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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá motivačním systémem ve výrobním podniku. Zaměřuje se 

především na zlepšení současného stavu, který je analyzován prostřednictvím 

dotazníkového šetření. Výstupem jsou doporučení k zefektivnění stávajícího systému 

odměňování a tím i zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Návrhy jsou zaměřeny především 

na redukci problémů společnosti, tedy akvizici kvalitních a spolehlivých pracovníků. 

 

 

Klíčová slova 

motivace, motivační systém, hodnocení zaměstnanců, systém odměňování, 

zaměstnanecké výhody 

 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the motivation system in a manufacturing company. It 

focuses primarily on improving the current situation, where a questionnaire survey is used 

for analysis. The outputs of this thesis represent recommendations for streamlining the 

current remuneration system and thus increasing employee satisfaction. The proposals 

are focused primarily on tackling the company's problems, i.e. the acquisition of high-

quality personnel. 
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ÚVOD 

Lidé v práci stráví přibližně jednu třetinu svého života, proto by se organizace měla 

postarat o to, aby v ní byli spokojeni. Spokojený zaměstnanec podává kvalitní výkon a je 

vůči firmě loajálnější, což je u klíčových a těžko nahraditelných pracovníků velmi 

důležité. Na prosperitu podniku má vliv hned několik faktorů a lidský kapitál je jedním 

z těch nejdůležitějších. Lidské zdroje jsou pro společnost klíčovým prvkem ovlivňující 

úspěšnost celé organizace. Z tohoto důvodu je kladen důraz na akvizici a retenci 

kvalitních pracovníků, jejich osobní a kariérní rozvoj a motivaci. 

Především motivace hraje důležitou roli v oblasti zvyšování pracovní výkonnosti 

zaměstnanců. Správný manažer by měl umět motivovat své podřízené prostřednictvím 

vhodných motivačních nástrojů, které mohou dopomoci ke zvyšování pracovního 

nasazení jednotlivců. Smyslem je stimulovat pracovníky tak, aby měli pozitivní postoj 

k práci, vykonávali ji s radostí a s cílem uspokojit své zájmy i zájmy organizace.  

S tímto tématem souvisí i vhodně nastavený systém odměňování, který musí být 

spravedlivý pro všechny pracovníky. Zároveň tak by měl být výhodný i pro 

zaměstnavatele. Díky zaměstnaneckým výhodám mohou firmy uspořit nejen na 

odvodech sociálního a zdravotního pojištění, ale i na odvodech daňových. Poskytování 

benefitů je tedy výhodné pro obě zainteresované strany. Nejedná se však o jediný důvod, 

proč firmy poskytují benefity. Zaměstnanecké výhody nejsou poskytovány na základě 

pracovního výkonu, ale odvíjí se od délky pracovního vztahu nebo hierarchického 

postavení. Nejen, že v některých případech umožňují osobní či kariérní rozvoj, který je 

zprostředkován pomocí rozšiřování znalostí a dovedností, ale také motivují pracovníky 

k podání lepšího výkonu. Dalším důvodem jejich poskytování je zvyšující se atraktivnost 

jako zaměstnavatele. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

V současné době se výrobní podnik potýká s problémem náboru kvalitních pracovníků 

do výroby. I přes polevení z nároků je pro společnost stále velmi obtížné nalézt spolehlivé 

zaměstnance. Společnost má dále obavy z odchodu odborných technických pracovníků 

do penze, čímž by mohla přijít o know-how, které je potřebné pro specifickou výrobu 

plastů. Proto bude cílem závěrečné práce navržení opatření k redukci výše zmíněných 

problémů.  

Hlavním cílem diplomové práce je na základě provedení dotazníkového šetření navrhnout 

doporučení k rozšíření současného motivačního systému, která povedou k akvizici 

kvalitních pracovníků do výroby. Nové návrhy mohou zároveň přispět ke zvýšení 

spokojenosti současných zaměstnanců ve společnosti. 

Teoretická část práce vycházející z odborné literatury bude zaměřena na vysvětlení 

základních pojmů týkajících se problematiky motivace, hodnocení a odměňování 

zaměstnanců. Začátek analytické části bude věnován krátkému seznámení s podnikem. 

Poté bude zapotřebí provést analýzu současného stavu prostřednictvím dotazníkového 

šetření. Před provedením samotného šetření budou definovány základní hypotézy. Na 

základě zjištěných výsledků budou stanovené hypotézy potvrzeny či vyvráceny a budou 

navržena doporučení k zefektivnění stávajícího systému odměňování a tím i zvýšení 

spokojenosti zaměstnanců.  

Návrhy budou zaměřeny především na redukci výše zmíněných problémů společnosti, 

tedy akvizici kvalitních a spolehlivých pracovníků. U navržených doporučení bude 

vyčíslena jejich hodnota a přínosy plynoucí pro společnost. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická východiska práce zahrnuta v této kapitole slouží jako podklad pro zpracování 

analytické části. Kapitola zahrnuje vysvětlení základních pojmů jako je motivace, 

hodnocení a odměňování zaměstnanců.  

1.1 Motivace 

Význam slova motivace je odvozen od slova motiv, které pochází z latinského slova 

movere a v překladu znamená pohyb. Tudíž si lze představit nějakou skutečnost, která 

nás popohání kupředu a uvádí do pohybu. Nutnost popohánění je způsobena potřebou, 

touhou, emocí a nutí nás počínat si tak, jak situace vyžaduje. (Adair, 2004) 

S pojmem motivace se setkáváme v životě běžně, ať už po stránce profesní či osobní. 

Člověk potřebuje určitý hnací motor, prostřednictvím kterého by dosáhl svého cíle  

a k tomu je určena právě motivace. Motivace patří mezi jednu z nejdůležitějších činností 

v oblasti vedení lidí, prostřednictvím které manažeři působí na jednotlivé pracovníky 

s cílem dosáhnout maximálních výsledků práce, zvýšení produktivity a efektivity práce. 

(Duchoň, Šafránková, 2008) 

Motivace bývá spojována s chováním člověka usilujícího o dosažení cílů prostřednictvím 

vynakládání určitého úsilí. K vynaložení úsilí je potřebná energie, která se zaměřuje na 

dosažení vytyčených cílů. S pojmem motivace jsou spojeny psychologické důvody 

chování lidí, které pomáhají pochopit proč, a na základě čeho si daní jedinci počínají  

a orientují na různé cíle. Získané zkušenosti ovlivňují chování daného jedince podle 

systému hodnot. V případě, kdy nejsou hodnoty naplněny, dochází k motivačnímu napětí 

označovanému také jako potřeba. (Duchoň, Šafránková, 2008) 

Lidský čin ovlivňuje vnitřní pohnutka, respektive vnější pobídka, která musí být 

dostatečně motivující na to, aby u člověka vyvolala reakci. Jednání má psychologický 

důvod, příčinu či smysl vycházející z reakce na změny působící na lidskou psychiku. 

Důvod, proč se tak člověk zachová tvoří motiv, díky kterému dochází k určitému jednání 

vyvolávající uspokojení. Ten je vyvolán potřebou čili stavem nějakého nedostatku, který 

je nutno odstranit. (Nakonečný, 2014) 
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1.1.1 Proces motivace 

Motivaci je možné charakterizovat jako cílově orientované chování, neboť lidé jsou 

motivování v případě, kdy očekávají, že jejich kroky povedou k dosažení cíle a tím 

povedou k získání možné odměny, která uspokojí jejich potřeby. Aby byli lidé správně  

a dostatečně motivováni, je třeba zajistit jasně definovaný cíl. Lidé mohou být motivováni 

také sami od sebe, což je nejlepší forma motivace. (Armstrong, 2015) 

Ovšem většina z nich potřebuje určitý stimul, který přichází z vnějšího prostředí. Hlavní 

úlohu v tomto procesu hrají manažeři. Aby dokázali efektivně motivovat, musejí pochopit 

tento proces dopodrobna a znát přesně jak funguje. Pokud si proces motivace dostatečně 

osvojí, mohou svými dovednostmi motivovat pracovníky natolik, aby ze sebe vydali to 

nejlepší. To platí ovšem za předpokladu využívání motivujících stimulů nabízené 

organizací. Právě organizace nabízí pracovníkům prostředí, ve kterém lze dosáhnout 

vysoké míry motivace prostřednictvím stimulů a odměn, či příležitostí ke vzdělávání  

a růstu. (Armstrong, 2007) 

Motivace je ovlivňována faktory, které mají podstatný vliv na chování lidí a jejich způsob 

jednání. Rozlišujeme tři základní složky motivace podle Arnolda a kol. (1991): 

• složka směru, 

• složka úsilí, 

• složka vytrvalosti. (Armstrong, 2015) 

Složka směru je zaměřena na to, čeho se člověk snaží dosáhnout, respektive jakým 

směrem se ubírá. Složka úsilí sděluje, s jakou pílí se o to pokouší a vyjadřuje tak v jisté 

míře závislost na intenzitě jeho motivace. V poslední řadě je složka vytrvalosti, která říká, 

jak dlouho se o to pokouší a souvisí s překonáváním překážek, které se mohou vyskytnout 

při uskutečňování činnosti. (Bedrnová a kol., 2012) 

Jak již bylo výše zmíněno, motivace je proces, který vychází z jisté potřeby. Tyto potřeby 

utváří přání něco získat či něčeho dosáhnout. V momentě, kdy nedochází k uspokojení 

potřeb, je nutné podniknout určitá opatření, aby byly opět uspokojeny. K tomu je 

zapotřebí stanovit si cíle, které mají dopomoci k uspokojení potřeb a také postup, jak cílů 

dosáhnout. Postupem se myslí jednotlivé kroky, které se musí provést, aby byl splněn 

požadovaný cíl. Jakmile dojde k naplnění cíle, respektive uspokojení potřeby, existuje 
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vysoká pravděpodobnost, že v dalším případě uspokojení jiné potřeby bude člověk jednat 

obdobným způsobem a provede tytéž kroky. Naopak v případě neuspokojení potřeb, 

existuje velmi malá pravděpodobnost opakování stejných kroků.  (Armstrong, 2007) 

 

 

Obrázek č. 1: Proces motivace 
 (Zdroj: Vlastní zpracování dle Armstrong, 2007, s. 220) 

1.1.2 Typy motivace 

Existují dva způsoby, jak docílit uspokojení potřeb. Prvním možným způsobem je 

motivace sebe samého, kdy jedinec uspokojuje své potřeby na základě svých vlastních 

očekávání a předpokladů. Druhým využívaným způsobem je motivace skrze management 

firmy, který využívá různých podnětů v podobě odměňování zaměstnanců, povýšení  

a pochval. (Armstrong, 2007)  

Vnitřní motivace 

Tento typ vychází ze samotného nitra člověka, jedná se o umění vytvořit takové faktory, 

prostřednictvím kterých dochází k ovlivnění vlastního chování. Člověk dokáže sám sebe 

dostatečně motivovat natolik, aby práce, kterou vykonává, jej bavila a uspokojovala jeho 

potřeby. Mezi faktory ovlivňující chování patří odpovědnost, autonomie, příležitost 

využívat a rozvíjet dovednosti, schopnosti atd. (Armstrong, 2007) 

Stanovení 
cíle

Podniknutí 
kroků

Dosažení 
cíle

Potřeba
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Vnější motivace 

V případě vnější motivace dochází k ovlivňování chování na základě stimulu z okolí, 

nikoliv na základě vlastní motivace. Nejčastějším způsobem je motivace skrze 

management firmy, motivující pracovníky na základě vnějších faktorů, kterými jsou 

pochvala, prémie, povýšení atd. Mohou sem však patřit i tresty ve formě kritiky, odepření 

platu nebo odvolání z funkce. Vnější motivátory mají zpravidla silný účinek, ale ne 

dlouhodobý. (Armstrong, 2007) 

Vnitřní forma motivace je samozřejmě lepší varianta, neboť člověk je motivován 

mnohem efektivněji. Tato forma má zpravidla hlubší a dlouhodobější účinek, protože je 

součástí jedince, nikoliv organizace. Většina lidí však potřebuje být motivována 

z vnějšku, aby dosahovala požadovaných výsledků. (Armstrong, 2007) 

1.1.3 Zdroje motivace 

K porozumění oblasti problematiky lidského chování je zapotřebí pochopit, jak motivace 

vzniká a z čeho pramení. Mezi základní zdroje motivace dle Bedrnové a kol., (2012) patří: 

• potřeby, 

• návyky, 

• zájmy, 

• hodnoty a hodnotové orientace, 

• ideály. 

Nejdůležitějším zdrojem motivace jsou potřeby. Potřeba vyjadřuje subjektivní pocit 

nedostatku, který se může projevovat jako stav napětí či nelibosti. Tento stav vzbuzuje 

tendenci odstranit toto napětí a zbavit se tak pociťovaného nedostatku.  

Zpravidla se potřeby dělí na: 

• primární – biologické, fyziologické, viscerogenní – tyto potřeby vycházejí 

z potřeb lidského těla a jedná se například o potřebu dýchání, jídla, tekutin apod. 

• sekundární – sociální a psychogenní – tyto potřeby jsou spjaty se 

společenskými potřebami, jako jsou potřeba lásky, seberealizace a kulturního 

začlenění. (Bedrnová a kol., 2012) 
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Návyky patří mezi činnosti, které má člověk zaužívané a neustále je opakuje. Jedná se  

o naučené vzorce chování, které se stávají tzv. zautomatizovanými stereotypy. Zpravidla 

pokud se člověk vyskytne ve stejné situaci jako již dříve, má tendenci automaticky 

realizovat zafixované postupy. (Bedronová a kol., 2012) 

Významně přispívají hlavně tím, že nezatěžují člověka při rutinních situacích a ulehčují 

mu každodenní starosti při rozhodování. Návyky tvoří součást osobnosti, proto v případě 

výskytu nežádoucích návyků může dojít k problémům s jejich odstraněním. Mezi tyto 

škodlivé a společensky nežádoucí návyky lze zařadit užívání alkoholu, drog nebo také 

lhaní. (Nakonečný, 2014) 

Zájmy představují zaměření člověka na konkrétní oblast, která má zpravidla 

dlouhodobější charakter. Lidé soustřeďují svoji pozornost na jevy, věci nebo činnosti, 

které pro ně mají určitý význam, co se potřeb týče. Zájmy patří mezi nedílnou součást 

osobnosti a vznikají právě na základě potřeb, schopností, citových vztahů či vhodných 

podmínek prostředí. Zájem o určitou oblast je snadno ovlivnitelný a může jej ovlivnit 

například sociální prostředí nebo společnost, ve které se daný jedinec nachází. Typologie 

zájmů může být různá a liší se od šíře provozovaných činností, může se jednat například 

o zájmy jazykové, sportovní, lingvistické, vědecké, hudební, sběratelské atd. (Bedrnová 

a kol., 2012) 

Hodnoty jsou založeny na subjektivním vnímání jedince a lze je vymezit jako žádoucí 

jev, kterého si člověk váží a který ovlivňuje jeho chování. Člověk si vytváří určitý 

hodnotový systém, něco jako „žebříček“ činností, které jsou pro něj důležité a které 

naopak nejsou. Poté se snaží vyvarovat těm, které pro něj mají malou váhu a jsou 

nepodstatné. Hodnotu pro člověka může tvořit téměř cokoliv, existují však všeobecně 

platné hodnoty jako rodina, zdraví, děti, práce, vzdělání, společenské postavení, peníze, 

láska, pravda, svoboda, upřímnost atd. (Bedrnová a kol., 2012)  

Podle Nakonečného (2014) jsou s prací spojeny tři kategorie hodnot a to ekonomické 

(materiální hodnoty – peníze, bydlení), afiliativní (sociální hodnoty – pocit přijetí člověka 

skupinou, mezilidské vztahy) a seberealizace (duchovní hodnoty – pravda, morální 

hodnoty) 

Ideály utváří představy o něčem, čeho se jedinec snaží dosáhnout a po čem touží. Lze je 

označit za subjektivní myšlenku, která je vnímána jedincem velmi pozitivně a motivuje 
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jej k činnostem, které slouží právě k naplnění jeho ideálu. Ideály vznikají na základě 

působení sociálních faktorů a mohou se týkat nejrůznějších oblastí našeho života. 

Zároveň také souvisí s vývojem osobnosti člověka. (Bedrnová a kol., 2012) 

1.1.4 Motivační teorie 

Teorie motivace slouží k pochopení chování lidí a pomáhají porozumět, proč a na základě 

čeho si daní jedinci počínají v určitých situacích. Na světě se nachází spousta motivačních 

teorií, jejichž důvodem vzniku byla rozdílnost lidí. Neexistovala totiž žádná teorie, která 

by poskytovala univerzální akceptovatelné řešení.  

Mezi nejznámější teorie patří: 

• teorie zaměřené na obsah, 

• teorie zaměřené na proces, 

• teorie instrumentality. (Armstrong, 2007) 

1. Teorie zaměřené na obsah 

Chování lidí je částečně ovlivněno tím, do jaké míry jsou uspokojovány jejich potřeby,  

a právě z toho vychází tyto teorie. V případě, kdy nedochází k dostatečnému uspokojení 

potřeb, může dojít k nerovnováze a vyvolání napětí u člověka. Tomu se snažíme 

vyvarovat tím, že si stanovíme cíl, kterého chceme dosáhnout a kroky, které povedou 

k naplnění tohoto cíle, respektive uspokojení potřeby. Intenzita naplnění cíle se u každého 

člověka liší a je ovlivněna například prostředím, ve kterém člověk vyrůstal, výchovou či 

v jaké se nachází momentálně situaci. Mezi nejzákladnější teorie motivace zaměřené na 

obsah patří Maslowova hierarchie potřeb, Alderferova teorie a Hezrbergova teorie dvou 

faktorů, které budou v další kapitole blíže popsány. (Armstrong, 2007) 

Teorie hierarchie potřeb 

Rozdělením potřeb se zabýval americký psycholog Abraham Harold Maslow, který 

sestavil pyramidu základních pěti potřeb. Maslowovu hierarchii potřeb lze označit nejen 

za nejpopulárnější teorii lidské motivace, ale za nejrozšířenější přístup k motivaci vůbec. 

Potřeby, které jsou v pyramidě situovány nejníže jsou označeny za „Fyziologické 

potřeby“ a jsou považovány za nejzákladnější potřeby každého člověka. Obecně vzato 

platí, že položky umístněné v pyramidě co nejníže jsou významnější než položky, které 

jsou nad nimi. Toto tvrzení však nemusí platit vždy. (Armstrong, 2015) 
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Nejdříve se uspokojují potřeby nižšího řádu a posléze je možné uspokojovat potřeby 

situované nad nimi. Tudíž se v pyramidě postupuje od nejnižší položky až po tu nejvyšší, 

která nemusí být uspokojena nikdy a označuje se jako tzv. potřeba růstu. Naopak první 

čtyři položky jsou označeny jako tzv. potřeby deficitní a v případě nenaplnění těchto 

potřeb by mohlo dojít k ohrožení jedince. (Dvořáková, 2012) 

• Fyziologické potřeby – jedná se o potřeby, které zabezpečují základní životní 

funkce člověka. Řadí se zde potřeba jídla, vody, spánku, kyslíku, odpočinku, 

pohybu, či vhodných klimatických podmínek. 

• Potřeba jistoty a bezpečí – do této kategorie se řadí potřeby, které souvisí 

s potřebami bezpečí před fyzickým ohrožením a jistotami, jako jsou zdraví, rodina 

a práce. Lze sem zařadit i jistotu zaměstnání. Z pracovního hlediska zde můžeme 

zařadit také potřeby zajištěné pracovními podmínkami, smlouvami či zdravotním 

pojištěním. (Tureciková, 2004)  

• Společenské potřeby – patří sem potřeba lásky, přátelství, sympatie, 

sounáležitosti, touhy někam patřit. Touhou někam patřit je myšleno spadat do 

jakékoliv sociální skupiny, být akceptován a utvářet tak kontakty s ostatními lidmi 

a sdílet s nimi společné zájmy. (Wagnerová, 2008) 

• Potřeba uznání a ocenění – v tomto případě se jedná o ocenění a uznání sebe 

samého ať už pomocí vlastního sebehodnocení či hodnocení druhých. Maslow 

tuto potřebu rozdělil ještě na další 2 kategorie, přičemž první skupinu tvoří touha 

po svobodě, síla, nezávislost, úspěch, přiměřenost a druhou touha po reputaci, 

prestiž, postavení, dominance, uznání, pozornost a důležitost. Maslow vycházel 

z toho, že hodnocení je spíše založeno na názorech jiných než na skutečných 

kompetencích samotného člověka. Tudíž je sebeúcta založena spíše na respektu 

od ostatních. (Adair, 2006) 

• Potřeba seberealizace – tato potřeba se uspokojuje na základě možnosti 

dostatečně se vzdělávat a rozvíjet své kompetence. Charakterizuje se jako potřeba 

rozvíjet své znalosti, schopnosti a dovednosti do takové míry, kterou člověk 

považuje za dosažitelnou a u které věří, že se mu ji podaří dosáhnout. Pokud se 

podaří naplnit tuto potřebu, dochází k pocitu sebenaplnění. (Adair, 2004) 
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Obrázek č. 2: Žebříček motivačních potřeb 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle Forsyth, 2009, s. 18) 

Herzbergova teorie dvou faktorů 

Autorem, který stojí za vynalezením této teorie je americký psycholog Frederick 

Herzberg, jenž ji v roce 1959 poprvé představil světu. Patří mezi druhou nejčastěji 

citovanou motivační teorii ihned po Maslowovově hierarchii potřeb. Frederick Herzberg 

se zaobíral především vztahem mezi uspokojováním potřeb a pracovní spokojeností. 

(Bedrnová a kol., 2012) 

Smyslem jeho teorie je předpoklad vycházející ze dvou skupin protikladných faktorů. 

První skupina těchto faktorů je zaměřena na skupiny ovlivňující pracovní spokojenost  

a druhá na skupiny ovlivňující pracovní nespokojenost. (Blažek, 2014) 

Na základě této skutečnosti formuloval dvoufaktorový model satisfaktorů  

a dissatisfaktorů. Skupina satisfaktorů (vnitřní) se označuje za motivátory sloužící 

k docílení vyššího výkonu a úsilí, neboť úzce souvisí s vykonávanou prací. Skupina 

dissatisfaktorů (vnější) se zaměřuje se na spokojenost s pracovním prostředím.  

U dissatisfaktorů se můžeme často setkat s označením tzv. hygienické faktory. Pokud 

jsou pracovníci spokojeni s podmínkami, ve kterých pracují, dissatisfaktory příliš 

nevnímají. V opačném případě však dochází ke znatelnému pocitu jejich nespokojenosti. 

(Blažek, 2014 a Bedrnová a kol., 2012) 

Vnitřní faktory – motivátory (satisfaktory) 

V případě, kdy dochází k nepříznivému stavu, způsobují tyto faktory, že pracovník není 

spokojen a tím pádem není ani dostatečně motivován k práci. Kladný vliv faktorů 

 

• Potřeba seberealizace (vývoj osobnosti) 

• Potřeba uznání (jak vás a vaši práci lidé uznávají) 

• Sociální potřeby (přátelé a osobní kontakty 

• Potřeby bezpečí (např. pracovní jistota) 

• Fyziologické potřeby (základní potřeby) 

 



21 

 

vyvolává pocítění vnitřního uspokojení z práce, a právě to pozitivně působí na pracovní 

motivaci. Mezi tyto vnitřní faktory lze zařadit: 

• zajímavost práce, 

• dosažení cíle, 

• možnost kariérního postupu, 

• možnost seberealizace, 

• odpovědnost, 

• uznání nebo ocenění. 

Vnější faktory – hygienické (dissatisfaktory) 

Zde nepříznivý stav vyvolá pracovní nespokojenost, což může negativně ovlivnit 

motivaci pracovního jednání. V případě pozitivního vlivu faktoru pracovníci nepociťují 

pracovní nespokojenost, ale taktéž nemají bezprostřední nebo žádný vliv na jejich 

motivaci. 

Do kategorie vnějšího faktorů patří: 

• platové podmínky, 

• pracovní místo, 

• mezilidské vztahy na pracovišti, 

• firemní politika, 

• vybavení pracoviště, 

• hygienické podmínky 

• jistota práce. (Blažek 2014) a (Bedrnová a kol. 2012) 
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Tabulka č. 1: Faktory Herzbergovy dvoufaktorové teorie motivace 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle Armstrong, 2007, s. 60) 

MOTIVÁTORY HYGIENICKÉ FAKTORY 

Spokojenost Přítomnost Přítomnost Neutrální stav 

 Úspěch 
Uznání 
Práce sama 
Odpovědnost 
Povýšení 
Možnost osobního růstu 

Podniková politika a 
správa 
Dozor (odborný) 
Vztahy s nadřízenými 
Vztahy s kolegy 
Vztahy s podřízenými 
Mzda/ plat 
Pracovní podmínky 
Jistota práce 
Osobní život 

 

Neutrální stav Nepřítomnost Nepřítomnost Nespokojenost 

Alderferova teorie motivačních potřeb ERG 

Autorem teorie je americký psycholog Clayton Alderfer, který tuto teorii formuloval na 

základě rozpracování Maslowovy hiearchie potřeb. Bývá také označována jako teorie tří 

motivačních faktorů neboli ERG teorie, kdy E znamenají existenční potřeby (Existence), 

R vztahové potřeby (Relatedness) a G růstové potřeby (Growth). 

Na rozdíl od Maslowovy teorie je u ERG teorie možné uspokojovat potřeby situované 

v pyramidě na vyšších příčkách a až poté potřeby umístněné pod nimi.  

• Existenční potřeby – jak už z názvu vyplývá, jedná se o základní fyziologické 

potřeby člověka nutné k jeho existenci (jídlo, voda, kyslík, spánek atd.). 

• Vztahové potřeby – stanovují se na základě interpersonálních vztahů ať už 

z hlediska pracovního či osobního. Do pracovních vztahů se mohou řadit vztahy 

mezi spolupracovníky, nadřízenými či podřízenými a do osobních vztahů 

především vztahy s rodinou a přáteli. 

• Růstové potřeby – tyto potřeby naplňuje touha po rozvoji svých osobních 

dovedností či schopností. Blažek (2014) a Kociánová (2010) 

Může nastat situace, kdy je člověk ovlivňován více potřebami různé úrovně zároveň, 

například působí na něj potřeba kontaktu s lidmi a souběžně potřeba určité míry osobního 
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rozvoje. Současně uspokojení jedné z potřeb nemusí nevyhnutelně znamenat, že budou 

uspokojeny také položky na vyšších příčkách. Kociánová (2010)  

2. Teorie zaměřené na proces 

Tyto teorie poskytují realističtější vodítko pro metody motivování pracovníků a díky 

tomu mohou být pro vedení společnosti mnohem více přínosnější než teorie potřeb. 

Soustřeďují se na psychologické procesy a různé síly působící na motivaci. Důraz je 

kladen také na základní potřeby. Často se setkáváme s označením kognitivní neboli 

poznávací teorie, a to především z toho důvodu, že se zaměřují na to, jak pracovníci 

vnímají pracovní prostředí a jak jej interpretují a chápou. Mezi teorie zaměřené na proces 

patří teorie spravedlnosti, expektační teorie, teorie cíle a McGregorova teorie X a Y 

(Armstrong, 2007) 

Teorie spravedlnosti 

S teorií spravedlnosti neboli teorií spravedlivé odměny přišel v roce 1965 psycholog John 

Stacey Adams, který ji postavil na základě srovnání jednotlivých pracovníků. Vycházel 

z toho, že srovnávaní pracovníci musí vykonávat stejnou, nebo alespoň podobnou 

pracovní činnost, aby mohli být hodnoceni. U pracovníků se poté hodnotí, s jakou pílí 

tuto činnost vykonávají (kolik svých znalostí a zkušeností do pracovní činnosti vkládají) 

a efekt, který jim práce přináší (plat, mzda, odměna, pochvala, povýšení). V 

 případě, kdy by pracovníci vkládali stejné úsilí do pracovní činnosti, ale každému z nich 

by plynul rozdílný efekt, docházelo by k nerovnováze, která by byla doprovázena 

pocitem nespravedlnosti. Tento pocit nespravedlnosti by měl za následek negativní vliv 

na motivaci pracovníků. Manažerům se proto doporučuje pocitu nespravedlnosti vyhýbat  

a předcházet tak problémům spojených s demotivací pracovníků. Jedním způsobem, jak 

tomu předcházet je poskytovat spravedlivé a odpovídající vyplácení peněžitých odměn. 

Správně nastavený systém odměňování je totiž základním předpokladem pro zavedení 

atmosféry, kterou budou pracovníci považovat za spravedlivou. (Armstrong, 2007) 

Spravedlnost se dá rozdělit na 2 typy: 

• distributivní – jedná se o typ spravedlnosti, ve které se zkoumá, jak jsou 

pracovníci odměňováni podle jejich pracovního přínosu, 
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• procedurální – zkoumá, na základě čeho se provádějí činnosti jako je 

hodnocení či povýšení pracovníků. (Armstrong, 2007)  

Pokud nastane situace, ve které pracovník dospěje k názoru, že s ním organizace zachází 

jinak než s ostatními pracovníky, pokusí se tuto situaci změnit. V případě, že pociťuje 

určité podhodnocení, začne vynakládat menší pracovní úsilí, než jaké vynakládal 

doposud. Nevyplatí se totiž vynakládat více, když je platové ohodnocení horší než u 

ostatních pracovníků na stejné pozici. Může ale také své úsilí zvýšit, aby dokázal, že je 

lepší než ostatní pracovníci. Pracovníci se v tomto případě mohou dále snažit o dosažení 

vyššího platového ohodnocení nebo podají výpověď. Pokud nastane situace, kdy 

pracovník pociťuje nadhodnocení, pravděpodobnějším jednáním bude snížení svého 

výkonu než jeho zvýšení. Každý pracovník vnímá spravedlivost jinak. Manažer by měl 

usilovat o co nejrovnoprávnější odměňování, nebo by měl svým podřízeným vysvětlit 

případné rozdíly v odměňování. (Duchoň, Šafránková, 2008)  

Expektační teorie 

Autorem expektační teorie neboli teorie očekávání je americký psycholog Viktor Harold 

Vroom, který ji definoval poprvé v roce 1964. Vroom pojmenoval tuto teorii jako VIE 

teorie (Valence, Instrumentality, Expectancy), kde valence představuje hodnotu určeného 

cíle, instrumentalita vyjadřuje přesvědčení o tomto cíli a expektace reálnost jeho dosažení. 

(Armstrong, 2007).  

Základní myšlenka teorie spočívá v síle motivu, který je hnacím motorem pro provádění 

činností a ovlivňuje očekávání reálného dosažení cíle, přitažlivosti cíle a jeho samotné 

hodnoty. Čím více je cíl atraktivnější, tím větší úsilí je vynakládáno na jeho dosažení.  

Mohou nastat situace, ve kterých dochází k poklesu motivace, která je způsobena 

nedostatečně atraktivním cílem. Cíl může být v tomto případě považován za automaticky 

dosažitelný a tím pádem se stává méně zajímavý. Existuje rovnice vyjadřující expektační 

teorii, a to: motivace = valence (hodnota) * expektance (očekávání). (Pauknerová, 2012) 

Expektační teorie se zaměřuje na procesy, prostřednictvím kterých lze odhadnout, co 

bude odměnou za to, co přinášíme. (Adair, 2004) 

Pro lepší představu si můžeme představit pracovníka v organizaci, který vykonává svou 

pracovní činnost a za tu očekává nějakou odměnu. Tu je schopen odhadnout na základě 
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svého výkonu. V případě, kdy pracovník očekává odměnu vyšší, než jakou skutečně 

dostane, může dojít k demotivaci a k poklesu jeho výkonnosti. Pro tento případ je vhodné 

stanovit výši odměny za výkon předem a předcházet tak vzniku nepříznivých situací. Při 

aplikování teorie je nutné si uvědomit, že každý člověk je odlišný, a tudíž není možné 

každého motivovat stejným způsobem. Co někdo může považovat za dostatečné, jiný 

nemusí, a proto nelze hodnotit jen na základě jednoho úsudku. 

Teorie stanovení cíle 

Základy pro sestavení této teorie vznikly na základě čtyřicetiletého výzkumu Edwina 

Lockeho a Garyho Lathama. Smysl teorie spočívá ve stanovení jednotlivého specifického 

cíle, díky kterému dochází ke zvyšování pracovního výkonu a motivace k němu. Cíle 

musí být přijatelné, co se náročnosti týče, aby bylo možné provést zpětnou vazbu. Bez 

zpětné vazby by bylo obtížnější udržovat motivaci a dosahovat vyšších cílů. (Wagnerová, 

2008)  

Zpětná vazba poskytuje danému jedinci možnost zhodnocení práce podle stanovených 

cílů a umožňuje posoudit, zdali je zapotřebí vynaložit větší úsilí. Princip teorie cíle je 

založen na tom, že vědomé cíle mají větší vliv na lidskou činnost a při zadávání 

obtížnějších úkolů dochází k trvale vyšším výkonům. Při stanovování cílů je důležité 

zapojení pracovníků do jejich tvorby, neboť se mohou dohodnout na přiměřeně 

náročných cílech. Ty musejí být projednány a akceptovány vedením podniku. (Duchoň, 

Šafránková, 2008) 

McGregorova teorie X a Y 

Teorii definoval v roce 1960 profesor Douglas McGregor, na jejímž základě formuloval 

dva přístupy manažerů k řízení a motivaci pracovníků. McGregorova teorie definuje dva 

směry, jak lze nahlížet na pracovníky, přičemž každý z nich je protikladem toho druhého.  

Teorie X 

Vychází z domněnky, že obyčejní lidé mají přirozený odpor k práci, takže pokud se 

naskytne nějaká příležitost, automaticky se snaží práci vyhnout. Vyhýbají se také 

nejasnostem a především odpovědnosti, proto raději nechávají důležitá rozhodnutím na 

někom jiném. Z toho důvodu je nutné jejich práci usměrňovat a kontrolovat. Manažer by 

měl pracovníka řídit, vést, dohlížet na něj a nutit do práce, za kterou mu bude poskytnuta 
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finanční odměna. Nejlepším způsobem je stanovit jasné pokyny, odměny a tresty. (Owen, 

2008) 

Teorie Y 

Tato teorie vychází z toho, že průměrný člověk dokáže sám sebe řídit a kontrolovat, zdali 

se přibližuje k požadovanému cíli, který si stanovil. Pokud jsou nastaveny vhodné 

podmínky, dokáže zodpovědnost nejen přijímat, ale dokonce ji i vyhledávat. Je schopen 

pracovat samostatně a při výskytu problému dokáže uplatnit své kreativní myšlení, aniž 

by potřeboval pokyn. Při vykonávání své práce se učí, není nutné na ně příliš dohlížet  

a lze jim svěřit delegované úkoly. (Owen, 2008) 

Ke každému typu je třeba přistupovat individuálně a vymyslet na něj jiný styl řízení. 

Manažer by měl rozpoznat, o jaký typ se jedná, a na základě toho styl řízení přizpůsobit. 

V případě nedostatku důvěry ze strany vedení bude zaveden typ řízení X, který vyvolá 

chování typu X i u pracovníků, a ti budou pracovat jen proto, aby splnili nezbytné 

požadavky. Pokud však bude uplatňována spíše teorie Y, budou se pracovníci více snažit 

a pokusí se ze sebe dát to nejlepší. (Owen, 2008) 

3. Teorie instrumentality 

Kořeny teorie instrumentality sahají do druhé poloviny 19. století, kdy základ pro tuto 

teorii tvořil tzv. taylorismus. Frederick Winslow Taylor vycházel z přesvědčení, že každá 

věc, kterou uděláme, má za následek věc jinou.  

„Instrumentalita je přesvědčení, že pokud uděláme jednu věc, povede to k věci 

jiné.“ (Armstrong, 2007, s. 223) 

Pod známějším označením se tato teorie uvádí jako politika cukru a biče. Vychází 

z přesvědčení, že odměny a tresty se odvíjí podle pracovního výkonu. Tudíž čím větší 

úsilí pracovník vynaloží na pracovní výkon, tím větší bude jeho peněžitá odměna. Taylor 

tvrdí, že není možné přesvědčit dělníky, aby pracovali s větším nasazením, pokud jim to 

nezajistí zvýšení jejich peněžní odměny. Spatřoval tak ve zvýšení peněžní odměny jediný 

způsob, jak motivovat pracovníka k většímu výkonu. 

