality a vytváří oboustranně výhodné 

partnerské vztahy zákazníkům. Nabízí komplexní služby – od projektové dokumentace 

po výstavbu a montáž technologických částí. Stálou a zároveň do budoucna neměnnou 

vizí zůstává udržení a stabilizace pozice na odbytových segmentech v energetice a 
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průmyslu. V plánu je nadále i rozšiřování a zkvalitňování servisních služeb včetně 

odborného školení odběratelů a zaměstnanců. 

Personální strategie představuje jednu z klíčových funkčních strategií vycházejících ze 

strategie společnosti. Požadovanou pracovní silou pro společnost jsou především 

dělníci. Podmínkou je, že musejí být vyučeni ve strojírenských oborech, mají určité 

dovednosti se svařováním a s potrubářskými pracemi a v neposlední řadě je nutná 

orientace ve výrobních výkresech. Požadovanou pracovní silou z THP jsou technici 

realizací a obchodníci. Od techniků se vyžaduje technický dozor na realizacích 

investičních celků v oblasti energetiky. Obchodníci musejí být dobře orientovaní na trhu 

a schopni vyhledávat potenciální zakázky. S tím souvisí i určitá dovednost ve 

vyjednávání s obchodními partnery.  

Personální strategie zpracovává na základě strategie společnosti i strategii odměňování, 

která je zaměřena na získání a udržení kvalitních pracovníků, zohledňuje tedy 

déledobější cíle (vysoký podíl pevných složek mzdy). Cílem je i uspokojení mzdových 

nároků zaměstnanců, na základě jejich splnění požadované výstupní kvality práce. 

2) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Společnost využívá liniovou organizační strukturu, která zajišťuje jednoduchost 

organizačních vztahů a jednoznačnost pravomocí a odpovědnosti. V roce 2017 měla 

společnost 55 zaměstnanců. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada 

společníků, která je svolávána nejméně jedenkrát za rok. Společnost má čtyři jednatele, 

kteří jsou statutárním orgánem.  
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Obr. 8: Základní schéma organizační struktury společnosti AQUA-STYL spol. s r.o. (zpracováno dle 

interní dokumentace) 
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Rozložení zaměstnanců podle pracovních pozic 

Struktura počtu zaměstnanců s procentuálním vyjádřením je zobrazena v následující 

tabulce 3. Z celkového počtu 55 zaměstnanců, struktura zahrnuje 4 zaměstnance vyššího 

managementu, 24 zaměstnanců THP a 27 zaměstnanců z řad dělníků.  

Tab. 3: Struktura zaměstnanců v roce 2017 (zpracováno dle získaných informací od vedení společnosti) 

Pozice Počet zaměstnanců Procentuální vyjádření 

Vyšší management 4 7,27 % 

THP 24 43,63 % 

Dělníci 27 49,09 % 

 

Generální ředitel společnosti  

Nejvyšším představitelem organizace je generální ředitel, který zodpovídá za celý chod 

organizace, za tvorbu strategie a dodržování stanovených cílů. Má i zodpovědnost za 

oddělení ekonomicko-obchodní a logistiky. Rovněž reprezentuje organizaci při 

obchodních jednáních a také jedná s potenciálními zákazníky. Spolu s ředitelem dané 

divize podepisuje veškeré smlouvy o dílo.  

Asistentka ředitele společnosti  

Asistentka má v organizaci na starosti administrativní agendu. Připravuje také podklady 

pro jednání na poradách, které se konají pravidelně. Dále je požadována dobrá 

komunikační schopnost. Asistentka vedení se musí dobře orientovat v legislativních 

pravidlech, zejména zákonu o veřejných zakázkách, do její působnosti spadá rovněž 

auditní činnost, včetně certifikace ISO. Musí být důsledná a samostatná.  

Personalistka  

Pozice personalistka sjednává a uzavírá pracovní smlouvy, zajišťuje školení 

zaměstnanců BOZP, požární ochranu a ostatní specializovaná školení jako např. řidič, 

jeřábník, vazač. Také zpracovává mzdovou agendu. Také kontroluje dodržování 
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zdravotních prohlídek. Zajišťuje dotace ve smyslu zjištění spolupráce s úřadem práce    

v rámci volných pracovních míst. 

Další pracovní pozice  

Další skupinou jsou představitelé vedení pro integrovaný systém QMS, EMS a BOZP. 

Rovněž i zde je asistentka pro integrovaný systém.  Společnost v současné době tvoří 

oddělení výroby a následující čtyři divize  

 divize VHS (vodohospodářské stavby),  

 divize energetiky, 

 divize ekonomicko-obchodní a logistiky (jedná se o sdruženou funkci - ředitel 

společnosti a manažer v jedné osobě),  

 divize servisu čerpadel. 

Všechna tato divize mají svého ředitele, pod kterého spadají další zaměstnanci. 

Nakonec jsou vyčleněni zaměstnanci podle vyhlášky „Pracovníci odborně způsobilí dle 

vyhlášky SÚJB č. 132/2008 Sb. a vyhlášky Č. 309/2005 Sb. pro JE“ (Zdroj: Interní 

dokumenty). 

Oddělení výroby 

 

 

Manažer výroby: 

 řídí a organizuje celou divizi výroby v organizaci, 

 zajišťuje bezproblémový chod výroby, 

Manažer výroby 

Vedoucí dílny – mistr, správa budov 

Operátoři – svářeč, zámečník, potrubář, řidič 

 

Obr. 9: Schéma organizační struktury oddělení výroby (zpracováno dle interní dokumentace) 
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 v souladu s organizační strategií stanovuje výrobní politiku a výrobní plány, 

 plánuje a zajišťuje zásoby, 

 provádí kontrolu splněných zakázek, 

 jedná s obchodními partnery a s potenciálními zákazníky, 

 zajišťuje servis k zařízením a strojům ve výrobě, 

 reprezentuje organizaci. 

o Vedoucí dílny: 

 řídí a organizuje svěřenou práci v rámci určitého úseku, 

 zodpovídá za pracovní kázeň na dílně, 

 s nadřízenými spolupracuje na tvorbě specifických zakázek, 

 zodpovídá za kvalitu a kompletnost výrobků, 

 zodpovídá za dodržování pořádku na pracovišti, 

 organizuje chod celé dílny, 

 tvoří záznamy o počtu zmetků a jejich řešení, 

 tvoří evidenci výrobní dokumentace. 

o Dělnické profese: 

 státní svářeč,  

 montér točivých strojů,  

 montér zámečník,  

 montér potrubář,  

 řidič. 
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Divize VHS 

 

 

Ředitel divize VHS: 

 řídí a organizuje celou divizi vodohospodářských staveb, 

 jedná s obchodními partnery a s potenciálními zákazníky, 

 vyhledává a sjednává nové zakázky, 

 zajišťuje bezproblémový chod zakázek, 

 schvaluje rozpočty, 

 uzavírá smlouvy. 

o Vedoucí konstrukce: 

 účastní se prohlídky staveniště před realizací zakázky, 

 zpracovává návrhy technického řešení,  

 zpracovává výkresovou dokumentaci, 

 spolupracuje s obchodním oddělením při tvorbě cenové nabídky. 

Ředitel divize VHS 

Vedoucí konstrukce 

Vedoucí technik (neobsazeno) 

Technici 

Konstruktéři 

Obr. 10: Schéma organizační struktury divize VHS  (zpracováno dle interní dokumentace) 
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o Technici realizace: 

 zpracovává zakázky k realizaci,  

 koordinuje zásobování a subdodavatele, 

 koordinuje postupy prací na stavbě, 

 komunikuje se zákazníky, 

 řeší postupy prací, 

 zajišťuje včasnou realizaci zakázek, 

 vede stavební deník. 

Divize energetiky 

 

 

Ředitel divize energetika: 

 řídí a organizuje celou divizi energetiky, 

 jedná s obchodními partnery a s potenciálními zákazníky, 

 vyhledává a sjednává nové zakázky, 

 zajišťuje bezproblémový chod zakázek, 

 schvaluje rozpočty, 

Ředitel divize energetika 

Vedoucí oddělení projekce 

energetika 

Vedoucí oddělení realizace 

(neobsazeno) 

Technici realizací 

Projektanti 

Obr. 11: Schéma organizační struktury divize energetika (zpracováno dle interní dokumentace) 
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 uzavírá smlouvy. 

o Vedoucí oddělení projekce energetika: 

 Účast prohlídky staveniště před realizací zakázky 

 Zpracovává projektové dokumentace 

 Spolupracuje s obchodním oddělením při tvorbě cenové nabídky 

o Technici realizace: 

 Zpracování zakázek k realizaci,  

 Komunikace se zákazníky 

 Řídí postupy prací 

Divize ekonomicko-obchodní a logistiky 

 

 

Ředitel divize ekonomicko-

obchodní a logistiky 

Vedoucí obchodního a 

rozpočtového oddělení 

Vedoucí účtárny, mzdová 

účetní 

Vedoucí zásobování 

Přípravář - energetika 

Účetní 

Přípravář - VHS a 

výroba 

Přípravář - servis 

Zásobovač, dispečer Skladník Úklid, výdej obědů 

Obr. 12: Schéma organizační struktury divize ekonomicko-obchodní a logistiky (zpracováno dle 

interní dokumentace) 
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Ředitel divize ekonomicko-obchodní a logistiky: 

 řídí a organizuje oddělení ekonomicko-obchodní a logistiky, 

 vybírá subdodavatele,  

 vede obchodní jednání, 

 schvaluje smlouvy, 

 reprezentuje organizaci. 

o Vedoucí zásobování: 

 dle potřeb zajišťuje zásobování materiálem, 

 řeší reklamace. 

o Přípraváři: 

 plánují rozpočty zakázek, 

 vyhodnocují rozpočty. 

o Vedoucí účtárny, mzdová účetní: 

 zodpovídá za vedení účetní agendy dle českých účetních 

standardů, 

 spolupracuje při daňových a finančních auditech, 

 zodpovídá za zpracování ročních statutárních výkazů,  

 věnuje se průběžné kontrole kvality účetní evidence.  
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Divize servisu a čerpadel 

 

Ředitel divize servisu čerpadel: 

 řídí a organizuje divizi servisu čerpadel, 

 vyhledává a sjednává nové zakázky, 

 jedná s obchodními partnery a s potenciálními zákazníky, 

 uzavírá smlouvy. 

