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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovní motivace. Orientuje 

se na zlepšení motivačního systému v konkrétní společnosti. Prostřednictvím 

provedených průzkumů je analyzován stávající motivační systém společnosti. 

Na základě výsledků analýzy jsou pak navrhnuta opatření ke zlepšení vedoucí 

ke zvýšení motivace pracovníků, jejich spokojenosti a zvýšení výkonnosti společnosti.  

Klíčová slova 

Motivace, pracovní motivace, motivační systém, hodnocení, odměňování, 

zaměstnanecké výhody, komunikace, vzdělávání pracovníků. 

Abstract 

This diploma thesis deals with the topic of work motivation. If focuses on ways 

to improve the motivation scheme in a particular company. Via a series of surveys, 

it analyses the current motivation scheme in a company. Based on the results 

of the analysis, the thesis suggests measures for improving ways to increase staff 

motivation to work, their satisfaction at work and the effeciency of the company. 

Keywords 

Motivation, motivation to work, motivation scheme, evaluation, remuneration, fringe 

benefits, communication, staff training. 

 



Bibliografická citace práce 

SKLÁDALOVÁ, P. Návrh na zlepšení motivačního systému ve vybrané společnosti. 

Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014. 93 s., 11 s. příloh. 

Vedoucí diplomové práce Ing. Petr Novák, Ph.D.  



Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. Prohlašuji, 

že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila autorská práva 

(ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících 

s právem autorským). 

 

 

V Brně dne 14. 5. 2014                                      ………………………… 



Poděkování 

Ráda bych poděkovala všem, kteří mi při zpracování této diplomové práce pomáhali. 

Především děkuji vedoucímu práce, Ing. Petru Novákovi, Ph.D., za jeho cenné rady, 

připomínky a trpělivé vedení. Dále děkuji finančnímu řediteli analyzované společnosti 

za poskytnuté informace. 



Obsah  

ÚVOD ........................................................................................................................ 10 

CÍLE PRÁCE, POUŽITÉ METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ ..................... 11 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ......................................................... 12 

1.1 MOTIVACE ..................................................................................................... 12 

1.1.1 Zdroje motivace ......................................................................................... 12 

1.1.2 Proces motivace  ........................................................................................ 15 

1.2 PRACOVNÍ MOTIVACE ..................................................................................... 16 

1.3 VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ MOTIVACE .......................................................................... 18 

1.4 INTRINSICKÉ A EXTRINSICKÉ MOTIVY  ............................................................. 20 

1.5 DEMOTIVACE  ................................................................................................ 20 

1.6 MOTIVAČNÍ PROGRAM  ................................................................................... 21 

1.7 HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ...................................................... 22 

1.7.1 Hodnocení pracovníků ............................................................................... 22 

1.7.2 Odměňování pracovníků ............................................................................ 25 

1.8 KOMUNIKACE ................................................................................................ 28 

1.9 VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ............................................................................. 32 

2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉHO STAVU ..................................... 35 

2.1 SOUČASNOST A HISTORIE SPOLEČNOSTI........................................................... 35 

2.1.1 Základní informace o společnosti ............................................................... 35 

2.1.2 Vize, poslání a cíle společnosti  .................................................................. 36 

2.1.3 Historie společnosti  .................................................................................. 38 

2.1.4 Organizační struktura ................................................................................ 38 

2.1.5 Výrobní sortiment společnosti .................................................................... 42 

2.2 SWOT ANALÝZA  .......................................................................................... 43 

2.2.1 Silné stránky (S) ......................................................................................... 43 

2.2.2 Slabé stránky (W)....................................................................................... 44 

2.2.3 Příležitosti (O) ........................................................................................... 44 

2.2.4 Hrozby (T) ................................................................................................. 44 

2.3 MOTIVAČNÍ SYSTÉM SPOLEČNOSTI .................................................................. 45 



2.3.1 Hodnocení pracovníků  .............................................................................. 45 

2.3.2 Odměňování pracovníků  ........................................................................... 46 

2.4 PRŮZKUMY .................................................................................................... 52 

2.4.1 Výsledky průzkumu prováděného společností MITA THOR 

INTERNATIONAL, s.r.o. ...................................................................................... 53 

2.4.2 Výsledky průzkumu pozorováním a dotazováním ....................................... 57 

2.4.3 Shrnutí problémů....................................................................................... 61 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ .......................................................................... 62 

3.1 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ....................................... 62 

3.2 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH PRACOVNÍKŮ METODOU 360° ZPĚTNÉ VAZBY ............ 65 

3.3 BEZPLATNÁ ÚDRŽBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ ...................................................... 69 

3.4 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KSK ....................................................................... 71 

3.5 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚN ........................................ 74 

3.6 PŘÍNOSY NAVRHOVANÝCH ZMĚN .................................................................... 83 

ZÁVĚR ...................................................................................................................... 84 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .......................................................................... 86 

SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................... 89 

SEZNAM TABULEK ............................................................................................... 90 

SEZNAM GRAFŮ ..................................................................................................... 91 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ....................................................................... 92 

SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................... 93 

 



10 

 

Úvod 

Lidský kapitál je to nejcennější, co může společnost vlastnit.  Motivovat druhé je klíčem 

k úspěchu každého manažera a toto umění by se mělo stát základním kamenem jeho 

schopností.  

Každá společnost musí směrovat své pracovníky tak, aby vykonávaly potřebné činnosti 

v souladu s jejími strategickými cíly, a to právě prostřednictvím jejich motivace. Každý 

člověk je individualita a působí na něj jiné motivační prostředky. Důležité tedy 

je pracovníky poznat a získat informaci o tom, které faktory na jeho motivaci působí, 

jaký je jeho žebříček hodnot, jak s ním komunikovat a jak nejlépe ovlivnit jeho pracovní 

chování. Tyto poznatky jsou klíčové pro stanovení optimálního a pro obě strany 

přijatelného motivačního systému.  

Vhodně nastavený motivační systém spolu s dobře fungující interní komunikací jsou 

velmi důležitým prostředkem pro výkonnou společnost se spokojenými a dobře 

motivovanými pracovníky spjatými se společností.   

 „Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl.“ 

toskánský filozof, fyzik a astronom Galileo Galilei  

„To nejdůležitější v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno.“ 

americký teoretik a filozof managementu, ekonom Peter F. Drucker 

 „Chování každého z nás řídí snaha minimalizovat vlastní riziko a maximalizovat svou 

odměnu.“ 

americký podnikatel Jack Welch 

Výše uvedené citáty přímo souvisí s tématem této diplomové práce. Výroky známých 

osobností ukazují, že daná problematika, týkající se ať už motivace, hodnocení 

a odměňování pracovníků či interní komunikace, byla aktuálním tématem v dobách 

minulých a svůj význam a aktuálnost nalézá také v současnosti. 
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Cíle práce, použité metody a postupy zpracování 

Primárním cílem této práce je zdokonalení motivačního systému společnosti na základě 

teoretických poznatků a pomocí užití vhodných metod. V práci bude zhodnocen 

stávající motivační systém a na základě výsledků analýzy pak budou navrhnuta 

jednotlivá doporučení vedoucí ke zlepšení motivačního systému.  

Od navrhnutých změn se očekává zvýšení motivace pracovníků, a to především 

v kategorii výrobních dělníků, kde motivace výrazně zaostává za technicko-

hospodářskými pracovníky. Tyto kroky by měly mimo jiné vést také ke zvýšení celkové 

výkonnosti společnosti. 

Pro zpracování dané problematiky bude čerpáno především z odborné literatury a jiných 

ověřených informačních zdrojů. Pro analýzu společnosti pak budou využity 

vnitropodnikové materiály, rozhovory s pracovníky společnosti a výsledky pozorování. 

V neposlední řadě bude použit průzkum zaměřený na motivaci pracovníků, realizovaný 

odbornou společností, který probíhal ve společnosti v létě roku 2013. 

Výsledkem prováděných průzkumů bude poznání názorů, potřeb a očekávání 

pracovníků, ale také inspirací ke zlepšení chodu společnosti, zvýšení její výkonnosti, 

spokojenosti a motivace jejich pracovníků. Cílem průzkumu pozorováním 

a dotazováním bude odhalit slabiny stávajícího motivačního systému společnosti 

a na základě těchto poznatků systém zdokonalit. 

Práce bude rozdělena do třech hlavních kapitol. První kapitola bude uvádět do dané 

problematiky týkající se motivace, hodnocení a odměňování pracovníků, a to 

prostřednictvím odborné literatury. Dále práce bude předkládat analýzu současné 

situace konkrétní společnosti. Jedná se o výrobní společnost, která na tuzemském trhu 

nemá ve svém oboru přímou konkurenci.  

Poslední kapitola práce bude návrhová, jejím cílem bude eliminovat problémy plynoucí 

z provedené analýzy, a také zdokonalit stávající motivační systém společnosti. 
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1 Teoretická východiska práce 

Teoretická část práce je zaměřena na motivaci, hodnocení a odměňování pracovníků, 

interní komunikaci a vzdělávání. Teoretické poznatky jsou pak základem potřebných 

znalostí ke správnému provedení analýzy konkrétní společnosti a následného 

zpracování návrhů na zlepšení stávajícího motivačního systému.  

1.1 Motivace 

Motivaci lze charakterizovat jako cílově orientované chování. Lidé jsou motivováni, 

když očekávají, že určité kroky pravděpodobně povedou k dosažení nějakého cíle 

a ceněné odměny, která uspokojí jejich potřebu. Motiv je důvod pro to, abychom něco 

udělali. Motivace jako taková se pak týká faktorů, které ovlivňují lidi, aby se chovali 

určitým způsobem. Motivování jiných lidí je uvádění těchto lidí do takového směru 

pohybu, jakým chceme, aby se tito lidé ubírali, a to za účelem dosažení nějakého 

konkrétního výsledku.1 

1.1.1 Zdroje motivace 

Jako základní motivy bývají označovány především potřeby, dále pak zájmy, 

hodnoty a postoje. Obecně platí, že k optimální úrovni výkonu vede přiměřená 

motivace. Jestliže je člověk motivován nedostatečně, bývá výsledek činnosti málo 

uspokojivý. Pokud je naopak člověk motivován nadměrně, může taková motivace 

limitovat jeho jednání a vést až k destrukci jeho činnosti. 2 

Dobře motivováni jsou lidé s jasně definovanými cíli, kteří podnikají takové kroky, 

od nichž očekávají, že povedou k dosažení jimi vytyčeným cílům. Tito lidé mohou být 

motivováni sami od sebe, což lze považovat za nejlepší formu motivace. Většina lidí 

však potřebuje být ve větší či menší míře motivována zvnějšku. 3 

                                                             
1 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 220. 
2 KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce, s. 23.  
3 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 220. 
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Potřeby 

Jak již bylo výše uvedeno, jedním ze základních motivů lidského chování jsou potřeby. 