Teorie se opírá o koncepci B. F. Skinnera, který tvrdí, že chování člověka se dá ovlivnit 

skrze odměny či tresty. Pokud bude pracovníkovi za určitý výkon vyplacena náležitá 

peněžní odměna, bude si ji pamatovat a s velkou pravděpodobností bude za stejný výkon 
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požadovat stejnou odměnu i v budoucnu. Finanční odměnu považuje za nejefektivnější 

motivační nástroj spousta firem. V praxi je tato teorie velmi rozšířená, nicméně 

nevýhodou je, že nerespektuje ostatní lidské potřeby, jako jsou komunikace či mezilidské 

vztahy na pracovišti. (Armstrong, 2007) 

1.2 Hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců je součástí hlavních personálních činností a slouží jako velmi 

důležitý nástroj pro rozhodování a plánování ve firmě. Každý zaměstnavatel by měl mít 

povědomí o tom, jaké pracovníky zaměstnává, a jak přispívají svou činností k celkové 

prosperitě společnosti. Zároveň by zaměstnanci měli vědět, jak je vedení spokojeno 

s jejich vykonanou prací. Hodnocení je podkladem pro kariérní postup a vzdělávání 

zaměstnanců, které bude mít vliv na jejich celkový rozvoj, čímž dojde ke zvýšení 

výkonnosti a zefektivnění pracovního jednání. Sdílení zjištěných informací hodnoceným 

pracovníkům zároveň přispívá ke zvýšení jejich motivace.  

V případě neposkytnutí zpětné vazby vedoucím pracovníkovi souvisí řada problémů. 

Jedním z nich je nejistota pracovníka, zdali postup, který aplikuje při vykonávání práce 

je správný. (Koubek, 2015) 

Dle Hroníka (2006) se oblasti hodnocení zaměstnanců člení na: 

• výstup – do této kategorie spadají zejména dosažené výsledky. Vstupy mohou být 

dále rozděleny na vstupy přímé a nepřímé, kdy přímé jsou vyjádřeny v číselném 

vyjádření a nepřímé lze měřit pomocí stupnice, 

• vstup – zde se hodnotí kompetence pracovníka, jeho zkušenosti, dovednosti aj., 

• proces – tady se hodnotí přístup pracovníka k dané činnosti. (Hroník,2006) 

1.2.1 Význam a cíle hodnocení 

Jak již bylo uvedeno výše, hodnocení zaměstnanců patří mezi základní personální 

činnosti. Správné hodnocení by měla organizace provádět průběžně – ať už měsíčně, 

čtvrtletně či ročně, a mělo by se tak stát součástí běžných činností vykonávaných vedením 

firmy. Zaměstnanci tvoří významný potenciál pro firmu jako celek, neboť přináší své 

znalosti, zkušenosti a dovednosti. Jejich hodnota by neměla být opomíjena jak z hlediska 

krátkého časového horizontu, tak ani dlouhodobého. To, že organizace hodnotí své 
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pracovníky přináší spoustu výhod. Ty se však projeví pouze v případě správného  

a uceleného systému hodnocení. (Hroník, 2006) 

Argumenty pro hodnocení zaměstnanců dle Koubka (2015) jsou následující: 

• motivace pracovníků, 

• vytvoření základů pro odměňování, 

• rozpoznání pracovního výkonu jednotlivců, 

• rozpoznání silných a slabých stránek jednotlivce, 

• umožnit zlepšení výkonu pracovníka, 

• rozpoznání potřeb v oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, 

• rozpoznání potenciálu pracovního výkonu, 

• vytvoření podkladů pro plánování kariéry. 

Od strategie společnosti a skupiny zaměstnanců se odvíjí rozdílné cíle. Hodnocení 

zaměstnanců může být zaměřeno na několik cílů zároveň ale pouze v případě, kdy jeden 

nebo dva cíle budou hlavní a zbytek vedlejší. V případě použití stejné priority na všechny 

cíle by došlo ke ztrátě zaměření na hlavní cíl. (Hroník, 2006) 

Klíčovým cílem je zajištění co největšího možného využití znalostí, kterými zaměstnanci 

disponují. Nesmí se opomenout také cíl zaměřený na zdokonalení vztahů na pracovišti. 

Hodnocení pracovníků se považuje za motivační nástroj, který by měl mít za následek 

přínos pro všechny osoby podílející se na hodnocení, tudíž nejen pro zaměstnance ale  

i pro management firmy. V závislosti na hodnocení je třeba opomenout, že je důležité 

nezapomínat na konstruktivní kritiku. (Arthur, 2010) 

Mezi nejdůležitější cíle hodnocení zaměstnanců dle Horníka (2006) patří: 

• kontrola výkonu v minulosti, 

• pomoc při rozhodování, jak odměňovat, 

• identifikace potenciálu pracovníka, 

• zpětná vazba vztahující se na pracovní výkon, 

• identifikace potřeby zaměřená na rozvoj, 

• příležitost vyjednat plány se svým nadřízeným, 

• zlepšování svého výkonu v budoucnosti. 
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1.2.2 Proces hodnocení 

Proces se dle Koubka (2015) skládá celkem z 9 částí, které jsou rozděleny do tří 

základních fází. Mezi fáze patří přípravné období, období získávání informací a podkladů 

a období vyhodnocování informací o pracovním výkonu.  

Přípravné období 

Nejprve je zapotřebí stanovit si předmět a cíl hodnocení, zásady a pravidla, která jsou 

nutná pro fungování celého procesu. Nezbytným krokem je příprava a tvorba formuláře, 

který bude důležitým podkladem při hodnocení zaměstnanců. Druhý krok zahrnuje 

analýzu pracovního místa nebo případnou revizi již vytvořeného místa. Na základě 

informací získaných prostřednictvím analýzy lze snadno sestavit nejen představu  

o pracovním místě, ale i pohled na celou organizaci. Tyto údaje tvoří užitečné podklady, 

které jsou nápomocné ještě před samotným začátkem hodnocení zaměstnanců. Třetí krok 

je spojen se stanovením kritérií a norem hodnocení pracovního výkonu zaměstnance. 

V závislosti na výkonu se určuje i stupnice hodnocení, která slouží ke zjištění odlišné 

úrovně pracovního výkonu zaměstnance. Poslední krok zahrnuje informování 

zaměstnanců o zavádění systému hodnocení pracovníků ve společnosti. Zaměstnanci by 

měli být poučeni o tom, co od nich organizace očekává a jaká kritéria by měli splňovat. 

Dotazy se strany pracovníků zaměřené na zavedení systému by měly být prokonzultovány 

s vedením společnosti. (Koubek, 2015) 

Období získávaní informací a podkladů 

Prvním krokem realizace zavádění procesu hodnocení je získávání dostatečného 

množství informací od zaměstnanců. Ty je možné získat například na základě sledování 

chování pracovníka při vykonávání jeho práce nebo ze zkoumání jeho dosažených 

výsledků. Je zapotřebí stanovit, kdo bude zodpovědný za samotné hodnocení a zjišťování 

informací. Získané informace o vykonaném pracovním výkonu je důležité evidovat  

a dokumentovat. Dokumentace umožňuje do výsledků kdykoliv nahlédnout v případě 

potřeby a tvoří užitečný prostředek pro získání zpětné vazby. Dokumentace by měla být 

vytvořena jednoduchým jednotným způsobem tak, aby jí porozuměli všichni, kteří se s ní 

dostanou do styku. (Koubek, 2015)  
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Období vyhodnocování informací o pracovním výkonu 

Úvodní částí této fáze je vyhodnocování pracovních výsledků, spolu s chováním 

zaměstnance, jeho schopností atd. Většinou jsou tyto výsledky porovnávány se 

stanovenými normami, očekáváním nebo s požadavky týkající se pracovního místa. 

Subjektivnímu vnímání se doporučuje v této situaci vyhýbat. Výsledky, které byly 

získány skrze hodnocení musí být písemně zaznamenány. Je důležité zakomponovat 

hodnotící rozhovor s pracovníkem. Musí se prodiskutovat výsledky hodnocení 

zaměstnance a vymezit možný směr dalšího rozvoje. Rozhovor by měl být motivačního 

charakteru a měly by se na něj připravit obě strany. Jeho účel spočívá v dosahování 

lepších výkonů hodnoceného pracovníka. (Koubek, 2015) 

Cílem rozhovoru je diskuse, která se zaměřuje nejen na budoucnost pracovníka, ale 

hodnotí také předchozí období. Rozhovor by měl splňovat určité zásady, jako je 

zodpovědnost hodnotitele za průběh rozhovoru a s tím související důkladná příprava 

podkladů pro tento rozhovor. Dále forma rozhovoru by měla být diskuse a ne monolog, 

který povede pouze hodnotitel. Rozhovor by měl být veden v přátelském duchu, aby 

hodnocený zaměstnanec neměl pocit, že hodnotitel hledá jen jeho chyby a nedostatky. 

Spektrum položených otázek by se mělo skládat nejen z uzavřených, ale i z otevřených 

otázek. V průběhu rozhovoru by měl být hodnocený zaměstnanec pochválen za odvedený 

výkon. Délka rozhovoru by měla být stanovena na optimálně přiměřenou dobu, aby v ní 

byl dostatečný prostor na prodiskutování potřebných záležitostí. (Kociánová, 2010) 

Poslední fáze celého procesu hodnocení zaměstnance je pozorování jeho pracovního 

výkonu. Zkoumá se efektivnost hodnocení a poskytuje se pomoc jednotlivci, aby mohl 

dále rozvíjet své schopnosti, dovednosti a celkově pracovat na zlepšení sebe samého. 

(Koubek, 2015) 

Kdo může být hodnotitelem? 

Důležitou součástí procesu hodnocení pracovníka je i určení osoby, která bude toto 

hodnocení provádět. Hodnocení lze provést řadou osob z pracovníkova okolí, 

nejvhodnější osobou je však zpravidla přímý nadřízený, který zná nejlépe své podřízené, 

jejich stanovené úkoly, a to, jaké mají podmínky výkonu práce. Přímý nadřízený má na 

starosti závěrečné vyhodnocování všech podkladů hodnocení, bez ohledu na to, zda 

záznamy pořizoval. Jeho další kompetencí je vedení hodnotícího rozhovoru a navržení 
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opatření na základě výsledků hodnocení. Problém může nastat v případě nedostatečné 

autority ze strany nadřízeného. Na činnosti hodnocení se mohou podílet i ostatní osoby 

jako například nadřízený přímého nadřízeného, spolupracovník, tým spolupracovníků, 

personalista, nezávislý externí hodnotitel, zákazníci nebo podřízení. Možné je i týmové 

hodnocení, které se provádí prostřednictvím kolektivního způsobu. (Koubek, 2015) 

1.2.3 Metody hodnocení 

To, jak bude hodnocení pracovníků účinné se odvíjí od použité metody hodnocení. 

V rámci výběru vhodné metody je ideální vybrat tu, která nejlépe splňuje požadavky  

a cíle hodnocení. Použitá metoda hodnocení by měla být v první řadě dostatečně 

srozumitelná pro hodnotitele a hodnocené, relativně spravedlivá a poskytující 

požadované výstupy umožňující další využití. Volba vhodné metody je základním 

předpokladem pro úspěšný průběh a využití výsledků hodnocení. (Koubek, 2015) V praxi 

se běžně setkáváme se dvěma základními formami hodnocení zaměstnanců: 

• Formální hodnocení – jedná se o plánované systematické hodnocení, které 

probíhá na základě předem stanoveného termínu. Je racionálnější, 

organizovanější a má stanovený pravidelný interval, ve kterém probíhá. Výsledky 

hodnocení se zaznamenávají do příslušné dokumentace, která je poté založena do 

osobní složky zaměstnance a slouží pro další využití organizací.  

• Neformální hodnocení – toto hodnocení provádí přímý nadřízený hodnoceného 

pracovníka. Neformální hodnocení se liší od formálního tím, že nevzniká žádná 

dokumentace, hodnotí se pouze na základě situace daného okamžiku, ovlivněné 

momentální náladou a pocitem hodnotícího. Hodnocení probíhá kontinuálně, 

v průběhu vykonávaní pracovního výkonu zaměstnance. Zpravidla má podobu 

pochvaly či pokárání. (Koubek, 2015) 

Dále může být členění rozděleno podle počtu účastníků: 

• Individuální – toto hodnocení je považováno za jedno z nejefektivnějších. 

Probíhá ve formě individuálního dialogu mezi hodnoceným pracovníkem a jeho 

nadřízeným.  

• Skupinové – v případě skupinového hodnocení se hodnotí skupina pracovníků  

a nejčastěji se jedná o kolegy. 
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• V přítomnosti odborníků – vyžaduje přítomnost vyškoleného specialisty či 

odborníka (Šikýř, 2016) 

Metod pro hodnocení zaměstnance existuje celá řada. Výběr metody se odvíjí na základě 

toho, jakou oblast zájmu chceme sledovat, v jakém časovém horizontu a podle toho, na 

co jsou zaměřeny cíle. Existují metody, které se zaměřují spíše na výsledky, jiné na 

pracovní chování. Pokud se metoda soustředí více na výstup, předmětem hodnocení 

v tomto případě bude kvalita, množství, náklady atd. V případě orientování se na 

pracovní chování, bude objektem zájmu schopnost vést lidi, ochota, iniciativa aj. 

Dalším možným členěním metod jsou různá kritéria, jako je časový průběh, používané 

nástroje nebo to, kdo hodnocení vykonává. (Koubek, 2011) 

Hodnocení podle stanovených cílů (Management by Objectives, MBO) 

Lze se setkat s více názvy této metody, mezi nejznámější patří MBR – Management by 

Results neboli řízení podle výsledků a WPR – Work Planning and Review, což znamená 

plánování a kontrola práce. Hodnocení zaměstnanců na základě stanovených cílů je 

v dnešní době základní hodnotící metodou využívanou zejména u vedoucích pracovníků 

a specializovaných míst v oblasti nákupu, prodeje, personálního a finančního řízení. 

Nicméně se čím dál více používá i u ostatních pracovníků. (Hroník, 2006) 

Aby bylo dosaženo úspěšnosti metody, je zapotřebí řídit se podmínkami, jako je 

stanovení kvantifikovatelných a měřitelných cílů. Stanovené cíle by měly být dosažitelné, 

jejich formulace by měla být jasná, stručná, jednoznačná a v písemné formě. (Koubek, 

2015) 

Postup metody hodnocení podle stanovených cílů dle Hroníka (2006) je: 

• stanovení cílů, které představují jádro MBO, nejdříve se stanoví cíl organizace  

a od něj se odvíjí jednotlivé cíle pracovníků, 

• stanovení plánu obsahující způsob dosažení plánů, 

• vytvoření vhodných podmínek pro realizaci plánu, 

• sebeřízení – úsilí pracovníků, jejich motivace a znalost MBO, 

• kontrola plnění stanovených cílů, popř. koučování. 
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Všechny stanovené cíle by měly přinášet určitý přínos, být pozitivní a splňovat podmínku 

SMART: 

• S – specifický 

• M – měřitelný 

• A – akceptovatelný 

• R – realistický 

• T – termínovaný 

V některých literaturách se uvádí také podmínka KARAT: 

• K – konkrétní 

• A – ambiciózní 

• R – reálný 

• A – akceptovatelný 

• T – termínovaný. (Hroník, 2006) 

Při této metodě dochází k podpoře vztahů mezi nadřízeným a podřízeným, neboť obě 

zainteresované strany se aktivně účastní procesu stanovení cílů. Zaměstnanci tak mají 

příležitost stanovit své výkonové cíle vycházející z cílů svého útvaru. Finální podoba cílů 

se tvoří na základě ročních rozhovorů s nadřízenými. (Urban, 2013) 

Metoda se zaměřuje na provázanost úkolů pracovníků spolu s cíli celé organizace  

a pomocí výsledků hodnocení umožňuje plánovat úkoly a cíle na blízkou budoucnost. 

MBO umožňuje podněcovat zaměstnance k přijímání náročnějších úkolů, rozvíjení jejich 

potenciálu a kreativity a díky tomu tak přispívat k lepšímu fungování celé organizace. 

(Horváthová, Bláha, Čopíková, 2016) 

Hodnocení na základě plnění norem 

Tato metoda se používá zejména při hodnocení výrobních dělníků. Nejprve se stanoví 

normy a úroveň výkonu, která se od pracovníka očekává. Právě stanovení norem je 

nejtěžší částí, kde se využívá celá řada způsobů, aby byla zajištěna objektivnost výsledků. 

Následně jsou zaměstnanci s těmito normami obeznámeni, popřípadě mohou o nich 

diskutovat. V konečné fázi jsou tyto výsledky porovnávány s výkonovými normami  

a hodnotí se, zda byly normy dodrženy. Normy lze pojmout jako stálé cíle, které určují 

požadovanou úroveň a kvalitu výsledků jednotlivých zaměstnanců. Mohou být vyjádřeny 
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pomocí kvantitativních nebo kvalitativních cílů, požadavků na výkon a výsledků 

pracovníka. Podstatné je, aby metody byly dostatečně srozumitelné, jasné, přesné  

a spravedlivé. Výhodou této metody je možnost posouzení výkonu prostřednictvím 

objektivních měřítek, zatímco za nevýhodu lze považovat nemožnost provedení srovnání 

výkonu u různých typů pracovních pozic. (Koubek, 2015) 

Volný popis 

Tato univerzální metoda je vhodná zejména pro hodnocení manažerů a tvůrčích 

pracovníků. V závislosti na písemném projevu od hodnotitele se hodnotí pracovní výkon 

zaměstnance. Písemný popis jeho pracovního výkonu má obvykle předem stanovený 

seznam položek, které jsou hodnoceny. Předností této metody je její univerzálnost. 

Nicméně se s ní zároveň pojí i nevýhoda, která se odvíjí od vyjadřovacích schopností 

hodnotitele. Hodnotitelův popis pracovního výkonu se může lišit z hlediska jeho délky  

a obsahu popisu a tyto hodnocení jdou poté obtížně porovnávat. Velká většina hodnotitelů 

hodnotí na základě osobního vztahu, který mají se svým podřízeným, respektive 

hodnoceným pracovníkem, což vede ke snížení objektivity jejich hodnocení. Další častou 

chybou je tendence hodnotitele přihlížet spíše k průměrnému výkonu hodnoceného než 

k jeho současnému výkonu. (Koubek, 2015) 

Hodnocení na základě kritických případů 

Metoda spočívá ve vedení písemných záznamů o kritických případech, které se vyskytly 

při výkonu práce hodnoceného pracovníka. Mezi tyto záznamy musí patřit případy, které 

popisují jak neuspokojivý, tak uspokojivý výkon pracovníka. Podkladem pro hodnocení 

jsou případy, které vznikly a byly shromážděny za určité časové období. Výsledky 

plynoucí z tohoto hodnocení se poté využívají jako podklady pro ohodnocení 

pracovníkova výkonu nebo pro jeho budoucí práci. Hlavní nevýhoda metody spočívá 

v neustálém opakování pořizování písemných záznamů. To zabírá hodnotiteli příliš velké 

množství času, který by místo toho mohl věnovat jiným úkolům. Je zapotřebí definovat, 

jaký typ dané situace se považuje za kritický případ. Nejasnosti vznikající v důsledku 

těchto skutečností mohou vyvolat napětí mezi hodnotitelem a hodnoceným. Pracovníkovi 

může připadat obzvláště demotivující neustálé hodnocení každého jeho pohybu. (Koubek, 

2015) 
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Hodnocení pomocí stupnice 

Tato metoda spočívá v hodnocení zvláště jednotlivých hledisek práce (množství práce, 

kvalita práce, ochota spolupracovat, samostatnost při řešení úkolů a přítomnost v práci) 

a předem stanovené stupnice. V praxi se setkáváme se třemi typy hodnotící stupnice: 

• Číselná – zde se každé kritérium práce hodnotí podle číselných hodnot či bodů. 

Kritéria se mohou lišit bodovou hodnotou v závislosti na jejich důležitosti.  

U závěrečného hodnocení je možnost použít součet bodů, popřípadě jejich 

aritmetický nebo vážený průměr za veškerá hodnocená kritéria. 

• Grafická – zde se každé kritérium graficky znázorní na úsečku. Celkové 

hodnocení pracovníka se vyjádří za pomoci křivky, která spojuje jednotlivé body 

na daných úsečkách. Z křivky lze posoudit silné a slabé stránky pracovníkova 

výkonu. 

• Slovní – zde se výkon hodnotí prostřednictvím slovního vyjádření nebo 

odstupňovaného slovního popisu. Hodnotiteli je možné přinést vypracovaný 

popis situace či výkonu pracovníka a on na základě svých kompetencí vybere 

popis nejlépe odpovídající výkonu hodnoceného pracovníka. (Koubek, 2015) 

Metoda hodnocení pomocí stupnice se velmi často používá a je označována za univerzální 

metodu. Výše uvedené typy hodnotících stupnic je možné kombinovat. Problém nastává 

v případě, kdy hodnotitel špatně porozumí popisu nebo jej rozdílně interpretuje. Za 

slabou stránku se považuje i samotný výběr jednotlivých kritérií, která byla přejata 

z univerzálního formuláře a nehodí se pro vybrané posuzování pracovního výkonu na 

daném pracovišti. Z tohoto důvodu by měla příprava formuláře probíhat velmi pečlivě  

a rozvážně. (Koubek, 2015) 

Checklist 

Checklist je ve své podstatě dotazník, pomocí kterého hodnotitel hodnotí, zda pracovník 

splňuje stanovená kritéria. Dále posuzuje, zdali pracovník vykazuje při výkonu práce 

určité chování prostřednictvím uzavřených otázek (ano/ne). Zaznamenané odpovědi 

vyhodnocuje personalista, který jim může přiřadit určitou váhu. Hodnotitel provádějící 

vyhodnocení by měl být řádně proškolen, aby nedocházelo k subjektivnímu hodnocení 

pracovníků. Metoda je časově náročná a vyžaduje pečlivou přípravu. (Koubek, 2015) 



36 

 

Metoda BARS 

Behaviorally Anchored Rating Scales je velmi oblíbená metoda, která se zaměřuje na 

hodnocení pracovního chování. Je založena na obdobném způsobu jako výše uvedená 

metoda Checklistu či hodnotící stupnice. Spíše než sledování výsledků pracovníka se 

metoda více soustřeďuje na dodržení postupu při výkonu práce, respektive přístupu 

pracovníka k práci. Metoda je založena na předpokladu, že žádoucí chování pracovníka 

povede k efektivnosti výkonu jeho práce. Pro každý úkol se stanovuje stupnice, která 

hodnotí chování pracovníků na daném pracovišti a skládá se z pěti až sedmi stupňů. 

Tvorbu stupnice má obvykle na starost vedoucí pracovník spolu s osobou přiřazenou na 

pracovní místo. Základem tvorby klasifikační stupnice je definice a identifikace úkolů 

připadajících na pracovní místo a sestavení popisu předpokládaného chování pracovníka. 

Hlavní výhoda metody spočívá v její srozumitelnosti, jednoduchosti a poskytnutí zpětné 

vazby na pracovní výkon. Za nevýhodu se považuje časová náročnost vyžadující 

vynaložení velkého úsilí především v přípravné fázi. (Koubek, 2015) 

Metody založené na vytváření pořadí pracovníků dle pracovního výkonu 

Tato metoda vychází ze srovnání pracovního výkonu hodnoceného pracovníka 

v porovnání s výkonem jeho kolegů ve stejné pracovní skupině. Hodnocení vychází  

ze subjektivního pocitu nadřízeného. Lze se nejčastěji setkat s těmito formami: 

• Střídavé porovnání – je založeno na výběru toho nejlepšího a nejhoršího 

zaměstnance. Hodnotitel si vytvoří seznam, na jehož začátek umístí jméno 

nejlepšího pracovníka a na konec nejhoršího. Tímto postupem pokračuje 

v hodnocení dále, dokud nezaplní celý seznam. 

• Párové porovnání – u párového porovnání hodnotitel srovnává dva pracovníky 

z vytvořeného seznamu a na základě vybraných kritérií označí toho lepšího. 

Hodnotitel opět pokračuje v porovnávání každého s každým, dokud nebudou 

všichni pracovníci srovnáni. Nejlepším pracovníkem se stává ten, který získal 

v hodnocení nejvíce označení a naopak. V případě velkého množství 

zaměstnanců se tato metoda nedoporučuje. 

• Povinné rozdělení – neboli metoda nucené distribuce je považována za 

nejsložitější metodu z metod založených na vytváření pracovníků dle pracovního 

výkonu. Role hodnotitele spočívá ve srovnání výkonu zaměstnanců na základě 
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rozdělení jejich výkonu do skupin, aby vznikla křivka četností připomínající co 

nejvíce křivku normálního rozdělení. Tato metoda se na rozdíl od předchozí 

doporučuje využívat u většího počtu zaměstnanců. (Koubek, 2015) 

Tyto metody není vhodné použít při odměňování pracovníků, jelikož nejsou jednoznačné 

a hodnocený pracovník může být v rámci jedné skupiny nejhorší a v rámci druhé naopak 

nejlepší. (Koubek, 2015) 

Assessment centre 

Tato metoda se řadí mezi nejnovější a nejčastěji používané metody pro hodnocení 

pracovníků. Její další předností je využití především v oblasti náboru nových 

zaměstnanců nebo vzdělávání. Uplatnění nachází zejména u vyšších manažerských pozic 

nebo pozic, kde jsou vyžadováni vysoce kvalifikovaní pracovníci. 

Metoda AC se doplňuje o psychologické testy a strukturované dotazníky, které lépe 

vystihují vlastnosti, schopnosti, postoje a hodnoty pracovníka. Komplexní metodou lze 

hodnotit nejen pracovní výkon jednotlivce, ale také celé skupiny. Pracovníci jsou 

monitorováni při řešení úkolů, popř. případových studiích a sleduje se proměnlivý vývoj 

jejich chování v rámci různých situací. U pracovníka totiž různá situace vyvolá jiný 

dopad na jeho chování.  

Hodnocení se zpravidla provádí mimo organizaci a provádí ho externí pracovníci i interní 

pracovníci. Délka trvání hodnocení bývá zpravidla jeden až dva dny. Na úkor obtížnosti 

interpretace testů se jejich vyhodnocením musí zabývat odborníci. Výstupy z hodnocení 

se zaznamenávají v písemné a grafické podobě. Mezi nedostatky metody patří především 

finanční a časová náročnost, která vyžaduje vysoké nároky na vzdělání a proškolení 

hodnotitelů v oblasti AC. Silná stránka metody spočívá v objektivnosti a mnohostrannosti 

hodnocení, neboť jej provádí větší počet hodnotitelů. Obdobou metody AC je  

tzv. Development centre, které směřuje své působení k určení odborné způsobilosti 

klíčových zaměstnanců organizace. Jejím prostřednictvím lze rozvíjet potenciál 

pracovníků. (Hroník (2006), Pilařová (2008) a Šikýř (2016) 

Metoda 360° zpětné vazby 

Tento typ metody je označován za moderní přístup v rámci hodnocení zaměstnanců. 

Pomocí předem stanovených kritérií se hodnotí výkonnost pracovníků a jejich 



38 

 

kompetencí. Do hodnocení zaměstnance se podle Hroníka (2006) zapojují nejen jeho 

nadřízení, podřízení, kolegové, ale také dodavatelé, odběratelé nebo zákazníci. Součást 

může tvořit i sebehodnocení. To, kolik osob se zapojí do hodnocení pracovníka, se odvíjí 

podle situace. Nejčastěji používanou formou pro získávání potřebných informací je 

strukturovaný dotazník. Pro tuto metodu je nutné připravit všechny zainteresované strany 

tak, aby byly schopné poskytovat zpětnou vazbu. Hodnocení se zpravidla po určitém 

časovém intervalu opakuje za účelem zjištění dalšího vývoje, případně změn.  

 

 

Obrázek č. 3: Model 360% zpětné vazby 
 (Zdroj: Vlastní zpracování dle Hroník, 2006, s. 18) 

Na schématu č. 3 se uprostřed nachází hodnocený zaměstnance a v jeho okolí jsou 

umístnění všichni, kteří mu poskytují zpětnou vazbu.  

Mystery shopping 

Tuto metodu lze považovat za podobnou pozorování. Uplatnění nachází zejména u firem, 

jejichž zaměstnanci se dostávají do přímého kontaktu se zákazníky. Smysl spočívá  

ve stanovení fiktivního klienta, kterým se stává externí zaměstnanec. Není možné jej 

odlišit od běžného zákazníka. Externí pracovníci zaznamenávají získaná data do archu, 

který následně odevzdají nadřízených hodnocených zaměstnanců. Metoda umožňuje 

rozpoznat chování zaměstnance v přímém vztahu se zákazníkem bez přítomnosti 

vedoucího. Mystery Shopping se dá využít také jako podklad pro odměňování 
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zaměstnanců, je ale nutné vycházet z toho, že na základě jednoho pozorování není možné 

zhodnotit celkové chování pracovníka. Aby byl zajištěn kvalitní výstup, je třeba 

pozorování opakovat. (Hroník, 2006) 

Sociogram 

Tato skupinová metoda se nejčastěji využívá pro vyhodnocení oboustranných vztahů na 

pracovišti, nebo zjištění neformální autority v kolektivu zaměstnanců. Metoda umožňuje 

zaměstnanci rozpoznat jeho postavení ve srovnání se svými kolegy. Sociogram se dá 

rozlišit na klasický a na bázi sémantického výběru. (Hroník, 2006) 

1.2.4 Kritéria hodnocení 

Součástí hodnocení pracovníka je stanovení kritérií, na základě kterých se jednotlivý 

zaměstnanec bude posuzovat. Díky tomuto kroku je možné zhodnotit požadovaný výkon 

v porovnání se současnými výsledky. Kritéria musí být stanovena tak, aby odpovídala 

nárokům na pracovní pozici. Urban (2013) uvádí tři základní typy kritérií: 

• pracovní výkon – zaměstnanec je v tomto případě hodnocen dle dosažených 

pracovních výsledků či jeho výkonu. Organizace hodnotí, zda se podařilo splnit 

cíle a úkoly, které byly pracovníkovi přiřazeny na konci předchozího období. 

V průběhu roku může vedení společnosti dle situace zadat další úkoly a cíle, za 

které je pracovník zodpovědný. Tudíž se pracovník hodnotí dle úsilí, kterým 

vykonává svou práci a dle vnímání vedení, jak práci zvládá. Patří sem 

charakteristiky dobře měřitelné a objektivně zjistitelné – kvalita práce, množství 

vykonané práce, zmetkovitost, spokojenost zákazníků, respektive počet reklamací 

atd., 

• pracovní schopnosti – je nezbytné vyhodnotit potenciál zaměstnance, zdali je 

schopen zvládat i náročnější úkoly a zda splňuje předpoklady k dalšímu rozvoji 

či povýšení. Zde řadíme úroveň vzdělání pracovníků, jejich osvědčení a diplomy, 

znalost práce a dovednosti, loajalita, tvořivost, cílevědomost, spolehlivost, 

flexibilita atd., 

• pracovní chování – Koubek (2011) rozdělil tuto kategorii na chování pracovní  

a sociální. Pracovní chování spočívá v přijímání a dodržování stanovených úkolů, 

dodržování pravidel a instrukcí, vynaložení úsilí při plnění úkolů, zacházení 

s nářadím, podávání zlepšovácích návrhů, řádné docházky, ochoty učit se  
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a vzdělávat. Do sociálního patří chování ke spolupracovníkům, kolegům, 

komunikace a jednání s ostatními pracovníky, ochota spolupracovat, vést lidi, 

respektovat nadřízené pracovníky atd. (Urban, 2013) a (Koubek, 2011) 

Uvedená kritéria musí dodržovat určité požadavky. Jedním z nich je měřitelnost, tzn. 

musí být písemně definován požadovaný výkon pracovníka. Neměřitelná kritéria mohou 

totiž vycházet ze subjektivního pocitu hodnotitele. Do hodnocení by neměly být zahrnuty 

faktory, které nebyly zapříčiněny chybou zaměstnance, a nebylo v jeho kompetenci je 

ovlivnit. Mezi tyto faktory se může řadit neadekvátnost vybavení pracoviště, nevhodné 

zařízení, chybné zadávání úkolů, životní podmínky, nedostatky ve vzdělávání, nesprávná 

komunikace atd. (Koubek, 2011) 

Dle Kociánové (2010) patří mezi požadavky validita – čímž se rozumí schopnost měřit 

to, co má být měřeno, objektivita – schopnost různých hodnotitelů dosáhnout stejného 

výsledku, nezávislost – dané kritérium nesmí vycházet z jiného kritéria,  

relevantnost – schopnost odpovídat určené specifikaci práce. Dále by kritéria měla být 

v optimálním měřítku, jasně stanovená a dostatečně srozumitelná.  

1.2.5 Funkce hodnocení 

Mezi nejčastější funkce zvolené pro hodnocení pracovníků patří: 

• poznávací – jedná se o průběžné sledování výkonu pracovníka, 

• Srovnávací – vychází z porovnání minimálně dvou pracovníků z pohledu 

morálních, sociálních a hmotných ocenění, 

• kauzální – zaměřuje se na sledování příčin změn u chování pracovníka, kdy 

u pozitivních změn dojde k posílení a negativních k eliminaci, 

• stimulační – napomáhá k podněcování pracovníka k dosažení lepšího 

hodnocení tím, že pracovníci jsou si hodnocení vědomi, 

• výběrová – slouží k výběru vhodného kandidáta na určenou pozici, výběr 

může probíhat z interních nebo externích zdrojů. (Duda, 2008) 

1.2.6 Problémy a chyby při hodnocení 

Při hodnocení zaměstnanců se mohou vyskytnout faktory, které povedou ke zkreslení 

informací. Chyby, které mohou v důsledku hodnocení nastat, mohou být zapříčiněny 

nevhodnou interpretací informací, současným rozpoložením hodnotitele a procesem 
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sociálního vnímání. Nesprávná interpretace toku informací může být způsobena 

nedostatečným soustředěním se na příjem daných informací, nevědomým zkreslováním 

nově převzatých informací, neověřením správnosti jejich porozumění či nedostačujícím 

nasloucháním. To, v jakém se nachází hodnotitel rozpoložení, může do jisté míry ovlivnit 

hodnocení, neboť při dobré náladě má hodnotitel tendenci hodnotit pozitivněji, a naopak 

špatná nálada podněcuje spíše k negativnějšímu hodnocení. Hodnotitel by měl mít na 

paměti, že hodnocení může být do jisté míry ovlivněno jeho schopností porozumění 

přijímaným informacím. (Pilařová, 2008) 

Mezi nejčastěji vyskytující se chyby na straně hodnotitele patří: 

• Haló efekt – hodnocení je spojováno s tzv. prvním dojmem, kdy je hodnotitel 

ovlivněn určitou vlastností hodnoceného, a na základě této vlastnosti dále 

posuzuje i ty ostatní. 

• Efekt shovívavosti nebo přísnosti – hodnotitel v této fázi hodnocení přihlíží 

k sympatiím vůči hodnocenému. Pokud je hodnocený pracovník hodnotiteli 

sympatický, bude jej hodnotit přívětivě, v opačném případě se bude uchylovat ke 

kritičnosti.   

• Efekt nedávnosti – v rámci hodnocení hodnotitel vychází pouze z posledních 

výkonů pracovníka (ať už se jednalo o výkony pozitivní či negativní) a nebere 

v úvahu výkony, které jim předcházely.  

• Středová tendence – osoba provádějící hodnocení nechce při hodnocení někomu 

uškodit, a proto hodnotí všechny pracovníky stejně, aby nedocházelo 

k výchylkám. U pracovníků podávajících skvělé výkony dochází k demotivaci,  

a naopak méně výkonní pracovníci nemají snahu zlepšit se. 

• Vlastní měřítka – při hodnocení výkonu hodnotitel vychází ze svých vlastních 

preferencí, místo toho, aby se řídil dle stanovených kritérií. K této situaci dochází 

zejména v případě, kdy kritéria nejsou řádně nastolena. Koubek (2015) 

Hodnotitel by se dále neměl nechat ovlivnit svými osobními sympatiemi či antipatiemi, 

předsudky, zaujatostí vůči pohlaví, rase, náboženství, postavením ve společnosti nebo 

známostem. (Koubek, 2015) 
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1.3 Odměňování zaměstnanců 

Finanční odměňování je nedílnou součástí každého podniku. Hlavní podstata spočívá ve 

spravedlivém rozdělení odměn dle přínosu, jednotlivých osobních výsledků, náročnosti 

vykonávané práce a odpovědnosti, která připadá na určitou pracovní pozici. Odměňování 

by se mělo řídit několika zásadami, mezi které patří transparentnost, jednoduchost,  

a především soulad s finančními možnostmi podniku. Zároveň by nemělo být příliš 

administrativně náročné či diskriminující. Důležitou funkcí odměňování je získání  

a udržení hodnotných zaměstnanců a jejich motivace k dosažení lepšího výkonu a růstu 

produktivity. Spolu s odměňováním musí podnik čelit otázkám týkajících se velikosti 

mezd, způsobu jejich zavedení a vyplácení, nastavení systému odměňování s ohledem na 

náplň práce, schopnosti, výsledky a pracovní pozici zaměstnance. (Urban, 2017) 

V zásadě se rozlišují dva základní typy odměn a to peněžní, jejíž součástí je mzda či plat 

a nepeněžní, do které se řadí uznání a ocenění. V dnešní moderní době je systém 

odměňování rozšířen o možnosti vzdělávání se, rozvoje znalostí a dovedností, zajištění 

vhodných pracovních podmínek nebo možnosti flexibilní doby v zaměstnání. 