Oddělení kvality 

Technik kvality: 

 zodpovídá za kvalitu objednaného a dodaného materiálu, 

 tvoří průvodní technickou dokumentaci k zakázkám, 

 kontroluje dokumentaci a dodaný materiál, 

 kontroluje kvalitu odvedených prací, 

 zpracovává příslušné dokumentace,  

 řeší reklamace. 

Obr. 13: Schéma organizační struktury divize servisu a čerpadel (zpracováno dle interní dokumentace) 

Ředitel divize servisu čerpadel 

Vedoucí divize servisu čerpadel 

Zástupce vedoucího 

Administrativní pracovník 

Servisní technik 

Elektrikář 
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Svařovací technolog: 

 zajišťuje oprávnění společnosti ke svářecím pracím, 

 řídí kvalifikaci svářečů, 

 zpracovává svarovou dokumentaci k zakázkám. 

3) SYSTÉM 

V současné době se uplatňuje pouze neformální hodnocení pracovníků založené na 

subjektivním hodnocení generálního ředitele, které probíhá zhruba jedenkrát za rok. 

Není tedy v současné době zaveden formální systém hodnocení.  

V organizaci není vypracovaná interní dokumentace týkající se systému hodnocení 

pracovníků. Nejsou vypracovány hodnoticí formuláře, ani zaveden hodnoticí rozhovor. 

Neexistují tedy žádná pravidla a postupy jak vést hodnoticí rozhovor. Vyšší 

management organizace si však uvědomuje důležitost a účel systému hodnocení 

pracovníků a uvítá změny v oblasti systému hodnocení pracovníků. 

Mezi plánované cíle do budoucna v systému hodnocení pracovníků jsou:  

 zkvalitnění celého systému hodnocení pracovníků,   

 vytvoření hodnotící dokumentace, 

 zlepšení pracovní atmosféry,  

 lepší a efektivnější komunikace mezi nadřízenými a podřízenými,  

 zjištění potřeb a představ zaměstnanců,  

 vyšší produktivita, 

 zlepšení motivace zaměstnanců. 

V organizaci je zaveden systém odměňování. Systém odměňování zaměstnanců tvoří 

mzda, která je rozdělena na pevnou (fixní) a pohyblivou (variabilní) složku ohodnocení. 

Pohyblivá (variabilní) složka se mění v případě, kdy zaměstnanec nesplní zadané úkoly. 

Dále je zavedena mimořádná finanční odměna, kterou zaměstnanec dostane v případě 

individuálních zásluh. Jednatelé organizace rozhodují o výši odměny. Pracovní doba ve 

společnosti je od 7:00 do 15:30, tedy 8 hodin a 30 minut přestávka na oběd. 

Zaměstnanci zaměstnáni na hlavní pracní poměr  musí za měsíc odpracovat 168 hodin. 
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Zaměstnanci mají možnost kariérního růstu. V případě, že se uvolní místo v organizaci, 

nejprve se hledají možní uchazeči přímo z řad zaměstnanců. Pokud zaměstnanec 

dlouhodobě prokazuje určité kvality a má širší přehled, jak nad technickou, tak nad 

ekonomickou gramotností organizace, má možnost povýšení.   

Společnost zaměstnancům nabízí následující benefity: 

 Příspěvek na stravování - dotované závodní stravování v areálu společnosti 

(50% hradí zaměstnavatel), 

 Dovolené nad rámec zákona – obvykle 3-5 dní,  

 Služební vozidlo pro soukromé účely – pouze vybraným zaměstnancům, 

 Technické vybavení pro soukromé účely – notebook, mobilní telefon,  

 Penzijní připojištění – poskytováno pouze vybraným zaměstnancům, 

 Poskytování pracovního oděvu a OPP, 

o Dělníci - osobní ochranné pracovní prostředky, např. pracovní oděv, 

helma, ochranné brýle, ochrana sluchu. 

o THP - pracovní oděv. 

 Příspěvek na vzdělávání - odborné kurzy dle pracovního místa plně hrazeny, 

o Dělníci - možnost rozvíjet svou kvalifikaci svářečů, kurz obsluhy 

vysokozdvižného vozíku, školení jeřábníků, školení vazačů, školení 

lešenářů, kurz revizních techniků. 

o THP - odborné kurzy související s vykonávanou činností, např.: kurz 

účetních, školení o veřejných zakázkách, kurz interních auditorů, kurz 

nedestruktivního zkoušení svarů (vizuální, penetrační zkoušky), apod. 

 Možnost kariérního růstu - na základě výjimečně nadstandardní odváděné 

práce dlouhodobě (v případě přípravářů možný postup na vedoucího projektu). 

Mzdové šetření 

V následující tabulce 4 je znázorněn vývoj průměrných hrubých mezd v České 

republice v porovnání s vývojem průměrných hrubých mezd v odvětví dle CZ NACE, 

kam se společnost AQUA-STYL spol. s r.o. řadí. Průměrná mzda v České republice se 
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každý rok zvyšuje a v roce 2017 dosáhla až na 31 109 Kč. Z tabulky lze zjistit, že 

průměrná mzda v odvětví je nižší než v rámci celé České republiky a Olomouckého 

kraje. V rámci Olomouckého kraje je tento rozdíl 2 032 Kč. 

Tab. 4: Vývoj průměrných hrubých mezd v letech 2013 až 2017 (zpracováno dle Českého statistického 

úřadu) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Průměrná hrubá mzda v ČR (Kč) 26 211 26 802 27 811 29 056 31 109 

Průměrná hrubá mzda v Olomouckém 

kraji podle CZ NACE (Kč) 20 742 21 253 22 291 23 021 25 454 

Průměrná hrubá mzda v Olomouckém 

kraji (Kč) 23 203 24 081 24 584 25 643 27 486 

 

4) SKUPINA 

Společnost zpracovává veřejné zakázky, přičemž každá z nich má svého vedoucího 

projektu, který organizuje celkový chod práce na staveništi, vykonává dohled a dostává 

podporu na ostatních odděleních. Vždy je důležitý osobní přístup vedoucího projektu, 

který musí být kreativní, komunikativní, schopen řešit krizové situace a vkládat důraz 

na cíle při práci, které musí být splněny v daných termínech. 

V roce 2017 měla společnost 55 zaměstnanců, z toho 4 jednatelé včetně čtyř členů 

statutárních orgánů. Každé oddělení má svého vedoucího (oddělení kvality, účetní 

oddělení, oddělení projekce VHS, oddělení energetiky, oddělení servisu). Zaměstnanci 

se sdružují do dílčích oddělení, kde každý vedoucí zodpovídá za plnění úkolů.  

Vývoj počtu zaměstnanců je patrný z tabulky 5. Společnost pociťuje nedostatek 

zaměstnanců zejména na pozicích vyžadujících nižší kvalifikaci (dělnické pozice). 

Důvodem je nedostatek daných kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. Dalším 

důvodem může být nabídka vyšší mzdy u konkurence, lepší perspektiva a lepší pracovní 

podmínky jinde.  

Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2013 byla druhou nejvyšší za sledované období, a 

to 30 028 Kč. Následující rok průměrná hrubá měsíční mzda klesla o 5 803 Kč 



 58 

 

s příchodem nových zaměstnanců a až do roku 2017 se vyvíjela až k hodnotě 31 300 

Kč.  

V následující tabulce 5 je uvedeno srovnání počtu zaměstnanců v jednotlivých letech, 

mzdových nákladů na zaměstnance a z těchto hodnot vycházejících průměrných 

měsíčních mezd. 

Tab. 5: Vývoj počtu zaměstnanců, mzdových nákladů a průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2013 až 

2017 (zpracováno dle interní dokumentace) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Počet zaměstnanců 53 66 68 59 55 

Mzdové náklady 

(Kč) 19 098 000 19 186 000 19 847 000 19 943 000 20 658 000 

Průměrná hrubá 

měsíční mzda (Kč) 30 028 24 225 24 322 28 168 31 300 

 

Poměr celkových a mzdových nákladů od roku 2013 do roku 2015 roste a poté klesá. S 

nárůstem let rostou i mzdové náklady průměrně o 390 000 Kč ročně. Celkové náklady 

dosahují nejvyšších hodnot v roce 2014, a poté klesají do roku 2016. V roce 2017 

vzrostly oproti předchozímu roku o 22 milionů korun.  

Procentuální podíl mzdových nákladů na celkových nákladech má kolísavou tendenci. 

V roce 2014 byl podíl mzdových nákladů nejvyšší, a to 10,94 %. V roce 2016 tato 

hodnota klesla na pouhých 6,50 %.  

 

Graf 2: Poměr celkových a mzdových nákladů v letech 2013 až 2017 (zpracováno dle interní 

dokumentace) 
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Rozložení zaměstnanců podle pohlaví 

Následující tabulka 6 vyjadřuje rozložení zaměstnanců dle pohlaví. Zaměstnáno je ve 

společnosti 83,6 % mužů a 16,4 % žen. Ženy zastávají zejména administrativní a 

ekonomické pozice. Toto rozložení je způsoben hlavně povahou práce, protože všechny 

dělnické a výrobní pozice jsou obsazeny muži.  

Tab. 6: Rozložení zaměstnanců dle pohlaví v roce 2017 (zpracováno dle získaných informací od vedení 

společnosti) 

Pohlaví Počet zaměstnanců Procentuální vyjádření 

Ženy 9 16,47 % 

Muži 46 83,63 % 

 

Rozložení zaměstnanců podle dosaženého vzdělání 

V následující tabulce 7 je rozložení zaměstnanců podle dosaženého vzdělání. 