Potřeba je vnitřní pocit nedostatku, který se lidé snaží uspokojit a tím odstranit pocit 

nedostatku. Maslowova teorie hierarchie lidských potřeb se zaměřuje na poznání příčin 

motivace a přímo souvisí s potřebami. Tato teorie zkoumá lidské potřeby jako hlavní 

motivátor lidského jednání. 4 

Základ teorie spočívá v tom, že při přechodu z jedné motivační úrovně na úroveň vyšší 

je nezbytné uspokojit potřeby nižší úrovně, jinak se ztrácí motivační efekt. Jde tedy 

o uspokojování potřeb postupně, a to od těch nejdůležitějších nacházejících 

se v pyramidě na nejnižším stupni. 5 

 
Obrázek 1: Maslowova pyramida 6 [vlastní zpracování] 

V pracovním životě mají lidé různé preference, usilují například o uspokojení potřeby 

vysokého výdělku, potřeby upevnění své pozice ve společnosti, potřeby optimálních 

                                                             
4 ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie – stručný přehled, s. 208. 
5 Tamtéž, s. 208. 
6 Tamtéž. 
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vztahů s nadřízenými a kolegy, potřeby ocenění pracovní činnosti či potřeby rozvoje 

a pracovního postupu atd. 7 

Zájmy 

Zájmy lze specifikovat jako trvalejší zaměření pozornosti konkrétní osoby na konkrétní 

činnosti, předměty či jiné jevy, které mu přinášejí uspokojení nebo ho jinak obohacují. 

Zájmy jsou motivy, zdroji činností i výsledné produkty vedoucí k uspokojení potřeb. 

Významným aspektem projevu zájmů u každého jedince je samotná existence zájmu, 

šíře, hloubka a stálost zájmové orientace. 8 

Hodnoty 

Hodnota je subjektivním významem, který člověk přisuzuje určitým objektům, 

situacím, událostem nebo činnostem, a to v souladu se svými potřebami a zájmy. 

Hodnoty reprezentují přesvědčení o smyslu dodržování určitých pravidel a zásad 

vycházejících z individuálních a sociálních požadavků. Prožívání pracovního života 

člověka a jeho působení v práci je velmi úzce svázáno s jeho hodnotovým systémem. 

Velmi významné je pak postavení práce v hierarchii hodnot každého člověka. 9 

Postoje 

Postoje vyjadřují vztah jedince k světu, jsou hodnotícím vztahem člověka k ostatním 

lidem a událostem, které se nacházejí v jeho bezprostředním okolí, ale také 

ve vzdáleném prostředí. Člověk může mít mnoho postojů, ale v souvislosti s postoji 

k práci je pozornost věnována především na jejich velmi malý počet. Tyto postoje 

odrážejí pozitivní nebo negativní hodnocení pracovníka týkající se jeho pracovního 

prostředí. Svůj subjektivní vztah k práci pracovníci obvykle vyjadřují určitým 

specifickým hodnocením jejího obsahu a podmínek, za nichž je vykonávána, což se pak 

navenek projevuje v jejich konkrétních postojích. Postoje jsou tedy úzce provázány 

s hodnotami. 10 

                                                             
7 KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce, s. 22. 
8 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení, s. 368. 
9 KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce, s. 23. 
10 Tamtéž, s. 24. 
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1.1.2 Proces motivace 11 

Model procesu motivace souvisí především s potřebami a lze jej shrnout do čtyř 

následujících etap: 

1. potřeba, 

2. stanovení cíle, 

3. podniknutí kroků, 

4. dosažení cíle. 

 

Obrázek 2: Proces motivace 12 

Jak je vidět na obrázku výše, motivace je iniciována vědomým nebo mimovolným 

zjištěním neuspokojených potřeb. Tyto potřeby vytvářejí přání dosáhnout něčeho nebo 

něco získat. Poté jsou stanoveny cíle, o nichž se člověk domnívá, že uspokojí jeho 

potřeby či přání, a volí se určité kroky, od nichž se očekává, že povedou k dosažení 

stanovených cílů.  

V případě, že je daného cíle dosaženo a potřeba je uspokojena, dá se předpokládat, 

že člověk, jestliže se objeví podobná potřeba, svoje kroky zopakuje. Proces opakování 

úspěšných kroků se nazývá zákon příčiny a účinku nebo také upevňování přesvědčení.  

                                                             
11 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 220. 
12 Tamtéž, s. 220.  
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1.2 Pracovní motivace 

Společnosti mohou nabízet svým pracovníkům takové prostředí, v němž lze dosáhnout 

vysoké míry pracovní motivace pomocí stimulů, odměn, uspokojující práce 

či příležitostí ke vzdělávání a profesnímu růstu. Hlavní břemeno však nesou manažeři, 

kteří musejí využívat mimo jiné své dovednosti motivovat, aby dosáhli toho, že lidé 

ze sebe budou dostávat to nejlepší. 13 

Aby manažeři dobře a efektivně motivovali své podřízené, musí především pochopit 

proces motivace jako takový. Dále je také důležité naučit se správně komunikovat 

s podřízenými a dodržovat základní pravidla motivace.  

Pravidla, jak své podřízené motivovat, lze shrnout do tří zásad: 

 lidé v pracovním procesu jednají na základě toho, jak jsou motivováni, 

 odměna je účinná především tehdy, přichází-li co nejdříve – to platí pro hmotné 

i nehmotné odměny. Je třeba, aby odměny následovaly bezprostředně poté, 

co pracovník daný úkol vykoná správně. Totéž platí i o sankcích. 

 sankce, které pracovníku v případě neplnění úkolu hrozí, by měly být reálné – 

třetí zásada motivace zdůrazňuje to, že sankce, které vedoucí pracovník 

při neplnění úkolů používá, musejí mít reálnou povahu. 14 

Pokud vedoucí pracovník předešlé tři zásady motivace nerespektuje, jeho podřízení 

pak mohou mít pocit, že nemusí podávat plný výkon. K těmto situacím dochází 

nejčastěji ve čtyřech situacích, a to jestliže pracovníci: 

 jsou odměňováni za to, že své pracovní úkoly neplní, 

 svoje úkoly splní, ale nedostanou za ně žádnou odměnu, 

 nejsou nijak potrestáni, pokud svoje úkoly neplní nebo 

 jsou trestáni za to, že své úkoly vykonali správně. 15 

                                                             
13 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 220. 
14 URBAN, J. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu, s. 109-113. 
15 Tamtéž, s. 114-115. 
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Aby bylo dosaženo trvale vysoké úrovně výkonu pracovníků, je nutné vytvářet 

a rozvíjet motivační procesy a pracovní prostředí, které napomohou tomu, aby jednotliví 

pracovníci dosahovali výsledků odpovídajících očekávání managementu společnosti. 16 

Pracovníky obecně může motivovat: 

 mimořádná odměna za nadstandardní výkon či projevenou iniciativu a aktivitu, 

 pochopení významu vykonávané pracovní činnosti, 

 hodnocení práce zaměstnance, 

 porovnání vlastních výsledků s výsledky druhých, 

 dosažení způsobilostí k realizaci pracovní činnosti, 

 neformální autorita nadřízeného, který disponuje odbornými, sociálními 

i osobnostními způsobilostmi, 

 pracovní zařazení, které pracovníkovi umožňuje uspokojení z práce či jeho 

seberealizaci v pracovním procesu, 

 vhodná kombinace řízení a vedení, které umožní pracovníkovi, úměrně jeho 

schopnostem a možnostem, nejen mechanicky vykonávat danou činnost, ale také 

svěřený proces nebo pracovní postup s ohledem na požadované cíle stále aktivně 

zlepšovat. 17 

Jestliže se vedoucímu pracovníku daří své podřízené správně motivovat, jejich 

produktivita často značně vzroste. Motivace pak posiluje pracovní nasazení 

a odpovědnost, zvyšuje aktivitu pracovníka, jeho iniciativu i ochotu vycházet vstříc 

požadavkům společnosti. 18 

Správné používání motivačních nástrojů je proto jedním z nejdůležitějších, 

ale na druhou stranu také nejsložitějších, úkolů manažerů. Co jednotlivé pracovníky 

skutečně motivuje, je ale třeba zjistit, ať už v hovoru s nimi, nebo jejich pozorováním 

při práci. Je mylnou představou, že faktory, které pracovníky motivují, jsou u všech 

stejné. 19 

                                                             
16 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 219. 
17 BARTÁK, J. Quo vadis, personalistiko?, s. 76-77. 
18 URBAN, J. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu, s. 107. 
19 Tamtéž, s. 107. 
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1.3 Vnitřní a vnější motivace 

Motivaci můžeme dle jejího působení rozdělit do dvou skupin, a to na vnitřní motivaci 

a  vnější motivaci. 

Vnější motivátory mohou mít výrazný a bezprostřední účinek, ale nemusejí nutně 

působit dlouhodobě. Naopak vnitřní motivátory, které se týkají kvality pracovního 

života, budou mít asi hlubší a dlouhodobější účinek, protože tvoří součást jedince 

a nejsou vynucené zvnějšku. 20 

1) Vnitřní motivace 21 

Působení vnitřních motivačních faktorů často souvisí s tím, že zvyšují sebehodnocení 

pracovníka. K účinným vnitřním motivačním faktorům patří například možnost posílit 

svou osobní či odbornou pověst, získat pochvalu nebo vykonávat takovou práci, která 

má výrazné společenské ocenění a poslání. Vnitřní motivace souvisí se zajímavostí 

práce, ale i s potřebou vyřešit určitý problém, překonat překážky atp. Odpovídající 

potřeba pak bývá označována jako potřeba výkonu či úspěchu.  