Pracovníkům jsou poskytovány zaměstnanecké výhody, které jsou zpravidla nepeněžního 

charakteru a pracovníci je mohou využívat bez ohledu na to, jaký podali pracovní výkon. 

Zaměstnanecké výhody jsou totiž poskytovány za to, že zaměstnanci mají s danou 

organizací uzavřený pracovní poměr. (Koubek, 2015) 

1.3.1 Strategie odměňování 

Strategie odměňování spočívá ve stanovení záměru, kterého chce organizace dosáhnout 

z dlouhodobého časového hlediska prostřednictvím způsobů odměňování. Vychází 

z pochopení potřeb organizace a pracovníků, a následně jejich uspokojení. Důležitou 

součástí je vytvoření hodnot organizace, způsob odměňování pracovníků a formulace 

hlavních zásad. Hlavní zásady jsou spojeny s přístupem, který organizace využívá 

k řešení záležitostí souvisejících s odměňováním. Na vytváření základních zásad by se 

měli podílet členové organizace, kteří by je následně sdělovali ostatním pracovníkům pro 

lepší pochopení politiky odměňování. 
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Mezi základní zásady odměňování patří: 

• udržování mzdových či platových sazeb na konkurenceschopné úrovni, 

• odměňování pracovníků na základě jejich přínosu, 

• odpovědnost za odměňování přenášet na liniové manažery, 

• uznávání hodnoty všech pracovníků, nikoliv jen těch, kteří jsou výjimečně 

výkonní, 

• zajištění adekvátní pružnosti při rozhodování o odměňování a zaměstnaneckých 

benefitech, 

• nabízení takových odměn, které napomáhají vytvářet kulturu vysokého výkonu, 

přitahují a motivují pracovníky, 

• stanovení politiky a praxe odměňování, které umožní dosažení cílů organizace. 

(Armstrong, 2007) 

Součástí vytváření strategie odměňování jsou čtyři hlavní fáze: 

1. fáze diagnózy – v této fázi jsou vymezeny cíle, je posouzena současná politika  

a praxe odměňování, jsou podány návrhy na zlepšení a sjednány případné změny.  

2. fáze vytváření detailní podoby – zde jsou navrhované zlepšení jasně vymezeny  

a změny ověřovány. 

3. fáze finálního ověřování a přípravy 

4. fáze zavádění a realizace – je dále zkoumána, vyhodnocována a upravována 

Model procesu vytváření strategie odměňování představuje komunikaci se 

zainteresovanými stranami a jejich zapojení do jednání. Zainteresované strany netvoří 

pouze vrcholový management, ale také řadoví pracovníci a linioví manažeři. V praxi se 

však s takovým modelem procesu běžně nesetkáme. Lidé pověřeni vytvářením strategie 

jsou často nuceni reagovat na změny požadavků v organizaci, které se neustále objevují. 

Součástí strategie řízení je sledování nových trendů a přizpůsobování se jim. 

1.3.2 Formy odměňování 

Finanční částka, kterou platí zaměstnavatel svým zaměstnancům za vykonanou práci, se 

označuje pojmem „mzda“ v soukromém sektoru a „plat“ ve státním sektoru. Obecně lze 

tyto dva pojmy shrnout do jednotného pojmu, kterým je „odměna“. Výše odměny se bude 

odvíjet v závislosti na kvalifikaci zaměstnance. Příkladem může být vyučený 
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kvalifikovaný zaměstnanec, jehož velikost odměny bude vyšší než odměna pomocného 

dělníka. Dalším faktorem ovlivňujícím velikost odměny může být dosažený výkon 

pracovníka, kdy například u obchodní zástupce prodávajícího vysavače se bude výše 

odměny odvíjet od množství prodaných kusů. Obecně se zaměstnavatelé snaží vyplácet 

svým zaměstnancům co nejnižší možné mzdy, poněvadž vyšší mzdy by zvyšovaly 

mzdové náklady a tím snižovaly velikost zisku. Zaměstnanci naopak usilují o co nejvyšší 

mzdy. Finanční odměna slouží jako motivace k dalšímu vzdělávání se a dosahování 

lepších pracovních výsledků. V případě, ve kterém by kvalifikovaný zaměstnanec pobíral 

stejnou mzdu jako pomocný dělník, neměl by pravděpodobně snahu se vůbec vzdělávat. 

Jestliže by obchodní zástupce pobíral stejnou výši mzdy bez ohledu na to, kolik prodal 

kusů, nesnažil by se dosahovat lepších pracovních výsledků. Z výše uvedených důvodů 

rozlišujeme různé druhy odměn. (Kaesler, Kaesler-Probstová, 2013) 

Dle Kaesler, Kaesler-Probstová (2013) jsou formy odměňování rozděleny následně: 

• časová mzda, 

• výkonnostní mzda, 

• účast na zisku. 

Časová mzda 

Výše časové mzdy vyplácené za pracovní výkon se odvíjí od délky pracovní doby. 

Obvykle je stanovena hodinová sazba, která je zaměstnanci vyplácena bez ohledu na to, 

jaký podal pracovní výkon. Časová mzda se nejčastěji využívá tehdy, kdy zaměstnanec 

není schopen ovlivnit množství práce a u výkonu, který nelze měřit. Výhodou může být 

přiměřené pracovní tempo, které snižuje nebezpečí možného úrazu. Vytýkán je 

nedostatečný tlak na zvyšování pracovního výkonu. Možným řešením je zavedení časové 

mzdy s příplatkem za hodnocení výkonů zaměstnance a jeho chování. Lze uplatnit také 

používání dvou či více mzdových tarifů pro stejnou práci a jejich přiznávání na základě 

výkonu zaměstnance. (Koubek, 2013), (Kaesler, Kaesler-Probstová, 2013) 

Výkonnostní mzda 

Do kategorie výkonnostní mzdy řadí Kaesler, Kaesler-Probstová (2013) mzdu úkolovou, 

prémiovou a provizi.  
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Úkolová mzda 

Formou výkonnostní mzdy je mzda úkolová, jejíž výše se odvíjí podle odpracovaného 

výkonu. Velikost odměny je tedy přímo závislá na množstvím odvedené práce. U úkolové 

mzdy musí být zajištěna vhodnost jejího použití, nelze ji totiž použít u všech činností. 

Vhodná je především u pracovních činností, u kterých si pracovník může sám stanovit 

pracovní tempo, práce je opakující a výsledek měřitelný. Kladnou stránkou je, že snaživý 

a pracovití zaměstnanci si mohou vydělat více. V případě, kdy pracovníci nastaví vysoké 

pracovní tempo, mohou být často vystaveni stresu a zvyšuje se riziko výskytu chyb  

a zmetků. Úkolovou mzdu lze rozdělit na práci jednotlivce a skupiny nebo dle úkolového 

tarifu a mzdy se zadaným časem. (Kaesler, Kaesler-Probstová, 2013) 

Úkolová práce jednotlivce a skupiny  

Úkolová práce jednotlivce spočívá v hodnocení výkonu pouze jednoho pracovníka, 

kdežto úkolová skupinová práce hodnotí výkon celého týmu. Úkolová mzda se poté 

rozdělí skupině buďto stejným dílem, nebo podle věku, platových tříd atd. Zaměstnanci 

je vyplácena tarifní minimální mzda, a to i v případě, kdy podá podprůměrný výkon. 

Průměrný výkon se určuje podle rychlosti vykonané práce způsobilým a zcela 

zapracovaným pracovníkem. Když je výkon pracovníka nadprůměrný, k minimální mzdě 

se připočítá příplatek. (Kaesler, Kaesler-Probstová, 2013) 

Úkolový tarif a mzda se zadaným časem  

Při využití úkolového tarifu je zaměstnanec ohodnocen na základě mzdové sazby za 

každou vykonanou jednotku. Platí zde přímá úměra: čím více jednotek pracovník 

v časovém intervalu zpracuje, tím vyšší bude jeho finanční odměna. U úkolové mzdy se 

zadaným časem má zaměstnanec jasně vymezenou maximální délku trvání operace. 

Zaměstnanec je ohodnocen vyšší finanční částkou, pokud se mu podaří provést operaci 

rychleji. (Kaesler, Kaesler-Probstová, 2013) 

Prémiová mzda 

Prémie patří mezi pobídkové formy výkonnostní mzdy, které se běžně vyplácí k časové 

či úkolové mzdě. Prvním typem je periodicky opakující se prémie vyplácená v závislosti 

na odvedený výkon. Je vyplácena za podmínek splnění stanovených kritérií, při předem 

definovaném časovém období a předem stanovené sazbě. Lze se setkat s individuálními 
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i kolektivními prémiemi. Pokud se jedná o kolektivní, je zapotřebí určit kritéria rozdělení 

prémií mezi jednotlivé členy pracovní skupiny. Druhým typem je jednorázově vyplácená 

speciální odměna (bonus) poskytnutá za podání mimořádného výkonu, pozoruhodného 

pracovního chování či znamenitého plnění pracovních povinností. Mimořádná odměna 

může mít jednak peněžní ale i nepeněžní charakter ve formě kulturních akcí, výletů atd. 

Bývá zpravidla individuální. (Koubek, 2013) 

Prémie jsou vypláceny pracovníkům z několika důvodů, mezi které patří dodržení 

stanovených termínů (termínové prémie), navržení inovací (prémie za návrhy), 

bezchybnost (prémie za kvalitu), pečlivá obsluha strojů nezpůsobující poruchy (prémie 

za využití) nebo úsporné nakládání s energiemi (prémie za úspory). (Kaesler, Kaesler-

Probstová, 2013) 

Provize 

S provizní mzdou se lze setkat při obchodních činnostech. Jedná se o odměnu, která se 

odvíjí od množství prodaných jednotek. Provizi je možné obdržet dvěma způsoby – první 

způsob spočívá v procentuálním podílu na obratu společnosti (tzv. přímá podílová mzda) 

a druhý obsahuje základní plat, ke kterému se připočítá provize za prodané množství. Za 

výhodu přímé podílové mzdy lze považovat bezprostřední vztah odměny k výkonu  

a nevýhodou je možnost výskytu nepříznivých faktorů, které pracovník nemůže v dané 

situaci ovlivnit. (Koubek, 2015) 

Existují i jiné způsoby, jak provizi obdržet. Firmy je například vyplácejí pracovníkům, 

kterým se podaří prodat dlouho neprodejné zboží či výrobek. Provize se často využívá 

jako stimul ke zvýšení produktivity ve společnosti. (Kaesler, Kaesler-Probstová, 2013) 

Účast na zisku 

Zisk vyplývá z prosperujícího hospodaření podniku, který díky své prosperitě může 

vyplácet podíly na zisku svým zaměstnancům. Tato skutečnost přispívá k upevnění 

vztahů mezi vedoucími pracovníky a jejich zaměstnanci, kteří díky navýšení jejich 

běžného příjmu budou usilovat o větší hospodárnost firmy. Z tohoto důvodů je tato forma 

využívána v čím dál více společnostech. Zaměstnanci mají možnost využít vyplácení 

podílů na zisku hotově, případně se mohou podílet na kapitálu společnosti, ať už vlastním 

nebo cizím. Při kapitálové účasti se zvyšuje jejich loajalita a propojenost s podnikem. 

(Kaesler, Kaesler-Probstová, 2013) 
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1.3.3 Zaměstnanecké výhody 

„Zaměstnanecké výhody jsou takové formy odměn, které organizace poskytuje 

pracovníkům pouze za to, že pro ni pracují.“ (Koubek, 2015, s. 319) 

Výhody pro zaměstnance nejsou poskytovány na základě dosažených výsledků 

jednotlivých pracovníků, avšak mohou být ovlivněny dobou působení zaměstnance  

ve firmě, hierarchickým postavením či obtížností vykonávané práce. Cílem poskytování 

zaměstnaneckých výhod je zajištění spokojenosti zaměstnanců ve firmě se záměrem 

udržení kvalitních a kvalifikovaných pracovníků. Důležité je nastavit takové podmínky, 

které povedou k loajalitě zaměstnance vůči firmě. V rámci delšího časového horizontu 

může dojít ke zvýšení výkonnosti zaměstnanců. (Urban, 2017) 

Zaměstnanecké výhody představují nepřímé odměny, které zaměstnavatel vyplácí svým 

zaměstnancům nad povinně stanovený rámec za předpokladu, že má k dispozici dostatek 

finančních prostředků. Záleží také na tom, zdali je firma prosperující a zda vedení 

považuje tuto formu odměn za dostatečně motivující faktor. (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 

2005) 

„Zkušenosti ukazují, že navzdory existenci i značného množství zaměstnaneckých výhod 

v organizaci, má průměrný pracovník mnohdy jen malou představu o tom, co může 

dostat“. (Koubek, 2015, s. 320) 

Možnými důvody může být nedostatečná srozumitelnost písemného prospektu 

nabízejícího výhody nebo slabá informovanost ze strany vedoucích pracovníků  

o možnostech čerpání benefitů. Navíc zaměstnanci obvykle obdrží prospekty o výhodách 

spolu s dalšími dokumenty, tudíž existuje pravděpodobnost, že informace přehlédnou. 

Kromě toho jsou nabízené benefity často nevhodně komunikovány pracovníkům, 

příkladem mohou být informace na vývěsních tabulích, kterých si zaměstnanci nemusí 

vůbec všimnout. Zvýšit povědomí o nabízených benefitech lze prostřednictvím přesné  

a srozumitelné formulace informací a jejich písemná forma zaslaná přímo konkrétnímu 

pracovníkovi. Doporučují se využívat také schůze a poutající plakáty umístěné na 

viditelných místech. Pokud chce společnost využít zaměstnanecké výhody jako stimuly 

ke zvýšení motivace, spokojenosti a zajištění loajality zaměstnanců, měla by se zaměřit 

na benefity, které jsou pracovníky preferovány nejvíce. Každý pracovník má 



48 

 

diferencovaný pohled na nabízené benefity, neboť preference se mohou lišit v závislosti 

na věku, pohlaví, rodinném stavu, počtu dětí a jiných faktorech. (Koubek, 2015) 

Daňové aspekty 

Nedílnou součástí rozhodování o zaměstnaneckých benefitech je jejich daňové hledisko, 

náklady na jejich vynaložení totiž nemusí být daňově uznatelné, zároveň výhody nemusí 

být osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Tyto aspekty mohou 

způsobit tři situace: 

• benefity jsou daňově uznatelným nákladem, společnost je zároveň osvobozena  

i od daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (stravenky, životní pojištění 

a penzijní připojištění), 

• benefity nejsou daňově uznatelným nákladem, společnost je ale osvobozena od 

daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (nápoje na pracovišti, příspěvky 

na sportovní akce – plavání, fitness, kurzy), 

• benefity nejsou daňově uznatelným nákladem a společnost není osvobozena od 

daně z příjmu fyzických osob (slevy na produkty, benzínové karty). (Urban, 2017) 

Za nejlepší variantu lze považovat zaměstnanecké benefity, které jsou osvobozeny od 

daně z příjmu ze závislé činnosti a současně jsou daňově účinným nákladem, který 

snižuje základ daně z příjmu. (Macháček, 2017) 

Druhy zaměstnaneckých výhod 

Zaměstnanecké výhody mohou být členěny z hlediska jejich poskytování 

zaměstnavatelem: 

• všem zaměstnancům společnosti – poskytování nealkoholických nápojů  

a občerstvení na pracovišti, příspěvky na stravování atd., 

• pouze vybrané skupině zaměstnanců – manažerské auto, zaměstnanecké akcie 

atd., 

• popřípadě individuálně zaměstnancům – podpory při dlouhodobé nemoci, při 

nepříznivé finanční situaci atd. (Macháček, 2017) 
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Urban (2017) člení zaměstnanecké výhody z hlediska způsobu jejich poskytování: 

• plošné – tyto výhody jsou poskytovány všem zaměstnancům ve firmě, nehledě na 

to, zda využijí možnost jejich čerpání. Mezi výhody patří schopnost pružnější 

reakce na poptávku po benefitech, uspokojení potřeb zaměstnanců s odlišnými 

preferencemi a za nevýhody lze považovat náročnější administrativu a vyšší 

vynaložení nákladů v prvotní fázi. (Urban, 2017) 

Macháček (2017) označuje uvedený způsob jako fixní neboli poukázkový systém. 

Do této kategorie mohou spadat stravenky, mobilní telefon, služební automobil, 

občerstvení, zdravotní péče, dovolená nad rámec zákona, příspěvky na rekreaci 

nebo vzdělávání, příspěvky na životní či penzijní připojištění atd., 

• pružné – v tomto případě mají zaměstnanci možnost si vybrat výhody dle svých 

současných potřeb a své rozhodnutí mohou v pravidelných intervalech opakovat. 

Zaměstnanci jsou odvislí od portfolia nabízených výhod, které mohou být pro 

určité skupiny pracovníků odlišné v závislosti na délce působení ve společnosti, 

postavení apod. (Urban, 2017) 

Macháček (2017) označuje tento způsob jako flexibilní neboli tzv. „cafeteria 

systém“. Zaměstnavatel určí balíček zaměstnaneckých výhod a zároveň stanoví 

roční limit bodů pro jednotlivé zaměstnance, které se mohou lišit v závislosti na 

počtu odpracovaných let, pozici pracovníka atd. To umožňuje zaměstnanci 

vybírat nejvýhodnější benefity a čerpat na základě jeho preferencí. Současný 

systém by měl poskytovat atraktivní nabídku služeb a volnočasových aktivit,  

a zároveň by měl umožňovat svobodnou volbu výběru těchto benefitů. Lze k tomu 

využít nejen způsob „cafeteria“, ale také i předplacenou benefiční kartu, která 

umožňuje čerpat výhod v oblasti volnočasových aktivit.  

Poskytování zaměstnaneckých výhod může být zajištěno také kombinací těchto dvou 

typů. (Urban, 2017) 

Další možné členění zaměstnaneckých výhod podle typu poskytování Urban (2017) uvádí: 

• benefity související s náplní práce a pracovními podmínkami – do této 

kategorie se řadí výhody, které zpříjemňují pracovníkům dobu na pracovišti  

a tvoří tak součást pracovních podmínek. Patří sem občerstvení na pracovišti 
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zdarma, stravenky či dotované stravování v podniku, možnost vzdělávání nad 

rámec stanovený organizací, příspěvek na dopravu nebo zajištění dopravy do 

zaměstnání. 

• pracovní pomůcky s možností využití při osobní potřebě – tato skupina 

zahrnuje pomůcky, které usnadňují zaměstnancům práci na pracovišti, ale mohou 

je také využít při osobní potřebě. Řadí se sem notebooky a ostatní výpočetní 

technika, telefony, služby telefonních operátorů, bydlení zdarma či za výhodnější 

cenu, příspěvek na oděvy, služební automobil sloužící také k osobnímu použití. 

• benefity osobního a sociálního charakteru – výhody osobního a sociálního 

charakteru mohou zahrnovat příspěvek na dovolenou, příspěvek na sportovní  

a kulturní aktivity, příspěvky na stavební spoření, dárky a šeky (na kosmetiku, do 

restaurací) či při speciálních příležitostech (dokončení studií, svatba, narození 

potomka, vánoce), možnost koupi produktů společnosti za výhodnější ceny, 

příspěvky na stavební spoření, příspěvek na pojištění a připojištění (úrazové, 

penzijní, životní, kapitálové, v případě pracovní neschopnosti a odpovědnosti za 

škodu), poradenství (finanční, právní a osobní), péče o děti (školky, tábory, jesle), 

nadstandartní zdravotní péče o zaměstnance a jejich rodinu (lázeňské procedury, 

zdravotní pobyty, příjezd lékaře do zaměstnání či místa bydliště, rehabilitace, 

masáže, vitamíny, očkování), finanční příspěvek (při přestěhování blíže  

k zaměstnavateli, při řešení bydlení), platové dorovnání v nemoci atd. 

V roce 2016 proběhl průzkum personální agentury Grafton Recruitment, jehož cílem bylo 

zjistit nejžádanější a nejposkytovanější benefity. Zúčastnilo se jej 2286 zájemců o práci. 

Ačkoliv jsou v současné době stravenky nejrozšířenějším benefitem a svým 

zaměstnancům je poskytuje naprostá většina firem, v průzkumu se umístily až na šestém 

místě. První dvě příčky obsadily jazykové kurzy (především u dělnických profesí)  

a 13. plat. Spousta dotazovaných by uvítala placenou dovolenou nad stanovený rámec 

čtyř týdnů, flexibilní pracovní dobu, možnost pracovat z domu nebo tzv. sick days. O co 

naopak uchazeči nestojí jsou vánoční večírky, dárky od zaměstnavatelů, příspěvky na 

kulturní a sportovní vyžití a občerstvení na pracovišti, které považují za samozřejmé. 

(Macháček, 2017) 
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TOP 10 nejžádanějších benefitů 

• Jazykové vzdělání 

• 13. plat/14. plat/pravidelné bonusy 

• Placená dovolená nad rámec čtyř týdnů 

• Flexibilní pracovní doba 

• Home office 

• Stravenky 

• Sick days, placená krátkodobá nemoc 

• Vzdělávání 

• Firemní mobilní telefon k osobnímu použití 

• Možnost napracovat si hodiny 

TOP 10 nejposkytovanějších benefitů 

• Stravenky 

• Placená dovolená nad rámec čtyř týdnů 

• Vánoční párty 

• Flexibilní pracovní fond 

• Firemní mobilní telefon k osobnímu použití 

• Jazykové vzdělávání 

• Občerstvení na pracovišti 

• 13. plat/ 14. plat/ pravidelné bonusy 

• Teambuilding a sportovní aktivity 

• Home office. (Macháček, 2017 dle https://www.novinky.cz/finance/clanek/cesi-

chteji-penize-navic-stravenky-uz-netahnou-40007659) 

Marketingová manažerka Jitka Součková z personální agentury uvádí, že přes 80 % 

pracovníků z oblasti výroby by od zaměstnavatele uvítalo příspěvky na dopravu a na 

bydlení. Jedním z důvodů je nedostatek pracovních míst v oblasti bydliště. Pro 

pracovníky, kteří musí do svého zaměstnání dojíždět nebo se přestěhovat, je tento typ 

benefitu často rozhodujícím faktorem pro přijetí pracovní nabídky. Zaměstnavatelé 

poskytují průměrně zaměstnancům na dělnických pozicích benefity za 1 000 Kč ročně. 

Respondenti však jako optimálnější hodnotu považují 3 000 Kč. Velké nadnárodní 
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společnosti poskytují průměrně svým zaměstnancům benefity ve výši až 6 000 Kč a tato 

částka se mnohdy ještě zvyšuje. V rámci výrobních firem zájem o benefity výrazně roste. 

Z průzkumu Benefit Plus vyplývá, že zaměstnanci využívají nejvíce benefity na zdraví 

(více než 60 %), dalších 16 % na cestování a po 10 % na kulturu a sport. (Idnes, 2017) 

Mezi nejčastěji poskytované benefity dle Macháčka (2017) patří: 

• Příspěvky na stravování 

• Příspěvky na rekreaci 

• Příspěvky na odborný rozvoj zaměstnanců 

• Příspěvky na sportovní a kulturní vyžití 

• Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem 

• Příspěvky na soukromé životní pojištění 

• Příspěvky na masáže, rehabilitace 

• Nákup vitaminových přípravků 

• Očkování proti chřipce 

• Zvýhodněné zápůjčky 

• Dárky k životním či jiným výročím 

• Podpora při neštěstí v rodině, při živelné pohromě, dlouhodobé nemoci nebo 

v nepříznivé finanční či sociální situaci 

• Prodej výrobků a služeb společnosti za nižší cenu 

• Poskytování nealkoholických nápojů a občerstvení na pracovišti 

• Bezplatné poskytování služebního auta i pro soukromé účely 

• Zajišťování nebo hrazení dopravy do zaměstnání a ze zaměstnání 

• Poskytnutí bezplatného přechodného ubytování 

• Opční akciové programy pro manažery, poskytování zaměstnaneckých akcií, 

• Podpora přátelských vztahů na pracovišti 

• Firemní školky 

• Práce z domova, resp. úprava pracovní doby 

• Delší dovolená nad rámec zákonem stanovené 

• Příspěvek na hlídání dětí atd. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola diplomové práce vychází z teoretických poznatků popsaných v první části 

práce. Vybraná společnost si nepřeje být v práci jmenována, tudíž bude označována jako 

společnost ABC, s.r.o. Nejdříve bude představen profil výrobní společnosti zahrnující 

základní informace, firemní misi a vizi či ekonomickou charakteristiku. Dále bude 

popsáno řízení lidských zdrojů ve společnosti a systém odměňování. V poslední části této 

kapitoly bude provedeno dotazníkové šetření a testování hypotéz. 

2.1 Profil společnosti 

V této části bude stručně popsán základní profil vybrané společnosti. 

Datum vzniku: 21. 8. 2003 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 30 200 000 Kč 

Druh živnosti: ohlašovací volná 

Způsob jednání: za společnost je oprávněn jednat a podepisovat jednatel 

Počet členů statutárního orgánu: 1 

Typ právní formy: právnická osoba 

Institucionální sektor: nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 

Hlavní předmět činnosti:  

• výroba plastových a pryžových výrobků 

Vedlejší předměty činnosti:  

• výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 

• činnosti technických poradců v oblasti plastů 

• velkoobchod (Justice, 2020) 
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2.1.1 Základní údaje  

Společnost ABC, s.r.o. vznikla v roce 1981 a v České republice působí přes 16 let. 

Specializuje se na výrobu vyfukovacích sacích a vzduchových potrubí a na výrobu 

plastových dílů pro automobilový průmysl. V současné době působí jako dodavatel 

výrobků pro mnoho významných klientů po celém světě. Ve firmě byla vyvinuta vysoká 

úroveň odbornosti v technologii vyfukování a vstřikování pro automobilový průmysl, 

zdravotnictví a výrobky dalších průmyslových oborů. Díky neustálé komunikaci se svými 

zákazníky a zjišťováním jejich potřeb patří společnost mezi přední výrobce zabývající se 

zpracováním plastů. Do výrobního sortimentu patří také kufry na nástroje, tonerové 

kazety, exteriérová sedadla pro stadiony či interiérová sedadla pro školy. Společnost se 

zabývá i výrobou součástek pro bílou nebo kopírovací techniku. Své výrobky dodává 

zejména na evropský a severoamerický trh, přičemž největší procento produktů končí  

v automobilovém průmyslu. Největšími zákazníky z hlediska automobilového průmyslu 

je Audi, BMW či Faurencia. Další významné zákazníky z hlediska ostatních oborů tvoří 

společnosti Bosch, Xerox, AEG či Makita. Firma ABC, s.r.o. zaměstnává více než 400 

zaměstnanců ve svých závodech a spolu s nimi se řadí mezi hlavní výrobce vyfukovaných 

a vstřikovaných plastových dílů ve světě.  

2.1.2 Mise a vize společnosti 

Společnost se zaměřuje na výrobu vysoce kvalitních výrobků z plastu metodou 

vyfukování. Dokáže pružně reagovat na požadavky zákazníků a rozšiřovat působení 

v rámci celosvětového trhu. Mezi faktory ovlivňující úspěšné postavení a dosahování cílů 

patří strategické umístění výrobního závodu a dlouhodobé smluvní vztahy.  

Díky nepřetržité komunikace se zákazníky a neustálému zjišťování jejich aktuálních 

potřeb je cílem společnosti stát se vůdčí firmou v daném oboru působící ve střední Evropě 

a soustředit se na poskytování služeb zákazníkům na špičkové světové úrovni. Obsah 

mise a vize společnosti je promítnut do sloganu „Světová třída v technickém zpracování 

plastů.“ Strategie dalšího rozvoje společnosti ABC, s.r.o. je stát se lídrem v poskytování 

řešení ve výrobě technických výlisků pro odvětví automobilového průmyslu, 

průmyslových výrobků obecně a zdravotnictví v Evropě a Severní Americe. (Výroční 

zpráva, 2019) 
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2.1.3 Inovace a vývoj 

Během posledního roku bylo realizováno spoustu nových inovačních projektů týkajících 

se nejrůznějších oblastí působení podniku. Projekty byly zaměřeny na úsporu energií, 

rozvoje automatizace a zlepšení kvality výrobků a jednotlivých procesů ve společnosti. 

V rámci podpory inovačních projektů bylo zřízeno samostatné technické oddělení pro 

výzkum a vývoj výrobků, procesů a designu. Oddělení zajišťuje kompletní technický 

rozvoj a také za něj zodpovídá. Tento postup byl stanoven na základě zvýšené poptávky 

zákazníků, kteří požadovali kvalitní a rychlé výstupy. V oddělení se nachází tým 

zkušených inženýrů, kteří úzce spolupracují s kolegy ze sesterských společností v Irsku 

a v USA. Ti využívají nejnovějších softwarů k řešení optimalizace výrobních procesů  

a postupů. Technické oddělení dále řídí nové projekty od zadání zakázek až po výrobu 

vyfukovacích forem, speciálních nástrojů, přípravků, měřidel přes zpracování 

technologické dokumentace až po výrobu prototypů a zajištění sériové výroby. Při těchto 

úkonech využívají vývojové centrum, které je umístěno v sesterské společnosti v Irsku. 

Zmíněné centrum se zabývá zaváděním nejmodernějších technologií, které jsou 

aplikovány ve všech výrobních závodech společnosti ABC, s.r.o. Společnost se snaží 

klást důraz na výrobek, jeho vlastnosti a procesy, čímž zajišťuje optimalizaci a efektivitu 

výroby v rámci úspory a optimalizace nákladů. (Výroční zpráva, 2019) 

2.1.4 Kooperace 

Výrobní závody společnosti ABC, s.r.o. jsou situovány v Irsku, USA a v České republice. 

Společnost má řadu partnerských smluv na společný vývoj a zavádění nových technologií 

a nástrojů. Spolupracuje při tom s evropskými firmami, firmami v Americe, Asii  

a Japonsku. Díky strategickému umístění společnost minimalizuje dopravní náklady 

všech zákazníků z regionu Střední a Východní Evropy, kam spoustu světových koncernů 

přesunulo své výrobní a montážní závody. 

Firma ABC, s.r.o. spolupracuje s více než 40 dodavateli, u kterých probíhá pravidelné 

hodnocení na základě stanovených kritérií. Od těchto dodavatelů se nakupuje přibližně 

kolem tří set položek vstupního materiálů. ABC, s.r.o. disponuje vlastními sklady a dle 

požadavků zákazníků byly zřízeny také konsignační sklady v zahraničí, které umožňují 

rychlejší dostupnost výrobků. Pro základní komodity jsou zajištěni náhradní dodavatelé, 
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díky čemuž je zajištěn stálý průběh výroby a díky tomu nedochází k výpadkům  

ve výrobním procesu. (Výroční zpráva, 2019) 

2.1.5 Ochrana životního prostředí 

Společnost je v tomto ohledu velmi zodpovědná, což dokazuje tím, že produkuje výrobky 

pro potřeby společnosti s ohledem na minimální dopad vůči životnímu prostředí. Odpad 

se redukuje prostřednictvím hesel zredukovat, znovu použít a recyklovat. S ohledem na 

celosvětové požadavky na ochranu životního prostředí a úsporu přírodních zdrojů 

považuje společnost tento aspekt za klíčový. ABC získala certifikát ISO 14001, který 

poskytuje rámec pro cenově efektivní výrobu a zároveň citlivou vůči životnímu prostředí. 

(Výroční zpráva, 2019) 

2.1.6 Ekonomická charakteristika 

V rámci ekonomické charakteristiky budou výnosy společnosti z běžné činnosti stručně 

znázorněny v tabulce a okomentovány. 

Tabulka č. 2: Výnosy z běžné činnosti v tis. Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti) 

Časové 
období  

Výnosy z běžné činnosti v tis. Kč 
tuzemsko zahraničí celkem 

2009 138 760 115 222 253 982 
2010 64 985 122 919 187 904 
2011 94 255 153 738 247 993 
2012 70 066 184 393 254 459 
2013 48 172 213 902 262 074 
2014 58 777 269 556 328 333 
2015 68 832 292 940 361 772 
2016 90 064 278 293 368 357 
2017 139 355 205 283 344 638 
2018 119 472 297 366 416 838 
2019 106 372 342 453 448 825 

V tabulce č. 2 jsou uvedeny celkové výnosy z běžné činnosti za sledované období  

2009–2019. Ty jsou dále rozděleny podle toho, zda se jedná o výnosy plynoucí  

ze zahraničí nebo z tuzemska. Z tabulky je patrné, že větší část výnosů plyne ze zahraničí, 

neboť společnost prodává své výrobky zejména na evropský a severoamerický trh. Pouze 
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v roce 2009, kdy společnost obdržela velkou zakázku od tuzemského odběratele jsou 

výnosy vyšší v tuzemsku. 

 
Graf č. 1: Výnosy z běžné činnosti v tis. Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních údajů společnosti) 

Graf č. 1 zobrazuje vývoj tuzemských, zahraničních a celkových výnosů. Jak již bylo 

zmíněno, výnosy plynoucí ze zahraničí jsou mimo rok 2009 vždy vyšší než výnosy 

plynoucí z tuzemska. Zároveň mají zahraniční výnosy rostoucí charakter kromě roku 

2016, kdy začaly mírně klesat až do roku 2017. Od následujícího roku výnosy z běžné 

činnosti vykazují rostoucí trend a v posledním analyzovaném roce jsou nejvyšší za 

posledních 10 let. Co se týče tuzemských výnosů, ty mají kolísavý charakter, kdy 

v jednom roce rostou, v jednom klesají a poté opět mírně rostou. Na rozdíl od 

zahraničních výnosů, které v roce 2017 prudce klesly, tuzemské vzrostly vlivem zvýšené 

poptávky po produktech společnosti. Poté opět mírně klesaly.  
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2.2 Řízení lidských zdrojů 

Tým zaměstnanců společnosti ABC, s.r.o. se skládá ze zkušených pracovníků, jako jsou 

operátoři pro výrobní stroje a montáže, techničtí specialisté na údržbu výrobních  

a mechanických zařízení, projektoví inženýři pro řízení nových projektů, techničtí 

specialisté na konstrukci robotizovaných pracovišť a pracovníci kvality pro monitorování 

a zajištění celého procesu výroby. Mnoho ze zaměstnanců má možnost globálně cestovat, 

vzdělávat se a pracovat s moderními technologiemi. Společnost umožňuje zaměstnancům 

rozvíjet se a zdokonalovat své znalosti prostřednicím speciálních tréninků. Nově se 

mohou zapojit do vylepšování profilu společnosti pomocí svých vlastních návrhů  

a nápadů. 

Tabulka č. 3: Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2009–2019 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti) 

Sledované období Průměrný počet zaměstnanců 
2009 73 
2010 76 
2011 102 
2012 98 
2013 91 
2014 95 
2015 98 
2016 113 
2017 130 
2018 154 
2019 154 

Výše znázorněná tabulka č. 3 uvádí vývoj průměrného počtu zaměstnanců s konkrétními 

čísly. Celkový vývoj počtu zaměstnanců každoročně roste kromě let 2012 a 2013, kdy 

došlo k poklesu oproti předchozím rokům. Následující roky vykazovaly opět rostoucí 

charakter. Nejvíce zaměstnanců v rámci sledovaného období bylo přijato v roce 2011, 

v důsledku zabezpečení výroby v souvislosti s rostoucí poptávkou po produktech. 

Nejvyšší průměrný počet zaměstnanců byl zaznamenán v posledních dvou letech, kdy 

bylo zapotřebí přijmout nové zaměstnance z důvodu zajištění vyšších tržeb.  

Společnost působí na bázi hospodářského roku, tedy 12 po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců, začínající prvním dnem měsíce dubna a končící posledním dnem v březnu. 
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Graf č. 2: Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2009–2019  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti) 

Graf č. 2 znázorňuje vývoj průměrného počtu zaměstnanců ve společnosti ABC, s.r.o. za 

časové období 2009–2019. V rámci sledovaných 10 let lze vidět převážně rostoucí 

charakter vyjma zmíněných let 2012 a 2013. Od roku 2014 průměrný počet zaměstnanců 

opět roste a v současné době společnost zaměstnává okolo 174 zaměstnanců, z toho 

přibližně 154 na hlavní pracovní poměr a 30 na zkrácený úvazek či brigádu. Počet 

zaměstnanců se odvíjí od objemu výroby, který neustále roste a v důsledku toho roste  

i počet zaměstnaných pracovníků. 
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Tabulka č. 4: Osobní náklady v tis. Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů společnosti) 

Časové 
období 

Mzdové 
náklady 

Náklady na 
sociální 

zabezpečení 

Sociální 
náklady 

Osobní náklady 
celkem 

2009 23 560 7 855 559 31 974 
2010 26 012 8 636 823 35 471 
2011 33 133 10 675 1 010 44 818 
2012 30 899 10 088 1 004 41 991 
2013 31 102 10 190 954 42 246 
2014 34 501 11 686 918 47 105 
2015 40 110 13 629 1 113 54 852 
2016 43 839 14 867 1 362 60 068 
2017 51 465 17 278 2 047 70 790 
2018 64 103 21 522 2 865 88 490 
2019 69 879 23 339 3 074 96 292 

Tabulka č. 4 znázorňuje přehled jednotlivých osobních nákladů v tis. Kč. Celkové osobní 

náklady byly vypočítány jako součet mzdových nákladů, nákladů na sociální zabezpečení 

a nákladů sociálních. Náklady na sociální zabezpečení zahrnují povinné odvody na 

důchodové, zdravotní a nemocenské pojištění a státní politiku zaměstnanosti. Do 

sociálních nákladů společnost zahrnuje náklady na zlepšení pracovních a sociálních 

podmínek. Výši mzdových nákladů včetně odměn řídících pracovníků společnost 

neuvádí, aby nebylo možné zjistit finanční situaci konkrétního člena.  