Společnost zaměstnává nejvíce pracovníků s vyučením, to je 41,82 %. Touto skupinou 

jsou hlavně dělníci. Na druhém místě s 36,36 % je nejvíce zaměstnáno pracovníků se 

středoškolským vzděláním s maturitou a nejméně s vysokoškolským vzděláním. 

Tab. 7: Rozložení zaměstnanců podle dosaženého vzdělání roce 2017 (zpracováno dle získaných 

informací od vedení společnosti) 

Dosažené vzdělání Muži Ženy  
Procentuální 

vyjádření 

Vyučení bez maturity 17 1 32,73 % 

Vyučení s maturitou 5 0 9,09 % 

Střední s maturitou (odborné a všeobecné) 15 5 36,36 % 

Vyšší odborné 1 1 3,64 % 

Vysokoškolské 8 2 18,18 % 
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Rozložení zaměstnanců podle délky v zaměstnání 

Rozložení zaměstnanců podle délky v zaměstnání je rozděleno v tabulce 8 do pěti 

skupin. Lze z ní zjistit, že nejvíce zaměstnanců působí ve společnosti už více jak 20 let. 

Dá se říci, že 30,91 % zaměstnanců je ve společnosti skoro od počátku jejího vzniku.  

Tab. 8: Rozložení zaměstnanců podle délky v zaměstnání v roce 2017 (zpracováno dle získaných 

informací od vedení společnosti) 

Počet let Počet zaměstnanců Procentuální vyjádření 

Do 1 roku 8 14,55 % 

1 – 5 let 11 20 % 

5 – 10 let 6 10,91 % 

10 – 15 let 8 14,55 % 

15 – 20 let 5 9,09 % 

Nad 20 let 17 30,91 % 

 

Rozložení zaměstnanců podle věku 

Rozložení zaměstnanců podle věku v tabulce 9 je rozděleno do čtyř věkových skupin, 

přičemž největší zastoupení zaměstnanců je ve skupině 46 – 55 let s procentuálním 

vyjádřením 38 %. Nejméně je ve společnosti zaměstnanců ve věku 56 a více let. 

Hrozbou v této skupině je odchod do důchodu klíčových zaměstnanců nebo ukončení 

pracovního poměru ze zdravotních důvodů. 

Tab. 9: Rozložení zaměstnanců dle věku v roce 2017 (zpracováno dle získaných informací od vedení 

společnosti) 

Věk Počet zaměstnanců Procentuální vyjádření 

18 - 35 11 20 % 

36 – 45 19 34,55 % 

46 – 55 18 32,73 % 

56 a více 7 12,73 % 
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Nemocnost zaměstnanců 

Společnost nevede evidenci o nemocnosti, pouze vykazuje pracovní úrazy. Byly 

evidovány 4 pracovní úrazy s pracovní neschopností a z toho důvodu 719 zameškaných 

pracovních hodin. 

Fluktuace zaměstnanců 

Míra fluktuace je vyjádřena jako podíl ztracených zaměstnanců a všech zaměstnanců 

společnosti za rok. Meziroční míra fluktuace, mezi roky 2013 - 2017, je průměrně 3,6 

%, přičemž optimální hodnota se pohybuje mezi 5 – 7 %. Zejména ukončují svůj 

pracovní poměr zaměstnanci z řad dělníků.  

5) STYL 

Styl řízení je ve společnosti především demokratický, v některých případech se 

nevylučuje ani styl autoritativní. Každé pondělí se uskutečňuje velká porada diviz,      

na které se schází všichni manažeři oddělení s generálním ředitelem a mistr (vedoucí 

výroby). Řeší aktuální problémy vzniklé v předchozích dnech a rozdělují se úkoly. 

6) SCHOPNOSTI 

Společnost má schopnost flexibilně reagovat na požadavky zákazníků, které jsou 

většinou jedinečné. Tudíž žádná ze zpracovávaných zakázek není stejná. Požadavky 

jsou většinou zadány striktně zadávací dokumentací, která je už součástí veřejné 

zakázky. Společnost dokáže realizovat „dílo na klíč“, od návrhu projektové 

dokumentace, přes realizaci, zajištění požadované kvality, zkušební provoz a záruky. 

Lidské zdroje nejsou pouze zdrojem pracovní síly, ale také zdroj kvality především u 

specializovanějších profesí. V organizaci jsou zavedeny normy ISO. Konkrétně se jedná 

o systém managementu jakosti (ČSN EN ISO 9001:2009), systém environmentálního 

managementu (ČSN EN ISO 14001:2005), systém managementu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (OHSAS 18001:2008), ČSN EN ISO 3834-2 (svařování) a EN 1090-2 

(ocelové konstrukce). 
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7) SDÍLENÉ HODNOTY 

V případě sdílených hodnot se klade velký důraz na kvalitu vyrobených výrobků či 

provedené služby. Kromě kvality se ve společnosti za důležité hodnoty považuje 

především spolehlivost, odpovědnost a důvěra.  

2.2.3 Analýza spokojenosti zaměstnanců 

Pro efektivní vytvoření systému hodnocení a odměňování zaměstnanců je potřebné znát 

jejich názor. Analýza spokojenosti zaměstnanců pomocí dotazníkového šetření byla 

rozdělena na část týkající se spokojenosti se systémem hodnocení a druhá část se týkala 

spokojenosti se systémem odměňování. Cílem této analýzy bylo zjistit nedostatky a 

názory zaměstnanců. Dotazníkové šetření proběhlo v měsíci dubnu roku 2017. Dotazník 

byl rozeslán elektronickou formou. Kvůli přístupu na počítač na dotazník odpověděli 

technicko-hospodářští pracovníci a vyšší management. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 16 respondentů, z toho 11 mužů a 5 žen. Tento 

počet by měl být dostačující pro následné návrhy změn. Z hlediska věku odpovídalo 

nejvíce respondentů starších 36 let. Z hlediska délky působení v organizaci byl počet 

odpovídajících respondentů stejný, takže se účastnili jak noví zaměstnanci, tak i 

zaměstnanci působící ve společnosti více jak 20 let.  

První část dotazníku je zaměřena na podmínky a vztahy na pracovišti. Pozitivním 

výsledkem je, že většina respondentů je spokojena s prostředím, ve kterém pracují, i 

s komunikací, kde se projevuje nekonfliktní jednání s nadřízenými i spolupracovníky. 

Pouze 12,5 % respondentů odpovědělo, že s komunikací na pracovišti spíš spokojeni 

nejsou, ale s informacemi co se týče výkonu práce, je naprosto spokojena převážná část. 

S pracovní dobou a přestávkami jsou zaměstnanci také spokojeni. Spokojenost 

s vedením společnosti projevila většina zaměstnanců a doporučili jej, jako dobrého 

zaměstnavatele. 

Druhá část dotazníku se týká hodnocení pracovníků.  Analýza spokojenosti se 

systémem hodnocení poukázala na větší míru nesrozumitelnosti a nespokojenosti 

zaměstnanců. Celkem až 43,8 % dotazovaných odpovědělo, že pro ně spíše není nebo 

vůbec není systém hodnocení srozumitelný. Na otázku, jak častou jsou hodnoceni svým 
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nadřízeným, a jestli mají možnost se vyjádřit k systému hodnocení, odpověděli 

respondenti velmi různě, tedy pozitivně i záporně. Výsledky analýzy hodnocení značí o 

jistém problému v systému. Přitom až 62,5 % respondentů by jistě motivovalo kladné 

hodnocení k lepším výkonům v práci.  

Třetí část dotazníku analyzuje spokojenost se systémem odměňování. Zde se našlo také 

značné množství záporných výsledků. 56,3 % respondentů odpovědělo „spíše ano“ na 

otázku, za jsou spokojeni se systémem odměňování, hned na druhém místě s výsledkem 

31,3 % „spíše ne“ a 12,5 % „ne“. Důvod zde uvedl pouze jeden respondent, a to málo 

„benefitů“. Ohledně spokojenosti s výší mzdy, 50% respondentů spíše není spokojena. 

Z nepeněžních ohodnocení nejvíce respondenty motivuje pochvala za dobrý pracovní 

výkon. Převážná část by uvítala navýšení mezd a 31,3 % by uvítala navýšení mez i 

zavedení více benefitů. Ze zaměstnaneckých výhod by respondenti nejvíce preferovali 

týden dovolené navíc. Dále na druhém místě stejný počet respondentů odpovědělo 

penzijní pojištění a zajištění vzdělávání a školení.          A na třetím místě v pořadí 

respondenti volili příspěvek na sport a příspěvek na životní pojištění. 

2.2.4 Shrnutí analýzy interních faktorů 

Interní analýza faktorů na systém hodnocení a odměňování sloužila ke zjištění 

pozitivních a negativních stránek společnosti AQUA-STYL spol. s r.o. Jako první byla 

provedena analýza hospodářské situace za roky 2013 až 2017, ve které byly zjištěny její 

výnosy, náklady a výsledek hospodaření. Pouze v roce 2014 vykazoval hospodářský 

výsledek ztráty. V dalších sledovaných letech společnost generovala zisk.  

Dále byla použita strategická analýza McKinsey 7S pro hodnocení kritických faktorů  

společnosti. Bylo analyzováno sedm faktorů, mezi které patří strategie společnosti, 

organizační struktura, systém, styl řízení, skupina, schopnosti a sdílené hodnoty 

společnosti. Strategií společnosti do budoucna je udržení a stabilizace pozice na 

odbytových segmentech v energetice a průmyslu. Požadovanou pracovní silou pro 

společnost jsou především kvalifikovaní dělníci, kterých je na trhu práce nedostatek. 

Dále i z THP technici realizací a obchodní zástupci. Personální strategie, tedy i strategie 

společnosti, je zaměřena na získání a udržení kvalitních pracovníků. Cílem je i 
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uspokojení mzdových nároků zaměstnanců, na základě jejich splnění požadované 

výstupní kvality práce.  