Působení vnitřních motivačních faktorů je důležité tam, kde pracovník nemá možnost 

získat za zlepšení své práce finanční či jinou hmotnou odměnu. Příznakem, 

že na pracovníka tyto faktory působí, bývá zájem o práci jako takovou, vyhledávání 

náročnějších úkolů, získávání nových schopností atd.  

Vnitřní motivaci lze podporovat téměř u všech pracovníků (existují ovšem určité 

výjimky – například pracovníci, kteří svou práci nemají rádi či ti, kteří mají 

nezajímavou a opakující se práci) zdůrazňováním v čem je jejich práce zajímavá, 

střídáním různých úkolů, delegováním pravomoci, ale i tvorbou příjemné pracovní 

atmosféry. U pracovníků takto motivovaných je důležité zadávání náročnějších 

a samostatnějších úkolů, při kterém vedoucí pracovník zdůrazní význam osobních 

schopností a zkušeností pro jejich úspěšné vykonání.  

                                                             
20 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 221. 
21 URBAN, J. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu, s. 29-30. 
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Vnitřní faktory často nebývají plně využívány, důvodem je, že manažeři jejich působení 

často velmi podceňují a že jsou ve srovnání s vnějšími faktory, tedy finančními nástroji, 

někdy složitější. Kladou totiž důraz na sociální a komunikační schopnosti vedoucího. 

Při řízení lidí by však tyto nástroje měly být samozřejmostí. Důvod proč využívat 

vnitřní faktory se přímo nabízí – oproti finančním nástrojům jsou podstatně levnější. 

Manažeři, kteří je nedokážou plně využít či jim nevěnují dostatečnou pozornost, 

jsou pak pro svoji společnost drazí. 22 

2) Vnější motivace 23 

Spočívá v možnosti získat finanční nebo jinou hmotnou odměnu. Pracovníky s finanční 

či materiální motivací lze většinou dobře rozpoznat. Spíše než o práci jako takovou 

se zajímají o plat, odměny spojené se splněním úkolů, o to, kolik si vydělají ostatní 

pracovníci atp. 

Pracovníkům, u kterých tato finanční motivace dominuje, je často vhodné stanovit 

očekávané výsledky práce i odměny za jejich dosažení. Vhodné je také zvýšit podíl 

výkonového odměňování. Přednostní zájem o finanční odměnu je zpravidla přirozený 

v případech, kdy je vykonávaná práce nezajímavá (stále se opakující, nudná), náročná, 

nebo dokonce nepříjemná. 

Jestliže u pracovníků převažují právě vnější motivační faktory, pak je vhodné 

především: 

 stanovit jasná očekávání výsledků práce, 

 posílit výkonové odměňování na celkové odměně pracovníků, 

 podpořit vztah všech odměn a prémií k dosaženým výsledkům práce, 

 zvýšit možnost pracovníka ovlivnit výsledky jeho práce, 

 určit, jaké odměny za dosažené výsledky nebo vyšší pracovní úsilí pracovník 

získá. 24 

                                                             
22 URBAN, J. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu, s. 109. 
23 Tamtéž, s. 29-30. 
24 URBAN, J. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu, s. 108. 
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1.4 Intrinsické a extrinsické motivy 25 

Dle psychologie jako vědy můžeme rozlišovat dvě skupiny motivů k práci, a to 

intrinsické motivy, které přímo souvisejí s prací a extrinsické motivy, tj. mimo práci.  

Mezi nejvýznamnější intrinsické motivy práce patří: 

 potřeba činnosti vůbec, 

 potřeba výkonu – především uspokojení z úspěšného výkonu, 

 potřeba kontaktu s druhými lidmi, 

 potřeba smyslu života a seberealizace – práce poskytuje lidem příležitosti 

k smysluplným činnostem s hodnotnými výsledky, 

 touha po moci – tu umožňují především vyšší pozice v hierarchii společnosti.  

Mezi nejvýznamnější extrinsické motivy práce pak patří například: 

 potřeba peněž, 

 potřeba jistoty – je spojena s budoucností člověka, 

 potřeba potvrzení vlastní důležitosti, 

 potřeba sociálních kontaktů. 

1.5 Demotivace 26 

Demotivaci je možné definovat jako určitou ztrátu zájmu či motivace. Zejména 

pro manažery by mělo být důležité důsledně omezit hlavní a většinou také zbytečné 

zdroje demotivace. 

Výsledkem studie, která se zabývala faktory, které demotivují pracovní jednání a která 

probíhala ve stovkách společností po celém světě, je výčet hlavních demotivátorů. 

 Mezi nejtypičtější demotivátory patří: 

 rozporná očekávání, tedy to když management vysílá zmatené signály a není 

jasné, co je prioritou, 

                                                             
25 KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce, s. 26-27. 
26 Tamtéž, s. 39.  
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 tzv. firemní politikaření – soutěžení o moc, vliv či přízeň nejvyšších, 

 neproduktivní porady, 

 pokrytectví – něco se slibuje, ale jinak se jedná, 

 nízká kvalita práce – jestliže jsou lidé nuceni vykonávat nekvalitní práci, odráží 

se to v jejich nechuti pracovat, 

 zadržování informací, špatná informovanost pak vyvolává v lidech pocit 

nejistoty a obav, 

 neustálé, zbytečné a nepochopitelné změny, prováděné na poslední chvíli.  

1.6 Motivační program 27 

Celým systémem řízení lidí v organizaci prolíná motivační program společnosti. 

Ten zahrnuje nástroje stimulace pracovníků v souladu s personální strategií, sociální 

a personální politikou. Hlavním úkolem motivačního programu je ovlivňovat pracovní 

ochotu lidí, jejich výkonnost, spokojenost a stabilizaci.  

Motivační program společnosti konkretizuje systém práce s pracovníky s relativně 

vyhraněným zaměřením na pozitivní ovlivňování pracovní motivace. Určuje také 

základní pravidla uplatňování stimulačních prostředků. V konkrétní podobě pak 

představuje soubor pravidel, opatření a postupů, jejichž hlavním cílem je dosažení 

žádoucí pracovní motivace a z ní plynoucího optimálního přístupu pracovníků 

společnosti k práci.  

Motivační program by měl respektovat obecné poznatky o motivaci a stimulaci lidí 

a měl by vycházet z analýzy motivační struktury pracovníků společnosti. Průzkumy 

struktury pracovních motivů spolu s dalšími psychologickými a sociologickými 

průzkumy umožňují zhodnotit výchozí stav ve společnosti v oblasti lidských zdrojů, 

ale také slabé a silné stránky systému řízení a jeho motivační účinky. Tyto znalosti jsou 

pak předpokladem k tvorbě úspěšného motivačního programu.  

                                                             
27 KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce, s. 39. 
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1.7 Hodnocení a odměňování pracovníků 

Existují dvě cesty, kterými lze dojít k pracovní motivaci. V prvním případě lidé 

motivují sami sebe tím, že vykonávají takovou práci, která uspokojuje jejich potřeby, 

nebo alespoň vede k tomu, že do ní očekávají splnění svých cílů. Druhý případ 

pak může ovlivnit samotná společnost, lidé jsou totiž motivováni managementem 

společnosti prostřednictvím takových metod, jako je odměňování či hodnocení ve formě 

pochvaly atp. 28  

1.7.1 Hodnocení pracovníků 

Hlavním cílem hodnocení výkonu pracovníků je zajistit maximální využití 

schopností, znalostí a zájmů každého z nich. Mezi druhotné cíle hodnocení výkonu 

lze zařadit například zlepšování vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, motivovat 

pracovníky, aby sledovali cíle, které jsou v souladu s cíli celé společnosti a umožnění 

personálním pracovníkům, aby prováděli efektivněji své hlavní úkoly. 29 

Hodnocení výkonu pracovníka je jednou ze základních činností každého 

manažera. V praxi pak lze rozlišit čtyři typy hodnocení výkonu pracovníků: 30 

1. Neformální hodnocení 

Neformální neboli průběžné hodnocení spočívá v každodenní komunikaci vedoucího 

pracovníka s jeho podřízenými. Vedoucí reaguje na úroveň práce, kterou jeho podřízení 

odvádějí. Jde prakticky o bezprostřední zpětnou vazbu od nadřízeného pracovníka 

směrem k jeho podřízenému. 

2. Finanční hodnocení 

Finanční hodnocení slouží ke spravedlivému stanovení mzdy pracovníka a mělo 

by odrážet, jak si společnost váží náročnosti práce, kterou daný pracovník vykonává 

a jeho výsledků či osobního přístupu. 

                                                             
28 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 220. 
29 ARTHUR, D. 70 Tipů pro hodnocení pracovníků, s. 14-15. 
30 BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky, s. 61. 
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3. Systematické hodnocení 

Toto hodnocení slouží ke zvýšení účinnosti motivačního systému a současně 

k usměrnění rozvoje pracovníků. Provádí se v ročních, pololetních či čtvrtletních 

intervalech a sestává z několika etap, a to ze sledování hodnoceného, přípravy, 

hodnotícího pohovoru a opět sledování hodnoceného pracovníka v následujícím období. 

Jde tedy o jakési formální hodnocení, které probíhá pravidelně v předem stanovených 

intervalech. V současné době jej u nás používají prakticky všechny společnosti.  

4. Víceúrovňové hodnocení 

Víceúrovňové hodnocení neboli hodnocení 360° není u nás zatím tak běžné jako ostatní 

výše uvedené typy. U tohoto typu hodnocení je pracovník hodnocen z více pohledů – 

vedle hodnocení nadřízeného se používá také sebehodnocení, hodnocení 

spolupracovníky na stejné úrovni či dokonce hodnocení podřízenými. Toto hodnocení 

používá několik kritérií, například motivování, odbornou úroveň, organizaci práce, 

týmovou spolupráci atp. Po vyhodnocení pak hodnocený pracovník získává zpětnou 

vazbu o názoru ostatních na svou práci a příležitost se zamyslet nad sebou samým. 