Celkové osobní náklady se každým rokem neustále zvyšují, kromě roku 2012, kdy byl 

zaznamenán mírný pokles celkového počtu zaměstnanců. V posledních dvou 

sledovaných obdobích jsou osobní náklady nejvyšší. Konkrétně v roce 2018 jsou vyšší 

osobní náklady způsobeny zajišťováním vyšších tržeb, v důsledku kterých bylo nutné 

zaměstnat nové pracovníky. V roce 2019 jsou vyšší mzdové náklady způsobeny opět 

zajišťováním vyšších tržeb, ke kterému bylo zapotřebí udržení stávajících zaměstnanců 

v souvislosti s nedostatkem pracovních sil na trhu práce.  

Všechny informace týkající se struktury zaměstnanců a systému odměňování vychází 

z emailové komunikace se společností ABC, s.r.o. 
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2.2.1 Pracovní doba 

Ve společnosti je nastaven nepřetržitý pracovní režim 7 dní v týdnu - 24 hodin denně, 

v němž se zaměstnanci pravidelně střídají po dvanáctihodinových směnách (denních  

a nočních). Pracovní doba nepřetržitého režimu je uvedena v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5: Pracovní doba nepřetržitého provozu 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů od společnosti) 

Směna Pracovní doba 
Ranní 06:00 – 18:00 
Noční 18:00 – 06:00 

Třísměnný provoz má nastavený pouze vstřikovna, jejíž pracovní doba je uvedena 

v tabulce č. 6. Ve společnosti se střídá krátký a dlouhý týden u pracoviště výfukovna, kdy 

zaměstnanci pracují v krátkém týdnu 3 dny (pondělí, čtvrtek, pátek) a v dlouhém týdnu  

4 dny (úterý, středa, sobota, neděle). Střídání probíhá po 14 dnech, přičemž zaměstnanci 

pracují 14 dní na denní směny a následujících 14 dní na směny noční.   

Tabulka č. 6: Pracovní doba třísměnného provozu 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů od společnosti) 

Směna Pracovní doba 
Ranní 06:00 – 14:00 

Odpolední 14:00 – 22:00 
Noční 22:00 – 06:00 

Pracovníci spadající do THP kategorie mají nastavenou flexibilní pracovní dobu, která 

činí 40 hodin týdně, u zaměstnanců pracujících v nepřetržitém a třísměnném režimu je 

pracovní doba 37,5 hodin týdně.  

2.2.2 Struktura zaměstnanců 

Společnost momentálně zaměstnává 154 zaměstnanců. Jednotlivé rozdělení zaměstnanců 

podle pohlaví je uvedeno v tabulce č. 6. ABC, s.r.o. zaměstnává i 4 neslyšící pracovníky. 

Ve firmě se používají 2 základní kategorie barev pro rozdělení pracovníků – bílá a modrá. 

Bíla barva označuje nemanuální pozice jako je administrativa či obecně práce v kanceláři. 

Modrá barva je určena pro dělníky čili pracovníky vykonávající fyzickou práci. 
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Tabulka č. 7: Rozdělení zaměstnanců dle pohlaví 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů od společnosti) 

Pohlaví Počet zaměstnanců 
Muž 112 
Žena 42 

Tabulka č. 7 uvádí rozdělení zaměstnanců do tří základních skupin. Největší část 

zaměstnanců pracuje v technické skupině, do které se řadí údržba, robotici, seřizovači, 

nahazovači aj. Na dělnické pozici operátora výroby pracuje 51 zaměstnanců, kteří mají 

na starosti především obsluhu lisovacích strojů. Ve zbylé skupině THP je zaměstnáno 46 

pracovníků.  

Tabulka č. 8: Rozdělení zaměstnanců dle pracovního zařazení 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů od společnosti) 

Počet zaměstnanců Rozdělení 
57 Technická skupina 
51 Operátoři výroby 
46 THP 

Technická skupina 

V tomto pracovním zařazení jsou zaměstnanci, kteří zabezpečují organizaci výroby  

a provoz. Dohlíží na dodržování postupů v rámci procesu výroby, provádí kontroly 

výrobních zařízení a vedou dokumentaci. Do této skupiny patří robotik, jehož hlavní 

náplní práce na této pozici je nastavení a údržba robotických pracovišť a jejich 

automatizace. Dále sem patří údržba, která provádí preventivní údržbu a opravy částí 

strojů, ořezávacích přípravků, drtičů plastů a jiných technologických zařízení, která jsou 

nezbytná pro výrobu. Seřizovač má na starost seřizování vyfukovacích strojů a zároveň 

je zodpovědný za jejich správné nastavení. Hlavní náplní nahazovače je nahazování 

forem při přechodu na jiný výrobek. 

Operátor výroby  

Náplní práce operátora výroby je především obsluha lisovacího stroje. Současně ale také 

provádí odebírání hotových výrobků ze stroje a dokončovací práce. Součástí jeho náplně 

práce je i průběžná kontrola kvality hotových výrobků.  
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THP  

Do skupiny technicko-hospodářských pracovníků patří všichni ostatní zaměstnanci, kteří 

tvoří nedílnou součást organizace. Kategorie THP zahrnuje management firmy, 

plánovače, logistického disponenta, projektové a procesní manažery, účetní, controllery, 

IT administrátora, personalisty, event specialistu, BOZP technika, techniky kvality, 

asistentku výrobního manažera, údržby a vedoucí jednotlivých skupin.  

Management firmy zodpovídá za chod celé firmy. Plánovači provádí plánování výroby 

na základě požadavků, zajišťují bezproblémový chod výroby, její optimalizaci  

a dodržování termínů. Logistický disponent má na starost zajištění a řízení dopravy. 

Projektový manažer zabezpečuje plnění projektu spolu s určením konkrétních pracovníků, 

kteří se budou na projektu podílet. Procesní manažer se podílí na optimalizaci a zefektivní 

stávajících procesů. Účetní zabezpečuje evidenci jednotlivých úkonů účetní jednotky  

a účtování účetních operací. Finanční controller vytváří reporty, ekonomické rozbory, 

analýzy a uzávěrky.  

V rámci HR společnost zaměstnává celkem 3 personalistky. Dvě personalistky jsou 

zodpovědné především za výběr a přijímání pracovníků. Zajišťují také různá školení, 

kurzy, vzdělávání. Další personalistka má na starosti recepci, plánování a pořádání akcí 

pro zaměstnance. Event specialista připravuje a organizuje školení, kurzy a zároveň se 

podílí na zviditelnění výrobků společnosti. BOZP technik provádí školení BOZP, 

kontroly pracovního výkonu, podílí se na hodnocení rizik a navrhuje nápravná opatření 

k jejich redukci nebo eliminaci. Technik kvality je zodpovědný za dodržování pracovních 

a technologických postupů, které následně kontroluje. 

 Asistentka výrobního manažera pomáhá s úkony jako plánování a organizace zakázek, 

evidence kooperací, komunikace s ostatními odděleními, příprava podkladů atd. Vedoucí 

jednotlivých skupin (robotici, údržbáři a seřizovači) jsou zodpovědní za jednotlivé úseky 

výroby a dodržování postupů. V rámci úseků kontrolují plnění objednávek z hlediska 

kvality a termínů, zjištěné výsledky reportují vedení firmy. 
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2.2.3 Výběr a přijímání zaměstnanců 

Postup při výběru zaměstnanců se liší v závislosti od obsazované pozice. Výběrové řízení 

provádí vždy personalista, který nejprve provede uchazeče po výrobní hale, poté daný 

uchazeč vyplní krátký test, dotazník a následuje přibližně desetiminutový osobní 

rozhovor. U pozic vyžadujících odborné technické znalosti se výběrového řízení účastní 

personalista i vedoucí oddělení, na které se daná pozice obsazuje. Počet výběrových kol 

se odvíjí od pracovní pozice, kdy výběrové řízení na pozici operátora výroby probíhá 

pouze v jednom kole, zatímco u pozic vyžadujících technické znalosti probíhají kola 

zpravidla dvě. 

Služeb personální agentury využívá společnost u pozic operátor výroby a THP, u kterých 

se vyžaduje vysoký stupeň specifických technických znalostí. Dlouhodobě má společnost 

problém tyto pozice obsadit, neboť je obtížné sehnat kvalifikované pracovníky. K inzerci 

volných pracovních míst využívá společnost webové stránky, Linkedin, úřad práce, 

personální internetové portály jobs.cz, práce.cz a firemní nástěnku. Ta slouží především 

k informování zaměstnanců o volném pracovním místu z důvodu možnosti získání 

bonusového příspěvku za doporučení známého.  

Před nástupem do zaměstnání je uchazeč povinen absolvovat lékařskou prohlídku,  

ke které obdrží veškeré podklady od personalisty. Úspěšnému uchazeči je zaslána 

oficiální nabídka, ve které je uvedena výše mzdy, zaměstnanecké benefity a další 

pracovní podmínky. Na základě přijetí nabídky je sepsána smlouva, kterou uchazeč 

podepisuje většinou v den nástupu spolu s dalšími příslušnými dokumenty. První den 

v zaměstnání musí každý pracovník absolvovat školení BOZP.  

2.2.4 Péče o zaměstnance 

Společnost se snaží vytvářet příjemné prostředí vedoucí ke spokojenosti zaměstnanců. 

Příkladem může být modernizace jídelny a výstavba nové terasy, kde mohou pracovníci 

trávit svůj volný čas v době přestávky, občerstvit se, relaxovat nebo si jen popovídat  

s kolegy. Kvůli omezenému prostoru není možné přizpůsobit pracoviště závodnímu 

stravování. Zaměstnanci však mohou využívat automaty s hlavním jídlem za výhodné 

ceny.  
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V rámci zajišťování péče z hlediska stravování jsou k dispozici 2 kuchyňky, lednice, 

mikrovlnné trouby a rychlovarné konvice. Podle Zákoníku práce 262/2006 Sb., § 104 je 

zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky 

mezi které patří i pracovní oděv. Ve výrobní hale jsou povinni mít všichni zaměstnanci 

ochranné brýle, aby se předešlo poškození zraku. Pracovní oděv poskytuje zaměstnavatel 

ve formě trička s logem společnosti, které svou barvou odpovídá příslušné pozici. 

Například tyrkysovou barvu mají mistři výroby, tmavě červenou robotici a fialovou 

interní trenéři. Další barvy jako modrá, černá a vínová jsou rozděleny různě. 

Nově je v prostorách budovy umístěn AED (automatický externí defibrilátor), který 

slouží k záchraně života při srdeční zástavě. Přístroj je určen pro všechny zaměstnance, 

kteří jej mohou v případě nutnosti využít. Mohou jej použít i bez předchozího školení, 

neboť přístroj udává po jeho zapnutí hlasové instrukce v českém jazyce. Dále byl 

vytvořen inovativní koutek, kde mohou zaměstnanci přispět svými inovativními nápady. 

Podporují se také různé projekty, soutěže nebo workshopy.  

V prostorách budovy je umístěno několik informačních tabulí. Jedna je věnována právě 

informacím o nabízených benefitech a akcích, které se budou v průběhu daného měsíce 

konat. Další obsahuje fotky z uskutečněných akcí. Pro dostatečné informování 

zaměstnanců bezpečnosti a ochraně zdraví při práci byla zřízena tabule týkající se BOZP 

pravidel, kterými by se měl řídit každý zaměstnanec. Existuje i informační tabule o misi 

a vizi společnosti, aby měl každý pracovník přehled o tom, kam společnost směřuje. 

Společnost využívá interní komunikační kanál, prostřednictvím kterého jsou pravidelně 

sdíleny informace. Zavedena je i schránka před HR, kde mohou zaměstnanci psát své 

stížnosti, poděkování, připomínky atd. 

2.3 Současný systém odměňování  

V této části bude analyzován současný motivační systém ve společnosti ABC, s.r.o. 

Nejdříve bude stručně popsán mzdový systém skládající se z časové a tarifní mzdy, 

prémií a příplatků. Dále budou představeny zaměstnanecké výhody, mezi které patří  

13. plat, příspěvky na stravování, roční navyšování mzdy, cafeteria systém, firemní 

večírky, akce a ostatní odměny. 
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2.3.1 Mzdový systém  

Mzdový systém se ve společnosti skládá z pevné a pohyblivé složky mzdy, která je 

vyplácena nejpozději do 15. dne v kalendářním měsíci. Měsíční mzdu v rámci pevné 

složky obdrží technicko-hospodářští pracovníci. U ostatních pozic, konkrétně výrobních 

dělníků, skladníků, seřizovačů aj. se uplatňuje fixní a pohyblivá složka mzdy. Výše 

pohyblivé složky se odvíjí od různých faktorů, jako je například docházka zaměstnance 

nebo kvalita jeho práce, respektive počet obdržených reklamací. Společnost vychází 

ze mzdového interního předpisu, kde jsou veškeré údaje související se mzdovým 

systémem vymezeny.   

Časová mzda 

U technicko-hospodářských pracovníků je uplatňována základní měsíční mzda, která je 

vyplácena za pracovní výkon odvíjející se od délky pracovní doby.  

Tarifní mzda 

Pracovníci ve výrobě jsou odměňováni na základě tarifních tříd, ke kterým se přičítá již 

zmíněná pohyblivá složky mzdy. Celkem se ve firmě rozlišují 4 tarifní třídy, do kterých 

se jednotliví zaměstnanci přiřazují. Nový pracovník je nejdříve zařazen do první tarifní 

třídy, a na základě absolvovaných školení, kvality práce, ochoty učit se novým věcem 

může postoupit do vyšších tarifních tříd.  

Prémie  

Zaměstnancům mohou být mimo jiné vypláceny také prémie (bonusy) za podání 

mimořádného výkonu nebo znamenitého plnění pracovních povinností. Na speciální 

bonus má nárok pracovník, který se podílel na zastupování svého mistra nebo zástupce 

v jeho nepřítomnosti. Každý měsíc tak mohou vedoucí pracovníci odměnit své podřízené 

za vykonávanou činnost nad rámec svých povinností. Rozpočet pro určení výše 

poskytovaných prémií se stanovuje na začátku finančního roku. Prémie se uvádí 

v procentech, a jejich výše se odvíjí od pracovního zařazení daného zaměstnance. Pro 

výrobní dělníky se zpravidla určuje vyšší procentuální odměna než pro pracovníky 

zařazené do kategorie THP. Prémie mohou být vypláceny měsíčně, na základě 

individuálních výsledků pracovníků v daném měsíci.  
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Příplatky 

Ve firmě ABC, s.r.o. jsou zaměstnancům poskytovány příplatky za práci v noci, v sobotu 

a v neděli, ve svátek, nebo za přesčas.  

Příplatek za noční práci – za práci v noci jsou zaměstnanci odměňováni dle zákoníku 

práce, a to ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku.  

Příplatek za práci v sobotu a neděli – pokud zaměstnanci pracují v sobotu a neděli, 

náleží jim dle zákoníku práce příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku. 

Práce přesčas – dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům 

za práci přesčas plat nebo náhradní volno. Příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového 

výdělku obdrží zaměstnanci pracující ve výrobě. Technicko-hospodářští pracovníci 

nemají nárok na příplatek za práci přesčas, ale na náhradní volno.  

Práce ve svátek – za práci ve sváteční den náleží zaměstnanci dle zákoníku práce plat 

nebo náhradní volno. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci náhradní volno 

v rozsahu práce konané ve svátek, pokud není stanoveno jinak. Pokud bude zaměstnanec 

na základě vzájemné domluvy ve sváteční den pracovat, zaměstnavatel mu vyplatí 

příplatek ve výši průměrného hodinového výdělku. 

2.3.2 Zaměstnanecké výhody 

Společnost ABC, s.r.o. nabízí pro své zaměstnance široké spektrum zaměstnaneckých 

výhod, které jsou poskytovány na základě uzavření pracovní smlouvy. Nárok na nabízené 

benefity má každý zaměstnanec stejný, avšak výše zaměstnanecké výhody se může lišit 

v závislosti na hierarchickém postavení, obtížnosti vykonávané práce nebo době působení 

ve firmě. Pro pracovníky zaměstnané na zkrácený úvazek nebo brigádníky se vztahuje 

pouze příspěvek na stravování a firemní akce, kterých se mohou účastnit. 

Příspěvek na stravování 

Zaměstnancům společnosti jsou příspěvky na stravování poskytovány ve dvou formách, 

a to buď ve formě klasických stravenek nebo dotovaného stravování na pracovišti.  

Stravenky 

Výše stravenky se v tomto případě odvíjí od pracovní doby zaměstnance. Pracovníci 

v nepřetržitém režimu obdrží stravenku ve výši 90 Kč, všichni ostatní ve výši 70 Kč. 
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Zaměstnavatel přispívá zaměstnancům 55 % z celkové hodnoty stravenky a zbylých 45 % 

si hradí zaměstnanci sami. Nárok na stravenku vzniká zaměstnanci v okamžiku, kdy 

odpracuje tři hodiny z daného pracovního dne. Zaměstnancům jsou poskytovány 

stravenky od společnosti Sodexo.  

Dotované stravování 

V rámci dotovaného stravování mohou zaměstnanci využít automaty, kde lze zakoupit 

jídlo za zvýhodněnou cenu. Standardně se cena jídla pohybuje okolo 90 Kč, zaměstnanec 

za něj zaplatí 35 Kč, a zbytek částky je dotován společností.   

Cafeteria systém 

Tento moderní systém umožňuje zaměstnancům vybírat si odměny podle svých vlastních 

preferencí, a díky tomu je ve společnosti velmi oblíbený. Pracovníkům jsou v průběhu 

roku přidělovány body, které jsou rozděleny do 5 základních kategorií, v rámci kterých 

mají určitou hodnotu. Body je možné uplatnit na aktivity spojené s kulturou, sportem, 

zdravím, relaxací nebo za dny volna navíc. Záleží na daném pracovníkovi, pro kterou 

možnost se rozhodne. Počet bodů může být navýšen, pokud se zaměstnanec v průběhu 

roku účastní různých soutěží či plnění úkolů, za které může body navíc získat. Body jsou 

zaměstnancům uvolňovány čtvrtletně a mohou je čerpat v průběhu daného roku. 

13. plat 

Výše třináctého platu vychází z vnitropodnikové směrnice společnosti a je stanovena jako 

základní měsíční mzda v hrubém vyjádření, bez prémií a odměn. Třináctý plat je vyplácen 

dvakrát ročně – před létem a před Vánocemi. Nárok na 13. plat má zaměstnanec, který 

nepřesáhne 3 % absence z půlročního fondu, neobdrží napomenutí za porušení 

pracovních povinností a současně není ve zkušební době. 

Odměna za pracovní jubileum 

Na odměnu za pracovní jubileum má nárok zaměstnanec, který ve společnosti odpracuje 

5, 10 nebo 15 let. Podle délky odpracovaných let obdrží daný zaměstnanec věcný dárek. 

Při dosažení pracovního jubilea získá zaměstnanec zároveň dny volna navíc, jejichž počet 

se rovná hodnotě výročí zaměstnání ve společnosti.  
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Bonus za doporučení nového zaměstnance 

Společnost nabízí odměnu za doporučení nového zaměstnance na pozici operátor výroby 

v celkové maximální výši 30 000 Kč do cafeteria systému, přičemž nárok na 10 000 Kč 

vzniká doporučujícímu zaměstnanci za jeden odpracovaný měsíc. Doporučený 

zaměstnanec však nesmí zameškat 3 % z měsíčního fondu a nesmí být napomenut za 

porušení pracovních povinností.  

Školení 

Výběr jednotlivých kurzů probíhá na začátku finančního roku, kdy se vytváří tréninkový 

plán a jeho rozpočet. Vedoucí jednotlivých oddělení poté vyberou nejvhodnější kurzy pro 

své podřízené. Nejčastěji probíhají odborná školení pro technickou skupinu zahrnující 

robotická školení či školení údržby. Pro operátory výroby jsou určena periodická školení, 

která obsahují BOZP, školení kvality na výrobky atd.  Ve firmě probíhají i jiná školení. 

Uskutečnilo se například školení první pomoci skládající se z teoretické a praktické části, 

která byla zpestřena venkovní ukázkou toho, jak se zachovat při dopravní nehodě. 

Roční navyšování mzdy 

U navyšování mzdy záleží na pozici, na které se jednotlivý pracovník nachází a na jeho 

vedoucím. Ten stanoví, o kolik % se mzda může navýšit na základě dosažených výsledků 

jednotlivého zaměstnance. Vedoucí může stanovit buď plošné navýšení – stejné pro 

všechny, nebo individuální, které se pohybuje v rozmezí od 3 % do 6 %. 

Odměna za dny bez úrazu 

Zmíněný benefit odměňuje pracovníky za to, že v rámci sledovaného období předešly 

vzniku úrazu. Na základě splnění nulové úrazovosti na pracovišti jsou poskytovány 

zaměstnancům poukázky do restaurací, které mohou využít ve svém volném čase.  

Firemní večírky a akce 

Co se týče pořádání akcí, společnost se snaží být v tomto směru velmi aktivní a neustále 

přichází s novými nápady, jak zvýšit spokojenost svých zaměstnanců.  
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• Den svatého Patrika 

Jelikož se jedná o irskou společnost, slaví se 17. března den svatého Patrika. Pro 

zaměstnance se připravuje zelené občerstvení, smoothies, trička nebo vlastní hrnečky pro 

štěstí.  

• Mezinárodní den žen 

Tento rok probíhalo na facebookových stránkách společnosti představení inspirativních 

žen pracujících pro společnost. Ženy v tento den dostávají jako poděkování růži a malou 

pozornost.  

• Týden zdraví  

V rámci týdne zdraví jsou připraveny ovocná a zeleninová smoothies, ovoce, workshopy 

a semináře zaměřené na psychické i fyzické zdraví. Zaměstnanci mají možnost 

individuální konzultace s výživovou poradkyní, mohou se nechat naočkovat proti chřipce, 

žloutence a klíšťové encefalitidě či absolvovat vyšetření znamének. Probíhají praktické 

semináře na téma uvolňovací masáže, prevence proti stresu či správné držení těla. 

Účastníky, kteří se zapojí do připravených aktivit čekají lákavé odměny v podobě 

wellness pobytů či poukázek na masáže. 

• Mikulášské balíčky 

Na týden zdraví navazuje Mikuláš, kdy jsou zaměstnancům rozdány mikulášské balíčky 

plné vitamínů.  

• Vánoční dárky pro děti zaměstnanců 

Děti zaměstnanců si napíšou, jaké dárky by si přáli pod stromeček a společnost jim je 

nadělí. Po rozbalování dárků následuje spousta zábavy, pro děti je připraveno malování 

na obličej nebo mají možnost se podívat do výroby. 

• Vánoční večírek 

Tato firemní akce probíhá každoročně, pro zaměstnance je připraveno spousta jídla, pití 

a nechybí ani bohatá tombola.  
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• Tematické dny jídla 

Tato kategorie obsahuje akce v podobě tematického podávání pokrmů. Ve společnosti 

probíhá palačinkový den, kdy jsou pro zaměstnance připraveny palačinky na sladký  

i slaný způsob. Dále se uskutečňuje zabijačkový den, ve kterém si mohou zaměstnanci 

dopřát pokrmy jako zabijačková polévka, guláš, tlačenka, jitrnice, jelita a spoustu dalšího. 

V letních měsících se konají grilování, konkrétně si mohou zaměstnanci vychutnat 

hamburgery nebo grilované maso. Zmrzlinový den probíhá tradičně v letním období  

a představuje osvěžení v podobě točené zmrzliny či ledové tříště. Společnost slaví 

mezinárodní den croissantů, ve kterém poskytuje zdravé snídaně ve formě croissantů ale 

také vajíčkové pomazánky, vaječných omelet nebo hruškových muffinů s jogurtem. 

Probíhá i tzv. fruit day, kdy je pro zaměstnance přichystáno nejrůznější ovoce. Dále 

společnost připravuje pro své zaměstnance například osvěžení v podobě melounu, pizzy, 

domácích koláčků nebo medovníků na den svatého Valentýna. 

• Teambuildingové akce  

Teambuildingové akce probíhají ve společnosti zpravidla před létem a po něm. Jedná se 

o akce, které jsou spojeny nejen s posezením, ale i s fyzickou aktivitou – například 

horolezeckou stěnou. Mezi akce, konané v průběhu roku patří i Den Země, kdy se 

zaměstnanci podílejí na úklidu odpadků a sázení stromů. 

• Oslavy výročí 

Probíhají po 5 letech a pro zaměstnance je připraveno občerstvení, nápoje, sportovní 

aktivity a nechybí ani tombola. 

2.4 Metodika výzkumu 

Aby bylo možné provést výzkum, je nutné nejprve stanovit metodiku výzkumu. Na 

základě studia literatury bylo pro výzkumnou část vybráno dotazníkové šetření, tedy 

kvantitativní výzkum. Při tvorbě dotazníků se vycházelo z rozhovoru s personalistkou, 

která má oblast odměňování ve své kompetenci. Před dotazníkovým šetřením bylo 

zapotřebí stanovit hypotézy, které budou na základě výsledků z šetření potvrzeny nebo 

vyvráceny. Dle zjištěných skutečností budou navržena opatření ke zlepšení stávající 

situace ve firmě. 
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Test relativní četnosti 

Tento test vyjadřuje četnost určité varianty znaku v základním souboru rovné určitému 

číslu, což odpovídá nulové hypotéze. Alternativní hypotéza bude dána hodnotou 

výběrové relativní četnosti p. V případě postupu pro testování hypotéz bude zapotřebí 

nejprve formulovat hypotézy, stanovit testové kritérium, vypočítat jeho hodnotu, zvolit 

hladinu významnosti a příslušný kritický obor. Na základě takto stanovených parametrů 

bude možné provést formulaci závěru testu. V práci bude stanovena hladina významnosti 

5 %. Testové kritérium představuje určitou statistiku, jejíž hodnota se určí z výběrového 

souboru. Kritický obor představuje množinu hodnot svědčících ve prospěch 𝐻". Pokud 

bude hodnota testového kritéria v kritickém oboru realizována, bude potvrzena hypotéza 

𝐻" na hladině významnosti. (Michalíková, 2016) 

Postup při testování hypotéz 

Postup bude probíhat ve 4 základních krocích. Nejprve budou stanoveny hypotézy, poté 

testovací kritérium a kritický obor. Na základě porovnání testového kritéria a kritického 

oboru budou formulovány závěry. 

Stanovení hypotéz 

𝐻#:	𝜋 = 	𝜋#  

𝐻":	𝜋 ≠ 	𝜋#; 	𝜋 ≥ 	𝜋#; 𝜋 ≤ 	𝜋#	 

Testové kritérium 

𝑈 =	
𝑝 −	𝜋#

/𝜋# ∗ (1 −	𝜋#)𝑛 	
 

Rovnice č. 1: Vzorec pro výpočet testového kritéria 
(Zdroj: Talandová, Rybička, 2008, s. 191) 

kde:  

p – výběrová relativní četnost, 

n – rozsah testovaného souboru, 

𝜋 – stanovená hodnota. 
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Kritický obor 

Stanoví se na základě hladiny významnosti 5 % dle statistických tabulek. 

Formulace závěru 

Pokud bude hodnota testového kritéria v kritickém oboru realizována, bude potvrzena 

hypotéza 𝐻"  na hladině významnosti 5 %. Pokud hodnota testového kritéria nebude 

realizována v kritickém oboru, pak není hypotéza 𝐻" testem prokázána a platí hypotéza 

𝐻#. 

Stanovení hypotéz 

Hypotéza č. 1: 70 % zaměstnanců je spokojeno se svým zaměstnáním 

Hypotéza č. 2: 70 % zaměstnanců je spokojeno s finančním ohodnocením 

Hypotéza č. 3: 70 % zaměstnanců je spokojeno s nabízenými benefity 

Dotazník 

Forma dotazníku byla zvolena především z důvodu získání co největšího množství 

odpovědí, na základě kterých bude možné potvrdit či vyvrátit hypotézy. Dotazník bude 

vytvořen v papírové podobě a jeho strukturu budou tvořit identifikační a analytické 

otázky. V rámci identifikačních otázek bude zjišťován věk respondenta, pohlaví, nejvyšší 

dosažené vzdělání, pozice a délka působení ve společnosti. Analytická část bude zjišťovat 

spokojenost zaměstnanců s předem stanovenými parametry. V rámci zvolení svých 

odpovědí mohou zaměstnanci vybírat z uzavřených i z otevřených otázek.  

2.5 Dotazníkové šetření 

Ke zjištění současné situace ve společnosti bylo vybráno dotazníkové šetření. Cílem 

tohoto šetření bylo zjistit, zda jsou jednotliví zaměstnanci spokojeni se současným 

systémem odměňování ve společnosti. Na základě zjištěných výsledků budou navržena 

doporučení k zefektivnění stávajícího systému odměňování a tím i zvýšení spokojenosti 

zaměstnanců. 

Dotazník byl vytvořen pouze v papírové podobě a skládal se z 39 otázek, přičemž první 

část byla identifikačního charakteru a druhá analytická. V analytické části byla zjišťována 

spokojenost zaměstnanců s předem stanovenými parametry. V rámci zvolení svých 
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odpovědí měli zaměstnanci na výběr jak z uzavřených otázek, tak i z otevřených. 

Analytická část byla rozdělena na tři okruhy, přičemž první okruh obsahoval pouze 

uzavřené otázky, u druhého okruhu měli zaměstnanci na výběr z více odpovědí, a zároveň 

měli prostor vyjádřit svůj názor. Poslední okruh spočíval ve zjištění loajality zaměstnanců. 

Sběr probíhal 3 týdny a zúčastnilo se jej celkem 30 zaměstnanců. Dohromady se podařilo 

získat 1 478 odpovědí. Z celkového počtu 150 zaměstnanců vyplnilo dotazník  

30 pracovníků, což odpovídá 20% návratnosti. Výsledky dotazníkového šetření byly 

zpracovány prostřednictvím softwaru Microsoft Excel. Následně byly odpovědi 

jednotlivých zaměstnanců převedeny do grafů a okomentovány.  

Identifikační otázky 

První část dotazníku byla identifikačního charakteru, aby bylo možné provést rozdělení 

jednotlivých pracovníků. Celkem bylo položeno pět otázek týkajících se pohlaví a věku 

zaměstnanců, jejich nejvyššího dosaženého vzdělání, aktuální pozice a délky působení  

ve společnosti.  

Na vyplnění dotazníků se podílelo 70 % mužů a 30 % žen, což přibližně odpovídá 

skutečné struktuře celkového počtu zaměstnanců ve společnosti. Převládající většina 

mužského zastoupení je ovlivněna zejména typologií pracovních pozic, které jsou 

charakteristické svou fyzickou náročností a vyžadují technické vzdělání. Ženy, které se 

zúčastnily dotazníkového šetření pracují z nadpoloviční většiny v administrativě, zhruba 

jedna třetina v kategorii THP a zbytek v managementu. 

 
Graf č. 3: Procentuální podíl respondentů dle pohlaví  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 
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Nejvíce z celkového počtu dotazovaných bylo ve věku 26 až 35 let (47 %). Druhá 

nejpočetnější skupina (23 %) byla tvořena respondenty v rozmezí 36 až 45 let. Nejmladší 

kategorii do 25 let tvořilo 17 % respondentů a zbylých 13 % představovalo věkové 

rozmezí 46 až 55 let. Žádný z dotazovaných respondentů nebyl starší 56 let. Lze 

konstatovat, že strukturu dotazovaných tvoří ze dvou třetin mladý kolektiv pracovníků do 

35 let. 

 
Graf č. 4: Procentuální podíl respondentů dle věkové kategorie 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Co se týče vzdělání, všichni respondenti dosáhli minimálně středního vzdělání s výučním 

listem nebo maturitou, tudíž nikdo z dotazovaných neměl pouze základní vzdělání. 

Středního vzdělání s výučním listem dosáhlo 23 % a s maturitou 34 % respondentů. 

Nejvíce ze všech dotazovaných mělo vysokoškolský titul, a to 40 % z celkového počtu. 

Zbylé 3 % tvořili respondenti se získaným vyšším odborným vzděláním.  
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Graf č. 5: Procentuální podíl respondentů dle nejvyššího dosaženého vzdělání  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

V rámci začlenění respondentů do pracovních skupin, připadalo nejvyšší procento na 

kategorii THP, kterou tvořilo 27 % dotazovaných. Do této kategorie lze přičíst z hlediska 

rozdělení pracovních skupin podle organizace i oblast managementu (13 %)  

a administrativy (20 %). Převážná většina respondentů tedy patřila s 60 % do kategorie 

THP. Z dotazovaných zaměstnanců se šetření zúčastnilo 27 % dělníků. Zbylou část tvořili 

z 13 % technici, údržbáři a robotici, tedy technická skupina.   

 
Graf č. 6: Procentuální podíl respondentů dle jednotlivých pozic 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Délka pracovního poměru byla posuzována z hlediska 5 kategorií. Nejpočetnější 

kategorii tvořilo 43 % respondentů pracujících ve společnosti po dobu delší jednoho roku 
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až maximálně tří let. Z výsledků šetření vyplynulo, že z celkového počtu dotazovaných 

má 23 % respondentů uzavřený pracovní vztah pouze krátce, a to do 1 roku. Zaměstnanci 

pracující ve firmě déle než 10 let tvoří 17 % všech dotazovaných. Stejného procenta 

dosáhli i respondenti, kteří jsou zaměstnanci společnosti více než 4 roky a nanejvýš 6 let. 

Žádný z dotazovaných neuvedl, že by pracovní vztah se společností probíhal v časovém 

období 7 až 10 let.  

 
Graf č. 7: Procentuální podíl respondentů dle délky působení ve společnosti 

 (Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 
 

Analytické otázky 

Tato část dotazníkového šetření bude obsahovat 39 otázek, týkajících se spokojenosti 

zaměstnanců se současnou situací ve společnosti. 

Otázka č. 1: Jste spokojen/a se svým zaměstnáním? 

Cílem první otázky bylo zjistit, zdali jsou pracovníci ve svém zaměstnání spokojeni. 

Z grafu č. 8 je patrná výrazná spokojenost, z čehož vyplývá, že téměř naprostá většina 

zaměstnanců má tendenci setrvat v současném zaměstnání. V případě převažující 

nespokojenosti by mohla hrozit rostoucí fluktuace, která je mnohdy způsobená právě 

nedostatečnou spokojeností. Z celkového počtu dotazovaných zvolilo nejvíce 

respondentů odpověď spíše spokojen (64 %). Zcela spokojených respondentů činí 33 % 

a pouze 3 % jsou naprosto nespokojena. U těchto 3 % se dá očekávat pravděpodobný 

odchod ze společnosti. Odpověď „spíše nespokojen“ nezvolil žádný z dotazovaných. 
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Graf č. 8:  Procentuální vyjádření spokojenosti se zaměstnáním 

 (Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 2: Jste spokojen/a s náplní své práce? 

Více než nadpoloviční většina respondentů při otázce týkající se spokojenosti s náplní 

práce uvedla částečnou spokojenost (53 %). Dle grafu č. 9 lze vidět, že 27 % 

dotazovaných je zcela spokojených. Celkově je tedy s pracovní náplní spokojeno 80 % 

respondentů. Zbylých 13 % tvoří odpovědi „spíše nespokojen“ a 7 % „rozhodně 

nespokojen“. Oblast nespokojených respondentů tvořili zejména výrobní dělníci  

a technicko-hospodářští pracovníci.  

 
Graf č. 9: Procentuální vyjádření spokojenosti s náplní práce  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 
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Otázka č. 3: Jste spokojen/a se svými spolupracovníky? 

Třetí otázka analyzuje vztahy se spolupracovníky, které jsou dle výsledků 

z dotazníkového šetření velmi dobré. Tento fakt lze hodnotit velmi pozitivně, neboť právě 

vztahy na pracovišti jsou důležitým faktorem ovlivňující nejen výkon pracovníka, ale 

také psychickou stránku daného jedince. Z grafu č. 10 vyplývá, že 36 % dotazovaných je 

zcela spokojeno a 50 % spíše spokojeno se svými spolupracovníky. Ve výsledku tedy činí 

celková spokojenost s kolegy 86 %. Zbývajících 14 % tvoří skupinu respondentů 

nespokojených s pracovním kolektivem. 