V roce 2017 měla společnost 55 zaměstnanců, kde je největší zastoupení mužského 

pohlaví a dělnických pozic. Společnost využívá liniovou organizační strukturu, která 

zajišťuje jednoduchost organizačních vztahů a jednoznačnost pravomocí a 

odpovědnosti. V současné době se uplatňuje pouze neformální hodnocení pracovníků 

založené na subjektivním hodnocení generálního ředitele. Není tedy v současné době 

zaveden formální systém hodnocení pracovníků. Systém odměňování zaměstnanců tvoří 

mzda, která je rozdělena na pevnou a pohyblivou složku ohodnocení. Pohyblivá složka 

se může měnit v případě, kdy zaměstnanec nesplní zadané úkoly. Ze mzdového šetření 

vyplynulo, že v Olomouckém kraji společnost nabízí průměrné měsíční mzdy vyšší, ale 

srovnatelné v rámci celé České republiky. Zastoupení zaměstnanců starších 56 let není 

sice velké, ale existuje tu hrozba odchodu do důchodu právě klíčových zaměstnanců, 

s čímž musí společnost do budoucna počítat.  

Pro efektivní vytvoření systému hodnocení a odměňování zaměstnanců je potřebné znát 

jejich názor. Cílem dotazníkového šetření zaměstnanců bylo zjistit nedostatky, které se 

projevily především dle očekávání na hodnotícím systému. Skoro polovině respondentů 

není hodnotící systém srozumitelný. Z toho plyne nedostatečná motivace zaměstnanců 

odvádět kvalitní pracovní výkon. Oproti tomu více jak polovina respondentů je 

spokojena se systémem odměňování, ale uvítali by navýšení mezd a třetina i zavedení 

více benefitů. Z těch by především preferovali postupně v následujícím pořadí týden 

dovolené navíc, příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na vzdělání/školení, 

příspěvek na sport a příspěvek na životní pojištění. 
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2.3 Analýza externích faktorů na systém hodnocení a odměňování 

zaměstnanců 

Cílem této podkapitoly je zjistit možné příležitosti a možná ohrožení, která na 

společnost působí z vnějšku. Tato zjištění následně slouží k opatřením, pomocí kterých 

by se společnost mohla možným ohrožením vyhnout nebo která by aspoň vedla ke 

zmírnění jejich dopadu. 

2.3.1 Analýza hospodářského cyklu 

Fáze hospodářského cyklu ovlivňuje tržní prostředí, reálnou poptávku po produktech a 

službách a také nabídku a poptávku po pracovních silách v daném regionu. Proto musí 

toto nákladová strategie společnosti respektovat ve výši mzdových sazeb. Hospodářský 

cyklus je krátkodobé kolísání reálného HDP kolem potenciálního HDP. V současné 

době se hospodářský cyklus nachází ve fázi expanze, neboli konjuktuře. Dochází k 

rozvoji, domácnostem i společnostem se daří, stát má více daní, může investovat, roste 

reálný HDP. Vývoj hrubého domácího produktu je zobrazen v grafu 3. 

 

Graf 3: Vývoj hospodářského cyklu za sledované období deseti let (zpracováno dle Kurzycz) 

V České republice hrubý domácí produkt za rok 2017 vzrostl o 4,6 % a prodloužil 

růstový trend již na čtvrtý rok. K jeho rychlému růstu přispěla stejně jako v přechozích 

třech letech zejména domácí poptávka, podpořená rostoucí spotřebou domácností i 
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investiční aktivitou společností. Rostla výkonnost většiny odvětví národního 

hospodářství, tj. nejen zpracovatelského průmyslu, ale také většiny odvětví služeb. 

Na trhu práce bylo zvýšení výkonnosti české ekonomiky i nadále doprovázeno 

rostoucí zaměstnaností.  

2.3.2 Pracovní síla 

V této podkapitole je zanalyzováno obyvatelstvo a nezaměstnanost se zaměřením na 

Olomouckým kraj, kde společnost AQUA-STYL spol. s r.o. působí.  Dále je 

zanalyzována nabídka a poptávka po pracovní síle klíčových pracovních pozic a jejich 

měsíční hrubé mzdy. 

Analýza obyvatelstva 

Podle Českého statistického úřadu je v České republice evidováno k 31. 12. 2017  10 

610 055 obyvatel. V Olomouckém kraji je v tomto roce zaevidováno 633 178 obyvatel, 

což představuje zhruba 5,97 % z celkového počtu obyvatel žijících na území České 

republiky. Míra ekonomicky aktivního obyvatelstva ve věku 15 a více let v roce 2017 

dosáhla 76,2 %. 

Z tabulky 10, kde je zobrazen vývoj počtu obyvatel a podíl nezaměstnaných mezi roky 

2013 až 2017, je možné pozorovat, že vývoj počtu obyvatel v celé České republice má 

rovnoměrný vývoj a počet se drží stále zhruba kolem 10,5 milionů obyvatel. Vývoj 

počtu obyvatel v Olomouckém kraji má klesající tendenci s meziročním poklesem 

zhruba 0,13 %. Dále je v tabulce sledován podíl nezaměstnaných v Olomouckém kraji a 

podíl nezaměstnaných v ČR mezi roky 2013 – 2017. Podíl nezaměstnaných v ČR má 

klesající tendenci. Rozdíl mezi začátkem a koncem sledovaného období je 4,4 %. Ve 

srovnání podílu nezaměstnaných v Olomouckém kraji s podílem nezaměstnaných v celé 

České republice, lze vypozorovat vyšší míru nezaměstnanosti zhruba o 1% 

v Olomouckém kraji. Olomoucký kraj, dle Českého statistického úřadu, patří již několik 

let mezi kraje s nadprůměrnou nezaměstnaností. Od roku 2010 byla třetí nejvyšší v 

rámci České republiky a od roku 2016 se přesunula na čtvrté místo. 

https://www.kurzy.cz/makroekonomika/prumysl/
https://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/prace-a-mzdy/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/
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Tab. 10: Vývoj počtu obyvatel a nezaměstnanosti (zpracováno dle Českého statistického úřadu) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Počet obyvatel v ČR 

 

10 512 419 

 

10 538 275 10 553 843 

 

10 578 820 10 610 055 

Počet obyvatel v 

Olomouckém kraji 636 356 635 711 634 718 633 925 633 178 

Podíl nezaměstnaných 

v Olomouckém kraji  9,79 % 8,82 % 7,01 % 5,94 % 4,35 % 

Podíl nezaměstnaných 

v ČR 8,17 % 7,46 % 6,24 % 5,19 % 3,77 % 

 

Nabídka a poptávka po pracovní síle 

V tabulce 11 jsou vybrané klíčové pracovní pozice pro společnost AQUA-SYTL spol. 

s r.o., kde jsou uvedeny počty uchazečů o zaměstnání a počty volných pracovních míst 

k říjnu roku 2017. Aktuální situace je taková, že poptávka po daných pracovních silách 

výrazně převyšuje nabídku pracovních sil. Lze z tabulky vyčíst, že největším 

problémem je poptávka po montážních dělnících výrobků a zařízení. V celkovém počtu 

je až 176 poptávaných pracovních pozic. Ale také je velký nedostatek po svářečích, 

zámečnících strojů, obsluze vysokozdvižných a jiných vozíků či řemeslnících a 

kvalifikovaných pracovnících na stavbách. V současné době je v těchto oblastech velký 

nedostatek kvalifikovaných pracovníků a zájem o tyto pracovní pozice upadá.  

0102030405060708090

1.čtvrt. 3.čtvrt.

VýchodZápadSever Tab. 11: Analýza pracovní síly v Prostějově k říjnu 2017 a průměrná měsíční hrubá mzda daných pozic 

(zpracováno dle Integrovaného portálu MPSV) 

Pracovní pozice 

Nabídka pracovní 

síly (uchazeči o 

zaměstnání) 

Poptávka po 

pracovní síle (volná 

pracovní místa) 

Průměrná měsíční 

hrubá mzda  

(v Kč) 

Svářeč 4 39 27 720 

Zámečníci strojů 7 43 25 704 

Montážní dělníci 

výrobků a zařízení 
17 176 25 872 

Řemeslníci a 

kvalifikovaní 

pracovníci na stavbách 

(kromě elektrikářů) 

37 94 21 672 

Obsluha 

vysokozdvižných a 

jiných vozíků a 

skladníci 

16 66 24 360 

Strojírenští technici 8 23 34 600 
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2.3.3 Analýza konkurence z hlediska odměňování 

Konkurenci pro AQUA-STYL spol. s r.o. představují společnosti v blízkém okolí se 

stejným předmětem podnikání a s atraktivnější nabídkou odměňování zaměstnanců. 

Z klíčových konkurentů lze uvést společnost KUNST spol. s r.o. (vzdálenou 52,6 km) a 

SIGMA GROUP a.s. (vzdálenou 8,7 km), které svou podnikatelskou činnost zaměřují 

také zejména na dodávky a montáže vodohospodářských celků.  

Níže uvedená tabulka 12 porovnává vybrané údaje o hospodaření konkurenčních 

společností (počet zaměstnanců, tržby, VH, osobní a mzdové náklady, průměrnou 

měsíční hrubou mzdu). 

Tab. 12: Porovnání vybraných údajů o hospodaření konkurenčních společností za rok 2017 (zpracováno 

dle účetních výkazů KUNST spol. s r.o. a SIGMA GROUP a.s.) 

  
AQUA-STYL spol. 

s r.o. 
KUNST spol. s r.o. 

SIGMA GROUP 

a.s. 

Počet zaměstnanců 55 59 536 

Tržby (Kč) 
151 901 000 367 393 000 597 447 000 

Osobní náklady 

(Kč) 28 050 000 36 708 000 259 666 000 

Mzdové náklady 

(Kč) 20 658 000 27 096 000 185 932 000 

Průměrná měsíční 

hrubá mzda (Kč) 31 300 38 271 28 907 

Výsledek 

hospodaření (Kč) 572 000  34 531 000 9 497 000 
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Nabídka benefitů je u výše zmíněných konkurenčních společnostech docela podobná. 

Výčet benefitů je zobrazen v tabulce 13.  