Hodnocení bývají často anonymní a celou akci zabezpečují pracovníci personálního 

oddělení nebo externí organizace.  

První dva typy hodnocení jsou nutné. Pracovník totiž musí dostávat adekvátní zpětnou 

vazbu na svůj výkon a pracovní chování, aby bylo možné usměrňovat jeho další 

činnosti. 31 

Z každého hodnocení musí pro pracovníka jednoznačně vyplývat: 

 cíle společnosti, vztah k jejich práci a jejím specifickým úkolům, 

 jak se může pracovník zlepšit a co se od něj očekává, 

 jaké jsou jeho kariérní vyhlídky u společnosti. 32 

Jestliže manažer umí dobře hodnotit své podřízené a jejich pracovní výsledky 

a nasazení, získává dobrý základ pro účelný a efektivní způsob jejich rozmisťování. 

V tom případě dosahuje toho, že má správné pracovníky na správných pracovních 

místech.  
                                                             
31BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky, s. 62. 
32 HALÍK, J. Vedení a řízení lidských zdrojů, s. 88. 
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To znamená především:  

 možnost optimálního přizpůsobování struktury pracovníků potřebám pracovních 

míst, 

 efektivní plánování dalšího kvalifikačního růstu pracovníků a  

 plánování jejich rozvoje s ohledem na perspektivní potřeby společnosti. 33 

S akademickým rozvojem problematiky řízení pracovního výkonu narůstá tendence 

ke kritice hodnocení pracovníků. Tyto tendence se týkají především hodnocení, které 

se zaměřuje výhradně na minulost a negativního přístupu manažerů k hodnocení jako 

k nutné formální proceduře, která nemá ani pro jednu ze zúčastněných stran kýžený 

efekt. Řada společností využívá takový systém hodnocení pracovníků, které naplňují 

základní požadavky řízení pracovního výkonu. Tato hodnocení pak postihují nejen 

hodnocení výkonu, ale i chování pracovníků, vyhodnocení osobních cílů 

za předcházející období a stanovují také cíle pro období následující. Shrnutí rozdílů 

mezi nefunkčním hodnocením pracovního výkonu a řízením pracovního výkonu uvádí 

následující tabulka. 34 

 Tabulka 1: Hodnocení pracovního výkonu v porovnání s řízením pracovního výkonu 35 

Hodnocení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu 

Posuzování a hodnocení shora dolů Společný proces založený na dialogu 

Hodnotící setkání jednou za rok Soustavné zkoumání a posuzování 
pracovního výkonu s jedním nebo více 
formálními setkáními 

Používání bodování Bodování méně obvyklé 

Monolitický systém Flexibilní systém 

Zaměření na kvantitativní cíle Zaměření na hodnoty a chování ve 
stejné míře jako na cíle 

Často propojeno s odměňováním Přímá vazba na odměnu je méně 
pravděpodobná 

Byrokratický systém - složité papírování Dokumentace udržována na minimální 
úrovni 

Záležitost personálního útvaru Záležitost liniových manažerů 

                                                             
33 BARTÁK, J. Quo vadis, personalistiko?, s. 77. 
34 KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce, s. 39. 
35 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, s. 417. 
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Na základě hodnocení provádí vedoucí pracovník odměňování či potrestání svého 

podřízeného. Základní zásadou by mělo být, aby systém odměňování i trestů byl 

pracovníkům předem sdělen, byl jednoduchý a srozumitelný a minimalizoval vnášení 

osobních sympatií či antipatií vedoucího k podřízenému pracovníkovi. 36 

1.7.2 Odměňování pracovníků 

Je zřejmé, že odměňování pracovníků je úzce spjato právě s jejich motivací, jelikož 

finanční odměňování slouží velkou měrou k výkonové motivaci osob. Odměňování 

patří k nejdůležitějším, ale také nejsložitějším nástrojům řízení pracovníků. Jeho 

úkolem je především získat a udržet kvalitní pracovníky, přispívat k růstu jejich 

výkonu, ale současně zajistit také nákladovou konkurenceschopnost podniku 

a zabezpečovat, aby podniková produktivita práce rostla rychleji než mzdy. 37 

Systémy odměňování tedy souvisí s motivací pracovníků na straně jedné a finančními 

možnostmi společnosti na straně druhé. Formy odměn lze rozdělit do dvou 

základních skupin: 

 hmotné odměny, které se dále dělí na: 

 přímé odměny - mzda, prémie, odměny – tyto odměny jsou zdaněny 

daní z příjmů fyzických osob, a proto je třeba uvažovat o jejich 

motivační funkci až po zohlednění daně, tedy až v jejich čisté podobě. 

 nepřímé odměny – příspěvky na stravování, zapůjčení firemního vozidla 

pro osobní účely, životní pojištění. 

 nehmotné odměny – možnost odborného růstu, volná pracovní doba, veřejné 

ocenění před kolektivem – tyto stimuly jsou nazvány jako morální stimuly, 

jejich význam narůstá s vyšším postavením manažera. 38 

Pro stimulující odměňování je také vhodné znát systém odměn a podmínky práce 

u konkurence, kam by dobrý pracovník společnosti mohl případně odejít. Tyto 

                                                             
36 ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie: stručný přehled, s. 206-207. 
37 URBAN, J. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu, s. 123. 
38 ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie – stručný přehled, s. 206. 
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informace se však získávají jen velmi obtížně, neboť společnosti svůj systém 

odměňování zpravidla tají a považují jej za interní. Lze však využívat alespoň celostátní 

statistiky, které zpracovávají specializované organizace. Aby společnosti efektivně 

motivovaly svoje pracovníky, mohou využít mnoho účinných nástrojů odměňování. 39 

Mezi základní nástroje odměňování patří především: 

 základní či pevná mzda – může být tarifní či smluvní (hodinová, týdenní, 

měsíční včetně práce přesčas). Tato forma mzdy představuje zaručenou část 

individuální mzdy pracovníků. 

 složka mzdy vázaná na hodnocení osobních schopností pracovníka – bývá 

vyplácena například ve formě nadtarifní složky nebo osobního ohodnocení. 

Může být založena na dlouhodobějších pracovních výsledcích a přiznávána 

na delší období, ale může být také odebrána. Její výši lze stanovit procentuálně 

ze základní mzdy či absolutní částkou. Cílem této složky mzdy je motivovat 

ke zvýšení schopností a kvalifikace, ale také stabilizovat dlouhodobě výkonné 

pracovníky společnosti. 

 výkonová složka – lze ji označit také jako složku motivační, je vyplácena 

v podobě výkonových odměn, bonusů, provizí, podílu na zisku atp. a je vázána 

na individuální výkon. Představuje pohyblivou složku mzdy, která stimuluje 

ke zvýšení a zlepšení individuálního výkonu.  

 mzdové příplatky – odrážejí mimořádné podmínky práce či pracovního místa 

a znamenají zvýšené nároky na pracovníky. Mezi mzdové příplatky lze zařadit 

například příplatek za práci ve svátek, v noci či za práci přesčas. 

 zaměstnanecké výhody. 40 

                                                             
39 ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie – stručný přehled, s. 207. 
40 URBAN, J. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu, s. 123-124. 



27 

 

Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody čili benefity jsou součástí odměny pracovníků, jež většinou 

nemá přímý vztah k pracovním výsledkům. Hlavním důvodem proč jsou benefity 

společnostmi poskytovány, je především snaha získat a udržet kvalitní zaměstnance. 

Zaměstnanecké výhody většinou nevedou přímo k růstu výkonu pracovníků, mohou 

ale přispět k jejich stabilitě, a to především tehdy, pokud je poskytují i ostatní 

společnosti, tedy konkurence. 41 

Z hlediska způsobu poskytování lze výhody členit na: 

 plošné výhody – tyto výhody zaměstnavatel nabízí všem svým pracovníkům 

bez ohledu na to, zda o ně mají či nemají zájem. 

 flexibilní výhody – tzv. kafetérie – dávají zaměstnancům možnost si výhody 

zvolit dle aktuálních potřeb a svoji volbu v předem stanovené době opakovat. 

Volba je pak omezena určitým finančním limitem, v jehož rámci si z nabízeného 

portfolia výhod může pracovník sestavit svůj vlastní „balíček benefitů“.  

 kombinaci plošného a pružného systému – kombinovaný systém výhod může 

ušetřit administrativu spojenou s flexibilním poskytováním výhod, a to u těch 

výhod, o které je mezi zaměstnanci všeobecný zájem. 42 

Zaměstnanecké výhody vyskytující se v malých a středních podnicích lze členit 

do čtyř základních kategorií: 

1. Výhody mající vztah k práci 

Příkladem může být závodní stravování, firemní parkoviště, poskytování pracovního 

oděvu, vzdělávání hrazené společností. 

2. Výhody sociální povahy 

Jako příklad těchto výhod lze uvést penzijní připojištění hrazené zcela nebo zčásti 

společností, životní pojištění či půjčky a ručení za půjčky. 

                                                             
41 URBAN, J. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu, s. 144. 
42 Tamtéž, s. 145. 
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3. Výhody zkvalitňující využívání volného času pracovníků 

Do této kategorie patří výhody spojené s kulturními a sportovními aktivitami, 

organizováním zájezdů, dotování rekreace pro pracovníky a členy jejich rodiny. 