 
Graf č. 10: Procentuální vyjádření spokojenosti se spolupracovníky  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 4: Jste spokojen/a se svými nadřízenými? 

V rámci zjišťování spokojenosti s nadřízenými pracovníky vyšla převažující spokojenost 

(84 %), která je tvořena z 50 % úplnou a z 34 % částečnou spokojeností. 13 % 

z dotazovaných uvedlo, že spíše nejsou spokojeni se svými nadřízenými a 3 % jsou zcela 

nespokojeny. Oproti hodnocení vztahů s kolegy, které činilo z 50 % částečnou 

spokojenost, hodnocení vedoucích tvoří z 50 % úplnou spokojenost. Z toho plyne, že 

zaměstnanci jsou více spokojeni s nadřízenými než se spolupracovníky. Obecně vzato lze 

vztahy na pracovišti považovat za velmi uspokojivé a z 85 % kladně hodnocené.  
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Graf č. 11: Procentuální vyjádření spokojenosti s nadřízenými 

 (Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 5: Jsou pro Vás důležité dobré vztahy na pracovišti? 

Naprosto všichni dotazovaní respondenti považují dobré vztahy na pracovišti za velmi 

důležité. To je očividné i z grafu č. 12, ve kterém 80 % dotazovaných považuje  

„být za dobře“ se svými kolegy za naprosto důležité, a 20 % za částečně důležité.  

 
Graf č. 12: Procentuální vyjádření důležitosti dobrých vztahů na pracovišti  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 
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Otázka č. 6: Jste spokojen/a s finančními ohodnocením? 

Výše zmíněná otázka č. 6 měla zjistit spokojenost s finančním ohodnocením. Z výsledků 

grafu č. 13 plyne, že 73 % respondentů je částečně spokojeno a 13 % absolutně spokojeno 

s celkovou výší mzdy. Tento výsledek lze komentovat velmi pozitivně, neboť častěji bývá 

většina zaměstnanců s finančním ohodnocením nespokojena a požaduje navýšení. 

V tomto případě lze konstatovat vyhovující systém odměňování, co se velikosti mezd 

týče. Pouhých 14 % dotazovaných respondentů není s finančním odhodnocením 

spokojeno. Z větší části se jedná o výrobní pracovníky, ale i oddělení administrativy 

nepovažuje současnou výši mzdy za dostačující.  

 
Graf č. 13: Procentuální vyjádření spokojenosti s finančním ohodnocením  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 7: Odpovídá dle Vás výše mzdy náročnosti vykonané práce? 

Tato otázka do jisté míry navazuje na předchozí otázku, která analyzovala spokojenost 

zaměstnanců s finančním ohodnocením. V otázce č 6. byla zjištěna 86% spokojenost 

pracovníků s výší mzdy. Nicméně 34 % dotazovaných si nemyslí, že výše mzdy 

odpovídá náročnosti vykonávané práce.  Toto tvrzení plyne z grafu č. 14, ve kterém lze 

vidět, že 27 % respondentů uvedlo „spíše nespokojen“ a 7 % „rozhodně 

nespokojen“ s poměrem mzdy vzhledem k náročnosti práce. Lze předpokládat, že 

pracovníci, kteří odpověděli na tuto otázku negativně, se necítí dostatečně oceněni za 

vykonanou práci.  
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Graf č. 14: Procentuální vyjádření k otázce: Odpovídá dle Vás mzdy náročnosti vykonané práce?  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 8: Jste spokojen/a s nabízenými benefity? 

Zaměstnanecké výhody jsou považovány za důležitou součást systému odměňování,  

a proto právě spokojenost s nabízenými benefity byla analyzována v otázce č. 8. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá 87% spokojenost, která je tvořena ze 47 % 

absolutní spokojeností a ze 40 % částečnou spokojeností zaměstnanců. Lze tedy 

konstatovat, že společnost poskytuje takové benefity, které jsou pro zaměstnance žádoucí. 

Pouze 13 % z dotazovaných označilo současný systém odměňování zaměřený na benefity 

za nedostatečně uspokojivý. Jednalo se především o zastoupení technické skupiny  

a výrobních dělníků. Při srovnání otázek č. 7 a č. 8 dochází téměř k totožným výsledkům, 

ze kterých vyplývá převážná spokojenost se systémem odměňování. Ačkoliv je většina 

zaměstnanců spokojena, společnost by měla neustále analyzovat trendy v poskytování 

benefitů, případně benefity konkurence, za účelem lepší nabídky zaměstnaneckých výhod 

pro potenciální pracovníky. 
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Graf č. 15: Procentuální vyjádření spokojenosti s nabízenými benefity  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 9: Jste spokojen/a s akcemi, které společnost pořádá pro své zaměstnance? 

V tomto směru si firma počíná výborně, neboť žádný z respondentů nehodnotil odpověď 

negativně. Společnost pořádá pro své zaměstnance velké množství těch nejrůznějších akcí 

zahrnující týden zdraví, tematické dny jídla, teambuildingové akce či vánoční večírky. 

Od toho se odráží naprostá spokojenost zaměstnanců, která je zobrazena v grafu č. 18. 

Konkrétně 53 % respondentů je zcela spokojeno a 47 % spíše spokojeno s pořádanými 

akcemi. 

 
Graf č. 16: Procentuální vyjádření spokojenosti s akcemi 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 
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Otázka č. 10: Myslíte si, že jste dostatečně informován o současných benefitech ve 

firmě? 

Z grafu č. 17 plyne, že 44 % respondentů je dostatečně informováno o současné nabídce 

poskytovaných benefitů. Dalších 53 % považuje informovanost o zaměstnaneckých 

výhodách za částečně uspokojivou. Ve výsledku je tedy 97 % dotazovaných spokojeno 

se sdílením informací o benefitech. Pouhé 3 % respondentů uvedlo absolutní 

nespokojenost a nebyla zaznamenána žádná odpověď „spíše nespokojen“. V tomto 

případě lze konstatovat, že společnost své zaměstnance velmi dobře informuje  

o možnostech využívání benefitů. 

 
Graf č. 17: Procentuální vyjádření k otázce: Myslíte si, že jste dostatečně informován o současných 

benefitech?  
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 11: Považujete aktuální systém odměňování za vyhovující? 

Otázkou č. 11 bylo zjišťováno, zda zaměstnanci považují současný systém odměňování 

za dostačující. Tato otázka v jisté míře navazuje na otázku č. 6 a č. 8, kde byla 

analyzována spokojenost s výší mzdy a zaměstnaneckými výhodami. Z výsledků byla 

patrná přibližně 85% spokojenost. Při této otázce však bylo zjištěno, že jedna třetina 

respondentů nepovažuje současný systém odměňování za vyhovující. Celkem 33 % 

dotazovaných by uvítalo zlepšení stávajícího systému, konkrétně 20 % by bylo spíše pro 

a 13 % rozhodně pro možné vylepšení. Zbylých 67 % dotazovaných je s aktuálním 

systémem spokojeno.  
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Graf č. 18: Procentuální vyjádření k otázce: Považujete aktuální systém odměňování za vyhovující? 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 12: Jste spokojen/a s pracovními podmínkami? 

Tato otázka byla zaměřena na celkovou spokojenost zaměstnanců s pracovními 

podmínkami. Z dotazovaných respondentů odpovědělo 77 % kladně. Nespokojených  

23 % tvořila zejména výrobní a technická skupina, která nepovažuje dosavadní podmínky 

na pracovišti za přijatelné. Za částečně neuspokojivé je považuje 20 % a za zcela 

nedostačující 3 % respondentů. Na tuto otázku bude navazovat otázka č. 30, ve které měli 

respondenti prostor otevřeně se vyjádřit k návrhům na zlepšení podmínek na pracovišti. 

 
Graf č. 19: Procentuální vyjádření spokojenosti s pracovními podmínkami  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 
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Otázka č. 13: Jste spokojen/a s prostředím ke stravování? 

Ačkoliv společnost v poměrně nedávné době renovovala prostory ke stravování, 

zaměstnanci s nimi stále nejsou spokojeni. Toto tvrzení vyplývá z grafu č. 20, ze kterého 

je patrná nespokojenost nadpoloviční většiny všech dotazovaných. S prostory 

vyhrazenými ke stravování není spokojeno 56 % respondentů, kteří jsou z 53 % „spíše 

nespokojeni“ a z 3 % zcela nespokojeni. Ačkoliv nespokojenost s prostředím vyhrazeným 

ke stravování pravděpodobně nebude důvodem odchodu pracovníka ze společnosti, ABC 

s.r.o. by se měla o tento negativně hodnocený parametr více zajímat, neboť zaměstnanci 

by měli čas určený k odpočinku využít v příjemném prostředí. Lze se domnívat, že spíše 

negativně hodnocený parametr může být způsoben také samotným stravováním, neboť 

společnost kvůli omezeným prostorům nevyužívá závodní stravování a zaměstnanci si 

kupují jídlo v automatech. Ostatní, méně nároční respondenti jsou ze 44 % s prostory  

ke stravování spokojeni. 

 
Graf č. 20: Procentuální vyjádření spokojenosti s prostředím ke stravování  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 14: Jste spokojen/a s pracovní dobou? 

Tato otázka byla zacílena na nalezení odpovědi týkající se spokojenosti s pracovní dobou. 

Převážná většina respondentů je z 83 % spokojena, konkrétně 40 % je zcela spokojeno 

a 43 % částečně spokojeno. Pracovní doba nevyhovuje 17 % z dotazovaných, kteří patří 

do výrobního a technického úseku pracujícího převážně na 12hodinové směny. Ostatní 

zaměstnanci považují nastavenou pracovní dobu za přijatelnou, zejména nevýrobní 

pracovníci, kterým je umožněna flexibilní docházka. 
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Graf č. 21: Procentuální vyjádření spokojenosti s pracovní dobou  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 15: Jste spokojen/a s tokem informací ve firmě? 

Cílem otázky bylo zjistit, zdali jsou zaměstnanci spokojeni s tokem informací  

ve společnosti. Z výsledků dotazníkového šetření zaznamenaných v grafu č. 22 je patrné, 

že nadpoloviční většina dotazovaných je spokojena. Nicméně 47 % respondentů 

spokojeno není. Téměř polovina zaměstnanců si myslí, že úroveň informovanosti ve 

firmě není dostačující. Z celkových 47 % nespokojených respondentů je 37 % „spíše 

nespokojeno“ a 10 % zcela nespokojeno. Společnost by se měla zaměřit na možnost 

zvýšení úrovně informovanosti, díky které lze předejít případným problémům na 

pracovišti.  

 
Graf č. 22: Procentuální vyjádření spokojenosti s tokem informací  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 
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Otázka č. 16: Jste spokojen/a s možností osobního růstu? 

V otázce č. 16 byla analyzována spokojenost zaměstnanců s možností osobního rozvoje. 

Z výsledků znázorněných prostřednictvím grafu č. 23 vyplývá, že 67 % respondentů je 

s touto možností celkem spokojeno, tedy více než nadpoloviční většina. V 40 % 

převažovala částečná spokojenost, v 27 % absolutní. Z jedné třetiny (33 %) hodnotili 

respondenti analyzovaný parametr negativně. Odpověď „spíše nespokojen“ zvolilo 23 % 

a „rozhodně nespokojen“ 10 % dotazovaných respondentů. Ze záporně hodnocených 

odpovědí bylo nejvíce od výrobních dělníků, poté ve stejném množství od technické 

skupiny a v nejmenším počtu od technicko-hospodářských pracovníků. 

 
Graf č. 23: Procentuální vyjádření spokojenosti s možností osobního růstu 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 17: Je pro Vás důležitý kariérní postup? 

Převážná většina dotazovaných považuje kariérní postup za klíčový. Celkem 74 % 

respondentů pokládá tento aspekt za důležitý, konkrétně 27 % za absolutně důležitý  

a 47 % za částečně důležitý. Nejvíce respondentů považujících kariérní postup za klíčový  

patřilo do oblasti administrativy a THP. Dále je hodnocený parametr podstatný pro 

výrobní dělníky, oblast managementu a pro technickou skupinu. Zbylých 26 % 

respondentů nepovažuje kariérní postup za důležitý. 
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Graf č. 24: Procentuální vyjádření k otázce: Je pro Vás důležitý kariérní postup? 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 18: Máte možnost kariérního postupu? 

Tato otázka měla zjistit, zdali mají zaměstnanci společnosti možnost kariérního růstu. 

Celkem 57 % respondentů je tato příležitost poskytnuta a mají možnost se kariérně 

rozvíjet a postupovat v pracovním zařazení. Negativně se k otázce vyjádřilo 43 % 

dotazovaných. Přesně 33 % uvedlo, že spíše nemá možnost a 10 % rozhodně nemá 

možnost se dále kariérně rozvíjet.  Pracovníci, kteří uvedli, že jim není umožněn kariérní 

postup, spadají do výroby, technické skupiny, THP a administrativy. Zároveň 

nadpoloviční většina ze zmíněných respondentů uvedla, že kariérní růst považují za 

důležitý. V největším zastoupení je kariérní růst důležitý pro technicko-hospodářské 

pracovníky. Toto tvrzení vychází z otázky č. 17. Zbylá skupina pracovníků nepovažuje 

kariérní růst za důležitý faktor a lze předpokládat, že těmto zaměstnancům nevadí, že 

nemají příležitost kariérně se rozvíjet. 
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Graf č. 25: Procentuální vyjádření k otázce: Máte možnost kariérního postupu?  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 19: Jste hodnocen/a za vykonanou práci? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zdali jsou zaměstnanci hodnoceni za vykonanou práci. 

Úhrnem 80 % respondentů hodnotilo odpověď kladně, z čehož vychází, že větší část 

zaměstnanců je hodnocena za svůj výkon. U technicko-hospodářských pracovníků 

probíhá měsíčně tzv. „one-to-one meeting“ ve kterém jsou zaměstnanci hodnoceni svým 

přímým nadřízeným. U operátorů výroby probíhá měsíční hodnocení, které se odráží  

v rámci variabilní složky mzdy.  

 
Graf č. 26: Procentuální vyjádření k otázce: Jste hodnocen/a za vykonanou práci?  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 
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Otázka č. 20: Jste pochválen za dobře odvedenou práci? 

U otázky č. 20 bylo cílem zjistit, zda společnost chválí své zaměstnance za dobře 

vykonanou práci. Dohromady 73 % dotazovaných odpovědělo kladně, a tedy že je 

pochváleno za svůj výkon. Téměř jedné třetině zaměstnanců se však pochvaly nedostává, 

konkrétně 27 %. Spíše není chváleno 24 % a rozhodně nejsou pochváleny 3 % 

respondentů. Pochvala by v tomto ohledu neměla být podceňována, neboť hraje roli ve 

stimulaci pracovníků za účelem dosažení lepšího výkonu. 

 
Graf č. 27: Procentuální vyjádření k otázce: Jste pochválen/a za dobře odvedenou práci  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 21: Motivuje Vás pochvala či poděkování za dobře odvedenou práci 

k lepšímu výkonu? 

Tato otázka navazuje na otázku č. 20, ve které bylo zjišťováno, zdali se zaměstnancům 

dostává pochval od svých nadřízených. Cílem této otázky je zjistit, zda právě pochvala 

za dobře odvedenou práci motivuje pracovníky k lepšímu výkonu. Z výsledků šetření 

zaznamenaných v grafu č. 28 plyne, že pochvala a poděkování motivuje 94 % 

respondentů. Malé procento dotazovaných se vyjádřilo spíše negativně k této otázce  

(7 %) a žádný z respondentů si nemyslí, že by pochvala nevedla k lepším výsledkům. 

Celkem 93 % respondentů motivuje pochvala k lepším výsledkům, z otázky č. 20 však 

vyplývá, že se jí dostává „pouze“ 73% dotazovaným. Pochvala je důležitým stimulem  

ke zvyšování pracovního výkonu a proto by společnost měla směřovat svou pozornost 

k této neformální formě hodnocení. 
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Graf č. 28: Procentuální vyjádření k otázce: Motivuje Vás pochvala či poděkování za dobře 

odvedenou práci k lepšímu výkonu?  
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 22: Máte příležitost vyjádřit své názory či nápady? 

Dle grafu č. 29 poskytuje společnost dostatečný prostor k vyjádření názorů. Zaměstnanci 

mají z 90 % příležitost vyjádřit své nápady. Výsledky šetření potvrzuje i fakt, že byl ve 

firmě vytvořen inovativní koutek, v rámci kterého mohou zaměstnanci přispět svými 

zajímavými nápady. Tento koutek byl vytvořen zejména k podpoře právě inovativních 

nápadů, ale také projektů, workshopů nebo soutěží. Pouze 10 % respondentů uvádí 

nespokojenost s možností vyjádření svého názoru.  

 
Graf č. 29: Procentuální vyjádření k otázce: Máte příležitost vyjádřit své názory či nápady?  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 
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Otázka č. 23: Jste pyšný/á na to, že pracujete pro tuto společnost? 

Dle grafu č. 30 je patrná hrdost respondentů na to, že pracují pro vybranou společnost. 

Rozhodně hrdých je 23 % dotazovaných, spíše hrdých 67 %. Ve výsledku je tedy 90 % 

respondentů pyšných na to, že tvoří nedílnou součást společnosti. Negativně se k této 

otázce vyjádřilo 10 % respondentů, kteří pravděpodobně nejsou ve společnosti spokojeni. 

 
Graf č. 30: Procentuální vyjádření k otázce: Jste pyšný/á na to, že pracujete pro tuto společnost?  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 24: Doporučil/a byste společnost známým? 

Cílem otázky č. 24 bylo zjistit, zda jsou zaměstnanci spokojeni natolik, aby společnost 

doporučili svým známým. Přesná polovina respondentů by firmu doporučila. Dalších  

27 % dotazovaných je podnikem spokojeno natolik, že u odpovědí na otázku týkající se 

doporučení zvolili „rozhodně ano“. Tyto zaměstnance lze hodnotit za velmi spokojené. 

Necelá jedna čtvrtina dotazovaných by společnost ABC, s.r.o. svým známým 

nedoporučila. Jednalo se převážně o výrobní dělníky, kteří pracují na 12hodinové směny 

a nejsou s tím spokojeni. Lze tedy konstatovat, že možným důvodem nedoporučení 

společnosti je právě nespokojenost s pracovní dobou. 

23%

67%

7% 3%

Jste pyšný/á na to, že pracujete pro tuto společnost?

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne



94 

 

 
Graf č. 31: Procentuální vyjádření k otázce: Doporučil/a byste společnost svým známým? 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 25: Máte obavy ze ztráty zaměstnání? 

Tato otázka byla směřována na obavy ze ztráty současného zaměstnání. Z grafu č. 32 je 

patrná jistota v souvislosti s udržením stávajícího zaměstnání, která činí 83 %. 

Z dotazovaných je 17 % zcela přesvědčeno a 66 % částečně přesvědčeno o tom, že si 

pracovní místo udrží. K tomu přispívá i fakt, že v současné době je pro společnost obtížné 

nalézt kvalitní a zároveň kvalifikované pracovníky. Tudíž zaměstnanci, kteří zmíněných 

kvalit dosahují, nemusí pochybovat o případné ztrátě zaměstnání. Menší část respondentů 

(17 %) má pocit, že by mohla přijít o pracovní místo, přesněji 7 % se obává velmi a 10 % 

částečně.  

 
Graf č. 32: Procentuální vyjádření k otázce: Máte obavy ze ztráty zaměstnání?  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 
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Otázka č. 26: Čeho si nejvíce vážíte ve stávajícím zaměstnání? 

U této otázky měli zaměstnanci možnost zvolit libovolný počet odpovědí, v rámci kterých 

mohli uvést, čeho si nejvíce váží ve stávajícím zaměstnání. Nejčastější odpovědí na tuto 

otázku byly přátelské vztahy na pracovišti, kterých si cení největší množství zaměstnanců. 

Druhou nejčastěji uváděnou odpovědí byla spokojenost s náplní práce (18 %) a se 

zaměstnaneckými výhodami (14 %). Spokojenost s náplní práce potvrzuje otázka č. 2, 

která uvádí 80% spokojenost zaměstnanců. Zaměstnanecké výhody jsou v rámci otázky 

č. 8 hodnoceny také velmi pozitivně. Naopak mezi méně časté odpovědi patřila možnost 

kariérního růstu, pracovní podmínky, image společnosti a jiné, v rámci kterých 

zaměstnanci uvedli pestrou skladbu zákazníků.  

 
Graf č. 33: Procentuální vyjádření k otázce: Čeho si nejvíce vážíte ve stávajícím zaměstnání? 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 27: Co Vás nejvíce motivuje k dobře odvedené práci? 

Opět jako v předchozí otázce, i zde obsazují vztahy na pracovišti první místo. Vztahy 

jsou důležitým vnějším faktorem motivace, a pokud by došlo k jejich nepříznivému 

vývoji, způsobily by pracovní nespokojenost a současně tím negativně ovlivnily motivaci 

pracovního chování. Druhým nejčastěji zvoleným faktorem motivace byla náplň práce  

s 13 % a třetím mzda s 12 %. Náplň práce se umístila i v předchozí otázce na druhém 

místě a lze tedy konstatovat, že zaměstnanci jsou se svou prací opravdu spokojeni. Za 

motivující faktory pracovníci dále označili zajištění příjmu, pochvalu a možnost osobního 
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růstu. Naopak nejméně motivujícími faktory dle respondentů jsou pracovní podmínky, 

kariérní postup a jiné, v rámci kterých jeden hodně nespokojený zaměstnanec uvedl „nic“.  

 
Graf č. 34: Procentuální vyjádření k otázce: Co Vás nejvíce motivuje k dobře odvedené práci? 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 28: Co Vás naopak demotivuje při výkonu práce? 

Z grafu č. 35 vyplývá, že zaměstnance nejvíce demotivuje špatná atmosféra na pracovišti 

(25 %). Za další demotivující faktory považují neslušné jednání, nedostatečnou zpětnou 

vazbu, nespravedlivé odměňování, špatné pracovní podmínky a nedostatečné ocenění za 

dobře vykonanou práci. Za nedostatečné ocenění lze považovat právě pochvalu, která 

v některých případech chybí. Menší skupinu respondentů demotivuje kritika za špatně 

podaný výkon. Ostatní respondenti, kteří využili jiné možnosti, než nabízené odpovědi 

uvedli jako demotivující házení chyb výroby na údržbu či automatické počítání s přesčasy.  
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Graf č. 35: Procentuální vyjádření k otázce: Co Vás naopak demotivuje při výkonu práce? 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 29: Které aspekty by se dle Vás měly ve společnosti zlepšit? 

Cílem otázky bylo zjistit, se kterými aspekty nejsou zaměstnanci ve firmě spokojeni, 

respektive co je potřeba zlepšit. Ačkoliv v otázce č. 3 vyšla z 86 % spokojenost se 

spolupracovníky, respondenti uvedli nejčastěji právě tuto odpověď. Vztahy 

s nadřízenými pracovníky byly v otázce č. 4 zhodnoceny také velmi uspokojivě, a přesto 

byly druhou nejčastější odpovědí. Z toho lze odvodit, že zaměstnanci jsou sice spokojeni 

se současnými vztahy na pracovišti, ale zároveň si myslí, že je třeba je neustále zlepšovat. 

Mezi další často uváděné aspekty patřila pracovní doba (13 %) a jiné než nabízené 

možnosti (12 %). Mezi tyto aspekty patřilo například zvyšování technického vzdělání  

u operátorů a seřizovačů a dodržování funkčních postupů. Opakovaly se odpovědi 

týkající se komunikace, z čehož plyne, že na přenosu informací by bylo vhodné 

zapracovat.  
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Graf č. 36: Procentuální vyjádření k otázce: Které aspekty by se dle Vás měly ve společnosti 

zlepšit? 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 30: Návrhy pro zlepšení podmínek na pracovišti  

V této otevřené otázce měli zaměstnanci prostor k vyjádření nápadů na zlepšení 

podmínek na pracovišti. Odpovědi byly různé a lišily se v závislosti od pracovního 

zařazení zaměstnance. Například výrobní dělníci by uvítali lepší vzduch a snížení hluku 

ve výrobních prostorech. Technická skupina doporučuje dodržování již dříve 

odzkoušeného a zařazení údržby do plánů výroby. Mezi další návrhy patřila  

i osmihodinová pracovní doba, kterou by uvítali pracovníci ve výrobě a v technickém 

úseku. To vyplývá i z grafu č. 21, kde 17 % z dotazovaných v zastoupení právě výrobních 

dělníků a technické skupiny není spokojeno s pracovní dobou. Návrh na zlepšení 

podmínek byl vznesen i na lepší stravování, což může úzce souviset s otázkou č. 13,  

ve které respondenti vyjádřili svou nespokojenost s prostory ke stravování.  

Otázka č. 31: Návrhy na zlepšení systému odměňování  

V rámci této otevřené otázky měli respondenti uvést návrhy na zlepšení systému 

odměňování ve společnosti. Nejvíce odpovědí se týkalo 13. platu, konkrétně zrušení 

podmínky vztahující se na nemocnost a s tím související nárok na získání třináctého platu. 

Ten vzniká pouze zaměstnanci, který nepřesáhne 3 % absence z půlročního fondu. Lze 

usoudit, že s tímto aspektem zaměstnanci nejsou příliš spokojeni, neboť bývají 

pravděpodobně častěji nemocní než uvádí stanovený limit absence a na třináctý plat tak 

nedosáhnou. Dále respondenti navrhovali proplácení přesčasů u nevýrobních dělníků, 
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kteří mají místo finančního příplatku náhradní volno. Pravděpodobně jako v každé 

společnosti se mezi návrhy objevilo i navýšení mzdy.  

Otázka č. 32: Které zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejdůležitější? 

Úkolem otázky č. 32 bylo zjistit, které zaměstnanecké výhody považují pracovníci za 

nejdůležitější. Nejčastější odpověď se týkala 13. platu (25 %) a druhou nejčastěji 

zvolenou odpovědí bylo roční navyšování mzdy (22 %). První dvě příčky tedy obsadily 

finanční benefity. Dále respondenti uváděli školení a cafeteria systém (16 %), v rámci 

kterého si mohou libovolně vybírat odměny dle svých vlastních preferencí. Pátou 

nejčastěji zvolenou odpovědí byly firemní večírky a akce, které jsou v otázce  

č. 9 hodnoceny zcela pozitivně. Společnost je v tomto ohledu velmi aktivní a pořádá pro 

své zaměstnance značné množství těch nejrůznějších akcí. Díky tomu se projevuje 

naprostá spokojenost zaměstnanců. Až šestou nejčastější odpovědí byly stravenky (6 %), 

které považuje za důležité méně dotazovaných. Za nejméně důležitý benefit považují 

pracovníci bonus za nového zaměstnance (5 %). 

 
Graf č. 37: Procentuální vyjádření k otázce: Které zaměstnanecké benefity jsou pro Vás 

nejdůležitější? 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 33: Které další zaměstnanecké výhody byste ocenil/a? 

Cílem této otázky bylo zjistit, které další zaměstnanecké výhody by přispěly ke zvýšení 

spokojenosti zaměstnanců. Z celkového množství nabízených benefitů byl největší zájem 

o příspěvek na doplňkové penzijní spoření (15 %). Dále byl velký zájem o týden dovolené 

navíc (14 %), sick days (12 %), Multisport kartu (12 %) a kurzy výuky cizího jazyka 

(11 %).  Poté následovaly bonusy (9 %) a parkovací místo (7 %). Mezi méně často 
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uváděné benefity patřil příspěvek na vzdělání, přičemž je patrný velký zájem o vzdělávání 

v rámci výuky cizího jazyka. Dále se jednalo o občerstvení a nápoje na pracovišti, flexi 

poukázky a dárky. Nejméně častou odpovědí byly žádné benefity (1 %). Ty uvedl 

pravděpodobně respondent, který je absolutně spokojený se současnou nabídkou 

zaměstnaneckých výhod. Možnosti jiných, než uvedených benefitů nevyužil žádný 

respondent a zároveň žádný neměl zájem o výhodný mobilní tarif. 

 
Graf č. 38: Procentuální vyjádření k otázce: Které další zaměstnanecké výhody byste ocenil/a? 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 34: Jaký typ motivace je pro vás důležitější? 

Většina respondentů (80 %) označila za preferovanější typ motivace hmotnou odměnu, 

tedy mzdu, příplatky, prémie atd. Zbylých 20 % dotazovaných preferuje nehmotnou 

formu motivace, mezi kterou patří například pochvala či uznání. Obecně je známo, že 

lidé preferují především hmotný typ motivace před nehmotným, neboť peníze považují 

za důležitější a mají pro ně vyšší hodnotu.  
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Graf č. 39: Procentuální vyjádření k otázce: Jaký typ motivace je pro Vás důležitější? 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 35: Které faktory nejvíce ovlivnily nástup do této společnosti? 

Otázka č. 35 měla za úkol zjistit, které faktory rozhodly o přijetí nabídky práce 

v analyzované firmě. Nejdůležitější faktory lze vidět v grafu č. 40, konkrétně se jedná  

o získání nových zkušeností, nabízenou mzdu a náplň práce. Zmíněné tři faktory získaly 

nejvíce procent a lze tedy konstatovat, že se největší měrou podílely na rozhodnutí 

týkajícího se nástupu do společnosti. V největším zastoupení se jednalo o získání nových 

příležitostí (23 %), dále nabízenou mzdu (21 %) a náplň práce (19 %). Dále se jednalo  

o používané technologie (9 %) a ve stejném zastoupení (7 %) o zaměstnanecké výhody  

a image společnosti. V poslední řadě uvedli respondenti blízkost bydliště (5 %) a polohu 

firmy (5 %). Část respondentů zvolila jako svou odpověď možnost jiných faktorů, v rámci 

kterých uvedli například praxe a vstupní pohovor.  
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Graf č. 40: Procentuální vyjádření k otázce: Které faktory nejvíce ovlivnily nástup do této 

společnosti?  
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 36: Kdyby Vás oslovila jiná firma s nabídkou zaměstnání, využil/a byste 

toho? 

Tato otázka zkoumá, do jaké míry jsou zaměstnanci loajální vůči analyzované společnosti. 

Cílem bylo zjistit, zdali by pracovníci přijali nabídku práce od jiného zaměstnavatele. 

Výsledky dotazníkového šetření týkající se této otázky jsou znázorněny v grafu  

č. 41. Polovina dotazovaných respondentů by o možnosti změny zaměstnavatele 

přemýšlela. Absolutně věrné jsou 3 % dotazovaných a spíše věrných je 30 % respondentů. 

Pro přijetí nabídky práce od jiného zaměstnavatele by se rozhodlo 7 % respondentů  

a spíše zájem by projevilo 10 % dotazovaných. Ve výsledku by o této možnosti nejvíce 

pracovníků přemýšlelo, 33 % by nabídku nevyužilo a 17 % využilo. 
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Graf č. 41: Procentuální vyjádření k otázce: Kdyby Vás oslovila jiná firma s nabídkou práce 

zaměstnání, využil/a byste toho? 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 37: Kdyby Vám jiný zaměstnavatel nabídl stejnou pozici za vyšší mzdu, 

uvažoval/a byste o odchodu? 

Tato otázka navazuje na otázku č. 36 a zkoumá, kolik procent dotazovaných by uvažovalo 

o odchodu ze společnosti v případě nabídky stejného pracovního místa ovšem za vyšší 

mzdu. Stejně jako u přechozí otázky, i zde by nejvíce respondentů o této možnosti nejprve 

přemýšlelo (43 %). V případě nabídky stejné pozice s vyšší mzdou by o odchodu 

uvažovala jedna třetina respondentů, přičemž 20 % by pravděpodobně dalo výpověď  

a 13 % by o výpovědi spíše uvažovalo. Z toho lze usoudit, že finanční složka je v tomto 

směru velmi důležitým faktorem ovlivňující setrvání zaměstnance ve společnosti. Dále 

lze konstatovat, že celkem 33 % respondentů není až tolik loajálních vůči společnosti  

a při nabídce vyššího výdělku by společnost opustili. Naopak 24 % dotazovaných se dá 

považovat za spíše loajální zaměstnance, neboť zvolili odpověď „spíše ne“. Ani jeden 

z respondentů neuvedl „rozhodně ne“, z čehož vyplývá, že žádný ze zaměstnaných 

pracovníků není absolutně loajální vůči společnosti, v případě vyšší nabídky mzdy. Lze 

tedy konstatovat, že žádný ze zaměstnanců není přesvědčený o tom, že pokud by se 

naskytla nabídka od jiného zaměstnavatele na stejnou pozici s vyšším finančním 

ohodnocením, tak by ji nepřijmul.  
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Graf č. 42: Procentuální vyjádření k otázce: Kdyby Vám jiný zaměstnavatel nabídl stejnou pozici 

za vyšší mzdu, uvažoval/a byste o odchodu? 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 38: Kdyby Vám jiný zaměstnavatel nabídl stejnou pozici, za stejnou mzdu 

ale s lepšími zaměstnaneckými výhodami, uvažoval/a byste o odchodu? 

Otázka č. 38 zkoumala situaci podobnou otázce č. 37, avšak místo mzdy se analyzovaly 

zaměstnanecké výhody. Na rozdíl od předchozí otázky by zde 40 % respondentů 

přemýšlelo o odchodu ze společnosti v případě nabídnutí stejné pracovní pozice ale 

lepších benefitů. Za lepšími zaměstnaneckými výhodami by odešlo 24 %, tedy necelá 

jedna čtvrtina pracovníků, přičemž 17 % by rozhodně podalo výpověď a 7 % by spíše 

dalo výpověď. Na rozdíl od předchozí otázky, kde by vyšší mzda způsobila odchod jedné 

třetiny (33 %) zaměstnanců, v tomto případě by za lepšími benefity odešla necelá jedna 

čtvrtina (24 %). Z toho lze konstatovat, že pracovníci by spíše opustili společnost kvůli 

vyšší mzdě než zaměstnaneckým výhodám. Z grafu č. 43 je patrné, že 36 % dotazovaných 

pracovníků by nabídku stejné pracovní pozice a lepších zaměstnaneckých výhod 

nevyužilo. Stoprocentně by ji nevyužilo 13 % a spíše nevyužilo 23 % dotazovaných. Více 

než jedna třetina respondentů nepřikládá zaměstnaneckým výhodám takovou hodnotu, 

aby na základě poskytnutí lepší nabídky benefitů opustila společnost.  
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Graf č. 43: Procentuální vyjádření k otázce: Kdyby Vám jiný zaměstnavatel nabídl stejnou pozici 

za stejnou mzdu ale s lepšími zaměstnaneckými výhodami, uvažoval/a byste o odchodu? 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Otázka č. 39: Jaké by byly důvody, kvůli kterým byste zvažoval/a odchod ze 

společnosti? 

Poslední otázka dotazníkového šetření zkoumala hlavní důvody, kvůli kterým by 

pracovníci zvažovali odchod ze společnosti. Nejčastějším důvodem byla mzda (24 %), 

kterou zvolilo nejvíce respondentů. Na druhém místě se s 16 % umístilo naskytnutí nové 

příležitosti. Stejné procento odpovědí získalo pracovní prostředí a náplň práce. Dále 

respondenti také často uváděli jako hlavní důvod odchodu ze společnosti benefity (8 %) 

a ve stejném procentuálním zastoupení postavení ve firmě. Následovali spolupracovníci, 

pracovní podmínky a jiné důvody, které se týkaly zejména umístění firmy a s tím spojené 

dopravy. Respondenti uváděli jako možné důvody například menší vzdálenost od bydliště 

a zmíněnou dopravu do místa bydliště. 
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Graf č. 44: Procentuální vyjádření k otázce: Jaké by byly důvody, kvůli kterým byste zvažoval/a 

odchod ze společnosti? 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

 

2.6 Testování hypotéz 

V této časti budou testovány hypotézy, které budou na základě výsledků z dotazníkového 

šetření potvrzeny nebo zamítnuty. Celkem budou v práci testovány 3 hypotézy.  

Hypotéza č. 1: 70 % zaměstnanců je spokojeno se svým zaměstnáním 

Při ověřování hypotézy se bude vycházet z otázky č. 1, která měla zjistit, zdali jsou 

zaměstnanci se svým zaměstnáním spokojeni. Pro tyto účely byly spojeny odpovědi 

rozhodně spokojen (33 %) a spíše spokojen (64 %). 

Formulace hypotéz 

𝐻# – 	𝜋 = 0,7 (70 % zaměstnanců je spokojeno se svým zaměstnáním) 

𝐻"–  𝜋 ≥ 0,7 (dle hodnoty výběrové relativní četnosti by mohla být spokojenost vyšší) 

Vstupní data 

 𝜋 = 0,7 

p = 0,33 + 0,64 

n = 30 

 

1%

4%

6%

7%

8%

8%

13%

13%

16%

24%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Žádné

Jiné

Pracovní podmínky

Spolupracovníci

Postavení ve firmě

Benefity

Náplň práce

Pracovní prostředí

Nová příležitost

Vyšší mzda

Jaké by byly důvody, kvůli kterým byste zvažoval/a odchod 
ze společnosti?