Tab. 13: Benefity nabízené společnostmi se stejným předmětem podnikání (zpracování dle získaných 

informací od organizací) 

 

Benefity 

SIGMA GROUP 

a.s. 

 dotované stravování,  

 5 týdnů dovolené, 

 penzijní připojištění 

 placené dny zdravotního volna (sick days), 

 možnost práce z domu, 

 vzdělávací kurzy potřebné k výkonu pracovní pozice, 

 možnost vzít si děti do práce, 

 mobilní telefon pro soukromé účely. 

KUNST spol. s r.o. 

 dotované stravování,  

 k dispozici služební automobil, 

 příspěvek na dovolenou vyplácený ve mzdě za 6. měsíc,  

 dovolená nad rámec zákona (zhruba 2 - 4 dny ročně),  

 dle výsledku hospodaření - 13. plat, 

 kvartální prémie, 

 možnost zaměstnanecké půjčky, 

 pro vybrané pracovní pozice mobilní telefony, 

 teambuilding (sportovní dny, výlety, zájezdy), 

 plně hrazené kurzy potřebné k výkonu pracovní pozice, 

 jazykové kurzy v angličtině a němčině v pracovním čase, 

 vánoční večírky. 

 

Při porovnání zaměstnaneckých benefitů u konkurence, bylo zjištěno, že AQUA-STYL 

spol. s r.o. má určité nedostatky v poskytování benefitů oproti jiným společnostem. Jiné 

společnosti navíc nabízejí bonusy, prémie, příspěvek na penzijní nebo životní 

připojištění, příspěvek na sport, příspěvek na vzdělání, příspěvek na dovolenou, 13. plat 
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a flexibilní pracovní dobu. Největší množství benefitů, z výše uvedených, jednoznačně 

nabízí společnost KUNST spol. s r.o. Společnost AQUA-STYL spol. s r.o. by se měla 

proto zaměřit na zavedení zajímavějších benefitů pro zaměstnance, aby předcházela 

jejich rozhodnutí k odchodu ke konkurenci.  

Žebříček oblíbenosti benefitů 

TREXIMA spol. s r.o. provedla v roce 2016 šetření, kde byla zjišťována oblíbenost 21 

benefitů, které jsou v České republice ve větší či menší míře zaměstnancům nabízeny. 

Přehled benefitů, nejčastěji nabízejících společnostmi, je uveden v následující tabulce 6. 

Tab. 14: Žebříček benefitů podle četnosti jejich využívání v roce 2016 (Zdroj: Tremixa, 

2016) 

Benefit Procentuální vyjádření 

1. Příspěvek na stravování 86 % 

2. Příspěvek na penzijní/životní pojištění 64 % 

3. Příspěvek na vzdělávání 57 % 

4. Dovolené nad rámec zákona 57 % 

5. Služební vozidlo pro soukromé účely 54 % 

6. Pružná pracovní doba 54 % 

7. Náhrada mzdy při překážkách v práci 53 % 

8. Příspěvek při významných událostech 53 % 

9. Občerstvení na pracovišti 40 %  

10. Práce z domova (home office) 33% 

11. Příspěvek na volnočasové aktivity 30 % 

12. Výrobky a služby se slevou nebo zdarma 28 % 

13. Půjčky zaměstnancům 28 % 

14. Zapůjčení pracovních prostředků a nástrojů 23 % 

15. Zvýšení odstupného nad rámec zákona 19 % 

16. Příspěvky na nadstandardní zdravotní péči 19 % 

17. Příspěvek/zajištění dopravy do zaměstnání 18 % 

18. Zdravotní volno (sick days) 17 % 

19. Příspěvek na dovolenou 16 % 

20. Náhrada mzdy za první 3 dny DPN 6 % 

21. Firemní školka 3 % 

 

Jednoznačně nejoblíbenějším benefitem zjištěný ze šetření v roce 2016 je příspěvek na 

stravování, který poskytovalo 86 % společností. Z toho 95 % zaměstnavatelů poskytuje 

příspěvek na stravování všem svým zaměstnancům. Výše příspěvku na stravování činí 
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průměrně 45 Kč/jedno jídlo. V pořadí druhým nejoblíbenějším benefitem je příspěvek 

na penzijní/životní pojištění, který poskytuje 64 % zaměstnavatelů. Z toho 67 % jej 

poskytuje všem svým zaměstnancům. Zbývající zaměstnavatelé jej poskytují pouze 

vybraným zaměstnancům. Třetím v pořadí je příspěvek na vzdělání, který poskytuje 

celkem 57 % zaměstnavatelů. Z toho 73 % zaměstnanců mělo na tento příspěvek nárok. 

V pořadí čtvrtým nejoblíbenějším benefitem je poskytování dovolené nad rámec 

zákona. 57 % zaměstnavatelů poskytuje svým zaměstnancům delší dovolenou. 

Průměrně je zaměstnancům poskytováno 5 dní dovolené navíc. Využívání služebních 

vozidel pro soukromé účely se umístilo v oblíbenosti na pátém místě. Tento benefit 

nabízí 54 % zaměstnavatelů v rámci šetření. Z toho pouze 9 % zaměstnavatelů nabízí 

tento benefit všem svým zaměstnancům. 

 

2.3.4 Právní úprava mzdových a zaměstnaneckých vztahů 

Mezi základní zákonné ustanovení pro odměňování zaměstnanců v pracovněprávních 

vztazích patří Zákoník práce č. 262/2006 Sb., který byl naposledy novelizován zákonem 

č. 181/2018 Sb. Kromě zákoníku práce se na pracovněprávní vztahy vztahuje ještě řada 

dalších právních předpisů. Jde například o zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním 

vyjednávání, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP, zákon 

č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o 

změně některých zákonů. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Všechny tyto 

zákony ve znění příslušných pozdějších předpisů (Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních 

věcí). 

Pracovněprávní vztahy upravuje také několik podzákonných předpisů, a to jak nařízení 

vlády, tak vyhlášek Ministerstva práce a sociálních věcí. Jako každým rokem, tak i v 

letošním roce 2019 proběhly novely zákona majících dopad na oblast zaměstnanosti. 

Mezi hlavní změny lze zařadit navýšení minimální mzdy na 13 350 Kč za měsíc, což je 

oproti roku 2018 zvýšení o 1 150 Kč. Tato změna minimální mzdy má vliv na 

zaručenou mzdu (dle zákoníku práce), platbu pojistného na zdravotní 

https://ppropo.mpsv.cz/zakon_251_2005
https://ppropo.mpsv.cz/zakon_2_1991
https://ppropo.mpsv.cz/zakon_309_2006
https://ppropo.mpsv.cz/zakon_118_2000
https://ppropo.mpsv.cz/zakon_118_2000
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pojištění OBZP (osob bez zdanitelných příjmů), stanovenou podmínku pro nárok na 

daňový bonus na dítě (Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

Jednou z plánovaných změn odměňování zaměstnanců, které zvažuje Ministerstvo 

práce a sociálních věcí je zvednutí minimální mzdy pro příští rok o 1 650 Kč na 15 000 

Kč. Ale zaměstnavatelé skokový růst odmítají a poukazují na zpomalování ekonomiky. 

Přidali by nejvýš 700 korun (Zdroj: České noviny) 

2.3.5 Dotace 

Společnost AQUA-STYL spol. s r.o. může čerpat dotace z Evropského sociálního fondu 

a od úřadu práce. Jedná se konkrétně o operační program Zaměstnanost, který řídí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, a operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

řízení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Úřad práce nabízí čerpání dotací 

v rámci programu Evropa 2020 (Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí). 

Operační program Zaměstnanost platný pro období 2014 – 2020 podporuje intervence 

ze tří tematických cílů. Těmi jsou podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních 

pracovních míst a mobility pracovních sil. Druhý cíl se zaměřuje na podporu v oblasti 

sociálního začleňování a boje proti chudob a diskriminaci. A posledním cílem je 

posilování institucionální kapacity veřejných orgán a zúčastněných stran a účinné 

veřejné správy (Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí). 

Klíčovým principem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je rozvoj 

lidských zdrojů pro udržitelný rozvoj. Navazuje na něj oblast podpory kvalitního 

výzkumu, pro který představuje kvalifikovaná pracovní síla hlavní vstupní faktor 

(Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí).  

Strategie Evropa 2020 je zaměřena na následující priority, které se navzájem podporují. 

První z nich je inteligentní růst, jenž chce rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a 

inovacích. Dalším bodem je udržitelný růst, podporování konkurenceschopnějších a 

ekologičtějších ekonomik, které jsou méně náročné na zdroje. Posledním cílem je růst 

podporující začlení. Jedná se o podporu ekonomiky s vysokou zaměstnaností (Zdroj: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí). 
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2.3.6 Shrnutí externích vlivů 

Cílem bylo zjistit možné příležitosti a možná ohrožení, která na společnost působí 

z vnějšího prostředí. Tato zjištění by měla následně sloužit k opatřením, pomocí kterých 

by se společnost mohla možným ohrožením vyhnout. V současné době se hospodářský 

cyklus nachází ve fázi expanze. Reálné HDP roste, výroba stoupá, nezaměstnanost 

klesá, rostou zisky, ceny i mzdy.  

Podíl nezaměstnaných v ČR má klesající tendenci. V Olomouckém kraji je vyšší míra 

nezaměstnanosti zhruba o 1%. Podle Českého statistického úřadu patří mezi kraje s 

nadprůměrnou nezaměstnaností.  

Aktuální situace na trhu práce je taková, že poptávka pro pracovních silách převyšuje 

nabídku u klíčových pracovních pozic společnosti. Nejvyšší poptávka je po montážních 

dělnících výrobků a zařízení, ale také je velký nedostatek po svářečích, zámečnících 

strojů, obsluze vysokozdvižných a jiných vozíků či řemeslnících a kvalifikovaných 

pracovnících na stavbách. V současné době je v těchto oblastech velký nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků a zájem o tyto pracovní pozice upadá. 