4. Výhody spojené s postavením ve společnosti 

Příkladem mohou být výhody ve formě nároků na společenský oděv, přidělení 

mobilního telefonu, automobilů poskytovaných i pro osobní účely či prestižní firemní 

automobily pro vedoucí pracovníky. 43 

V České republice se obecně preferují výhody orientované krátkodobě, tedy 

s okamžitým efektem. Mezi tyto výhody lze zařadit například příspěvek na stravování, 

delší dovolená či zaměstnanecké benefity v oblasti sportu, kultury a rekreace. 44 

1.8 Komunikace 

Celková informovanost pracovníků i oboustranná komunikace, tedy sdělování 

a získávání informací, jsou velmi důležité pro výkon společnosti, ale také vztahy 

se zákazníky, spokojenost a motivaci pracovníků, jejich zájem o práci i o společnost, 

důvěru k nadřízeným, ale i ochotu ke změnám. 45 

Pracovníci, kteří nemají dostatečné informace, ať už o svých úkolech či vývoji 

a záměrech společnosti, nemohou správně plnit své úkoly. Nevědí totiž, co se od nich 

přesně očekává nebo jak nejlépe zvýšit efektivnost své práce. Nemohou pak ani dobře 

spolupracovat s ostatními úseky společnosti. Bariéry v komunikaci mezi jednotlivými 

úseky společnosti přitom patří k hlavním faktorům, které ohrožují stanovené termíny, 

výsledky práce a v důsledku i spokojenost zákazníků. Komunikace a otevřená 

výměna názorů je nezbytná také k včasnému objevení organizačních problémů 

a přijetí určitých nápravných nebo preventivních opatření. 46 

 

                                                             
43 KOUBEK, J. Personální práce v malých a středních firmách, s. 187. 
44 KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce, s. 165. 
45 URBAN, J. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu, s. 219. 
46 Tamtéž, s. 219. 
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K efektivní oboustranné komunikaci může docházet, jestliže manažer zvládá: 

 naslouchání, 

 kladení otázek, 

 neverbální a asertivní komunikaci, 

 prezentování a přesvědčování, 

 posuzování. 47 

Jedním z klíčových prvků komunikace ze strany nadřízeného je aktivní naslouchání. 

Znamená vnímání významu, záměru a účelu ve slovech mluvčího. Aby manažer 

maximalizoval svoji schopnost aktivního naslouchání, je třeba, aby se soustředil 

na témata, nikoliv slova a prováděl pravidelné souhrny, aby získal jasnou představu 

o tom, co mu podřízený říká. 48 

Aby byla komunikace s pracovníky správně podpořena ze strany vedoucích pracovníků, 

je zapotřebí realizaci dvou kroků. Prvním je snaha zbavit se organizačně podmíněných 

nedostatků, druhým pak zlepšení komunikačních schopností a omezení nevhodných 

zvyků nebo postojů ke komunikaci, a to jak na straně manažerů, tak i pracovníků. 49 

Opatření spadající do první kategorie se opírají o: 

 jasné vymezení informačních odpovědností vedoucích pracovníků i pracovníků 

na ostatních pracovních místech, 

 úpravu organizačního uspořádání, například zeštíhlení organizace či posílení 

odpovědnosti za výsledky, 

 posílení „komunikační infrastruktury“ – přímá komunikace vedení s pracovníky 

i nižšími vedoucími, pravidelné informování o hospodaření či nových záměrech 

organizace apod., 

 podpora dialogu vedoucích s podřízenými pracovníky, tzn. například diskuze 

nad doporučeními či náměty pracovníků. 50 

                                                             
47 BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky, s. 15. 
48 ARTHUR, D. 70 Tipů pro hodnocení pracovníků, s. 99-101. 
49 URBAN, J. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu, s. 223. 
50 Tamtéž, s. 223-224. 
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Druhá skupina kroků vede k rozvoji komunikačních schopností vedoucích 

pracovníků a změně jejich postojů ke komunikaci. Cílem pak je posílit: 

 přesvědčivost manažerské komunikace a schopnost přizpůsobit obsah 

komunikace jejím adresátům, 

 schopnost a ochotu pracovníkům naslouchat – zde nejde jen o schopnost 

vyslechnout si doporučení pracovníků a tyto příspěvky oceňovat, 

ale i o schopnost oceňovat kritické připomínky včetně názorů, které jdou proti 

tomu, na co je společnost zvyklá. 51 

Jestliže mají pracovníci pocit, že jejich připomínky a dobře míněné rady vedoucí 

ignorují, ztrácejí o zlepšení své práce zájem a společnost přichází o jeden 

z nejdůležitějších zdrojů své výkonnosti. 52 

Příčiny nedostatečné komunikace lze rozdělit do dvou skupin, a to na příčiny 

systémové a příčiny měkké: 

1. Systémové příčiny nedostatečné komunikace 53 

Systémové příčiny komunikačních nedostatků souvisí především s vnitřním 

uspořádáním společnosti, kde komunikaci často stěžuje zbytečně složitá organizační 

struktura – velký počet vedoucích míst, ale také roztříštěná odpovědnost a nízká 

zastupitelnost pracovníků.  

Jednou z dalších příčin komunikačních nedostatků je to, že požadavky na komunikaci 

nejsou zakotveny jako součást pracovních povinností jednotlivých pracovních míst.  

K systémovým problémům patří také přezaměstnanost. Příčinou je tedy příliš mnoho 

lidí, kdy vyšší počty osob znamenají větší nároky na komunikaci, které zvyšují 

chybovost práce a snižují odpovědnost za její výsledky.  

                                                             
51 URBAN, J. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu, s. 224. 
52 Tamtéž, s. 219. 
53 URBAN, J. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu, s. 220. 
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2. Měkké příčiny nedostatečné komunikace 54 

Měkké příčiny komunikačních problémů se váží především na vedoucí pracovníky, 

jejich komunikační schopnosti, motivy a zvyky. K nejčastějším patří neschopnost 

naslouchat, ale i uvědomit si komunikační a informační potřeby pracovníků, 

pohodlnost nebo sklon se komunikaci s podřízenými pracovníky vyhýbat.  

K dalším pak patří sklon informace zbytečně utajovat, často v důsledku snahy zvýšit 

si ve společnosti svou moc, nepostradatelnost či řídící autoritu.  

Svou roli při nedostatečné komunikaci sehrávají také samotní pracovníci, kteří mívají 

obavy z otevřené komunikace, a to především z odvety, která by je za otevřené 

či až kritické vyjádření mohla postihnout.  

Pokud pracovníci nejsou nadřízeným včas a dostatečně informováni, mohou 

se  domnívat, že práce jejich úseku či celé společnosti je řízena neefektivně, i když tomu 

tak ve skutečnosti není. V případě, že vedoucí pracovník dobře nezvládá některou 

z výše uvedených složek komunikace, může docházet k určitým signálům ze stran 

pracovníků, které by ho měli vést k tomu, aby se vnitřní komunikací začal vážně 

zabývat. 55 

K těmto signálům patří především: 

 problémy se spoluprácí a koordinací různých úseků společnosti (projevy: chyby, 

duplicitně vykonávané činnosti atd.), 

 pokles motivace i ochoty pracovníků ke změnám (projevy: požadavky na změny 

narážejí na odpor pracovníků, změny jen předstírají atp.), 

 nechuť pracovníků vyjadřovat své názory a postoje (projevy: pracovníci 

se na schůzích příliš neprojevují, nekladou žádné otázky atp.), 

 pokles důvěryhodnosti managementu (projevy: formalismus, alibismus, 

sledování osobních zájmů či neochota vycházet společnosti vstříc apod.). 56 

                                                             
54 URBAN, J. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu, s. 220-221. 
55 Tamtéž, s. 219 -222. 
56 URBAN, J. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu, s. 221-222. 
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Na počínající problémy pak může také poukázat například průzkum mezi pracovníky, 

kdy cílem dotazování může být: 

 zjistit dostupnost informací i možnost oboustranné komunikace, 

 odhalit postoje ke komunikaci (obavy a jejich příčiny), 

 ověřit, jak pracovníci informace skutečně získávají, 

 hodnotit komunikační schopnosti přímých nadřízených. 57 

1.9 Vzdělávání pracovníků 

Každá společnost čelí mnoha vnějším vlivům, které ji v důsledku nutí k přizpůsobování 

kompetencí pracovníků – schopností svých lidí. Pracovníci tak musejí přizpůsobovat 

své schopnosti měnícím se podmínkám na pracovních místech. 58 

Rozvoj schopností a vědomostí je pak předpokladem flexibility a perspektivisty 

pracovníků ve společnosti. Nové schopnosti získané vzděláváním současně posilují 

jejich postavení na trhu práce. Vzdělávání jako takové je proces, během něhož člověk 

rozvíjí a získává nové znalosti, dovednosti, postoje a schopnosti. 59 

Vzdělávání a rozvoj by měly být součástí celkové strategie a politiky společnosti. 

Investice společnosti do vzdělávání svých pracovníků jsou chápány jako návratné, 

jelikož zajišťují společnosti potřebné schopnosti jejích pracovníků a jsou považovány 

za výhodu, kterou společnosti svým pracovníkům nabízejí. Jelikož vzdělávání patří 

k  nástrojům zvyšování výkonu, je vhodné na něm nešetřit. 60 

Realizace vzdělávacích programů vyžaduje následující: 

 definování cílů vzdělávání, 

 kulturu vzdělávání – vytvoření prostředí, v němž dochází k efektivnímu 

vzdělávání, 

 používání správně zvolených kombinací přístupů ke vzdělávání, 

                                                             
57 URBAN, J. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu, s. 222. 
58 KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce, s. 169. 
59 Tamtéž, s. 169. 
60 KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce, s. 169-170. 
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 uplatňování plánovitého, systematického a vyváženého přístupu 

k zabezpečování vzdělávání, 

 identifikování potřeb vzdělávání a rozvoje pracovníků, 

 uspokojování těchto potřeb, a to poskytováním správně zvolených kombinací 

rozmanitého vzdělávání, rozvoje a výcviku (včetně e-learningu), 

 vyhodnocování efektivnosti těchto procesů. 61 

Důležité je zahrnout vzdělávání pracovníka také do jeho periodického hodnocení. Mělo 

by tedy být součástí hodnotícího pohovoru, jelikož právě vzdělávání může často 

udržovat motivaci pracovníků. 62 

Jednou z významných možností, jak motivace dosáhnout, je vytvořit kariérní plán 

v součinnosti s daným pracovníkem. Pomoc pracovníků při vytváření kariérních 

plánů sestává ze tří kroků: 