107 

 

Testové kritérium 

𝑈 = 	
0,97 − 	0,7

/0,7 ∗ (1 − 	0,7)30 	
= 3,23 

Pro výpočet byla využita rovnice č. 1, obsahující vzorec testového kritéria, pomocí 

kterého byla vypočítána hodnota 3,23. 

Kritický obor 

Kritický obor představuje množinu hodnot svědčících ve prospěch 𝐻" . Pro hladinu 

významnosti 𝛼 = 0,05 je pomocí statistických tabulek určen kvantil 1,645. Kritický obor 

je stanoven v rozmezí <1,645, ∞) 

Závěr 

Testové kritérium leží v kritickém oboru, a proto přijímáme alternativní hypotézu  

a zamítáme nulovou. Z toho plyne, že více než 70 % zaměstnanců je spokojeno se svým 

zaměstnáním ve společnosti ABC, s.r.o. Konkrétně je se svým zaměstnáním spokojeno 

97 % pracovníků. 

Hypotéza č. 2: 70 % zaměstnanců je spokojeno s finančním ohodnocením 

Při ověřování hypotézy se bude vycházet z otázky č. 6, která měla zjistit, zdali jsou 

zaměstnanci spokojeni se svým finančním ohodnocením. Pro tyto účely byly spojeny 

odpovědi rozhodně spokojen (13 %) a spíše spokojen (73 %). 

Formulace hypotéz 

𝐻# – 	𝜋 = 0,7 (70 % zaměstnanců je spokojeno se svým finančním ohodnocením) 

𝐻"–  𝜋 ≥ 0,7 (dle hodnoty výběrové relativní četnosti by mohla být spokojenost vyšší) 

Vstupní data 

 𝜋 = 0,7 

p = 0,13 + 0,73 

n = 30 
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Testové kritérium 

𝑈 = 	
0,86 − 	0,7

/0,7 ∗ (1 − 	0,7)30 	
= 1,91 

Pro výpočet byla využita rovnice č. 1, obsahující vzorec testového kritéria, pomocí 

kterého byla vypočítána hodnota 1,91. 

Kritický obor 

Kritický obor představuje množinu hodnot svědčících ve prospěch 𝐻" . Pro hladinu 

významnosti 𝛼 = 0,05 je pomocí statistických tabulek určen kvantil 1,645. Kritický obor 

je stanoven v rozmezí <1,645, ∞) 

Závěr 

Testové kritérium leží v kritickém oboru, a proto přijímáme alternativní hypotézu  

a zamítáme nulovou. Z toho vyplývá, že více než 70 % zaměstnanců je spokojeno se svým 

finančním ohodnocením ve společnosti ABC, s.r.o. Konkrétně byla zjištěna 86% 

spokojenost s finančním ohodnocením. 

Hypotéza č. 3: 70 % zaměstnanců je spokojeno s nabízenými benefity 

Při ověřování hypotézy se bude vycházet z otázky č. 8, která měla zjistit, zdali jsou 

zaměstnanci spokojeni s nabízenými benefity. Pro tyto účely byly spojeny odpovědi 

rozhodně spokojen (47 %) a spíše spokojen (40 %). 

Formulace hypotéz 

𝐻# – 	𝜋 = 0,7 (70 % zaměstnanců je spokojeno se svým finančním ohodnocením) 

𝐻"–  𝜋 ≥ 0,7 (dle hodnoty výběrové relativní četnosti by mohla být spokojenost vyšší) 

Vstupní data 

 𝜋 = 0,7 

p = 0,47 + 0,40 

n = 30 
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Testové kritérium 

𝑈 = 	
0,87 − 	0,7

/0,7 ∗ (1 − 	0,7)30 	
= 2,03 

Pro výpočet byla využita rovnice č. 1, obsahující vzorec testového kritéria, pomocí 

kterého byla vypočítána hodnota 2,03. 

Kritický obor 

Kritický obor představuje množinu hodnot svědčících ve prospěch 𝐻" . Pro hladinu 

významnosti 𝛼 = 0,05 je pomocí statistických tabulek určen kvantil 1,645. Kritický obor 

je stanoven v rozmezí <1,645, ∞) 

Závěr 

Testové kritérium leží v kritickém oboru, a proto přijímáme alternativní hypotézu  

a zamítáme nulovou. Z toho plyne, že více než 70 % zaměstnanců je spokojeno  

s nabízenými benefity ve společnosti ABC, s.r.o. Konkrétně je spokojeno 87 % 

pracovníků. 

2.7 Shrnutí dotazníkového šetření a hypotéz 

V této kapitole budou nejprve shrnuty výsledky dotazníkového šetření a poté hypotézy. 

Shrnutí dotazníkového šetření 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, zdali jsou zaměstnanci spokojeni se současným 

systémem odměňování. Dotazník byl vytvořen v papírové podobě a skládal se z 5 

identifikačních otázek a 39 analytických. Sběr probíhal tři týdny a zúčastnilo se jej celkem 

30 zaměstnanců. Dohromady se podařilo získat 1 478 odpovědí. Výsledky byly poté 

zpracovány v programu Microsoft Excel. 

Identifikační otázky 

První část dotazníkového šetření obsahovala pět otázek identifikačního charakteru, na 

základě kterých bylo možné provést rozdělení jednotlivých pracovníků. Na vyplnění 

dotazníků se podílelo 70 % mužů a 30 % žen, což přibližně odpovídá skutečné struktuře 

celkového počtu zaměstnanců ve společnosti. Převládající většina mužského zastoupení 

je ovlivněna zejména typologií pracovních pozic, které jsou charakteristické svou 
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fyzickou náročností a vyžadují technické vzdělání. Nejvíce z celkového počtu 

dotazovaných bylo ve věku 26 až 35 let (47 %). Nejmladší kategorii do 25 let tvořilo  

17 % respondentů. Strukturu dotazovaných zaměstnanců tvořil ze dvou třetin mladý 

kolektiv pracovníků do 35 let. Žádný z dotazovaných respondentů nebyl starší 56 let. Co 

se týče vzdělání, všichni respondenti dosáhli minimálně středního vzdělání s výučním 

listem nebo maturitou. Nejvíce ze všech dotazovaných mělo vysokoškolský titul,  

a to 40 % z celkového počtu. Převážná většina respondentů patřila s 60 % do kategorie 

THP. Z dotazovaných zaměstnanců se šetření zúčastnilo 27 % dělníků. Zbylou část 

tvořila z 13 % technická skupina. Nejpočetnější kategorii tvořilo 43 % respondentů 

pracujících ve společnosti po dobu delší jednoho roku až maximálně tří let. Déle než 10 

let působí ve firmě 17 % loajálních a spokojených zaměstnanců. 

Spokojenost se zaměstnáním, náplní práce a vztahy na pracovišti 

Z výsledků dotazníkového šetření byla zjištěna výrazná spokojenost pracovníků se svým 

zaměstnáním, z čehož vyplývá, že téměř naprostá většina zaměstnanců má tendenci 

setrvat v současném zaměstnání. Z celkového počtu dotazovaných zvolilo nejvíce 

respondentů odpověď spíše spokojen (64 %). Zcela spokojených respondentů je  

33 % a pouze 3 % jsou naprosto nespokojena. U těchto 3 % se dá očekávat 

pravděpodobný odchod od společnosti. Nadpoloviční většina respondentů při otázce 

týkající se spokojenosti s náplní práce uvedla spokojenost (80 %). Zbylých  

20 % tvořila oblast nespokojených respondentů, zejména výrobních dělníků  

a technicko-hospodářských pracovníků. V rámci zjišťování spokojenosti s nadřízenými 

pracovníky a spolupracovníky vyšla převažující spokojenost (85 %), tudíž vztahy na 

pracovišti lze považovat za velmi uspokojivé. Zároveň dobré vztahy s kolegy považují 

všichni dotazovaní za hodně důležité.  

Spokojenost se systémem odměňování 

Spokojených respondentů s finančním ohodnocením je 86 %. Tento výsledek lze 

komentovat velmi pozitivně, neboť častěji bývá většina zaměstnanců s finančním 

ohodnocením nespokojena a požaduje navýšení. Nicméně 34 % dotazovaných si nemyslí, 

že výše mzdy odpovídá náročnosti vykonávané práce.  Lze předpokládat, že pracovníci, 

kteří odpověděli na tuto otázku negativně, se necítí dostatečně oceněni za vykonanou 

práci. Se zaměstnaneckými výhodami je spokojeno 87 % zaměstnanců a pouze 13 % 
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z dotazovaných označilo současný systém odměňování zaměřený na benefity za 

neuspokojivý. Ačkoliv je většina zaměstnanců spokojena, společnost by měla neustále 

analyzovat trendy v poskytování benefitů, případně benefity konkurence, za účelem lepší 

nabídky zaměstnaneckých výhod pro potenciální pracovníky. Společnost pořádá pro své 

zaměstnance velké množství těch nejrůznějších akcí zahrnující týden zdraví, tematické 

dny jídla, teambuildingové akce či vánoční večírky, od čehož se odráží 100% spokojenost 

zaměstnanců s těmito akcemi. Zároveň je 97 % zaměstnanců spokojeno se sdílením 

informací o benefitech. I když je většina zaměstnanců se systémem odměňování 

spokojena, jedna třetina respondentů nepovažuje současný systém odměňování za 

vyhovující. Celkem 33 % dotazovaných by uvítalo zlepšení stávajícího systému.  

Spokojenost s pracovními podmínkami, prostředím ke stravování, pracovní dobou 

a tokem informací ve firmě 

S pracovními podmínkami není spokojeno 23 % zaměstnanců, v zastoupení zejména 

výrobní a technické skupiny, která nepovažuje dosavadní podmínky na pracovišti za 

přijatelné. Počet nejvíce negativních odpovědí se vyskytl u otázky zaměřené na zjištění 

spokojenosti s prostředím ke stravování. Ačkoliv společnost v poměrně nedávné době 

renovovala tyto prostory, zaměstnanci s nimi stále nejsou spokojeni. S prostory 

vyhrazenými ke stravování není spokojeno 56 % respondentů, tedy nadpoloviční většina 

dotazovaných. Lze se domnívat, že spíše negativně hodnocený parametr může být 

způsoben také samotným stravováním, neboť společnost kvůli omezeným prostorům 

neumožňuje závodní stravování a zaměstnanci si kupují jídlo v automatech.  

Pracovní doba nevyhovuje 17 % z dotazovaných, kteří patří do výrobního a technického 

úseku pracujícího převážně na 12hodinové směny. Ostatní zaměstnanci považují 

nastavenou pracovní dobu za přijatelnou, zejména nevýrobní pracovníci, kterým je 

umožněna flexibilní docházka. 

Téměř polovina zaměstnanců si myslí, že úroveň informovanosti ve firmě není 

dostačující (47 %). Tento hodnocený parametr byl druhým nejhůře hodnoceným. 

Společnost by se měla zaměřit na možnost zvýšení úrovně informovanosti, díky které lze 

předejít případným problémům na pracovišti. 
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Osobní růst, kariérní růst a jeho důležitost 

S možností osobního rozvoje je 67 % respondentů celkem spokojeno, tedy více než 

nadpoloviční většina. Z jedné třetiny (33 %) hodnotili respondenti analyzovaný parametr 

negativně, v největším zastoupení se jednalo o výrobní dělníky, poté ve stejném množství 

o technickou skupinu a v nejmenším počtu o technicko-hospodářské pracovníky. 

Převážná většina dotazovaných (74 %) považuje kariérní postup za důležitý, zejména 

oblast administrativy a THP. Dále je hodnocený parametr podstatný pro výrobní dělníky, 

oblast managementu a pro technickou skupinu. Celkem 57 % respondentů má možnost 

se kariérně rozvíjet a postupovat v pracovním zařazení. Zbylých 33 % uvedlo, že spíše 

nemá možnost se dále kariérně rozvíjet.  Pracovníci, kteří uvedli, že jim není umožněn 

kariérní postup, spadají do výroby, technické skupiny, THP a administrativy. Zároveň 

většina ze zmíněných respondentů uvedla, že kariérní růst považují za důležitý. 

Hodnocení, pochvala, příležitost vyjádřit své názory 

Úhrnem 80 % respondentů hodnotilo odpověď kladně, z čehož vychází, že větší část 

zaměstnanců je hodnocena za svůj výkon. U technicko-hospodářských pracovníků 

probíhá měsíčně tzv. „one-to-one meeting“ ve kterém jsou zaměstnanci hodnoceni svým 

přímým nadřízeným. U operátorů výroby probíhá měsíční hodnocení, které se odráží v 

rámci variabilní složky mzdy.  

Ačkoliv 93 % respondentů motivuje pochvala k lepším výsledkům, dostává se jí 

„pouze“ 73 % dotazovaným. Pochvala je důležitým stimulem ke zvyšování pracovního 

výkonu, a proto by společnost měla směřovat svou pozornost k této neformální formě 

hodnocení. 

Zaměstnanci mají z 90 % příležitost vyjádřit své nápady. Výsledky šetření potvrzuje  

i fakt, že byl ve firmě vytvořen inovativní koutek, v rámci kterého mohou zaměstnanci 

přispět svými zajímavými nápady. Tento koutek byl vytvořen zejména k podpoře právě 

inovativních nápadů, ale také projektů, workshopů nebo soutěží. 

Jméno firmy, obava ze ztráty zaměstnání 

Ve výsledku je 90 % respondentů pyšných na to, že jsou nedílnou součástí této výrobní 

společnosti. Cekem 77 % zaměstnanců je spokojeno natolik, že by společnost doporučili 

i svým známým. Tyto zaměstnance lze hodnotit za velmi spokojené. Necelá jedna čtvrtina 
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dotazovaných by však společnost ABC svým známým nedoporučila. Jednalo se převážně 

o výrobní dělníky, kteří pracují na 12hodinové směny a nejsou s tím spokojeni. Lze tedy 

konstatovat, že možným důvodem nedoporučení společnosti je právě nespokojenost 

s pracovní dobou.  

Z výsledků dotazníkového šetření je patrná jistota v souvislosti s udržením stávajícího 

zaměstnání. Celkem 83 % dotazovaných je přesvědčeno o tom, že si pracovní místo udrží. 

K tomu přispívá i fakt, že v současné době je pro společnost obtížné nalézt kvalitní  

a zároveň kvalifikované pracovníky. Tudíž zaměstnanci, kteří zmíněných kvalit dosahují, 

nemusí pochybovat o případné ztrátě zaměstnání. 

Motivující a demotivující faktory 

Zaměstnanci měli uvést, čeho si nejvíce váží ve stávajícím zaměstnání. Nejčastější 

odpovědí byly přátelské vztahy na pracovišti, kterých si cení největší množství 

pracovníků. Druhou nejčastěji uváděnou odpovědí byla spokojenost s náplní práce (18 %) 

a se zaměstnaneckými výhodami (14 %). 

Vztahy na pracovišti byly označeny jako nejčastější motivující faktor, kterého si 

zaměstnanci cení. Druhým nejčastěji zvoleným faktorem motivace byla náplň práce  

s 13 % a třetím mzda s 12 %. Náplň práce se umístila i v předchozím případě na druhém 

místě a lze tedy konstatovat, že zaměstnanci jsou se svou prací opravdu spokojeni. Za 

motivující faktory pracovníci dále označili zajištění příjmu, pochvalu a možnost osobního 

růstu. 

Zaměstnanci považují za nejvíce demotivující špatnou atmosféru na pracovišti (25 %). 

Mezi další faktory, které je demotivují patří neslušné jednání, nedostatečná zpětná vazba, 

nespravedlivé odměňování, špatné pracovní podmínky a nedostatečné ocenění za dobře 

vykonanou práci. Za nedostatečné ocenění je možné považovat právě pochvalu, která 

v některých případech chybí.  

Návrhy související se zlepšením podmínek a systému odměňování  

V otevřených otázkách měli respondenti prostor vyjádřit svůj názor prostřednictvím 

návrhů na zlepšení podmínek ve firmě. Ačkoliv vyšla 86% spokojenost se 

spolupracovníky, respondenti nejčastěji uvedli, že by se vztahy se spolupracovníky měli 

zlepšit. Vztahy s nadřízenými pracovníky byly hodnoceny také velmi uspokojivě, a přesto 
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byly druhou nejčastější odpovědí. Z toho lze odvodit, že zaměstnanci jsou sice spokojeni 

se současnými vztahy na pracovišti, ale zároveň si myslí, že je třeba je neustále zlepšovat, 

neboť jsou důležitým vnějším faktorem motivace. Pokud by došlo k jejich nepříznivému 

vývoji, způsobily by pracovní nespokojenost a současně tím negativně ovlivnily motivaci 

pracovního chování. 

Výrobní dělníci by uvítali lepší vzduch a snížení hluku ve výrobních prostorech. 

Technická skupina doporučuje dodržování již dříve odzkoušeného a zařazení údržby do 

plánů výroby. Dále se jednalo o zvyšování technického vzdělání u operátorů a seřizovačů, 

zajištění dobrého technického stavu strojů a dodržování funkčních postupů. Mezi další 

návrhy patřila i osmihodinová pracovní doba, kterou by uvítali pracovníci ve výrobě  

a v technickém úseku. Návrh na zlepšení podmínek byl vznesen na lepší stravování, což 

může úzce souviset s nespokojeností s prostory ke stravování nebo samotným 

stravováním.  

V rámci návrhů na zlepšení systému odměňování se nejvíce odpovědí týkalo 13. platu, 

konkrétně zrušení podmínky vztahující se na nemocnost a s tím související nárok na 

získání třináctého platu. Ten vzniká pouze zaměstnanci, který nepřesáhne 3 % absence  

z půlročního fondu. Lze usoudit, že s tímto aspektem zaměstnanci nejsou příliš spokojeni, 

neboť bývají pravděpodobně častěji nemocní než uvádí stanovený limit absence a na 

třináctý plat tak nedosáhnou. Dále respondenti navrhovali proplácení přesčasů  

u nevýrobních dělníků, kteří mají místo finančního příplatku náhradní volno. 

Zaměstnanecké výhody 

Mezi nejdůležitější zaměstnanecké výhody patřily zejména finanční benefity, konkrétně 

13. plat, který zvolilo nejvíce dotazovaných a roční navyšování mzdy. Dále respondenti 

uváděli školení a cafeteria systém, poté firemní večírky a akce. Až šestou nejčastější 

odpovědí byly stravenky. Nejméně důležitým benefitem je pro zaměstnance bonus za 

doporučení nového pracovníka. 

Co se týče nových zaměstnaneckých výhod, největší zájem byl o příspěvek na doplňkové 

penzijní spoření. Dále respondenti často uváděli týden dovolené navíc, sick days, 

Multisport kartu a kurzy výuky cizího jazyka. Menší část zaměstnanců by stála o bonusy 

a parkovací místo. Mezi méně často uváděné benefity patřil příspěvek na vzdělání, 

přičemž je patrný velký zájem o vzdělávání v rámci výuky cizího jazyka. Menší zájem 
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byl o občerstvení a nápoje na pracovišti, flexi poukázky a dárky. Nikdo z respondentů 

neprojevil zájem o výhodný mobilní tarif. 

Faktory ovlivňující nástup do společnosti 

Faktory, které nejvíce ovlivnily přijetí nabídky práce v analyzované firmě zahrnovaly 

získání nových zkušeností, nabízenou mzdu a náplň práce. Zmíněné tři faktory získaly 

nejvíce procent a lze tedy konstatovat, že se největší měrou podílely na rozhodnutí 

týkajícího se nástupu do společnosti. Dále se jednalo o používané technologie, 

zaměstnanecké výhody a image společnosti. Malou část pracovníků ovlivnila poloha 

firmy a blízkost bydliště. Jiné ovlivnila například praxe a vstupní pohovor. 

Loajalita zaměstnanců 

Pokud by zaměstnance společnosti oslovil jiný zaměstnavatel s nabídkou práce, 17 % 

pracovníků by této nabídky využilo, 33 % nevyužilo a nejvíce zaměstnanců by o ní 

přemýšlelo. 

O odchodu ze společnosti v případě nabídky stejného pracovního místa ovšem za vyšší 

mzdu by uvažovala jedna třetina zaměstnanců, přičemž 20 % by pravděpodobně dalo 

výpověď a 13 % by o výpovědi uvažovalo. Naopak 24 % dotazovaných se dá považovat 

za spíše věrné zaměstnance, neboť zvolili odpověď „spíše ne“. Ani jeden z respondentů 

neuvedl „rozhodně ne“, z čehož vyplývá, že žádný ze zaměstnaných pracovníků není 

absolutně loajální vůči společnosti, v případě vyšší nabídky mzdy. Nejvíce procent 

z dotazovaných zaměstnanců by o této nabídce nejdříve přemýšlelo. 

Při oslovení zaměstnance jiným zaměstnavatelem a nabídnutím stejné pozice za stejnou 

mzdu s lepšími zaměstnaneckými výhodami by odešlo 24 % zaměstnanců. Jedná se  

o necelou jednu čtvrtinu pracovníků, přičemž 17 % by rozhodně podalo výpověď a 7 % 

by spíše dalo výpověď. Vyšší mzda způsobila odchod jedné třetiny (33 %) zaměstnanců, 

v tomto případě by za lepšími benefity odešla necelá jedna čtvrtina (24 %). Z toho lze 

konstatovat, že pracovníci by spíše opustili společnost kvůli vyšší mzdě než 

zaměstnaneckým výhodám.  Zbylých 36 % dotazovaných pracovníků by nabídku stejné 

pracovní pozice a lepších zaměstnaneckých výhod nevyužilo. I zde by nejvíce 

zaměstnanců o této možnosti nejdříve přemýšlelo.  
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Nejčastějším důvodem, kvůli kterému by pracovníci zvažovali odchod ze společnosti 

byla mzda, kterou zvolilo nejvíce respondentů. Na druhém místě bylo naskytnutí nové 

příležitosti. Stejné procento odpovědí získalo pracovní prostředí a náplň práce. Dále 

respondenti také často uváděli jako hlavní důvod odchodu ze společnosti benefity  

a postavení ve firmě. Následovali spolupracovníci, pracovní podmínky a jiné důvody, 

které se týkaly zejména umístění firmy a s tím spojené dopravy. Respondenti uváděli jako 

možné důvody například menší vzdálenost od bydliště a zmíněnou dopravu do místa 

bydliště. 

Shrnutí hypotéz 

Celkem byly v práci testovány 3 hypotézy. Všechny hypotézy byly stanoveny na stejném 

principu, zkoumala se vždy 70% spokojenost. V první hypotéze se jednalo o spokojenost 

se zaměstnáním ve společnosti, v druhé o spokojenost s finančním ohodnocením  

a v poslední o spokojenost s nabízenými benefity. V první hypotéze došlo k zamítnutí 

nulové a přijetí alternativní hypotézy, z čehož vyplývá, že více než 70 % zaměstnanců je 

se svým zaměstnáním spokojeno. U druhé hypotézy byla také zamítnuta nulová  

a potvrzena alternativní hypotéza, která představuje více než 70% spokojenost 

zaměstnanců s finančním ohodnocením. Co se týče třetí hypotézy, i v tomto případě došlo 

k zamítnutí nulové a přijetí alternativní hypotézy, která potvrzuje více než 70% 

spokojenost s nabízenými benefity. Všechny byly testovány na 5% hladině významnosti 

a ve všech byla potvrzena alternativní hypotéza a zamítnuta nulová hypotéza. Z toho 

vyplývá, že zaměstnanci jsou se stanovenými parametry z více než 70 % spokojeni. 

Výrobní společnost však projevila zájem o navržení dalších benefitů ke zlepšení aktuální 

situace. Vzhledem k tomu budou navržena doporučení k zefektivnění stávajícího systému 

odměňování a tím i zvýšení spokojenosti zaměstnanců. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Společnost se ostatně jako jiné firmy potýká s problémem nedostatku kvalifikovaných 

pracovníků ve výrobním úseku. I přes polevení z nároků je pro firmu stále velmi obtížné 

nalézt spolehlivé zaměstnance. Dále se společnost obává odchodu odborných 

technických pracovníků do penze, čímž by mohlo dojít ke ztrátě know-how, které je 

potřebné pro specifickou výrobu plastů. Návrhy proto budou zaměřeny k redukci výše 

zmíněných problémů. Navržená opatření by měla přispět k získání nových pracovníků  

i ke zvýšení spokojenosti současných zaměstnanců. Opatření budou doporučena tak, aby 

byly ve výsledku výhodné nejen pro zaměstnavatele, ale i pro zaměstnance.  

Jedním ze způsobů, jak nalákat kvalifikované pracovníky je kromě uspokojivě nastavené 

výše mzdy také atraktivní systém zaměstnaneckých výhod. Společnost ABC, s.r.o. má 

dobře zpracovaný systém odměňování. I přes atraktivně nastavený systém benefitů lze 

využít příležitosti rozšíření o další benefity, které by zvýšily spokojenost stávajících 

zaměstnanců a také přispěly k oslovení nových potenciálních pracovníků. V důsledku 

zavedení nových zaměstnaneckých výhod lze redukovat počty odcházejících pracovníků 

a také zvýšit šanci, že na základě nových benefitů by si lidé mohli vybrat právě tuto 

společnost za svého zaměstnavatele. Mezi benefity, které společnost prozatím 

neposkytuje, avšak zaměstnanci o ně projevili největší zájem, patří příspěvek na 

doplňkové penzijní spoření, týden dovolené navíc, Multisport karta, sick days a kurzy 

cizího jazyka. Vzhledem k tomu, že společnost stojí o zavedení nových benefitů, budou 

navrženy právě ty nejžádanější, které vyplynuly z výsledků dotazníkového šetření.  

3.1 Rozšíření inzerce volných pracovních míst 

Problém společnosti spočívá v nalezení kvalifikovaných pracovníků do výroby, a proto 

prvním návrhem bude rozšíření pracovních portálů se záměrem oslovit větší množství 

potenciálních pracovníků. Společnost používá k inzerci volných pracovních míst firemní 

nástěnku, webové stránky, úřad práce, internetové portály jobs.cz, práce.cz a Linkedin. 

Využívá také služeb personální agentury u pozic vyžadující vysoký stupeň specifických 

technických znalostí. Internet se stává stále častěji využívaným nástrojem při hledání 

práce, zejména prostřednictvím pracovních portálů. Jak již bylo zmíněno, společnost 

využívá dva nejpoužívanější portály (jobs.cz a práce.cz) pro akvizici pracovníků. Po dvou 



118 

 

nejčastěji využívaných portálech se stále více do povědomí dostává mobilní aplikace 

Práce za rohem, která zobrazuje pracovní nabídky dle lokace. (LMC, 2020)  

První výhodou je, že aplikace umožňuje bezplatnou sedmidenní zkušební dobu. 

Společnost si tedy nejprve může aplikaci vyzkoušet zdarma a na základě spokojenosti 

případně zakoupit. Za další výhodu lze považovat online provedení. Potenciální 

zaměstnanec si může nastavit notifikace a všimnout si tak pracovní nabídky dříve, než 

kdyby ji hledal na internetových stránkách.  

Dalším doporučeným portálem jsou fajn-brigady.cz, které se na svých webových 

stránkách označují za nejnavštěvovanější portál specializující se na nabídku brigád. Tyto 

stránky nabízí bezplatné zveřejnění brigády, a tak by společnost mohla zveřejnit volné 

pracovní místo určené pro brigádníky zcela zdarma. Podmínkou bezplatnosti je 

zveřejnění maximálně tří brigád měsíčně. Pokud by společnost chtěla zveřejnit více než 

3 brigády za měsíc, musela by inzerci zaplatit. Placená inzerce se zároveň vztahuje na 

inzeráty obchodního zaměření. (Fajn brigády, 2020) 

 Z toho vyplývá, že na pozici operátor výroby lze zveřejnit inzerát zdarma. 

Prostřednictvím zmíněných stránek lze získat především mladou pracovní sílu, která by 

mohla být později zaměstnána na plný úvazek.  

Na obdobném principu funguje stránka inwork.cz, která umožňuje inzerovat zdarma  

2 nabídky práce měsíčně. Ovšem opět za předpokladu, že se nebude jednat o obchodní 

inzerce. Zmíněné stránky umožňují tzv. „topování“, díky kterému lze umístit pracovní 

nabídku na vyšší příčky, ovšem za poplatek. (INwork, 2020) 

Dvě nabídky práce a tři brigády zdarma lze inzerovat na internetových stránkách flek.cz. 

Za poplatek je možné inzerci zvýraznit, což umožňuje zobrazování pracovní nabídky na 

prvních příčkách po dobu 7 dní. (Flek, 2020)  

Volnámísta.cz umožňují vložení inzerátu zdarma, nutný je pouze účet na webovém 

portálu Seznam.cz a aktivní IČ. Po vložení je inzerát aktivní po dobu 14 dní. Inzerát musí 

obsahovat náležitosti jako název pracovní pozice, náplň práce, požadavky na uchazeče, 

lokalita výkonu práce a musí být napsán v češtině. Pokud by společnost potřebovala 

obsadit pozici rychle, lze inzerát zvýraznit za 59 Kč. (Volná místa, 2020) 
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Společnosti je doporučeno primárně využívat pracovní portály jobs.cz a práce.cz. Dále 

by firma mohla rozšířit tuto kategorii o portály, na kterých lze inzerovat sice v omezeném 

množství, ale zdarma. Jedná se o fajn-brigady.cz, inwork.cz, flek.cz a volnamista.cz. 

Pracovní portál flek.cz uvádí na svých stránkách průměrnou měsíční návštěvnost 249 998 

lidí. Co se týče poslední možnosti, tyto stránky mají průměrnou měsíční návštěvnost 

620 000 lidí, což lze považovat za velmi uspokojivé. Ačkoliv na některých lze inzerovat 

pouze omezené množství pracovních nabídek, pořád to znamená nulové náklady pro 

společnost. Díky tomu lze investovat finanční prostředky do jiných aktivit. Za zvážení 

stojí aplikace Práce za rohem, která umožňuje vyhledávání pracovních nabídek dle lokace. 

Náklady 

Náklady na inzerci při použití aplikace Práce za rohem se liší v závislosti od množství 

zveřejněných inzerátů a frekventovanosti zadávání. Název balíčku je odvozen od 

množství inzerátů, které lze nanejvýše zadat. Částka se poté liší od časového intervalu, 

ve kterém bude inzerát zveřejněn. Nejnižší možná cena, na kterou se lze dostat je 726 Kč 

při zveřejnění 1 inzerátu. Inzerát bude zveřejněn tak dlouho, dokud se na pozici nenajde 

vhodný uchazeč. Pokud si společnost vybere balíček „jednička“ a poté zjistí, že potřebuje 

zveřejnit více než jeden inzerát, lze balíček jednoduše ukončit a nahradit jiným. Přehled 

jednotlivých balíčků a cen je uveden v tabulce č. 9. 

Tabulka č. 9: Přehled balíčků s cenami s DPH 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle zveřejněného ceníku aplikace) 

Název balíčku Každý měsíc 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 

Jednička 726 Kč 968 Kč 2 178 Kč 4 356 Kč 

Trojka 1210 Kč 1573 Kč 3 630 Kč 7 260 Kč 

Desítka 2420 Kč 2 904 Kč 7 260 Kč 9 922 Kč 

Náklady se budou odvíjet podle toho, pro kterou variantu se společnost rozhodne. Pokud 

by se rozhodla například pro balíček „trojka“, může zveřejnit tři inzeráty na 3 měsíce. Na 

základě spokojenosti lze balíček ukončit či nahradit jiným. 

Přínosy 

Zadávání inzerátů je jednoduché a spočívá ve vyplnění pár údajů týkající se obsazované 

pozice. Uchazeči o zaměstnání se uloží na jedno místo a poté je lze snadno roztřídit  
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a kontaktovat. Aplikace umožňuje zapojení kolegů, kteří mohou své dojmy z pohovoru 

sdílet do poznámky. Neúspěšné, nicméně atraktivní uchazeče lze označit štítkem, což 

usnadňuje kontaktování zájemce při obsazování jiné nebo podobné pozice. A hlavně, 

jedná se o další způsob zviditelnění s cílem oslovit potenciální zaměstnance. (Práce za 

rohem, 2020) 

Současní zaměstnanci uváděli jako důvod možného odchodu ze společnosti vzdálenost 

od místa bydliště. Pokud by se podařilo nalézt nové zaměstnance pomocí aplikace, která 

vyhledává pracovní nabídky na základě lokace, snížilo by se riziko odchodu nově 

přijatých pracovníků.  

3.2 Spolupráce se školami  

Jedním z důvodů navržení tohoto opatření je projevení zájmu o spolupráce ze strany 

společnosti. Díky spolupráci se školami by se mohl eliminovat problém náboru kvalitních 

pracovníků do výroby. Dále by se tímto návrhem mohly snížit obavy z odchodu 

odborných technických pracovníků, neboť by byli nahrazeni novou pracovní silou. 

Vzhledem k tomu, že znalosti uchazečů neodpovídají požadavkům firmy, je spolupráce 

se školami velmi prospěšným řešením. Nejen že se firmy mohou podílet na vzdělání žáků, 

respektive jejich znalostech, mohou také ovlivnit jejich množství a míru. Žáci se mohou 

lépe seznámit s prostředím v podniku, používanými technologiemi a celkově 

s praktickými poznatky.   

Z daňového hlediska má zaměstnavatel dle § 34h Zákona o daních z příjmů nárok na 

odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta ve výši 200 Kč za hodinu 

odborného výcviku, praxe na pracovišti zaměstnavatele či vzdělávací činnosti v rámci 

části akreditovaného studijního programu vysoké školy. Student či žák může obdržet 

motivační příspěvek, kterým se rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, 

pořízení ochranných prostředků a pomůcek atp. Příspěvek je poskytnutý na základě 

smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se na výkon profese. Motivační 

příspěvek je dle § 24 odst. 2 písm. zu Zákona o daních z příjmů pro zaměstnavatele 

daňově uznatelný výdaj, a to do výše 5 000 Kč u příspěvku vyplaceného žákovi střední 

školy a do výše 10 000 Kč studentovi vysoké školy za jeden měsíc. Nejvíce 

perspektivními technickými obory jsou pro společnost elektrotechnik, mechanik a robotik. 
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Níže uvedené školy nabízí obory, které jsou vhodné pro uplatnění ve firmě. Výběr oborů 

byl proveden prostřednictvím internetových stránek jednotlivých škol. 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno 

• Mechanik elektrotechnik 

• Mechanik seřizovač 

• Mechanik strojů a zařízení  

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice 

• Mechanik elektrotechnik  

Vysoké učení technické v Brně (FEKT) 

• Automatizační a měřící technika 

• Elektronika a komunikační technologie  

Náklady 

V případě, že budou žáci konat praxe u jiné osoby, poskytuje jim dle § 122 odst. 1 

školského zákona odměnu za produktivní činnost tato osoba. Za produktivní činnost se 

považuje činnost, která přináší příjem.  

Minimální výše odměny je 30 % minimální mzdy pro týdenní pracovní dobu 40 hodin. 

Nařízením vlády č. 347/2019 Sb. je výše minimální mzdy od 1. ledna 2020 ve výši 14 600 

Kč za měsíc nebo 87,30 Kč za hodinu práce při týdenní pracovní době 40 hodin. (Finance, 

2020) 

Dle § 6 odst. 9 písm. l) Zákona o daních z příjmů je příjem žáků a studentů z praktického 

vyučování a praktické přípravy od daně osvobozen, a tudíž se nesráží pojistné na sociální 

zabezpečení. Jelikož se žák nepovažuje za zaměstnance firmy, nesráží se ani pojistné na 

zdravotní pojištění. Odměny za produktivní činnosti žáků jsou pro zaměstnavatele daňově 

uznatelným nákladem. 

Tabulka č. 10: Kalkulace nákladů v případě minimální výše odměny za produktivní činnost 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady 1 den 1 měsíc 6 měsíců 

1 žák střední školy 209,52 Kč 4 190,4 Kč 25 142 Kč 
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V tabulce č. 10 je uvedena kalkulace nákladů v případě minimální výše odměny na 

jednoho žáka. Nutno ale podotknout, že minimální výše odměny by pro spoustu žáků 

nebyla dost motivující na to, aby podávali dobrý výkon. Proto je při kalkulaci třeba 

zohlednit vyšší částku. Zároveň nelze předpokládat, že žák bude vykonávat praxi celý 

měsíc v kuse, neboť většinou chodí 6 dní do školy a 4 dny na praxe. Záleží také, v jakém 

ročníku žák momentálně studuje, protože od toho se odvíjí počet hodin vymezených 

studiu ve škole a praxi. Pokud se bude vycházet z 20 pracovních dní, žák bude na praxi 

osmkrát za měsíc. Výše odměny by dle zvážení stávajících okolností mohla být 80 Kč 

pro studenta střední školy a 100 Kč pro studenta vysoké školy. 