Konkurenci pro AQUA-STYL spol. s r.o. představují společnosti se stejným předmětem 

podnikání KUNST spol. s r.o. a SIGMA GROUP a.s. Byly porovnány s konkurencí 

vybrané údaje o hospodaření a jejich nabídka benefitů. Srovnatelná se společností 

AQUA-STYL spol. je podle počtu zaměstnanců společnost KUNST spol. s r.o., která 

ale vykazuje 60 krát vyšší zisk za rok 2017. Nabízí také vyšší měsíční hrubou mzdu. Při 

porovnání zaměstnaneckých benefitů je nabídka podobná. Je ale možné se inspirovat 

rozšířením této nabídky. Největší množství benefitů, z výše uvedených, jednoznačně 

nabízí společnost KUNST spol. s r.o. Společnost AQUA-STYL spol. s r.o. by se měla 

proto zaměřit na zavedení zajímavějších benefitů pro zaměstnance, aby předcházela 

jejich rozhodnutí k odchodu ke konkurenci. Podle žebříčku 21 nejoblíbenějších benefitů 

z roku 2016 je na prvních třech místech v následujícím pořadí umístěn příspěvek na 

stravování, příspěvek na penzijní a životní pojištění a příspěvek na vzdělání.  
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2.4 Celkové shrnutí analýzy současného stavu řešeného problému 

Mezi pozitiva zejména patří:  

 Vedení společnosti mají velké profesní znalosti a dlouholetou praxi v oboru. 

 Odborná a oborová znalost zaměstnanců. 

 Široké spektrum již realizovaných zakázek. 

 Vlastní materiálové zázemí, skladovací prostory, výrobní hala apod. 

 Flexibilita, schopnost pružně řešit situace. 

 Dobré vztahy se spolupracovníky. 

 Možnost kariérního růstu na určitých pracovních pozicích při dlouhodobě 

odvádění výjimečně nadstandardní práce. 

 Společnost nabízí vyšší měsíční průměrné mzdy v rámci Olomouckého kraje. 

 Společnost nabízí řadu benefitů. 

 Zajištěné zakázky na období 1 – 2 let dopředu. 

Negativa společnosti mohou představovat: 

 Zaměstnanci jsou málo nebo nevhodně odměňováni – klesá efektivita a kvalita 

odvedené práce. 

 Chybí formální systém hodnocení pracovníků – ovlivněna jejich výkonnost. 

 Nedostatečná vnitřní komunikace mezi jednotlivými pracovišti a pracovníky. 

 Vedení společnosti (manažerské pozice) si nezvyšují svoji kvalifikaci – žádné 

kurzy, školení, semináře z ekonomiky a managementu. 

 Stárnutí (již důchodový věk) klíčových zaměstnanců. 

 Organizace z daného oboru s kvalitnějším managementem se mohou stát velkou 

konkurencí pro společnost AQUA-STYL spol. s r.o. na trhu. 

 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků a specialistů na trhu práce pro daný 

obor. 

 Lepší nabídka zaměstnaneckých výhod u konkurence. 

 Odchod zaměstnanců ke konkurenci, kde je jim nabídnuto lepší mzdové 

ohodnocení. 



 75 

 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Následující kapitola bakalářské práce je věnována návrhům změn v systému hodnocení 

a odměňování zaměstnanců společnosti AQUA-STYL spol. s r.o. K vypracování bylo 

využito zjištěných informací z analýzy interních a externích faktorů na systém 

hodnocení a odměňování zaměstnanců, dotazníkového šetření a polostrukturovaného 

rozhovoru.  

Tab. 15: Zjištěné nedostatky a návrhy na jejich zlepšení (vlastní zpracování) 

Zjištěné nedostatky Návrhy 

Chybí formální systém hodnocení 

pracovníků 

Zavedení formálního systému hodnocení 

pracovníků 

Chybí podklad spravedlivého odměňování 
Zavést odměňování na základě pracovního 

výkonu (hodnotící formuláře) 

Nedostatečné motivující zaměstnanecké 

benefity 

Rozšířit nabídku zaměstnaneckých 

benefitů 

Nedostatečná zpětná vazba od 

nadřízených 

Zavést hodnotící pohovory se zpětnou 

vazbou 

 

3.1 Návrh změn sytému hodnocení pracovníků 

Zapotřebí je zavést takový systém hodnocení pracovníků pro danou společnost, aby 

spravedlivě odměňoval zaměstnance a motivoval je k lepším pracovním výkonům. 

Vhodnou metodou pro společnost byla zvolena metoda hodnocení pomocí slovní 

hodnotící stupnice, a k ní vytvořen formulář, který lze použít na celopodnikové úrovni, 

tedy u dělníků i THP. Tato metoda je vhodná zkombinovat se závěrečným hodnotícím 

pohovorem, díky kterému pracovník získá zpětnou vazbu na svůj pracovní výkon. 

Hodnotiteli jsou ředitelové divizí a manažeři oddělení. 

Pro hodnotící formulář je standardizovaný okruh otázek, proto je menší 

pravděpodobnost jejich zkreslení.  Metoda je poměrně jednoduchá pro instruktáž 

hodnotitelů. Lze snadno vyhodnocovat výsledky a porovnávat s jinými pracovišti. 
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Hodnotí se kvalita odvedené práce, pracovní chování, mezilidské chování, popřípadě 

může nadřízený uvést specifické otázky. Navíc se u manažerů hodnotí jejich 

manažerské dovednosti.  

Klíčovým cílem hodnocení je spravedlivé zhodnocení výkonu a chování zaměstnance, 

což vytváří předpoklady pro využití jeho kvalifikace v zájmu organizace i pro jeho 

pracovní perspektivu (motivaci, pracovní výkon a stabilizaci). Mezi cíle hodnocení 

pracovníků patří:  

 jednotný přístup k hodnocení pracovníků, 

 přehled o výkonu a kvalitě práce zaměstnanců, 

 rozpoznat stávající úroveň pracovního výkonu zaměstnance, 

 rozpoznat silné a slabé stránky zaměstnance, 

 umožnit zlepšit stávající pracovní výkon,  

 získat podklady pro rozmisťování zaměstnanců, 

 rozpoznat vzdělávací potřeby, 

 zlepšování vztahu mezi vedením a zaměstnanci, 

 zjistit pracovní a sociální potřeby zaměstnanců, 

 zvýšení motivace zaměstnanců, 

 efektivnější komunikace a poskytování zpětné vazby, 

 získat informace o názorech zaměstnance, jeho hodnotách a postojích,  

 navázání výsledků hodnocení na systém odměňování podle jeho přispění 

k dosahováním cílům organizace, 

 vytvořit podklady pro stanovování budoucích cílů a úkolů organizace. 
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3.1.1 Návrh podoby systému hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců 

Následně je uveden návrh hodnotícího formuláře hodnocení pomocí slovní hodnotící 

stupnice. Hodnocení je doporučeno opakovat každé tři měsíce. Před zavedením 

hodnotícího formuláře budou hodnotitelé proškoleni o způsobu jeho vyplňování. 

Tab. 16: Hodnotící stupnice, na základě které se provádí hodnocení pracovníků (vlastní zpracování) 

Body Hodnotící stupnice Popis stupně hodnocení  

4 
Výborný  

výkon 

Vynikající úroveň dosahovaných výsledků s minimálním 

vedením často i za obtížných podmínek nebo podmínek, 

které nebylo možno předvídat. Plné zvládnutí všech 

schopností a znalostí pro danou pracovní funkci. Silné 

stránky ve všech předpokladech pro výkon. 

 

3 
Nadprůměrný 

výkon 

Nadstandardní úroveň výsledků s minimálním úsilím, 

často za obtížných podmínek nebo podmínek, které 

nebylo možno předvídat. Silné stránky ve většině 

předpokladů pro výkon. 

 

2 
Průměrný  

výkon 

Odpovídající výkon předpokládá úroveň dosahovaných 

výsledků někdy za obtížných podmínek jenom s 

příležitostným vedením. Celkový výkon splňuje a někdy 

přesahuje požadavky na pracovní činnost. 

 

1 
Výkon vyžadující  

zlepšení 

Úroveň výsledků je nižší, než bylo možné očekávat, 

neschopnost poradit si s neobvyklými podmínkami. Je 

třeba častých pokynů a vedení. Celkový výkon nesplňuje 

zcela požadavky pracovní činnosti v jedné nebo dvou 

hlavních oblastech. Opětné hodnocení za tři měsíce v 

zájmu zajištění pokroku směrem k odpovídajícímu 

výkonu. 

 

0 
Nepřijatelný  

výkon 

Úroveň výsledků značí potíže při zvládnutí základních 

odpovědností pracovní činnosti, neefektivnost při 

neobvyklých podmínkách, je zapotřebí podrobných 

pokynů a oprav. Celkový výkon neodpovídá 

požadavkům na pracovní činnost ve více hlavních 

oblastech. Je třeba zvážit okamžitou nápravu a 

ponechání v současné funkci. 
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Tab. 17: Formulář pro písemný výstup z hodnocení pracovníků (vlastní zpracování) 

Hodnotící formulář 

Jméno a příjmení zaměstnance:  

 

 

Titul: 

 

  

Oddělení:  

 

 

Pracovní pozice:  

 

  

Hodnotící období: 

 

 

 

 

Část 1.: Pracovní výkon, výsledky práce 

Oblast hodnocení Hodnocení Poznámky 

Znalost práce  

- dokonale rozumí a osvojuje si 

veškeré aspekty, které jsou na 

danou pozici kladeny     

Dodržování časových termínů  

- dokáže si naplánovat úkoly s 

efektivním využíváním času     

Kvalita odvedené práce  

- vykonává práci přesně a správně 
    

Množství odvedené práce  

- za normálních podmínek podávat 

vysoké pracovní nasazení     

Hospodárnost  

- snaží se splnit požadovanou práci 

s co nejmenšími náklady     

Poznámky a doporučení hodnotitele: 
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Část 2.: Pracovní chování 

Oblast hodnocení Hodnocení Poznámky 

Aktivita a pracovní nasazení   

- projevuje zájem o práci, 

vyhledává nové příležitosti a 

odpovědnost     

Dodržování postupu a pravidel  

- dodržuje pracovních postupů  
    

Pracovní kázeň  

- plně dodržuje své povinnosti 
    

Spolehlivost  

- zájmy organizace staví před 

vlastní výhody a prospěch     

Odolnost vůči zátěži a stresu  

- zvládá nepříznivé situace a 

překonává krize     

Samostatnost  

- schopnost dokázat si sám poradit, 

zjistit potřebné informace     

Poznámky a doporučení hodnotitele: 

 

 

 

 

 

Část 3.: Mezilidské chování 

Oblast hodnocení Hodnocení Poznámky 

Týmová práce  

- se zájmem se podílí na týmové 

práci     

Sebeprosazení  

- plně uplatňuje svoje vědomosti a 

povahové vlastnosti     

Komunikace  

- jasně s efektivně předává 

informace jak ústně, tak písemně     

Poznámky a doporučení hodnotitele: 
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Část 5.: Manažerské dovednosti  

(Platí pro vedoucí pozice, jímž jsou podřízeni další zaměstnanci.)  