1. diskuse o kariérních cílech pracovníka, 

2. zvážení možnosti dalšího potřebného vzdělání, školení či praxe, 

3. realizace v souvislosti se stávající pracovní funkcí pracovníka. 63 

Na efektivitu vzdělávání pracovníků působí řada faktorů, některé jsou na straně 

pracovníků jako účastníků vzdělávání, jiné na straně společnosti a vedoucích 

pracovníků a další pak na straně dodavatelů vzdělávání. Co se týká pracovníků, má 

pravděpodobně největší význam jejich motivace ke vzdělání, která je předpokladem 

jejich aktivity. Pracovníci by měli mít jasný cíl svého vzdělávání, čímž je rozvoj 

schopností. Z pohledu společnosti je nezbytné, aby investice do vzdělávání 

podporovaly rozvoj právě těchto schopností. Pracovníkům by měla ze strany 

společnosti a vedoucích být umožněna účast na vzdělávání v plánovaných termínech 

a měla by jim být poskytnuta pozitivní zpětná vazba. Dodavatelé vzdělávání tvoří velmi 

důležitý článek vzdělávacího procesu. Jejich profesionalita a schopnost zohledňovat 

specifické potřeby účastníků mají na celkovou efektivitu vzdělávání značný vliv. 64 

                                                             
61 KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce, s. 170. 
62 ARTHUR, D. 70 Tipů pro hodnocení pracovníků, s. 96-97. 
63 Tamtéž, s. 96-97. 
64 KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce, s. 171. 
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Vzdělávání pracovníků zahrnuje vzdělávání, které se zaměřuje na rozvoj nejen 

odborných, ale také sociálních způsobilostí na úrovni individuální, skupinové či celé 

společnosti. Vzdělávání se může uskutečňovat na pracovišti nebo mimo něj. 65 

Forem vzdělávání a rozvoje pracovníků, ať již řadových či vedoucích, je široké 

spektrum. Tato široká škála disponibilních forem vzdělávání a rozvoje pracovníků 

umožňuje společnosti optimální volbu vhodné formy (případně kombinací), a to 

vzhledem ke stanoveným cílům. Mezi četné formy vzdělávání patří například: 

 formální programy (externí, interní či kombinované) – přednášky, projekty, 

případové studie, semináře, studium doporučené literatury, virtuální vzdělávání 

prostřednictvím internetu či intranetu atp., 

 smluvní vzdělávání – vyznačuje se flexibilitou, relevantností a strukturovaností, 

plní zadání zadavatele vzdělávání, 

 sebevzdělávání – spočívá v sebereflexi a sebehodnocení, zaměřuje se na rozvoj 

silných stránek jedince a na eliminaci vlivu slabých stránek,  

 mentorování – tzv. mentoring, kdy mentor především předává své zkušenosti 

a znalosti s orientací na podporu rozvoje kariéry, 

 semináře se zpětnou vazbou – představují systematické poskytování informací 

o schopnostech a chování jednotlivců ve vztahu k požadavkům určité pracovní 

situace a s orientací na další systematické zlepšování. 66 

V současné době jsou strategické personální činnosti ve velké míře delegovány 

na liniové vedoucí pracovníky. Ti pak mají rozhodující slovo při výběru svých 

podřízených, jsou zapojeni do procesu adaptace pracovníků, odpovídají za dohody 

o cílech s podřízenými, za hodnocení a odměňování pracovníků, předávání informací 

podřízeným a podílejí se i na dalších aktivitách. Větší odpovědnost vedoucích 

pracovníků za personální řízení vyžaduje, aby byli na tuto úlohu připraveni, a to jak 

kvalifikačně tak osobnostně. 67 

 

                                                             
65 BARTÁK, J. Quo vadis, personalistiko?, s. 79. 
66 Tamtéž, s. 81-83. 
67 KOCIÁNOVÁ, R. Personální řízení: Východiska a vývoj, s. 100. 
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2 Analýza problému a současného stavu 

Tato kapitola je zaměřena na základní informace o společnosti, její historii, výrobní 

program, organizační strukturu a zaměstnance. Dále je zde podrobně popsán stávající 

motivační systém společnosti. Závěr kapitoly je pak věnován výsledkům průzkumu 

ve společnosti a následně zjištěným problémům a nedostatkům v motivačním systému. 

2.1 Současnost a historie společnosti 

KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. je tradičním výrobcem kuličkových 

a trapézových šroubů. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Brně, Oddíl B, vložka č. 6551.  

2.1.1 Základní informace o společnosti 

Obchodní firma: KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. 

Sídlo:    Blanenská 1277/37, 664 34 Kuřim. 

IČ:    247 82 947. 

Základní kapitál: 2 mil. Kč. 

Vydané cenné papíry 68 

Druh:   Akcie kmenová. 

Forma:   Na jméno. 

Podoba:  Listinná. 

Jmenovitá hodnota: 100 tis. Kč.  

Počet kusů:  20.  

Předmět podnikání dle platného výpisu z obchodního rejstříku: 

 obráběčství, 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 69 

                                                             
68 KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Výroční zpráva 2012. Kuřim: KULIČKOVÉ ŠROUBY 

KUŘIM, a.s., 2013. 
69 Tamtéž. 
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Obrázek 3: Sídlo společnosti 70 

Společnost se nachází v průmyslové zóně města Kuřim. KSK je členem sdružení 

CECIMO, Regionální hospodářské komory Brno a Svazu strojírenské technologie. Dne 

11. 7. 2013 se společnost KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. stala členem Registru 

solventních firem, který zahrnuje společnosti prokazující svou finanční stabilitu, 

dobrou platební morálku, solventnost a spolehlivost. 

V únoru roku 2013 byla společnost recertifikována společností TÜV NORD CERT 

GmbH v souladu se systémem řízení kvality dle EN ISO 9001:2008.  

2.1.2 Vize, poslání a cíle společnosti 71  

Vizí společnosti je stát se silným evropským hráčem a dlouhodobě preferovaným 

dodavatelem v oboru kuličkových a trapézových šroubů, který nabízí kvalitní 

zákaznická řešení v krátkých dodacích termínech.  

„VŽDY MÁME ŘEŠENÍ!“ 

(„WE ALWAYS HAVE A THE RIGHT SOLUTION!“) 

                                                             
70 KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Profil společnosti. Ks-kurim.cz [online]. © 1996–2013  

[cit. 2013-08-20]. Dostupné z: http://www.ks-kurim.cz/profil-spolecnosti/.  
71 ŠAFRÁNEK, Pavel, finanční ředitel společnosti [ústní sdělení]. Kuřim, 14. 11. 2013. 
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Společnost je spolehlivým dodavatelem kvalitních kuličkových šroubů, trapézových 

šroubů a dalšího vybavení pro pohybová ústrojí obráběcích strojů a další průmyslová 

využití. Zaměstnanci společnosti řeší potřeby zákazníků v České republice i v zahraničí. 

Společnost generuje prostředky pro akcionáře, profesní růst zaměstnanců a vlastní 

rozvoj.  

Cíle společnosti  

1. Finanční cíle: 

 zvýšit hodnotu společnosti, 

 zvýšit efektivitu v nákladových oblastech a najít úsporná opatření, 

 hodnotu dosažených zisků a odpisů do konce roku 2015 plně reinvestovat 

do technologií a technického rozvoje a tím společnost připravit na příjem 

zakázkové náplně od nových zákazníků. 

2. Procesní cíle: 

 zlepšit rychlost a operativnost procesů v řízení společnosti i při růstu objemu 

výroby, 

 vlastní vývoj nových výrobků a zvýšit kvalitu stávajícího sortimentu, 

 plně využívat disponibilních ploch výrobního závodu, 

 zkrátit výrobní toky s cílem optimalizovat náklady. 

3. Cíle vzhledem k zákazníkům: 

 udržet dominantní pozici výrobce kuličkových šroubů v ČR a SR,  

 stát se silným evropským hráčem v oboru kuličkových šroubů, 

 zvýšit úspěšnost poptávkového řízení. 

4. Cíle vzhledem k zaměstnancům: 

 mít kvalitní, vyškolené, spokojené a dobře ohodnocené zaměstnance, 

 být vyhledávaným a spolehlivým zaměstnavatelem v regionu, 

 zlepšovat komunikaci uvnitř společnosti a posilovat sounáležitost zaměstnanců 

se společností, 

 plná zastupitelnost na všech zaměstnaneckých pozicích. 
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2.1.3 Historie společnosti 72 

Vznik společnosti KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. je úzce spjatý s výrobou 

obráběcích strojů v Kuřimi, jejíž základy byly založeny již v roce 1924 ve strojírně 

bývalé Československé zbrojovky v Brně. Skutečný rozmach výroby obráběcích strojů 

byl pak zaznamenán až v roce 1932 a v následujícím roce již frézovací stroje se značkou 

„Zbrojovka“ začaly pronikat do zahraničí. Jelikož byly přesné soustruhy a výkonné 

frézky ze Zbrojovky celosvětově žádány, v roce 1942 byl postaven nový závod 

na jejich výrobu v Kuřimi. 

Výroba kuličkových šroubů do roku 1996 probíhala v rámci firmy TOS KUŘIM. 

V roce 1996 vznikla privatizací nová společnost TOS KUŘIM–KŠ, s.r.o. a v roce 1997 

došlo ke změně názvu firmy na KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, s.r.o.  

Od 1. 1. 2001 došlo k transformaci na akciovou společnost. Dne 25. 7. 2005 se stala 

majoritním vlastníkem společnosti česká obchodní společnost ALTA, a.s. 

K datu 1. 9. 2011 firma KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. změnila svého jediného 

akcionáře a stala se tak součástí švýcarského holdingu OC Schweiz Maschinen Bau 

AG, který sdružuje strojírenské výrobní společnosti dodávající svoji produkci 

výrobcům obráběcích, plastikářských a jiných strojů a zařízení.  

V prosinci roku 2012 došlo ke změně firmy jediného akcionáře na OC Indrustrial 

Group AG. 

2.1.4 Organizační struktura 

Z organizační struktury společnosti jsou jasně patrné vztahy nadřízenosti a podřízenosti. 