Tabulka č. 11: Kalkulace nákladů na odměny za produktivní činnost 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady 1 den 1 měsíc 6 měsíců 

1 žák střední školy 640 Kč 5 120 Kč 30 720 Kč 

1 student vysoké 
školy 800 Kč 6 400 Kč 38 400 Kč 

V případě navázání spolupráce s některou ze zmíněných škol, bude umožněno žákům 

vykonávat odborné praxe ve firmě. Náklady na praxe jsou uvedeny v tabulce č. 11. Pokud 

by se některý z žáků osvědčil, společnost by mu mohla vyplácet motivační příspěvek 

s tím, že by po dokončení studií nastoupil do firmy na plný úvazek. Příspěvek je vyplácen 

budoucímu zaměstnanci na podporu vzdělání.  

Tabulka č. 12: Kalkulace nákladů na motivační příspěvek 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady 1 měsíc 6 měsíců 

1 žák střední školy 3 000 Kč 9 000 Kč 

1 student vysoké školy 6 000 Kč 54 000 Kč 

Pro kalkulaci se bude předpokládat s průměrnou hodnotou motivačního příspěvku ve výši 

3 000 Kč pro žáka střední školy a 6 000 Kč pro žáka vysoké školy. Při předpokladu 

osvědčení 1 žáka ze střední školy a 1 studenta z vysoké školy by náklady na motivační 

příspěvek činily celkem 9 000 Kč za měsíc a 63 000 Kč za 6 měsíců. 
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Tabulka č. 13: Celkové náklady na odměny a motivační příspěvek za půl roku 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady Náklady na odměny za 
produktivní činnost 

Náklady na motivační 
příspěvek 

1 žák střední 
školy 30 720 Kč 9 000 Kč 

1 student vysoké 
školy 38 400 Kč 54 000 Kč 

Celkem 69 120 Kč 63 000 Kč 

Konečná kalkulace nákladů odměn za produktivní činnost a motivační příspěvek vychází 

na 132 120 Kč. Tato částka je pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem. 

Návratnost těchto nákladů bude spočívat v budoucí úspoře vynaloženého úsilí, času  

i finančních prostředků k získání nové pracovní síly z řad absolventů. 

Přínosy 

Jedním z přínosů spolupráce je navázání kontaktu s budoucími absolventy, kteří poté 

mohou nastoupit do firmy na hlavní pracovní poměr. Společnost může poznat žáky již 

v průběhu studia, podílet se na jejich rozvoji a seznamovat je s firemní kulturou, což 

usnadní případný nástup do společnosti. Výhodou je i budování dobrého jména 

společnosti.  

3.3 Zvýšení úrovně informovanosti  

Prostřednictvím komunikace jsou informace sdělovány od určitého jedince či skupiny 

k jiným. Z výsledků dotazníkového šetření se ukázalo, že téměř polovina pracovníků není 

spokojena s tokem informací ve firmě. Výjimku tvoří informovanost o benefitech, se 

kterou je spokojeno 97 % dotazovaných. V prostorách budovy je umístěno několik 

informačních tabulí. Jedna je věnována právě informacím o nabízených benefitech  

a akcích, které se budou v průběhu daného měsíce konat. Další obsahují fotky 

z uskutečněných akcí, BOZP pravidla, misi a vizi společnosti atp. Společnost využívá 

interní komunikační kanál, prostřednictvím kterého jsou pravidelně sdíleny informace. 

Zavedena je i schránka před HR, kde mohou zaměstnanci psát své stížnosti nebo naopak 

pochvaly a poděkování.  

I přes využívaní všech komunikačních kanálů zaměstnanci stále nejsou spokojeni s tokem 

informací ve firmě. Pokud někteří zaměstnanci nemají dostatečné množství informací, 



124 

 

nemohou se správně rozhodovat. Neví přesně, co od nich nadřízený očekává a jak zlepšit 

svoji efektivitu práce. Komunikace hraje důležitou roli v případě výskytu jakýchkoliv 

problémů. Za pomoci kvalitního toku informací lze totiž problémy řešit rychleji. Podnik 

se proti tomu může bránit, a včas navrhnout případná opatření. 

Z výše zmíněných důvodů je společnosti doporučeno kladení většího důrazu na osobní 

sdílení informací mezi jednotlivými články organizace. Jednou z navrhovaných možností 

jsou pravidelné schůzky. Ty by se mohly odehrávat v časovém intervalu přibližně 5 až 

15 minut. Účel schůzek spočívá především k ověření, zdali všichni pracovníci ví, co mají 

dělat a zda se při výkonu práce nevyskytl problém. Schůzky mohou mít informativní 

charakter o dění ve firmě zahrnující například firemní plány do budoucna či plánované 

změny v podniku. V závěru schůzky by mohl vedoucí předat zpětnou vazbu na výkony 

členů ve svém týmu, která by dopomohla ke zlepšení výkonů. 

Náklady 

Výdaje spojené s kladením většího důrazu na sdílení informací mezi jednotlivými prvky 

organizace jsou nulové.  

Přínosy 

Tímto způsobem se dá předejít problémům, které mohou být spojeny s nedostatečnou 

informovaností zaměstnanců. Například pokud se vyskytne problém, lze jej díky 

včasnému toku informací vyřešit rychleji. Lze se domnívat, že zaměstnanci budou také 

spokojenější, neboť budou přesně vědět, co se od nich očekává, případně jaké změny 

v podniku mají nastat. Tento návrh povede k zefektivnění komunikace mezi jednotlivými 

články organizace, která byla opakovaně zmiňována v návrzích na zlepšení.   

3.4 Pozitivní zpětná vazba 

Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že pochvala patří mezi faktory motivující 

pracovníky společnosti k podání lepšího výkonu. Přibližně jedné třetině zaměstnanců se 

však pochvaly nedostává. Pochvala slouží nejen jako efektivní motivační faktor ale také 

jako zpětná vazba k dobře odvedenému výkonu. Jednou z největších výhod je, že 

zaměstnavatel na ni nemusí vyložit žádné finanční prostředky a zároveň budou 

zaměstnanci vědět, že si vedoucí pracovníci výsledků jejich práce váží. Za další 

pozitivum lze považovat vyšší loajálnost a již zmiňovanou motivovanost pracovníků.  
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Existuje více možných způsobů, jak uznání pracovníka realizovat. Jedním z nich je 

pochvala skrze firemní nástěnku. Na nástěnku může vedoucí vyvěsit jméno pracovníka 

měsíce, napsat mu krátké poděkování a pochvalu za dobře odvedený výkon. V tomto 

případě lze využít i firemní komunikační kanál. Každého zaměstnance potěší, když je 

pochválen od svého nadřízeného, obzvlášť pokud se jedná o veřejnou pochvalu. Zároveň 

bude pochvala sloužit jako motivační nástroj. Druhým možným způsobem je  

tzv. „box poděkování“, do kterého se mohou zapojit všichni zaměstnanci. Box funguje 

na principu napsání děkovného lístku jednotlivému pracovníkovi. Může se jednat 

například  

o poděkování za dobrou spolupráci v týmu, za vynaložené úsilí a odhodlání nebo podporu 

při práci. Vedoucí poté může jednotlivá poděkování přečíst na již navrhované krátké 

schůzce. 

Náklady 

Výdaje vynaložené v souvislosti s pochvalou jednotlivého zaměstnance jsou nulové. 

Přínosy 

Pochvala patří mezi jeden z nejefektivnějších nástrojů motivace. Pokud tedy firma, 

respektive vedoucí, budou chválit své pracovníky, je pravděpodobné, že se zvýší jejich 

výkonnost. Zároveň lze předpokládat, že také atmosféra na pracovišti bude díky pochvale 

příjemnější. Pokud je vedoucí se svým podřízeným obzvlášť spokojený, může jej vzít 

například na oběd či odměnit drobností. Tento zaměstnanec si bude vědom toho, že si jej 

v práci váží a nebude mít důvod firmu opustit. 

3.5 Příspěvek na doplňkové penzijní spoření 

O benefit přispívající na důchod projevili zaměstnanci společnosti největší zájem. Jedná 

se o benefit výhodný pro zaměstnavatele i pro zaměstnance. Pro zaměstnance zejména  

z hlediska odvodů na sociální a zdravotní pojištění a také daní.  

Pro zaměstnavatele především z důvodu, že se dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 Zákona 

o daních z příjmů jedná o daňově uznatelný náklad. Aby bylo možné přispívat na penzijní 

spoření, musí být tato skutečnost zohledněna ve vnitřním předpisu, pracovní nebo 

kolektivní smlouvě. Co se týče odvodů na sociální a zdravotní pojištění, příspěvek 

nepodléhá těmto platbám do výše 50 000 Kč ročně, z čehož plyne, že zaměstnavatel ušetří 
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33,8 % z příspěvku oproti vyplácení mzdy. Do výše 50 000 Kč ročně je zaměstnanec 

osvobozen od daně z příjmu v případě uplatnění příspěvku na penzijní spoření dle § 

6 odst. 9 písm. p) Zákona o daních příjmů. Do stejného limitu nepodléhá příspěvek ani 

platbám na sociální a zdravotní pojištění a zaměstnanec ušetří 26 % z příspěvku ve 

srovnání s vyplácením mzdy. (Příspěvky, 2020) 

Společnosti je doporučeno zavést příspěvek na doplňkové spoření ve výši 500 Kč. Nárok 

na příspěvek by vznikal zaměstnancům po ukončení zkušební doby. Hrubá mzda se liší 

v závislosti od pracovní pozice a je pro každého zaměstnance nastavena v jiné výši. Při 

výpočtu se vycházelo z ročních mzdových nákladů společnosti, které jsou uvedeny 

v tabulce č. 4. Ty byly následně přepočteny na průměrný hrubý výdělek jednoho 

zaměstnance, který vychází zaokrouhleně na 37 813 Kč. 

Výhody pro zaměstnavatele 

Jak již bylo zmíněno, příspěvek na doplňkové penzijní spoření je daňově uznatelným 

nákladem a zároveň se při dodržení limitu 50 000 Kč ročně neplatí sociální a zdravotní 

pojištění. V tabulce č. 14 jsou znázorněny náklady zaměstnavatele na 1 zaměstnance 

v případě přímého navýšení mzdy. Ty jsou dále rozčleněny na náklady za měsíc a za 

jeden rok.  Sociální pojištění bude dle § 7 odst. 3 Zákona č.589/1992 Sb. zaokrouhleno 

nahoru na celé koruny. Ačkoliv to Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.  

nestanovuje, v praxi se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru i zdravotní pojištění. 

V práci tedy bude sociální i zdravotní pojištění zaokrouhleno na celé koruny směrem 

nahoru. 

Tabulka č. 14: Přímé navýšení mzdy z hlediska nákladů zaměstnavatele 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Přímé navýšení mzdy Měsíční náklady Roční náklady 

Hrubá mzda 38 313 Kč 459 756 Kč 

Sociální pojištění (24,8 %) 9 502 Kč 114 024 Kč 

Zdravotní pojištění (9 %) 3 449 Kč 41 388 Kč 

Celkové náklady 51 264 Kč 615 168 Kč 

V tabulce č. 15 lze vidět náklady zaměstnavatele na 1 zaměstnance v případě navýšení 

mzdy formou penzijního příspěvku. Opět jsou dále rozčleněny na náklady měsíční a roční.   
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Tabulka č. 15: Navýšení mzdy formou penzijního příspěvku z hlediska nákladů zaměstnavatele 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Navýšení mzdy formou penzijního 
příspěvku Měsíční náklady Roční náklady 

Hrubá mzda 37 813 Kč 453 756 Kč 
Příspěvek zaměstnavatele 500 Kč 6 000 Kč 
Sociální pojištění (24,8 %) 9 378 Kč 112 536 Kč 
Zdravotní pojištění (9 %) 3 404 Kč 40 848 Kč 

Celkové náklady 51 095 Kč 613 140 Kč 

Tabulka č. 16 zobrazuje přehledné srovnání nákladů zaměstnavatele na 1 zaměstnance 

v případě využití přímého navýšení mzdy a příspěvku na doplňkové penzijní spoření. 

Tabulka č. 16: Porovnání přímého navýšení mzdy a doplňkového penzijního příspěvku  
u zaměstnavatele 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Srovnání Měsíční náklady Roční náklady 
Přímé navýšení mzdy 51 264 Kč 615 168 Kč 

Navýšení mzdy formou 
penzijního příspěvku 51 095 Kč 613 140 Kč 

Rozdíl - úspora 169 Kč 2 028 Kč 

Z tabulky č. 16 je patrná úspora zaměstnavatele na jednoho zaměstnance 169 Kč za jeden 

měsíc a 2 028 Kč za jeden rok v případě využití příspěvku na doplňkové penzijní spoření.  

Výhody pro zaměstnance  

Zaměstnanec je osvobozen od daně z příjmu a zároveň při dodržení limitu 50 000 Kč 

ročně neplatí sociální a zdravotní pojištění. V následujících dvou tabulkách budou 

zobrazeny příjmy a odvody zaměstnance, jejich vývoj na základě přímého navýšení mzdy 

a navýšení formou penzijního příspěvku. V tabulce č. 17 je uveden vývoj příjmů a odvodů 

jednoho zaměstnance v případě přímého navýšení mzdy. Superhrubá mzda bude 

zaokrouhlena na celé stokoruny nahoru. Při výpočtu daňové povinnosti zaměstnance bude 

uplatněna základní sleva na poplatníka. 
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Tabulka č. 17: Přímé navýšení mzdy 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Přímé navýšení mzdy Měsíčně Ročně 
Hrubá mzda 38 313 Kč 459 756 Kč 

Sociální pojištění (6,5 %) 2 491 Kč 29 892 Kč 

Zdravotní pojištění (4,5 %) 1 725 Kč 20 700 Kč 

Superhrubá mzda 51 300 Kč 615 600 Kč 
Daňová povinnost (15 %) 7 695 Kč 92 340 Kč 

Sleva na poplatníka - 2070 Kč - 24 840 Kč 
Daň po uplatnění slevy 5 625 Kč 67 500 Kč 

Čistý příjem 28 472 Kč 341 664 Kč 

Tabulka č. 18 znázorňuje výdaje a příjem zaměstnance v případě navýšení mzdy 

prostřednictvím penzijního příspěvku. 

Tabulka č. 18: Navýšení mzdy formou penzijního příspěvku 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Navýšení mzdy formou 
penzijního příspěvku Měsíčně Ročně 

Hrubá mzda 37 813 Kč 453 756 Kč 
Měsíční příspěvek 

zaměstnavatele 500 Kč 6 000 Kč 

Sociální pojištění (6,5 %) 2 458 Kč 29 496 Kč 

Zdravotní pojištění (4,5 %) 1 702 Kč 20 424 Kč 
Superhrubá mzda 51 100 Kč 613 200 Kč 

Daňová povinnost (15 %) 7 665 Kč 91 980 Kč 

Sleva na poplatníka -2 070 Kč -24 840 Kč 

Daň po uplatnění slevy 5 595 Kč 67 140 Kč 
Čistý příjem 28 558 Kč 342 696 Kč 

Tabulka č. 19 zobrazuje srovnání přímého navýšení mzdy a penzijního příspěvku.  
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Tabulka č. 19: Porovnání přímého navýšení mzdy a doplňkového penzijního příspěvku  
u zaměstnance 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Srovnání Měsíčně Ročně 

Přímé navýšení mzdy 28 472 Kč 341 664 Kč 
Navýšení mzdy formou 

penzijního příspěvku 28 558 Kč 342 696 Kč 

Rozdíl - úspora 86 Kč 1 032 Kč 

Ze zmíněné tabulky je patrná úspora pro zaměstnance, která činí 86 Kč za měsíc  

a 1 032 Kč za rok ve prospěch příspěvku na penzijní spoření. 

Náklady 

Na základě výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že o příspěvek projevila zájem 

více než jedna třetina všech dotazovaných pracovníků. Zároveň všichni dotazovaní, kteří 

měli zájem o tento benefit pracují ve firmě déle než jeden rok, tudíž jim vzniká právo na 

příspěvek. Vzhledem k tomu, že dotazník vyplnila jen část zaměstnanců, při kalkulaci se 

vycházelo z předpokládaného zájmu více než jedné třetiny všech zaměstnanců ve firmě. 

Tabulka č. 20: Náklady zaměstnavatele na příspěvek penzijního spoření 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady Měsíční náklady Roční náklady 

1 zaměstnanec 500 Kč 6 000 Kč 

52 zaměstnanců 26 000 Kč 312 000 Kč 

V tabulce č. 20 jsou vyčísleny náklady zaměstnavatele na příspěvek penzijního spoření. 

Je zde znázorněno, kolik zaměstnavatel zaplatí celkem za zaměstnance za jeden měsíc  

a za jeden rok. Pokud by o příspěvek měla zájem přibližně jedna třetina celkového počtu 

zaměstnanců, zaměstnavatele by zavedení benefitu stálo 312 000 Kč za rok.  

Tabulka č. 21: Úspora při využití příspěvku na penzijní spoření 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Úspora Měsíční náklady Roční náklady 

1 zaměstnanec 169 Kč 2 028 Kč 

52 zaměstnanců 8 788 Kč 105 456 Kč 

Z tabulky č. 21 lze vidět celkovou úsporu při navýšení mzdy prostřednictvím 

doplňkového penzijního spoření. V případě, že by se firma pro tuto skutečnost rozhodla, 
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měsíční úspora u 52 zaměstnanců by činila 8 788 Kč a roční 105 456 Kč. Lze konstatovat, 

že varianta navýšení mzdy prostřednictvím příspěvku v podobě penzijního spoření je 

výhodnější než přímé navýšení mzdy. 

Přínosy 

Z výše zmíněných srovnání plyne, že příspěvek na doplňkové penzijní spoření je výhodný 

nejen pro zaměstnavatele, neboť dochází k úspoře mzdových nákladů, ale také pro 

zaměstnance. Společnost pomůže svým zaměstnancům spořit na penzi, což uvítá spousta 

pracovníků. Doplňkové penzijní spoření může zároveň sloužit k získání nových 

pracovníků, kteří se mohou rozhodnout právě na základě tohoto benefitu. Výhodou 

příspěvku je jeho daňová uznatelnost. V případě dodržení limitu nepodléhá odvodům na 

sociální a zdravotní pojištění. 

3.6 Týden dovolené nad rámec zákona 

Zaměstnanec má zákonem stanovenou dobu dovolené ve výši 4 týdnů, které společnost 

poskytuje. V současné době tento benefit poskytuje čím dál více firem, neboť si 

uvědomují, jakou má pro zaměstnance hodnotu. (Podnikatel, 2019) 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že o týden dovolené navíc projevili zaměstnanci 

velký zájem. Konkrétně se jednalo o druhý nejžádanější benefit. Díky tomuto benefitu by 

mohli zaměstnanci trávit více času odpočinkem a věnovat se své rodině, což se může 

pozitivně odrazit na pracovních výsledcích. Pro zaměstnance se jedná dle § 6 odst. 9 písm. 

s) Zákona o daních z příjmů o zdanitelný příjem, ke kterému je nutné započítat odvody 

na sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatel musí platit pojistné za zaměstnance 

v souhrnné výši 33,8 %.  

Výhody pro zaměstnavatele 

Dny dovolené nad rámec zákonné doby jsou dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 Zákona 

o daních z příjmů daňově uznatelným nákladem. Aby se však mohlo jednat o náklad 

snižující základ daně, musí být o benefitu pojednáno ve vnitřním předpisu, kolektivní či 

pracovní smlouvě.  
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Výhody pro zaměstnance 

Jak již bylo zmíněno, zaměstnanci budou moci více svého osobního volna trávit s rodinou, 

což se může velmi pozitivně odrazit v pracovních výsledcích. Zároveň tento benefit 

přispěje k zajištění delšího odpočinku, a tím i k zvýšení spokojenosti pracovníků. 

Náklady 

Při kalkulaci nákladů se vycházelo ze mzdových nákladů uvedených v tabulce č. 4, které 

byly přepočítány na průměrný hrubý výdělek jednoho zaměstnance za jeden měsíc. 

K těmto nákladům byly připočteny odvody na sociální a zdravotní pojištění, které 

zaměstnavatel musí za zaměstnance platit.  Sociální pojištění bude dle § 7 odst. 3 Zákona 

č.589/1992 Sb. zaokrouhleno nahoru na celé koruny. V práci bude i zdravotní pojištění 

zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru. 

Tabulka č. 22: Měsíční náklady zaměstnavatele na 1 zaměstnance 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kalkulace nákladů na jednoho zaměstnance Částka 

Průměrná měsíční hrubá mzda 37 813 Kč 

Sociální pojištění (24,8 %) 9 378 Kč 

Zdravotní pojištění (9 %) 3 404 Kč 

Celkové náklady včetně odvodů 50 595 Kč 

Celkové průměrné náklady na jednoho zaměstnance činí 50 595 Kč za měsíc. Průměrné 

náklady na jednoho zaměstnance za 1 den se vypočítají jako průměrné měsíční náklady 

vydělené počtem pracovních dní v daném měsíci, přičemž se bude vycházet  

z 20 pracovních dní. Denní náklady budou zaokrouhleny na celé koruny nahoru. 

Tabulka č. 23: Náklady zaměstnavatele na 5 dní dovolené navíc 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kalkulace nákladů na 5 dní dovolené navíc Částka 

Průměrné denní náklady na jednoho zaměstnance 2 530 Kč 

Náklady na 1 zaměstnance za 5 dnů 12 650 Kč 

Náklady na 154 zaměstnanců za 5 dnů 1 948 100 Kč 

Z tabulky č. 23 jsou patrné denní náklady na jednoho zaměstnance ve výši 2 530 Kč. 

Pokud by zaměstnavatel zavedl 5 dní dovolené navíc, vyšlo by jej to přibližně na 
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1 948 100 Kč. Tato částka je daňově uznatelným nákladem. V případě, že se 

zaměstnavatel rozhodne benefit zavést, bude vhodné zrušit dny volna navíc, které je 

umožněno čerpat přes cafeteria systém. Tento benefit patří k finančně náročnějším, pokud 

vezmeme v úvahu fakt, že zaměstnavatel musí dny dovolené navíc proplatit včetně 

odvodů na sociální a zdravotní pojištění, přitom se zaměstnanec nepodílí na generování 

zisku. Musí se však brát v potaz to, že odpočatý zaměstnanec je výkonnější a spokojenější. 

Přínosy 

Vzhledem k tomu, že tento benefit neposkytují všechny firmy, ačkoliv jejich počet čím 

dál více roste, zavedení by se mohlo pro společnost stát přínosné zejména z hlediska 

zvýšení atraktivnosti jako zaměstnavatele. Případní zájemci o zaměstnání by se mohli 

rozhodnout právě na základě tohoto benefitu. Dalším přínosem bude odpočatější  

a spokojenější zaměstnanec, který bude podávat lepší pracovní výkon. Zároveň lze 

předpokládat, že bude vůči společnosti více loajálnější. 

3.7 Multisport karta 

Tento zaměstnanecký volnočasový benefit umožňuje zaměstnancům čerpat zvýhodněné 

vstupy do relaxačních a pohybových zařízení od fitness center, saun, aquaparků až po 

paddleboarding. Tuto kartu je možné získat pouze prostřednictvím zaměstnavatele, pod 

podmínkou odběru minimálně 10 Multisport karet. Tento pro zaměstnance velmi 

atraktivní benefit umožňuje využívat sportovní zařízení na základě preferencí 

jednotlivých pracovníků ve více než 2 600 zařízení po celé České republice a na 

Slovensku. Pro zaměstnavatele se jedná o daňově neuznatelný náklad, který zvyšuje 

základ daně, což zapříčiní i vyšší daň z příjmu. Jedná se o nepeněžní plnění, ze kterého 

zaměstnavateli nevznikají náklady spojené s odvody na sociální a zdravotní pojištění. 

Pokud zaměstnanec obdrží nepeněžní příspěvek od zaměstnavatele, příspěvek nepodléhá 

zdanění a zaměstnanec zbylou část doplatí z čisté mzdy. Ve výsledcích dotazníkového 

šetření měla zájem o kartu Multisport přibližně jedna třetina dotazovaných zaměstnanců 

a karta se tak stala třetím – čtvrtým nejčastěji žádaným benefitem. (MultiSport, 2020) 

Výhody pro zaměstnavatele 

Jednou z hlavních výhod pro zaměstnavatele je, že z hodnoty Multisport karty nemusí 

odvádět sociální a zdravotní pojištění. Karta je vystavena na jméno zaměstnance, který 
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se musí ověřit občanským průkazem, tím pádem nehrozí, že by došlo ke zneužívání karty 

jinými osobami. Administrativa spojená s kartou je minimální. Zaměstnavatel má se 

společností Multisport uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  

1 měsíce, může tedy spolupráci kdykoliv ukončit. (MultiSport, 2020) 

Výhody pro zaměstnance 

Multisport karta pro zaměstnance nepodléhá zdanění ani odvodům pojistného. Lze tedy 

konstatovat, že zaměstnanec obdrží vyšší reálnou hodnotu v případě využití nepeněžního 

benefitu než v případě mzdy. Výhodou je velké množství zařízení, kde lze kartu 

Multisport uplatnit dle individuálních preferencí jednotlivce.  

Náklady 

Financování Multisport karty může být provedeno 3 způsoby. Jedním z nich je 

samofinancování zaměstnancem, kterému bude provedena srážka ze mzdy a bude ji hradit 

v plné výši. Druhým způsobem je příspěvek v plné výši od zaměstnavatele a třetím 

kombinace dvou zmíněných způsobů.  

Výše ceny se odvíjí od různých faktorů zahrnující například počet osob, pro které se karta 

zřizuje. Podmínkou je minimálně 10 řádných odběrů karty, ostatní odběry mohou být 

dětské nebo doprovodné.  Dětské nebo doprovodné karty může zaměstnanec přiobjednat 

ke své kartě, přičemž doprovodné jsou zpravidla dražší. Jelikož se cena karty liší 

v závislosti od podmínek mezi zainteresovanými stranami, kalkulace bude vycházet 

z přibližné ceny 800 Kč. Ve výsledcích dotazníkového šetření měla zájem o kartu 

Multisport přibližně jedna třetina dotazovaných zaměstnanců, tudíž budeme pro výpočet 

předpokládat zájem jedné třetiny z celkového počtu zaměstnanců ve firmě, tedy přibližně 

51 zaměstnanců. Při předpokládané ceně 800 Kč za Multisport kartu lze přispívat částkou 

ve výši 300 Kč a zbylou část (500 Kč) si bude hradit zaměstnanec ze svých vlastních 

prostředků.  

Tabulka č. 24: Kalkulace příspěvku pro 51 zaměstnanců 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kalkulace Měsíčně Ročně 
Příspěvek pro jednoho zaměstnance 300 Kč 3 600 Kč 

Příspěvek pro 51 zaměstnanců 153 000 Kč 183 600 Kč 
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Pokud by zaměstnavatel přispíval částkou 300 Kč na Multisport kartu, vyšlo by jej to na 

183 600 Kč ročně. V tomto případě by se jednalo o daňově neuznatelný náklad zvyšující 

základ daně. Druhá varianta poskytování karty je pro zaměstnavatele mnohem výhodnější. 

Vzhledem k finanční náročnosti ostatních benefitů je doporučeno, aby si kartu Multisport 

hradili zaměstnanci v plné výši sami. Pro zaměstnavatele je tato forma velmi prospěšná, 

neboť nemusí vynaložit žádné finanční prostředky, a i tak může benefit znamenat přínos. 

Zároveň se nebude jednat o náklad zvyšující základ daně. I přes samofinancování 

zaměstnanců může být karta výhodná, neboť umožňuje pracovníkovi každý den využívat 

jednu z nabízených aktivit. 

Přínosy 

Podle provedených výzkumů se u zaměstnanců věnujícím se pohybovým aktivitám 

snížila nemocnost. Zároveň z výzkumů vychází, že u spokojených a zdravějších 

zaměstnanců se projevuje vyšší výkonnost. (MultiSport, 2020) 

Společnost tedy získá zdravějšího, spokojenějšího a výkonnějšího pracovníka a zároveň 

si vybuduje lepší postavení zaměstnavatele, který pečuje o své zaměstnance. Za jeden 

z hlavních přínosů lze považovat zvýšení spokojenosti zaměstnanců, kteří budou moci 

každý den navštěvovat pohybové a relaxační zařízení. Za další přínos nutno podotknout 

zvyšující se atraktivitu jako zaměstnavatele.  

3.8 Sick days  

Zdravotní volno neboli sick day je stále častěji využívaným benefitem, který nabízí celá 

řada firem. Zákoník práce neuvádí podmínky zavedení zdravotního volna, a tak je zcela 

v kompetenci zaměstnavatele, zda benefit poskytne. Pokud se pro zavedení 

zaměstnaneckého benefitu rozhodne, měly by být jasně vymezená pravidla čerpání 

zdravotního volna, kteří zaměstnanci jej budou moci čerpat, komu musí volno nahlásit  

a co s nevyčerpanými dny. Co se týče poslední zmiňované možnosti, většina společností 

nevyčerpané dny nepřevádí do dalšího roku a pokud je zaměstnanec nevyužije, 

automaticky propadnou. Pokud se sick days zavedou, měly by platit plošně pro všechny 

zaměstnance s ohledem na možnosti zaměstnavatele. Čerpání by mělo být zakotveno 

ideálně v interním předpisu, pracovní nebo kolektivní smlouvě.  Nutno brát v úvahu 

možnost zneužití, a proto je vhodné nastavit pravidla týkající se zákazu využívání 
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zdravotního volna k prodloužení dovolené atp. Firmy obvykle poskytují tři až pět dnů 

volna, což považují za optimální dobu pro vyléčení náhlé virózy. (Podnikatel, 2015) 

Výhody pro zaměstnavatele 

Pokud zaměstnanec v době nevolnosti využije sick day a zůstane doma po dobu jednoho 

nebo maximálně tří dnů, je to pro zaměstnavatele výhodnější, než kdyby navštívil lékaře 

a zpravidla byl mimo práci delší dobu. Navíc by zaměstnavatel musel proplácet náhradu 

mzdy za pracovní neschopnost nemocného zaměstnance. Kontraproduktivní situace by 

nastala v případě, pokud by zaměstnanec mimo práci nezůstal, a i přes zdravotní 

indispozici přišel do zaměstnání. Pravděpodobně by totiž nepodával stejný pracovní 

výkon, a navíc by mohl nakazit ostatní spolupracovníky. Po krátkém odpočinku lze 

očekávat spokojenějšího a výkonnějšího zaměstnance.  

Výhody pro zaměstnance 

Pokud zaměstnanec využije zdravotní volno, nemusí zaměstnavateli dokládat potvrzení 

od lékaře. Výhodné je to pro zaměstnance především z hlediska krátkodobé nevolnosti či 

virózy. Některé firmy umožňují prostřednictvím volna vyřídit i osobní záležitosti, 

zejména pokud je poloha pracoviště situována daleko od centra města.  

Náklady 

Kompenzace zdravotního volna závisí čistě na zaměstnavateli. Jednou z nabízených 

možností je náhrada mzdy ve výši alespoň 60 % průměrného výdělku. Většinou se 

setkáváme s kompenzací ve formě plné výše mzdy. (Podnikatel, 2018) 

Při výpočtu se bude vycházet z ročních mzdových nákladů, které jsou uvedeny v tabulce 

č. 4, přepočítaných na průměrný hrubý výdělek připadající na jednoho pracovníka. 

Celkové náklady na jednoho zaměstnance za 1 den se vypočítají jako průměrný měsíční 

výdělek podělený počtem pracovních dnů v daném měsíci, přičemž se vychází z 20 

pracovních dní. Vzhledem k ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 Zákona o daních 

z příjmů se jedná o daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele a zdanitelný příjem pro 

zaměstnance dle § 6 odst. 9 písm. s) Zákona o daních z příjmů. Do kalkulace bude nutné 

započítat odvody na sociální a zdravotní pojištění. Společnosti je doporučeno poskytnout 

zdravotní volno ve výši 3 dnů, přičemž nárok na něj bude mít zaměstnanec po uplynutí 
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zkušební doby. Kalkulace nákladů na jednoho zaměstnance v případě poskytnutí 

zdravotního volna je uvedena v tabulce č. 25. 

Tabulka č. 25: Kalkulace nákladů na zdravotní volno pro jednoho zaměstnance 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kalkulace nákladů na zdravotní volno Částka 

Průměrná měsíční hrubá mzda 37 813 Kč 

Náklady na sociální pojištění (24,8 %) 9 378 Kč 

Náklady na zdravotní pojištění (9 %) 3 404 Kč 

Náklady na 1 zaměstnance za jeden měsíc 50 595 Kč 

Náklady na 1 zaměstnance za jeden den 2 530 Kč 

Z tabulky č. 25 lze vidět, že celkový náklad na 1 zaměstnance činí v průměru 2 530 Kč 

za jeden den. Tabulka č. 26 znázorňuje kalkulaci nákladů zaměstnavatele na zdravotní 

volno jednoho a celkového počtu zaměstnanců. 

Tabulka č. 26: Kalkulace celkových nákladů na zdravotní volno 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celkové náklady na zdravotní volno Částka 

Náklady na 1 zaměstnance za 1 den 2 530 Kč 

Náklady na 1 zaměstnance za 3 dny 7 590 Kč 

Náklady na 154 zaměstnanců za 1 den 389 620 Kč 

Náklady na 154 zaměstnanců za 3 dny 1 168 860 Kč 

Z tabulky č. 26 lze vidět náklady na poskytnutí jednoho zdravotního volna ve výši  

389 620 Kč pro celkový počet zaměstnanců ve společnosti. U tří dnů zdravotního volna 

náklady činí 1 168 860 Kč pro 154 zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že celková částka je 

poměrně vysoká, bude vypočítána ještě jedna varianta s upravující podmínkou nároku na 

volno. Nárok na zdravotní volno bude mít zaměstnanec pracující ve firmě déle než 1 rok. 

Při výpočtu se vychází z dotazníkového šetření, ve kterém přibližně jedna pětina 

zaměstnanců pracuje ve společnosti méně než 1 rok. Celkový počet zaměstnanců bude 

tedy snížen o 30 pracovníků. 
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Tabulka č. 27: Kalkulace nákladů pro upravený počet zaměstnanců 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celkové náklady na zdravotní volno Částka 

Náklady na 124 zaměstnanců za 1 den 313 720 Kč 

Náklady na 124 zaměstnanců za 3 dny 941 160 Kč 

V tabulce č. 27 lze vidět patrné snížení oproti celkovým nákladům na 154 zaměstnanců. 

Zaměstnavatele by vyšlo zdravotní volno ve výši tří dnů na 941 160 Kč  

pro 124 pracovníků.  

Dále se nabízí řešení související s nárokem na sick days dle počtu odpracovaných let ve 

společnosti viz tabulka č. 28. Jelikož přesná data o délce působení jednotlivých 

zaměstnanců nejsou k dispozici, bude se vycházet z dotazníkového šetření přepočítaného 

na celkový počet zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že v dotazníkovém šetření nebylo 

rozlišení pracovníků přesně uzpůsobeno podmínkám pro výpočet, bude se u prvních dvou 

stanovených rozmezí počítat s orientačními čísly. 

Tabulka č. 28: Nárok na zdravotní volno podle počtu odpracovaných let 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Počet sick days Délka zaměstnání ve společnosti Počet zaměstnanců 

1 sick day Více než 1 rok ale méně než 2 roky 31 

2 sick day Více než 2 roky ale méně než 3 roky 36 

3 sick day Více než tři roky 57 

Tabulka č. 29 bude zobrazovat náklady na sick days přepočítané dle odhadovaného počtu 

zaměstnanců. 

Tabulka č. 29: Kalkulace nákladů na zdravotní volno podle počtu odpracovaných let 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celkové náklady na zdravotní volno Částka 

Náklady na 1 sick day pro 31 zaměstnanců 78 430 Kč 

Náklady na 2 sick day pro 36 zaměstnanců 182 160 Kč 

Náklady na 3 sick day pro 57 zaměstnanců 432 630 Kč 

Náklady na 124 zaměstnanců 693 220 Kč 

Poslední varianta kalkulace nákladů je z hlediska finanční náročnosti pro zaměstnavatele 

nejvýhodnější. Náklady na 124 zaměstnanců by činily přibližně 693 220 Kč. 
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Přínosy 

Jak již bylo zmíněno, zavedení benefitu v podobě zdravotního volna přináší výhodu pro 

zaměstnavatele v tom, že pokud se zaměstnanec necítí dobře a zůstane doma pár dní, je 

to výhodnější než návštěva lékaře, která sebou nese zpravidla delší pracovní neschopnost. 

Navíc by zaměstnavatel za tuto pracovní neschopnost musel proplácet náhradu mzdy. 

V případě, kdy by zaměstnanec doma nezůstal a přišel do zaměstnání i přes zdravotní 

indispozici, mohl by nakazit ostatní spolupracovníky. Dále by nebyl tolik výkonný  

a s větší pravděpodobností by se dopouštěl chyb.  