Oblast hodnocení Hodnocení Poznámky 

Stanovení cílů  

- dokáže podřízeným jasně 

definovat kam oddělení či tým 

směřuje     

Vedení lidí  

- dokáže přizpůsobit styl vedení 

lidí situaci a má respekt a autoritu     

Komunikace  

- jasně a včas předává informace a 

postupy práce     

Delegování cílů  

- efektivně deleguje pravomoci a 

kompetence na své podřízené     

Potřeby školení  

- sleduje potřeby školení ve svém 

oddělení a pečuje o neustálý 

rozvoj svých podřízených      

Poznámky a doporučení hodnotitele: 

 

 

 

 

Celkové hodnocení pracovníka hodnotitelem  

Konkretizace silných stránek a schopností: 

 

 

 

 

Konkrétní návrhy a termíny plnění pro rozvoj a zlepšení:  

 

 

 

 

Výsledné hodnocení pracovníka vychází z nejvíce vyskytujícího stupně hodnocení:  

Výborný 

výkon 

Nadprůměrný 

výkon 

Průměrný 

výkon 

Výkon 

vyžadující 

zlepšení 

Nepřijatelný 

výkon 

Jméno a příjmení hodnotitele: 

 

 

 

Datum: 

 

Podpis hodnotitele: 
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Komentář zaměstnance  

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen/a s tímto Hodnotícím 

formulářem a jeho obsah jsem prokonzultoval/a s nadřízeným. 

 

Datum: Podpis zaměstnance: 
 

 

 

Tab. 18: Formulář pro rozvojové cíle zaměstnance (vlastní zpracování) 

Rozvojové cíle zaměstnance 

(Nastavení cílů rozvoje na následující hodnotící období určí zaměstnanec 

s nadřízeným.) 

Oblast rozvoje/cíl Způsob dosažení cíle Splněno/Nesplněno 
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3.1.2 Návrh pohyblivé složky mzdy vázané na hodnocení pracovního 

výkonu 

Výsledné hodnocení pracovníka z hodnotícího formuláře v návaznosti na odměňování 

vychází z dosaženého bodového ohodnocení. Prémie jsou vypláceny za dané čtvrtletí, 

kdy hodnocení probíhalo, pokud zaměstnanci vznikl nárok. Prémiový systém musí být 

zakotven v kolektivní smlouvě nebo v jiném vnitřním předpisu společnosti. Výše 

dosažené prémie je dle bodového hodnocení rozdělena v následující tabulce na 

zaměstnance manažerských pozicích a ostatní zaměstnance. 

Tab. 19: Dosažený počet bodů a výše prémie (vlastní zpracování) 

Zaměstnanci na manažerských pozicích 

Dosažený počet bodů Výše dosažené prémie 

69 – 76 20 % základní mzdy  

59 – 68 16 % základní mzdy  

49 – 58 12 % základní mzdy 

39 - 48 10 % základní mzdy 

0 - 38 Není nárok na prémii 

Ostatní zaměstnanci 

Dosažený počet bodů Výše dosažené prémie 

51 - 56 20 % základní mzdy 

44 - 50 16 % základní mzdy 

37 - 43 12 % základní mzdy 

29 - 36 10 % základní mzdy 

0 - 28 Není nárok na prémii 

.  
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3.1.3 Návrh školení zaměstnanců 

Před zavedením formálního hodnotícího systému je vhodné provést školení 

zaměstnanců ohledně nového systému hodnocení. Školení by provedli vyškolení 

hodnotitelé. Jednalo by se o rozebrání celého procesu hodnocení, od seznámení s 

metodou hodnocení po samotné vyhodnocení a hodnotící pohovor. Hodnotitelé by 

vysvětlili vymezení jednotlivých hodnotících oblastí a kritérií, včetně toho jak se 

výsledky hodnocení promítnou v systému odměňování.  

3.1.4 Návrh školení hodnotitelů 

Aby hodnotitelé správně zvládli celý proces hodnocení pracovníků, účastnili by se 

školení, které by je připravilo na navrhovanou změnu. Školení hodnotitelů lze zvolit dle 

vlastních preferencí a pohybuje se cenově kolem 5 000 Kč na osobu. Takové školení   

na míru nabízejí například společnosti  POSITIVE s.r.o., Systémy jakosti s.r.o. a 

PROFI-MEN s.r.o. Kurzy na míru určené pro vedoucí pracovníky zajistí proškolení 

periodického hodnocení pracovníků a připraví je jak vést hodnotící pohovory. Kurzy 

jsou organizovány jako tréninkové s aktivním nácvikem technik a dovedností a s 

využitím videozáznamů a zpětné vazby. Délka kurzu je 1 – 2 dny. 

3.1.5 Příprava na hodnocení pracovníků 

Během hodnoceného období se nadřízení (hodnotitelé) připravují průběžným 

sledováním práce zaměstnanců, které musí být co nejobjektivnější. Vedou si záznamy   

o pracovních výkonech, jejich absenci, absolvování školení a kurzech, výsledcích auditů 

systému řízení jakosti, případně dalších záznamech dle vlastního uvážení. Sběrem 

informací se může realizovat hodnocení pracovníků pomocí hodnotícího formuláře.  

Součástí přípravy musí být i realizace instruktáže hodnotitelů. Hodnotitelé musejí být 

proškoleni v tom, jak hodnotit a provádět pracovní hodnocení a důraz by měl být kladen 

na dobré zvládnutí hodnotícího pohovoru. Dále následuje interpretace výsledků a jejich 

posouzení pomocí hodnotícího pohovoru. 
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3.1.6 Hodnotící pohovor 

Hodnotící pohovor je prováděn čtvrtletně na konci hodnotícího období. Nejdříve je 

třeba stanovit termín hodnocení pracovníků. Proces hodnocení by měl proběhnout 

maximálně během dvou týdnů. Pohovor lze rozdělit na čtyři fáze:  

 zahájení, 

 hodnocení cílů, 

 hodnocení kompetencí, 

 shrnutí. 

Hodnocení pracovníka (hodnoceného) provádí nadřízený (hodnotitel) popřípadě jím 

pověřena kompetentní osoba, která plnila v hodnotícím období roli vedoucího 

hodnoceného. Hodnocení je plánované a připravují se na něj obě strany. Je dobré 

informovat hodnoceného zaměstnance o plánovaném hodnoticím pohovoru nejméně 

jeden týden dopředu. Jelikož je důležitá dobrá atmosféra pro pozitivní vliv obou stran, 

tak na hodnocení by měla být vymezena klidná místnost v předem určený čas s 

písemnou přípravou včetně vyplněných formulářů z hodnocení. V neposlední řadě je při 

hodnotícím pohovoru důležité si vymezit dostatek času (zhruba jednu hodinu) a 

nenechat se ničím rušit.   

Vhodné je pozitivní přivítání hodnoceného k odbourání nervozity. Potom hodnotitel 

vysvětlí strukturu pohovoru, cíl a postup, jak bude setkání probíhat. Díky tomu bude 

hodnocený znát jasný průběh pohovoru a bez zbytečné nervozity se může soustředit    

na podstatné momenty rozhovoru. Hodnocený začíná rozhovorem, kdy zhodnotí vlastní 

výkon z hlediska naplnění požadovaných kritérií. Uvede dosažení konkrétních cílů, 

kvantifikaci na škále a slovní komentář. Hodnotitel navazuje na úvodní sebehodnocení 

hodnoceného a měl by vytvořit pocit důvěry, kterému může pomoci pozitivním 

zjištěním a pochvalou za konkrétní větší úspěchy. Hodnotitel klade zejména otevřené 

otázky doplňující sebehodnocení hodnoceného a dělá si průběžné poznámky.  

Na závěr hodnotitel shrne průběh celého hodnocení a ujistí se, že všechna témata byla 

prodiskutována a zaměstnanec ví, jakých cílů a úkolů má být v budoucnu dosaženo. 

Výstupem hodnocení je zápis z hodnotícího pohovoru, který je schválen jak 



 85 

 

hodnotitelem, tak hodnoceným. Formuláře z provedeného hodnocení se archivují. Dále 

je nutné zaměstnance sledovat, jak si vede při plnění cílů. 

3.2 Návrh další změny systému odměňování  

Více jak polovina zaměstnanců je spokojena se systémem odměňování, ale uvítali by 

navýšení mezd a třetina i rozšíření nabídky benefitů. Návrhem je, kromě zavedení 

prémiového systému na základě formálního hodnocení pracovníků i rozšíření nabídky 

zaměstnaneckých benefitů. Z nejvíce preferovaných podle dotazníkového šetření a ještě 

nezavedených benefitů je příspěvek na penzijní pojištění a příspěvek na vzdělání.  

3.2.1 Prémiový systém  

Jedná se o variabilní složku mzdy, která se poskytuje za každé čtvrtletí, pokud na ni 

zaměstnanec získal nárok. To je v případě, kdy odvádí výborný pracovní výkon, který 

se hodnotí každé čtvrtletí na základě bodového hodnocení. Za následujícího čtvrtletí je 

zaměstnanci poskytnuta tato prémie. Prémiový systém musí být zakotven v kolektivní 

smlouvě nebo v jiném vnitřním předpisu společnosti. 