Za vedení společnosti odpovídá její ředitel. Nejvyšším orgánem společnosti je Valná 

hromada. Statutárním orgánem je pak tříčlenné představenstvo v čele s předsedou 

představenstva.  

                                                             
72 KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Historie společnosti. Ks-kurim.cz [online]. © 1996–2013  

[cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://www.ks-kurim.cz/historie-spolecnosti.  
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Činnost představenstva je pravidelně kontrolována dozorčí radou, která se skládá ze tří 

členů v čele s předsedou dozorčí rady. Členové představenstva, dozorčí rady a ředitelé 

společnosti jsou uvedeni v následující tabulce č. 2. 

 Tabulka 2: Statutární a dozorčí orgány KSK k 31. 12. 2013 73 [vlastní zpracování]  

Orgán  Funkce Jméno 

Představenstvo Předseda Ing. Václav Mácha 
  Místopředseda Ing. Pavel Šafránek, MBA 

  Člen Ing. Miroslav Ostrý 

Dozorčí rada Předseda Ing. Libor Zůbek 

  Člen Ing. Monika Šimánková, Ph.D. 

  Člen Oto Šimperský 

Ředitelé Ředitel společnosti Ing. Václav Mácha 

  Finanční ředitel Ing. Pavel Šafránek, MBA 

  Výrobní ředitel Jaromír Burda 

  Obchodní ředitel Ing. Filip Kreif 

S datem účinnosti od 1. 10. 2013 byla představenstvem schválena změna organizační 

struktury, která je v členění na jednotlivé úseky a útvary.  

Společnost je rozdělena do čtyř hlavních úseků a jim podléhajících oddělení: 74  

1. správní úsek, 

2. ekonomicko-finanční úsek, 

3. výrobní úsek, 

4. obchodní úsek. 

 

                                                             
73 KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Výroční zpráva 2012. Kuřim: KULIČKOVÉ ŠROUBY 

KUŘIM, a.s., 2013. 
74 MUSILOVÁ, Iveta, personální referentka společnosti [ústní sdělení]. Kuřim, 18. 11. 2013. 
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VALNÁ HROMADA

Představenstvo společnosti

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

Dozorčí rada

VÝROBNÍ úsek

PersonalistikaSekretariát

Systém kvality OBCHODNÍ úsek

Technická kontrola kvality

Technický rozvoj Konstr. technologická 
příprava výroby

Prodej zahraničí

Prodej tuzemsko

Informační technologie

ControllingPlánování a příprava 
výroby

Opravy

Technické nabídky

Kooperace

Logistika

Sklad expediceVýroba KŠ

Správa výrobní základny

Speciální výroba

EKONOMICKO-FINANČNÍ 
úsek

Účtárna

 

Obrázek 4: Organizační schéma společnosti 75 [vlastní zpracování] 

Ve společnosti v roce 2013 pracuje průměrně 53 technicko-hospodářských pracovníků 

(THP) včetně 4 ředitelů, 55 výrobních dělníků (VD) a 10 nevýrobních dělníků (ND). 

Celkový počet pracovníků tedy činí 118 (viz graf č. 1). Tento stav čítá 14 žen. Ženy 

tak tvoří pouze 12 % celkové pracovní síly společnosti. Kromě jedné výrobní dělnice 

jsou všechny ženy zařazeny do kategorie THP. 76 

                                                             
75 MUSILOVÁ, Iveta, personální referentka společnosti [ústní sdělení]. Kuřim, 18. 11. 2013. 
76 Tamtéž. 
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Graf 1: Rozložení pracovníků dle kategorie [vlastní zpracování] 

Následující graf č. 2 dokládá postupně se navyšující počet pracovníků. Skutečnost 

nižšího počtu pracovníků v předchozích letech byla způsobena ekonomickou krizí, 

kdy společnost byla nucena omezit výrobu a snížit také stavy. V roce 2014 společnost 

plánuje stav snížit na počet 116 pracovníků. 77 

 
Graf 2: Počet zaměstnanců v letech 2010-2013 78 [vlastní zpracování] 

                                                             
77 MUSILOVÁ, Iveta, personální referentka společnosti [ústní sdělení]. Kuřim, 18. 11. 2013. 
78 Tamtéž. 
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2.1.5 Výrobní sortiment společnosti 

Kuličkové šrouby jsou konstrukční prvky pohybových ústrojí převádějící s vysokou 

účinností rotační pohyb na přímočarý. Vyráběné produkty splňují nejnáročnější 

požadavky konstrukcí obráběcích strojů, automatických linek, jednoúčelových strojů, 

spočívající na technických parametrech tuhosti, trvanlivosti, vysoké účinnosti 

a plynulého chodu. 79 

Dalšími produkty nabízenými společností jsou vodící tyče pro lineární valivá vedení 

kruhového průřezu a trapézové šrouby. Mezi doplňkový sortiment je pak zařazen 

lineární aktuátor, teleskopický kuličkový šroub, bezprofilový kuličkový šroub či další 

příslušenství jako jsou ložisková pouzdra pro uložení hřídelí a montážní kostka 

pro uložení matic. 80 

Společnost KSK nabízí svým zákazníkům také doplňkové služby a servis. Pracovníci 

nabízí pomoc při výběru sortimentu z výrobního programu společnosti. Společnost 

poskytuje v rámci své obchodní činnosti opravy kuličkových šroubů vlastní výroby 

stejně jako případné havarijní opravy šroubů jiných výrobců. 81 

Výrobky nachází uplatnění v odvětvích a aplikacích průmyslové výroby: 

 obráběcí a tvářecí stroje, vstřikovací lisy, 

 zdvihací zařízení a balicí stroje, 

 manipulační a automatizační technika, 

 zdravotnická technika a farmaceutický průmysl (lékařské, laboratorní přístroje), 

 letecký a automobilový průmysl aj. 82 

                                                             
79 KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Produktový katalog. Kuřim: KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, 

a.s., 2012. 
80 KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Doplňkový sortiment. Ks-kurim.cz [online]. © 1996–2013 

[cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://www.ks-kurim.cz/doplnkovy-sortiment. 
81 KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Služby. Ks-kurim.cz [online]. © 1996–2013 [cit. 2013-08-20]. 

Dostupné z: http://www.ks-kurim.cz/sluzby.  
82 KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Profil společnosti. Ks-kurim.cz [online]. © 1996–2013 

[cit. 2013-08-20]. Dostupné z: http://www.ks-kurim.cz/profil-spolecnosti/.  
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2.2 SWOT analýza 83 

SWOT analýza slouží vedení společnosti ke komplexnímu zhodnocení jejího fungování. 

Uvedená shrnující analýza byla zpracována na základě dílčích analýz zpracovaných 

jednotlivými úseky a zaměřuje se mimo klasické faktory na personální oblast, tedy 

především zaměstnance a motivační systém. Výstupem analýzy je výčet silných 

a slabých stránek, ale také příležitostí a hrozeb, dále pak volba vhodné strategie 

k realizaci cílů. 

2.2.1 Silné stránky (S) 

 příjemná a přátelská pracovní atmosféra, 

 pracovníci, jejich odbornost a znalosti (know-how), 

 pravidelné porady vedení a úsekové porady, 

 společné podnikové akce, 

 silné postavení na českém trhu – známá značka, 

 operativnost - opravy všech kuličkových šroubů, nabídky nestandardního 

provedení kuličkových šroubů, 

 stabilní pozice na trhu – tradiční dodavatel tuzemských firem převážně z oboru 

výrobců obráběcích strojů, 

 flexibilita termínů dodávek, 

 vysoká kvalita produkce, přesnost výroby, 

 dobrá pověst společnosti u odběratelů, 

 dobrá platební morálka – člen Registru solventních firem, 

 komplexnost služeb – poskytování příslušenství k nabízeným produktům, 

provádění servisu a oprav, 

 důsledná kontrola kvality, 

 nezatěžování životního prostřední při produkci – odpady jsou ekologicky 

likvidovány. 

                                                             
83 KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. SWOT analýza. Kuřim: KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s., 

2013. 
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2.2.2 Slabé stránky (W) 

 nízká informovanost některých pracovníků, 

 slabá komunikace mezi jednotlivými úseky společnosti, 

 špatná komunikace mezi mistry a jejich podřízenými, 

 nevyužívání některých zaměstnaneckých výhod, 

 nízká znalost a tím i účinnost systému odměňování výrobních dělníků, 

 vysoká administrativa daná informačním systémem, 

 nízká flexibilita, 

 úzká specializace, 

 marketing – chybí marketingové oddělení, nedostatečná reklama, 

 slabé postavení na světovém trhu. 

2.2.3 Příležitosti (O) 

 hledání nových potencionálních zákazníků, 

 diverzifikace – rozšíření nabídky služeb a produktů (oborová, teritoriální): 

 nová odvětví – energetika, železniční průmysl, manipulační technika atd., 

 nové trhy – intenzivní rozšíření do dalších směrů – východ (trhy bývalého 

Sovětského svazu), jihovýchod (trhy bývalé Jugoslávie), vyspělé ekonomické 

země, kde je dlouhodobá tradice výroby obráběcích strojů a průmyslových 

odvětví (Německo, Itálie, Švýcarsko, Velká Británie atd.), USA. 

2.2.4 Hrozby (T) 

 konkurence s komplexnější nabídkou, 

 příchod nových konkurentů na trh, 

 dravá konkurence s komplexnější nabídkou,  

 slabé postavení na Evropském trhu, 

 ekonomická krize. 

Jako nejvhodnější strategie se jeví strategie W–O (tzv. mini-maxi) – eliminace slabin 

společnosti tak, aby  bylo možné co nejlépe využít naskytnuté příležitosti. 
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2.3 Motivační systém společnosti 

Hodnocení a odměňování pracovníků a další personální oblasti jsou důležitým 

motivačním prostředkem vedoucím ke konkurenční výhodě. Společnost si tuto 

skutečnost uvědomuje, a proto se snaží nastavit ve společnosti takový motivační systém, 

který povede ke stabilní motivaci a spokojenosti zaměstnanců.   