3.9 Kurzy výuky cizího jazyka 

Na trhu práce není vždy snadné nalézt kvalifikované pracovníky s požadovanými 

schopnostmi a dovednostmi, a proto je žádoucí efektivní rozvoj v organizaci 

prostřednictvím vzdělávání. Cílem je rozvíjet znalosti za účelem dosažení požadované 

vzdělanostní úrovně se záměrem rozvoje nejen znalostí jednotlivce ale i celé organizace. 

Kvalifikovaní zaměstnanci jsou považováni za přínos celé organizace a jejich dovednosti 

mohou dopomoci k vybudování silné organizace. 

Kurzy výuky cizího jazyka byly ve výsledcích dotazníkového šetření pátou nejčastější 

odpovědí na otázku zjišťující atraktivnost dalších zaměstnanecký benefitů. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o irskou společnost a zaměstnanci komunikují se zahraničními 

partnery především v angličtině, bude pro práci vybrán kurz anglického jazyka. Dalším 

důvodem je spolupráce technického oddělení pro výzkum a vývoj výrobků s kolegy  

ze sesterských společností v Irsku a USA. 

O kurz cizího jazyka projevili zájem především pracovníci z administrativy, 

managementu, THP, a i technická skupina v zastoupení robotiků, techniků a údržby. Tito 

pracovníci tvořili jednu třetinu ze všech dotazovaných. Aby byl kurz ještě výhodnější pro 

pracovníky, je navrženo, aby probíhal v prostorách firmy. Zaměstnanci tak ušetří čas  

a náklady na cestování, pokud by se kurz konal v jiné lokalitě. Kurz může probíhat buď 

hodinu před koncem pracovní doby nebo po pracovní době.  

Výhody pro zaměstnavatele 

Zaměstnanci si zlepší jazykové znalosti, čímž dojde k efektivnější komunikaci se 

zahraničními zákazníky a partnery. Zaměstnavatel může stanovit den a čas konání kurzu. 
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Aby se mohlo jednat o daňově uznatelný náklad, musí vzdělání souviset s předmětem 

činnosti zvyšování kvalifikace ve smyslu § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP dle ZP. Na 

daňový dopad nemá vliv, zdali se jedná o peněžní (finanční příspěvek zaměstnanci) či 

nepeněžní podobu (úhrada vzdělávacímu zařízení).  

Výhody pro zaměstnance 

Největším plusem tohoto benefitu pro zaměstnance je úspora nákladů, které by na kurzy 

musel vynaložit. Jazykové kurzy budou totiž v plné výši proplaceny zaměstnavatelem.  

Zaměstnanci si tím pádem budou moci bezplatně rozšířit své jazykové znalosti  

a kvalifikaci. U zaměstnance je dle § 6 odst. 9 písm. d) Zákona o daních z příjmů úhrada 

zaměstnavatele za vzdělání osvobozena od daně z příjmu fyzických osob pouze pokud se 

jedná o nepeněžní plnění (částka za vzdělávání bude fakturována vzdělávacím zařízením 

zaměstnavateli). 

Náklady 

Účast na školení za účelem prohlubování kvalifikace se považuje za výkon práce, za který 

dle § 230 odst. 3 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. zaměstnanci náleží mzda. Náklady 

zaměstnavatele vynaložené na prohlubování kvalifikace jsou daňově uznatelné. Pokud je 

vzdělání v souladu s potřebou zaměstnavatele nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, 

pak zaměstnanci přísluší nárok na pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného 

výdělku, a to v rozsahu uvedeném v ustanovení § 232 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb.  

Na základě těchto skutečností může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít  

tzv. kvalifikační dohodu, jejíž obsahem je závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele 

po sjednanou dobu. Smyslem dohody je udržení zaměstnance v zájmu návratnosti 

prostředků, které musí zaměstnavatel vynaložit na prohloubení kvalifikace. (Měšec, 2017) 

Kurz je doporučen zejména pro pracovníky, kteří spolupracují se zahraničními partnery 

a zákazníky. Záleží na společnosti, kolika pracovníkům umožní vzdělávat se 

prostřednictvím tohoto benefitu. V práci se bude předpokládat s 20 pracovníky. Cenu 

kurzu není možné přesně určit, neboť se odvíjí od řady faktorů jako je velikost skupiny, 

pokročilost, materiály, poloha firmy, nebo zda ji vyučuje český či rodilý mluvčí. Dle 

informací poskytnutých přes emailovou komunikaci s jazykovou školou se ceny 

firemních kurzů pohybují okolo 600 Kč za 60 minut výuky.  
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Kurzy jsou minimálně tříměsíční, ale většinou firmy spolupracují s jazykovými centry  

i několik let. V případě delší spolupráce probíhá výuka celoročně (někdy s výjimkou léta, 

kdy bývají kurzy pozastaveny z důvodu dovolených). Budeme brát v úvahu, že 

společnost nejprve využije tříměsíční kurz, který se bude konat jednou týdně. Pracovníci 

budou rozděleni do dvou skupin podle pokročilosti, tudíž kurz bude probíhat celkem dvě 

hodiny. Při kalkulaci se bude vycházet ze 4 pracovních týdnů. Pokud by se tříměsíční 

kurz osvědčil, společnost může s jazykovým centrem navázat dlouhodobou spolupráci.  

Tabulka č. 30: Kalkulace kurzu cizího jazyka 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kurz Cena za 1 měsíc Cena za 3 měsíce 

Kurz pro 1 zaměstnance 2 400 Kč 7 200 Kč 

Kurz pro 20 zaměstnanců 48 000 Kč 144 000 Kč 

Tříměsíční kurz pro 20 zaměstnanců, probíhající jednou týdně by zaměstnavatele vyšel 

přibližně na 144 000 Kč. Je nutné ale podotknout, že konečná cena se může lišit 

v závislosti na již zmíněných faktorech. 

U vzdělání, které je nezbytné pro řádný výkon sjednané práce přísluší zaměstnanci nárok 

na pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. Vzhledem k tomu, že 

budou jednotlivé kurzy probíhat 60 minut denně, zaměstnanci přísluší nárok na 

průměrnou výši mzdy odpovídající jedné hodině práce. Při výpočtu se bude vycházet 

z nákladů zaměstnavatele na 1 zaměstnance za jeden den, vypočítaných v tabulce  

č. 23. Dále se bude pro výpočet předpokládat osmihodinová pracovní doba.  

Tabulka č. 31: Kalkulace náhrad mezd 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady Za 1 měsíc Za 3 měsíce 

Náklady na 1 zaměstnance 1 265 Kč 3 795 Kč 

Náklady na 20 zaměstnanců 25 300 Kč 75 900 Kč 

Z tabulky č. 31 jsou patrné náklady na zaměstnance v případě náhrady mzdy za jednu 

hodinu, přepočtené za jeden měsíc a tři měsíce. Zaměstnavatel zaplatí za tříměsíční 

náhradu mzdy dvaceti zaměstnanců částku ve výši 75 900 Kč. 
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Tabulka č. 32: Celkové náklady zahrnující cenu kurz a náhradu mzdy 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Náklady 

 

1 měsíc 3 měsíce 

Cena kurzu Náhrada 
mzdy Cena kurzu 

Náhrada 
mzdy 

1 zaměstnanec 2 400 Kč 1 265 Kč 7 200 Kč 3 795 Kč 
Celkem 3 665 Kč 10 995 Kč 

20 zaměstnanců 48 000 Kč 25 300 Kč 144 000 Kč 
75 900 Kč 

Celkem 73 300 Kč 219 900 Kč 

Tabulka č. 32 zobrazuje celkové náklady zaměstnavatele na kurz cizího jazyka včetně 

náhrady mezd. Kurz anglického jazyka určený pro 20 zaměstnanců by zaměstnavatele 

vyšel na 73 300 Kč za jeden měsíc. Za tři měsíce by se jednalo o částku 219 900 Kč. 

Přínosy 

Zdokonalené jazykové znalosti umožní efektivnější spolupráci mezi zahraničními 

partnery, zákazníky a firmou. Rozvíjení znalostí zaměstnanců poslouží nejen jednotlivým 

pracovníkům ale i celé organizaci, neboť rostoucí kvalifikace může dopomoci 

k vybudování silného postavení společnosti. Umožnění vzdělání zaměstnancům 

napomůže k budování image společnosti a zároveň může oslovit potenciální pracovníky. 

Tento benefit bude přínosem i pro zaměstnance, kteří ocení, že si mohou rozvíjet své 

znalosti.  

3.10 Shrnutí navrhovaných změn 

V této části práce bude provedeno shrnutí jednotlivých doporučení včetně ekonomického 

zhodnocení a přínosů. 

Rozšíření inzerce volných pracovních míst 

Vzhledem k tomu, že hlavním problémem společnosti je nalezení kvalifikovaných  

a spolehlivých pracovníků, bude prvním návrhem rozšíření inzerce volných pracovních 

míst. Tento způsob může oslovit větší množství potenciálních pracovníků. Současní 

zaměstnanci uváděli jako jeden z důvodů možného odchodu ze společnosti vzdálenost od 

místa bydliště. Z tohoto důvodu byla doporučena aplikace Práce za rohem, která 

vyhledává pracovní nabídky dle lokace, čímž by se snížilo riziko odchodu nově přijatých 

pracovníků. Náklady na aplikaci se odvíjí od počtu zveřejněných inzerátů a časového 
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intervalu, ve kterém bude inzerát zveřejněn. Pokud by se vycházelo ze zveřejnění tří 

inzerátů po dobu tří měsíců, náklady by činily 3 630 Kč. 

Mezi další doporučené portály patří z hlediska úspornosti nákladů stránky, na kterých lze 

inzerovat bezplatně.  Jedná se o fajn-brigády.cz, které teda slouží zejména k vyhledávání 

mladé pracovní síly. Dále inwork.cz, flek.cz a volnámísta.cz. Pracovní portál flek.cz 

uvádí na svých stránkách průměrnou měsíční návštěvnost 249 998 lidí. Co se týče 

poslední možnosti, tyto stránky mají průměrnou měsíční návštěvnost 620 000 lidí, což 

lze považovat za velmi uspokojivé. Ačkoliv na některých lze inzerovat pouze omezené 

množství pracovních nabídek, pořád to znamená nulové náklady pro společnost. Takto 

uspořené finanční prostředky lze investovat do jiných aktivit. 

Spolupráce se školami 

Toto doporučení bylo navrženo v souvislosti s projevením zájmu o spolupráce ze strany 

společnosti. Díky spolupráci se školami by se mohl eliminovat problém náboru kvalitních 

pracovníků do výroby. Dále by se tímto návrhem mohly snížit obavy z odchodu 

odborných technických pracovníků, neboť by byli nahrazeni novou pracovní silou. 

Vzhledem k tomu, že znalosti uchazečů neodpovídají požadavkům firmy, je spolupráce 

se školami velmi prospěšným řešením. Nejen že se firmy mohou podílet na vzdělání žáků, 

respektive jejich znalostech, mohou také ovlivnit jejich množství a míru. Žáci se mohou 

lépe seznámit s prostředím v podniku, používanými technologiemi a celkově 

s praktickými poznatky.  Praxe by se konaly osmkrát za měsíc. Odměna za hodinu práce 

by činila 80 Kč pro žáka střední školy a 100 Kč pro studenta vysoké školy. Při těchto 

skutečnostech by půlroční praxe vyšla zaměstnavatele na 30 720 Kč za žáka střední školy 

a 38 400 Kč za studenta vysoké školy. Odměny za produktivní činnost jsou daňově 

uznatelným nákladem. 

Příjem žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy je od daně 

osvobozen, a tudíž se nesráží pojistné na sociální zabezpečení. Jelikož se žák nepovažuje 

za zaměstnance firmy, nesráží se ani pojistné na zdravotní pojištění. Pokud by se některý 

z žáků osvědčil, společnost by mu mohla vyplácet motivační příspěvek s tím, že by po 

dokončení studií nastoupil do firmy na plný úvazek. Pro kalkulaci se předpokládalo 

s průměrnou hodnotou motivačního příspěvku ve výši 3 000 Kč pro žáka střední školy  

a 6 000 Kč žáka vysoké školy. Při předpokladu osvědčení 1 žáka ze střední školy  
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a 1 studenta z vysoké by náklady na motivační příspěvek činily celkem 63 000 Kč  

za 6 měsíců. Motivační příspěvek je pro zaměstnavatele daňově uznatelný výdaj.  

Konečná kalkulace nákladů na odměny za produktivní činnosti a motivační příspěvek 

vychází na 132 120 Kč na 2 studenty za půl roku. Tato částka je pro zaměstnavatele 

daňově uznatelným nákladem. 

Zvýšení úrovně informovanosti 

Z výsledků dotazníkové šetření se ukázalo, že téměř polovina pracovníků není spokojena 

s tokem informací ve firmě. Výjimku tvoří informovanost o benefitech, se kterou je 

spokojeno 97 % dotazovaných. Ve firmě se nachází několik informačních tabulí, 

zahrnující informace o benefitech, BOZP, misi a vizi atd. Společnost využívá interní 

komunikační kanál, prostřednictvím kterého jsou pravidelně sdíleny informace. I přes 

využívaní všech komunikačních kanálů zaměstnanci stále nejsou spokojeni s tokem 

informací ve firmě. Z výše zmíněných důvodů je společnosti doporučeno kladení většího 

důrazu na osobní sdílení informací mezi jednotlivými články organizace. Jednou  

z navrhovaných možností jsou pravidelné schůzky. Ty by se mohly odehrávat v časovém 

intervalu přibližně 5 – 15 minut. Účel schůzek spočívá především k ověření, zdali všichni 

pracovníci ví, co mají dělat či zda se při výkonu práce nevyskytl problém. Schůzky 

mohou mít informativní charakter o aktuálnímu dění ve firmě. Tímto způsobem se dá 

předejít problémům, které mohou být spojeny s nedostatečnou informovaností 

zaměstnanců. Například pokud se vyskytne problém, lze jej díky včasnému toku 

informací vyřešit rychleji.  

Pozitivní zpětná vazba 

Jednou z největších výhod je, že zaměstnavatel na ni nemusí vyložit žádné finanční 

prostředky a zároveň budou zaměstnanci vědět, že si vedoucí pracovníci výsledků jejich 

práce váží. Za další pozitivum lze považovat vyšší loajálnost a motivovanost pracovníků.  

Existuje více možných způsobů, jak uznání pracovníka realizovat. Jedním 

z doporučených způsobů je pochvala skrze firemní nástěnku. Na nástěnku může vedoucí 

vyvěsit jméno pracovníka měsíce, napsat mu krátké poděkování a pochvalu za dobře 

odvedený výkon. K pochvale lze využít i firemní komunikační kanál. Každého 

zaměstnance potěší, když je pochválen od svého nadřízeného, obzvlášť pokud se jedná  

o veřejnou pochvalu. Zároveň bude pochvala sloužit jako motivační nástroj. Druhým 
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možným způsobem je tzv. „box poděkování“, do kterého se mohou zapojit všichni 

zaměstnanci. Box funguje na principu napsání děkovného lístku jednotlivému 

pracovníkovi. Může se jednat například o poděkování za dobrou spolupráci v týmu, za 

vynaložené úsilí a odhodlání. Vedoucí poté může jednotlivá poděkování přečíst na již 

navrhované krátké schůzce. 

Příspěvek na doplňkové penzijní spoření 

O benefit přispívající na důchod projevili zaměstnanci společnosti největší zájem. Jedná 

se o benefit výhodný pro zaměstnavatele i zaměstnance. Pro zaměstnavatele především 

z důvodu, že se jedná o daňově uznatelný náklad. Co se týče odvodů na sociální  

a zdravotní pojištění, příspěvek nepodléhá těmto platbám do výše 50 000 Kč ročně. 

Společnosti je doporučeno zavést příspěvek na doplňkové spoření ve výši 500 Kč. Při 

výpočtu se vycházelo z ročních mzdových nákladů společnosti, které byly přepočteny na 

průměrný hrubý výdělek jednoho zaměstnance, který vychází zaokrouhleně na 37 813 Kč. 

Na základě výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že o příspěvek projevila zájem 

více než jedna třetina všech dotazovaných pracovníků. Během výpočtu se předpokládalo, 

že o příspěvek bude stát i jedna třetina celkového počtu zaměstnanců. Měsíční náklady 

zaměstnavatele na 52 zaměstnanců vychází na 26 000 Kč, roční na 312 000 Kč. 

Týden dovolené nad rámec zákona 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že o týden dovolené navíc projevili zaměstnanci 

velký zájem. Konkrétně se jednalo o druhý nejžádanější benefit. Zaměstnanci mohou více 

času trávit odpočinkem a věnovat se své rodině, což se může pozitivně odrazit  

v pracovních výsledcích. Při kalkulaci se vycházelo ze mzdových nákladů, ke kterým 

byly připočteny odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnance. Měsíční náklady 

na 1 zaměstnance vyšly ve výši 50 595 Kč.  Ty byly dále přepočítány na denní, přičemž 

se vycházelo z 20 pracovních dnů v měsíci.  Denní náklady na jednoho zaměstnance 

vyšly ve výši 2 530 Kč. Pokud by zaměstnavatel zavedl 5 dní dovolené navíc, vyšlo by 

jej to přibližně na 1 948 100 Kč. Tato částka je daňově uznatelným nákladem. Tento 

benefit patří k finančně náročnějším, pokud vezmeme v úvahu fakt, že zaměstnavatel 

musí dny dovolené navíc proplatit včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, přitom 

se zaměstnanec nepodílí na generování zisku. Musí se však brát v potaz to, že odpočatý 

zaměstnanec je výkonnější, spokojenější a bude podávat lepší pracovní výkon. Zavedení 
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by se mohlo pro společnost stát přínosné zejména z hlediska zvýšení atraktivnosti jako 

zaměstnavatele. Případní zájemci o zaměstnání by se mohli rozhodnout právě na základě 

tohoto benefitu. 

Multisport karta 

Tento zaměstnanecký volnočasový benefit umožňuje zaměstnancům čerpat zvýhodněné 

vstupy do relaxačních a pohybových zařízení od fitness center, saun, aquaparků až po 

paddleboarding. Pro zaměstnavatele se jedná o daňově neuznatelný náklad, který zvyšuje 

základ daně, což zapříčiní i vyšší daň z příjmu. Jedná se o nepeněžní plnění, ze kterého 

zaměstnavateli nevznikají náklady spojené s odvody na sociální a zdravotní pojištění. 

Pokud zaměstnanec obdrží nepeněžní příspěvek od zaměstnavatele, příspěvek nepodléhá 

zdanění a zaměstnanec zbylou část doplatí z čisté mzdy. Financování Multisport karty 

může být provedeno 3 způsoby. Jedním z nich je samofinancování zaměstnancem, 

kterému bude provedena srážka ze mzdy a bude ji hradit v plné výši. Druhým způsobem 

je příspěvek v plné výši od zaměstnavatele a třetím kombinace dvou zmíněných způsobů.  

Ve výsledcích dotazníkového šetření měla zájem o kartu Multisport přibližně jedna 

třetina dotazovaných zaměstnanců. Vzhledem k finanční náročnosti ostatních benefitů je 

doporučeno, aby si kartu Multisport hradili zaměstnanci v plné výši sami. Pro 

zaměstnavatele je tato forma velmi prospěšná, neboť nemusí vynaložit žádné finanční 

prostředky a i tak může benefit znamenat přínos. I přes samofinancování zaměstnanců 

může být karta přínosná, neboť umožňuje pracovníkovi každý den využívat jednu 

z nabízených aktivit přibližně za 800 Kč měsíčně. 

Sick days 

Zákoník práce neuvádí podmínky zavedení zdravotního volna a tak je zcela v kompetenci 

zaměstnavatele, zda benefit poskytne. Měly by být jasně vymezená pravidla čerpání 

zdravotního volna, kteří zaměstnanci jej budou moci čerpat, komu musí volno nahlásit  

a co s nevyčerpanými dny. Pokud zaměstnanec, který se necítí dobře využije sick day  

a zůstane doma jeden nebo maximálně tři dny, pro zaměstnavatele je to výhodnější než 

kdyby navštívil lékaře a zpravidla byl mimo práci delší dobu. Navíc by pak zaměstnavatel 

musel platit náhradu mzdy za pracovní neschopnost. 

V práci bylo navrženo více způsobů, jak sick days čerpat. Doporučenou možností je 

poskytnutí zdravotního volna dle počtu odpracovaných let. Zaměstnanec, který pracuje 
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pro společnost více než jeden rok, ale zároveň méně než dva roky by měl nárok na 1 sick 

day. V období pracovního vztahu dvou až tří let náleží zaměstnanci 2 sick days. Pokud 

zaměstnanec pracuje ve firmě déle než tři roky, náleží mu 3 sick day. Tato propočtená 

varianta znamenala nejnižší náklady pro zaměstnavatele. Výdaje na zdravotní volno 

vyšly na 693 220 Kč. Tato částka je daňově uznatelným nákladem.  

Kurzy výuky cizího jazyka 

Posledním navrhovaným benefitem jsou kurzy cizího jazyka. Na trhu práce není vždy 

snadné nalézt kvalitní pracovníky s požadovanými schopnostmi a dovednostmi, a proto 

je žádoucí efektivní rozvoj v organizaci prostřednictvím vzdělávání. Kurzy výuky cizího 

jazyka byly ve výsledcích dotazníkového šetření pátou nejčastější odpovědí na otázku 

zjišťující atraktivnost dalších zaměstnanecký benefitů. Vzhledem k tomu, že se jedná  

o irskou společnost a zaměstnanci komunikují se zahraničními partnery především 

v angličtině, bude pro práci vybrán kurz anglického jazyka. Účast na školení za účelem 

prohlubování kvalifikace se považuje za výkon práce, za který zaměstnanci náleží mzda. 

Náklady zaměstnavatele vynaložené na prohlubování kvalifikace jsou daňově uznatelné. 

Pokud je vzdělání v souladu s potřebou zaměstnavatele nezbytné pro řádný výkon 

sjednané práce, pak zaměstnanci přísluší nárok na pracovní volno s náhradou mzdy ve 

výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít tzv. kvalifikační 

dohodu, jejíž obsahem je závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele po sjednanou 

dobu.  

V práci se bude předpokládat s kurzem pro 20 pracovníků. Cenu kurzu není možné přesně 

určit, neboť se odvíjí od řady faktorů jako je velikost skupiny, pokročilost, materiály, 

poloha firmy, nebo zda ji vyučuje český či rodilý mluvčí. Přibližně se ceny firemních 

kurzů pohybují okolo 600 Kč za 60 minut výuky. Tříměsíční kurz pro 20 zaměstnanců, 

probíhající jednou týdně by zaměstnavatele vyšel přibližně na 144 000 Kč. Tato částka je 

daňově uznatelným nákladem. Je nutné ale podotknout, že konečná cena se může lišit 

v závislosti na již zmíněných faktorech. Vzhledem k tomu, že budou jednotlivé kurzy 

probíhat 60 minut denně, zaměstnanci přísluší nárok na průměrnou výši mzdy 

odpovídající jedné hodině práce. Zaměstnavatel zaplatí za tříměsíční náhradu mzdy 

dvaceti zaměstnanců částku ve výši 75 900 Kč. 
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Ekonomické zhodnocení 

Tato část bude obsahovat ekonomické zhodnocení jednotlivých návrhů v tabulkách pro 

lepší přehlednost. V tabulce č. 33 budou vyčísleny dva návrhy určené k řešení problému 

souvisejícího s náborem kvalitních pracovníků. Zbylá část tabulky souvisí se zlepšením 

podmínek na pracovišti. 

Tabulka č. 33: Kalkulace návrhů a doporučení 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrhy a doporučení Náklady 
Rozšíření inzerce volných pracovních míst 3 630 Kč 

Aplikace Práce za rohem 3 630 Kč 
Další pracovní portály 0 Kč 

Spolupráce se školami 132 120 Kč 

Odměny za produktivní činnost 69 120 Kč 

Motivační příspěvek 63 000 Kč 
Informovanost 0 Kč 

Pochvala 0 Kč 
Celkem 135 750 Kč 

Pokud společnost využije aplikaci Práce za rohem, náklady budou činit 3 630 Kč. Tato 

částka vychází z uvedení 3 inzerátů, které budou zveřejněny po dobu tří měsíců. Ostatní 

doporučené pracovní portály jsou zdarma. Co se týče spolupráce, v tabulce jsou 

kalkulovány náklady zahrnující odměny za produktivní činnost a motivační příspěvek. 

Tyto částky vychází z předpokladu praxí jednoho studenta střední školy a jednoho 

studenta vysoké školy. Předpokládá se také, že oba studenti budou dosahovat dobrých 

pracovních výsledků a bude jim poskytnut motivační příspěvek. Celkem by 

zaměstnavatele vyšly náklady související s praxemi studentů 132 120 Kč. Zbylá 

doporučení týkající se zlepšení informovanosti na pracovišti a pochvaly za dobře 

odvedený výkon nestojí firmu žádné finanční prostředky. 
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Tabulka č. 34: Kalkulace nákladů pro předpokládaný počet zaměstnanců 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrhy benefitů Náklady na předpokládaný počet 
zaměstnanců 

Příspěvek na doplňkové penzijní spoření 312 000 Kč 

Týden dovolené nad rámec zákona 1 948 100 Kč 

Multisport karta 0 Kč 

Sick days 693 220 Kč 

Kurz cizího jazyka 219 900 Kč 

Celkem 3 173 320 Kč 

Při předpokládaném zájmu 52 zaměstnanců, by náklady na doplňkové penzijní spoření 

činily 312 00 Kč za rok.  Tedy ovšem za podmínky, že by výše příspěvku byla 500 Kč. 

Co se týče dovolené nad rámec zákona, jedná se o nejnákladnější položku z navrhovaných 

benefitů. Zaměstnavatel by za týden dovolené navíc musel zaplatit částku 1 948 100 Kč 

za všechny zaměstnance. Naopak Multisport karta činí nejméně nákladnou položku, 

respektive nulovou. Tento benefit je doporučeno hradit z vlastních zdrojů zaměstnanců. 

U nároku na zdravotní volno byla stanovena podmínka působení v zaměstnání alespoň 

jeden rok. Dle odhadů ji splňuje 124 zaměstnanců. Náklady na 3 dny zdravotního volna 

činí ročně 693 220 Kč. Posledním navrhovaným benefitem je kurz cizího jazyka, 

respektive angličtiny. Výdaje spojené v souvislosti s konáním kurzu činí 219 900 Kč za 

tři měsíce, za předpokladu hrazení samotného kurzu i náhrad mezd zaměstnavatelem. 

Tabulka č. 35: Shrnutí navrhovaných změn 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Shrnutí Částka 

Návrhy a doporučení 135 750 Kč 

Návrhy na rozšíření benefitů 3 173 320 Kč 

Celkem 3 309 070 Kč 

Pokud by podnik zavedl všechny doporučené benefity, výdaje by činily přibližně 

3 309 070 Kč. Nutno brát ale v potaz, že u některých doporučení se vycházelo 

z odhadovaného počtu zaměstnanců. V případě kurzu se jednalo o orientační cenu, která 

se může v závislosti od podmínek nepatrně lišit.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo na základě provedení dotazníkového šetření 

navrhnout doporučení k rozšíření současného motivačního systému, která povedou 

k akvizici kvalitních pracovníků do výroby. Tyto návrhy by měly zároveň přispět ke 

zvýšení spokojenosti současných zaměstnanců. 

Práce byla rozdělena do třech základních kapitol. První část vymezovala teoretické 

poznatky z odborné literatury, zahrnující vysvětlení základních pojmů týkajících se 

problematiky motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců.  

Druhá, analytická část, obsahovala základní údaje o společnosti, mezi které patřila mise 

a vize, inovační vývoj, kooperace, ochrana životního prostředí a ekonomická 

charakteristika. Dále bylo analyzováno řízení lidských zdrojů, zahrnující pracovní dobu, 

strukturu, výběr, přijímání a péči o zaměstnance. Současný systém odměňování byl 

zkoumán z hlediska mezd i zaměstnaneckých výhod. V této kapitole bylo provedeno i 

dotazníkové šetření, kterému předcházelo stanovení hypotéz. Celkem byly v práci 

testovány tři hypotézy, přičemž všechny byly zaměřeny na spokojenost zaměstnanců se 

stanovenými parametry. Na základě zjištěných výsledků z dotazníkového šetření byly 

všechny stanovené hypotézy potvrzeny, z čehož vyplynula více než 70% spokojenost 

zaměstnanců se svým zaměstnáním, finančním ohodnocením i nabízenými benefity.  

Třetí část byla zaměřena na návrhy vedoucí k zefektivnění stávajícího systému 

odměňování. Návrhy byly zaměřeny na redukci problémů společnosti, tedy akvizici 

kvalitních a spolehlivých pracovníků. Konkrétně se jednalo o rozšíření inzerce volných 

pracovních míst a spolupráci se školami. V rámci zlepšení podmínek na pracovišti bylo 

doporučeno zvýšení úrovně informovanosti a poskytování pozitivní zpětné vazby 

jednotlivým pracovníkům. Doporučení se týkala také rozšíření současného motivačního 

systému o další benefity zahrnující příspěvek na doplňkové penzijní spoření, týden 

dovolené nad rámec zákona, Multisport kartu, sick days a kurzy výuky cizího jazyka.  

U navržených doporučení byly vyčísleny jejich náklady a přínosy plynoucí pro společnost.  
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Příloha 1: Dotazník 
 
DOTAZNÍK 

Vážení zaměstnanci, 
dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na zjištění spokojenosti 
ve společnosti ABC, s.r.o.  Dotazník je anonymní a slouží primárně pro účely mé 
diplomové práce. Své odpovědi prosím označte křížkem. 
Velmi si cením Vašeho času, který věnujete vyplněním dotazníku a chtěla bych Vám 
tímto velmi moc poděkovat. 
 

    Bc. Barbora Peterková, studentka VUT v Brně 
 
Pohlaví 

� Muž 
� Žena 

 
Věk 

� Do 25 let 
� 26 – 35 let 
� 36 – 45 let 
� 46 – 55 let 
� 56 a více let 

 
Nejvyšší dosažené vzdělání 

� Základní vzdělání 
� Střední vzdělání s výučním listem 
� Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
� Vyšší odborné vzdělání 
� Vysokoškolské vzdělání 

 
Pozice 

� Management 
� Administrativa 
� Dělník 
� THP 
� Technická skupina  
 

Délka působení ve firmě 
� Méně než 1 rok 
� 1 – 3 roky 
� 4 – 6 let 
� 7 – 10 let 
� Více než 10 let 
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Číslo 
otázky 

Otázky Rozhodně 
ano 

Spíše 
ano 

Spíše 
ne 

Rozhodně 
ne 

1. Jste spokojen/a se svým zaměstnáním?     
2. Jste spokojen/a s náplní práce?     
3. Jste spokojen/a se svými 

spolupracovníky? 
    

4. Jste spokojen/a se svým nadřízeným?     
5. Jsou pro Vás důležité dobré vztahy na 

pracovišti? 
    

6. Jste spokojen/a s finančním 
ohodnocením? 

    

7. Odpovídá dle Vás výše mzdy 
náročnosti Vaší vykonané práce? 

    

8. Jste spokojen/a s nabízenými 
benefity? 

    

9. Jste spokojen/a s akcemi, které 
společnost pořádá pro své 
zaměstnance? 

    

10. Myslíte si, že jste dostatečně 
informován o současných benefitech 
ve firmě? 

    

11. Považujete aktuální systém 
odměňování za vyhovující? 

    

12. Jste spokojen/a s pracovními 
podmínkami? 

    

13. Jste spokojen/a s prostředím ke 
stravování? 

    

14. Jste spokojen/a s pracovní dobou?     
15. Jste spokojen/a s tokem informací ve 

firmě? 
    

16. Jste spokojen/a s možností osobního 
růstu? 

    

17. Je pro Vás důležitý kariérní postup?     
18. Máte možnost kariérního postupu?     
19. Jste hodnocen/a za vykonanou práci?     
20. Jste pochválen za dobře odvedenou 

práci? 
    

21. Motivuje Vás pochvala či poděkování 
za dobře odvedenou práci k lepšímu 
výkonu? 

    

22. Máte příležitost vyjádřit své názory či 
nápady? 

    

23. Jste pyšný/á na to, že pracujete pro tuto 
společnost? 

    

24. Doporučil/a byste společnost 
známým? 

    

25. Máte obavy ze ztráty zaměstnání?     



iii 

 

26. Čeho si nejvíce vážíte ve stávajícím zaměstnání?  
� Mzdové ohodnocení 
� Image společnosti 
� Náplň práce 
� Přátelské vztahy na pracovišti 
� Pracovní podmínky 
� Možnost osobního rozvoje 
� Možnost kariérního růstu 
� Jistota zaměstnání 
� Zaměstnanecké výhody 
� Jiné, uveďte: ………………………………………………………………… 

 
27. Co Vás nejvíce motivuje k dobře odvedené práci?  

� Mzda 
� Náplň práce 
� Vztahy na pracovišti 
� Pracovní prostředí 
� Pracovní podmínky 
� Zaměstnanecké výhody 
� Možnost osobního růstu 
� Kariérní postup 
� Zabezpečení rodiny 
� Zajištění stálého příjmu 
� Jistota zaměstnání 
� Příplatky za práci přesčas 
� Pochvala 
� Odpovědnost 
� Jiné, uveďte: …………………………………………………………………. 

 
28. Co Vás naopak demotivuje při výkonu práce? 

� Nespravedlivé odměňování 
� Neslušné jednání 
� Kritika za špatně odvedený výkon 
� Nedostatečné ocenění za dobře odvedenou práci 
� Špatná atmosféra na pracovišti  
� Nedostatečná zpětná vazba 
� Špatné pracovní podmínky 
� Jiné, uveďte: …………………………………………………………………... 

 
29. Které aspekty by se dle Vás měly ve společnosti zlepšit? 

� Vztahy se spolupracovníky 
� Vztahy s nadřízenými 
� Podmínky na pracovišti 
� Zaměstnanecké výhody 
� Systém odměňování 
� Pracovní doba 
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� Možnost osobního rozvoje 
� Jiné, uveďte: ………………………………………………………………… 
� Žádné 

 
30. Návrhy pro zlepšení podmínek na pracovišti (pokud Vás něco napadá, prosím uveďte) 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
31. Návrhy na zlepšení systému odměňování (pokud Vás něco napadá, prosím uveďte) 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
32. Které zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejdůležitější?  

� 13. plat 
� Cafeteria systém 
� Firemní večírky a akce 
� Stravenky 
� Školení 
� Bonus za nového zaměstnance 
� Roční navyšování mzdy 
� Jiné, uveďte: ………………………………………………………………… 

   
33. Které další zaměstnanecké výhody byste ocenil/a?  

� Nápoje na pracovišti zdarma 
� Občerstvení na pracovišti zdarma 
� Příspěvek na penzijní připojištění 
� Příspěvky na vzdělávání 
� Kurzy výuky cizího jazyka 
� Výhodný mobilní tarif 
� Parkovací místo 
� Dárky  
� Bonusy 
� Flexi poukázky 
� Multisport karta 
� Sick days 
� Týden dovolené navíc 
� Jiné, uveďte: ………………………………………………………………… 
� Žádné 

 
34. Jaký typ motivace je pro Vás důležitější? 

� Hmotná (mzda, finanční odměny, prémie) 
� Nehmotná (pochvala, uznání) 
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35. Které faktory nejvíce ovlivnily nástup do této společnosti?  
� Image společnosti 
� Poloha firmy 
� Získání nových zkušeností 
� Blízkost bydliště 
� Používané technologie 
� Nabízená mzda 
� Zaměstnanecké výhody 
� Náplň práce 
� Jiné, uveďte: ………………………………………………………………… 

 
36. Kdyby Vás oslovila jiná firma s nabídkou zaměstnání, využil/a byste toho? 

� Rozhodně ano 
� Spíše ano 
� Přemýšlel/a bych o tom 
� Spíše ne 
� Rozhodně ne 

 
37. Kdyby Vám jiný zaměstnavatel nabídl stejnou pozici za vyšší mzdu, uvažoval/a byste 
o odchodu? 

� Rozhodně ano 
� Spíše ano 
� Přemýšlel/a bych o tom 
� Spíše ne 
� Rozhodně ne 

 
38. Kdyby Vám jiný zaměstnavatel nabídl stejnou pozici, za stejnou mzdu ale s lepšími 
zaměstnaneckými výhodami, uvažoval/a byste o odchodu? 

� Rozhodně ano 
� Spíše ano 
� Přemýšlel/a bych o tom 
� Spíše ne 
� Rozhodně ne 

 
39. Jaké by byly důvody, kvůli kterým byste zvažoval/a odchod ze společnosti? 

� Vyšší mzda 
� Nová příležitost 
� Postavení ve firmě 
� Náplň práce 
� Pracovní prostředí 
� Pracovní podmínky 
� Spolupracovníci 
� Benefity 
� Jiné, uveďte: ………………………………………………………………… 
� Žádné 