3.2.2 Příspěvek na penzijní pojištění  

Do stanoveného limitu jsou příspěvky osvobozené od daně a pro zaměstnavatele 

i pro zaměstnance a jsou levnější než zvyšování mzdy. Příspěvky na penzijní spoření 

zaměstnanců je daňově uznatelný výdaj. Neodvádí se z něj zdravotní a sociální 

pojištění. Zaměstnanec je od daně osvobozen.  Příspěvek na penzijní pojištění musí být 

zakotven v kolektivní smlouvě nebo v jiném vnitřním předpisu společnosti. 

3.2.3 Jazykové vzdělávání ve společnosti 

Dalším návrhem je jazykové vzdělávání ve společnosti, které by bylo poskytováno 

kategorii THP. Je možné zvolit si jazykové vzdělávání na míru a zaměstnanci by měli 

možnost volby mezi anglickým nebo německým jazykem. Výuka by probíhala jednu 

hodinu týdně mimo pracovní dobu v areálu společnosti, kam by docházel lektor. Ceny 

jsou individuální podle domluvy a velikosti skupiny. Běžně hodina lekce stojí 200 

Kč/osobu. Náklady jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelné. 
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3.2.4 Časový harmonogram zavedení změn 

K lepšímu pochopení a fungování navržených změn je časový harmonogram změn. 

Harmonogram je v následující tabulce 20, kde je uveden měsíc zavedení změny a 

doplňující činnosti. 

Tab. 20: Harmonogram zavedení změn (vlastní zpracování) 

Měsíc Činnost 

ČERVEN 

Seznámení vedoucích zaměstnanců se změnami.  

Schválení navrhovaných změn. 

Zavedení změn vnitřních předpisů společnosti. 

ČERVENEC 

Účast vedoucích zaměstnanců na školení hodnotitelů. 

Seznámení zaměstnanců se změnami.  

SRPEN Přípravná fáze na hodnocení pracovníků. 

ZÁŘÍ 

Vyplňování hodnotících formulářů. 

Hodnotící pohovory. 
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3.3 Ekonomické zhodnocení navržených změn 

K navrženým změnám je nutné přiblížit přehled o nákladech a přínosech, a provést 

jejich ekonomické zhodnocení. 

3.3.1 Náklady 

V následující tabulce 21 bude uvedeno předpokládané vyčíslení nákladů,  které bude 

pouze orientační. Celkové náklady v pesimistické verzi jsou přibližně 2 529 tis. Kč. V 

realistické verzi celkové náklady činili zhruba 1 632 tis. Kč a v optimistické variantě 

1 087 tis. Kč 

Tab. 21: Shrnutí ročních nákladů navrhovaných změn (vlastní zpracování) 

Roční náklady 

Školení hodnotitelů, 6 hodnotitelů (Kč) 30 000 

Náklady na tisk hodnotících formulářů (Kč) 1 650 

 Pesimistická verze  Realistická verze  Optimistická verze 

Prémie (Kč) 688 600 516 450 344 388 

Příspěvek na 

penzijní pojištění 

(Kč) 

396 000 297 000 198 000 

Jazykové 

vzdělávání ve 

společnosti pro 

kategorii THP, 28 

zaměstnanců (Kč) 

268 800 201 600 134 400 

Odvod soc. a zdrav. 

pojištění 34% 
1 175 992 616 686 411 154 

Náklady celkem za 

rok (Kč) 
2 528 592 1 631 736 1 087 942 

Mzdové náklady 

za rok 2017 (Kč) 
20 658 000 

Celkové náklady 

za rok 2017 (Kč) 
151 329 000 
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Závěrem lze v tabulce 22 shrnout, že při zvýšení celkových nákladů o pesimistickou 

verzi dojde ke zvýšení celkových nákladů o 1,6 % a mzdových nákladů o 12,2 %. Při 

zvýšení celkových nákladů o realistickou verzi dojde ke zvýšení celkových nákladů o 1 

% a mzdových nákladů o 7,9 %. Zvýšením o optimistickou verzi se celkové náklady 

zvýší o 0,7 % a mzdové náklady o 5,3 %. Dá se říci, že zvýšení celkových nákladu je 

minimální a zvýšení mzdových nákladů je ještě společností AQUA-STYL spol. s r.o. 

akceptovatelné. 

Tab. 22: Zvýšení mzdových a celkových nákladů o pesimistickou, realistickou a optimistickou verzi 

(vlastní zpracování) 

 Pesimistická 

verze 

Realistická 

verze 

Optimistická 

verze 

% změna mzdových 

nákladů 
12,2  7,9  5,3  

% změna celkových 

nákladů 
1,6  1  0,7  

 

3.3.2 Přínosy 

Mezi hlavními přínosy navrhovaného systému hodnocení a odměňování patří: 

 vnesení řádu zavedením formálního systému hodnocení pracovníků, 

 vyšší srozumitelnost a spravedlivost, 

 zvýšení motivace zaměstnanců, 

 efektivnější pracovní výkon, 

 zlepšení komunikace mezi nadřízenými a podřízenými, 

 zvýšení spokojenosti zaměstnanců. 

 



 89 

 

ZÁVĚR 

Cílem práce byl návrh změn stávajícího systému hodnocení a odměňování zaměstnanců 

tak, aby pokryl dosavadní nedostatky a vedl tím k celkové spokojenosti a k vyšší 

produktivitě práce ve společnosti AQUA-STYL spol. s r.o. Pomocí 

polostrukturovaného rozhovoru s generálním ředitelem společnosti a dotazníkové 

šetření spokojenosti zaměstnanců byly nalezeny určité slabé stránky společnosti, jednou 

z nich je neexistence formálního hodnocení a demotivace v odměňování.  

Celá práce byla rozdělená na tři hlavní části. V první části se řešila teorie, která 

definovala důležité pojmy v oblasti hodnocení a odměňování zaměstnanců                  

pro pochopení celé bakalářské práce.  

Ve druhé části analytická část představovala hlavní část pro sestavení návrhů změn. 

Byla zde představena vybraná společnost. Představení společnosti se skládalo ze 

základních údajů, popisu činnosti, výrobního programu a portfolia služeb. Dále bylo 

využito analýzy hospodářské situace, McKinsey modelu 7S, analýzy interního a 

externího prostředí, analýzy dotazníkového šetření. Celkové zhodnocení analýzy 

současného stavu řešeného problému shrnují porovnané výsledky interních a externích 

faktorů.  

Na základě provedených analýz bylo možné navrhnout změny v systému hodnocení a 

odměňování zaměstnanců.  V návrhové části práce je uvedeno řešení slabých stránek 

společnosti. Společnost by měla především zavést formální hodnocení pracovního 

výkonu zaměstnanců a hodnotící pohovory. Dalším navrhovaným krokem navázání na 

systém odměňování je také rozšířit benefity pro zaměstnance. V poslední části jsou 

uvedeny dopady, které budou mít navrhované změny pro společnost v případě 

provedení. 
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III 

 

 Otázka č. 3: Jste spokojen/a s komunikací na pracovišti  

 

 Otázka č. 4: Jste spokojen/a s prostředím, ve kterém pracujete  

 



IV 

 

 Otázka č. 5: Dostávají se k Vám informace potřebné k výkonu práce 

 

Otázka č. 6: Vyhovují Vám přestávky během pracovní doby  

 



V 

 

Otázka č. 7: Jste spokojen/a s pracovní dobou  

 

Otázka č. 8: Jak hodnotíte celkové pracovní podmínky ve společnosti  

 



VI 

 

Otázka č. 9: Doporučil/a byste společnost AQUA-STYL spol. s r.o. jako dobrého 

zaměstnavatele  

  

Část druhá: Hodnocení pracovníků 

Otázka č. 10: Je pro Vás systém hodnocení ve společnosti jasný a srozumitelný  

 



VII 

 

Otázka č. 11: Jste spokojen/a se současným systémem hodnocení  

 

Otázka č. 12: Jak často jste hodnocen/a svým nadřízeným  

 



VIII 

 

Otázka č. 13: Dostává se Vám dostatečné zpětné vazby od nadřízeného  

 

Otázka č. 14: Motivuje Vás kladné hodnocení k lepším výkonům  

 



IX 

 

Otázka č. 15: Máte možnost se vyjádřit k systému hodnocení  

 

Otázka č. 16: Odráží se hodnocení ve výši Vaší mzdy  

  



X 

 

Část třetí: Odměňování zaměstnanců za odvedenou práci  

Otázka č. 17: Je pro Vás systém odměňování ve společnosti jasný a srozumitelný  

  

Otázka č. 18: Jste spokojen/a se současným systémem odměňování  

 



XI 

 

Otázka č. 19: Rozumíte tomu, jak je mzda konstruována (základ, odměny, prémie) 

 

Otázka č. 20: Jste spokojen/a s výší Vaší mzdy  

 



XII 

 

Otázka č. 21: Jste spokojen/a s poměrem pevné a pohyblivé složky mzdy (prémie, 

odměny)  

 

Otázka č. 22: Které nepeněžní ohodnocení Vás nejvíce motivuje k lepším výkonům  

 



XIII 

 

Část čtvrtá: Výhody poskytované zaměstnancům  

Otázka č. 23: Preferoval/a byste raději zvýšení mzdy nebo byste zavedl/a nějaké 

benefity  

 

Otázka č.24: Které zaměstnanecké výhody poskytované společností jsou pro Vás 

nejvýznamnější?  

 



XIV 

 

Otázka č. 25: Které z dalších zaměstnaneckých výhod byste uvítal/a?  

 

Část pátá: Základní údaje o respondentovi  

Otázka č. 26: Pohlaví  

 



XV 

 

 Otázka č. 27: Věk  

 

Otázka č. 29: Počet odpracovaných let ve společnosti  

 



XVI 

 

Otázka č. 30: Kolik kilometrů denně dojíždíte do zaměstnání  

 

Otázka č. 31: Na jakém oddělení je vaše pracovní pozice  

 