2.3.1 Hodnocení pracovníků 84 

Účelem hodnocení pracovníků ve společnosti je především správně ohodnotit jejich 

odbornou způsobilost. Cílem tohoto procesu je také zjistit úroveň jejich znalostí 

a dovedností, posouzení efektivity předešlých školení, srovnání výkonu pracovníka 

s plánem a stanovení plánu vzdělávání a úkolů na následující období. V neposlední řadě 

má hodnocení pracovníky dostatečně motivovat do další práce. 

Ve společnosti probíhá jak pravidelné formální hodnocení pracovníků napříč všemi 

dílčími úseky, tak i hodnocení neformální. 

Dle platné směrnice by k formálnímu hodnocení pracovníků ve společnosti mělo 

docházet alespoň jedenkrát ročně po ukončení kalendářního roku, nejpozději tedy 

k 31. lednu. Hodnocení provádí vždy vedoucí pracovník, a to u všech svých 

podřízených. Výsledek osobního rozhovoru pak zaznamenává do jednotného formuláře 

„Hodnocení zaměstnance“ (viz příloha č. 1).  

Výjimku tvoří kategorie výrobních dělníků, u kterých probíhá hodnocení jedenkrát 

ročně ústní formou s přímým nadřízeným.  

Při hodnocení se posuzují především výsledky práce, její kvalita a efektivita, úroveň 

spolupráce a vztah zaměstnance k práci. Pokud jsou ve výkonu práce pracovníka 

zjištěny nějaké závady či nedostatky, přistupuje se obvykle k dodatečnému proškolení 

zaměstnance. Při hodnocení se dále hodnotí také zvládnutí mimořádných úkolů, 

které byly stanoveny na hodnocené, tedy předcházející, období.   

                                                             
84 MUSILOVÁ, Iveta, personální referentka společnosti [ústní sdělení]. Kuřim, 18. 11. 2013. 
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Ve společnosti se kromě celkového hodnocení pracovníků dále hodnotí také 

spokojenost zaměstnanců a práce ve zkušební době u nových zaměstnanců. 

Hodnocení spokojenosti zaměstnance se provádí jedenkrát ročně, a to vždy 

po ukončení kalendářního roku, nejpozději však do 31. března. Každý zaměstnanec 

vyplňuje anonymně předem definovaný formulář „Dotazník pro zjišťování spokojenosti 

zaměstnance“ a ten posléze předává k vyhodnocení do schránky na personální oddělení 

společnosti (pro anonymní sběr odpovědí). 

Hodnocení zkušební doby zaměstnance provádí přímý nadřízený u každého nového 

zaměstnance, a to těsně před ukončením zkušební doby. V případě, že jsou výsledky 

práce nevyhovující, dohodne se přímý nadřízený s daným zaměstnancem na ukončení 

pracovního poměru ve zkušební době. 

2.3.2 Odměňování pracovníků 85 

Systém odměňování ve společnosti upravuje Mzdový řád (viz příloha č. 2), 

který respektuje zásady dohodnuté v platné Kolektivní smlouvě a rovněž řeší mzdovou 

úpravu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Mzdový řád je základní 

organizační normou pro odměňování zaměstnanců společnosti a upravuje 

poskytování mzdy, odměn a ostatní mzdové náležitosti pro zaměstnance společnosti. 

Vedoucí pracovníci jsou povinni seznámit všechny své podřízené s obsahem 

této normy.  

Mzdový řád stanovuje základní principy odměňování v souladu se zákonem 

č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a předpisů souvisejících. Základním principem 

odměňování je skutečnost, že zaměstnancům přísluší za vykonanou práci mzda.  

Mzdou se rozumí peněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci 

za odvedenou práci. Za mzdu se nepovažují náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady 

či odměna za pracovní pohotovost. Mzda nesmí být nižší než minimální mzda a musí 

být sjednána nebo stanovena písemně před výkonem práce, za kterou přísluší.  
                                                             
85 KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Mzdový řád. Kuřim: KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s., 

2013. 
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V návaznosti na Mzdový řád jsou vydány další směrnice upravující odměňování 

pracovníků ve společnosti, například Prémiový předpis či Pravidla hodnocení 

a odměňování zlepšovacích návrhů. 

Zaměstnanci jsou dle rozsahu pracovní činnosti, schopností a pracovní způsobilosti 

zařazeni pro mzdové účely následovně: 

 Technicko-hospodářští pracovníci (THP) – pracovníci zařazeni ve funkcích 

převážně nemanuálního charakteru, 

 Nevýrobní dělníci (ND) – pracovníci zařazeni v profesích převážně manuálního 

charakteru, vykonávající pomocné, specifické a obslužné činnosti, 

 Výrobní dělníci (VD) – pracovníci zařazeni v profesích převážně manuálního 

charakteru, vykonávající výrobní činnosti, a to dle výrobních postupů. 

Složky mzdy 

Dle ustanovení Mzdového řádu lze zaměstnancům společnosti poskytnout v návaznosti 

na vykonávaný druh práce, odpracovanou dobu a dosahované pracovní výsledky 

následující složky mzdy: 

 ZÁKLADNÍ mzda = zaručená mzda (tarifní/smluvní) + osobní ohodnocení, 

 výkonnostní prémie, 

 příplatky ke mzdě, 

 mimořádné odměny, 

 jubilejní odměny, 

 odměny za odpracované roky, 

 mzdové náhrady a 

 odměny za zlepšovací návrhy. 

Základní mzda 

Základní mzda je stanovena mzdovým výměrem, který obsahuje výši příslušného 

mzdového tarifu a výši stanoveného osobního ohodnocení. S vedoucími pracovníky, 
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v přímé podřízenosti ředitele či představenstva společnosti, může být základní mzda 

stanovena manažerskou smlouvou.  

Zaručená mzda je vyjádřena měsíčním, eventuálně hodinovým mzdovým tarifem. 

Ten je stanovený mzdovým výměrem, a to v závislosti na časovém fondu a skutečně 

odpracovaných hodinách v příslušném měsíci. Tato část mzdových prostředků 

je vyplácena v plné výši i v případě krácení výkonnostních prémií. 

Osobní ohodnocení vyjadřuje trvalé pracovní, morální a osobní vlastnosti, včetně úsilí 

pracovníka při výkonu práce. K jeho stanovení pak slouží tyto kritéria: 

 kvalifikace, znalosti, schopnosti zastupovat, 

 přístup, ochota a iniciativa k práci, 

 výsledky v pracovním kolektivu a míra spolupráce s nadřízenými pracovníky. 

Osobní ohodnocení je vyjádřeno měsíčním, případně hodinovým tarifem, 

který je stanoven mzdovým výměrem, v závislosti na časovém fondu a skutečně 

odpracovaných hodinách v daném měsíci. Osobní ohodnocení zpravidla tvoří 0–20 % 

zaručené mzdy, a to u všech kategorií zaměstnanců.  

Pominou-li důvody jeho přiznání, může být přiměřeně sníženo, či zcela odebráno. 

O změně výše osobního ohodnocení je zaměstnanec informován a je také seznámen 

s důvody vedoucími ke změně.  

Výkonnostní prémie  

Účelem poskytování výkonnostních prémií je zvýšení motivace zaměstnanců 

na dosahovaných celkových hospodářských výsledcích společnosti, na dílčích 

výsledcích jednotlivých útvarů a na osobních výsledcích práce. Základní podmínky 

pro poskytování a vyplácení prémií jsou řešeny samostatným Prémiovým předpisem. 

Výkonnostní prémie se uplatňují u všech kategorií pracovníků až po 3 měsících nástupu 

do zaměstnání, tedy po skončení zkušební doby. Změny schvaluje pouze ředitel 

společnosti na návrh ředitelů úseků. 
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Příplatky ke mzdě 86 

Příplatky ke mzdě jsou obsaženy v platné Kolektivní smlouvě a představují zaručenou 

složku mzdy. Ve společnosti se uplatňují tyto příplatky: 

 příplatek za práci přesčas, 

 příplatek za nařízenou práci ve svátek 87, 

 příplatek za práci v sobotu a neděli, 

 příplatek za práci v odpolední směně (tento příplatek se vztahuje pouze 

na výrobní a nevýrobní dělníky), 

 příplatek za práci v noci, 

 náhrada mzdy při prostoji a přerušení práce, způsobené nepříznivými 

povětrnostními vlivy. 

Mimořádné odměny  

Zaměstnancům mohou být přiznány následující mimořádné odměny: 

 za velmi dobré splnění stanovených pracovních úkolů a mimořádné výkony, 

 za mimořádný přínos při splnění operativně vyhlášených jednorázových úkolů, 

 za výjimečné zásluhy o záchranu zdraví a života při mimořádných událostech 

a živelných pohromách. 

Výše mimořádné odměny je stanovena pevnou částkou podle přínosu provedené práce 

nebo zásluh zaměstnance. Vyplácí se v nejbližším výplatním termínu, v němž bylo 

provedeno zhodnocení přínosu provedené práce nebo zásluh. Mimořádná odměna 

je navrhována úsekovým ředitelem a přiznat ji může pouze ředitel společnosti.  

Jubilejní odměny  

Odměny za pracovní či životní jubileum mohou být zaměstnancům přiznány při: 

 dosažení 25 let zaměstnání – do této doby se započítává také práce vykonaná 

v zaměstnaneckém poměru u jakéhokoliv zaměstnavatele se sídlem na území 

České republiky, 
                                                             
86 KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Kolektivní smlouva pro rok 2013. Kuřim: KULIČKOVÉ 

ŠROUBY KUŘIM, a.s., 2013. 
87 Svátkem se pro mzdové účely rozumí státní svátky a ostatní svátky dle zákona č. 245/2000 Sb. 
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 dosažení životního jubilea 50 let věku, 

 prvním ukončení pracovního poměru po nabytí nároku na důchod (starobní 

či invalidní důchod). 

Odměnu lze poskytnout zaměstnanci pouze v roce, na který připadlo příslušné výročí. 

Odměnu schvaluje ředitel společnosti na návrh ředitele úseku a personální referentky 

společnosti. 

Odměny za zlepšovací návrhy  

Odměny za zlepšovací návrhy stanovuje příloha Mzdového řádu (viz příloha č. 3), 

která obsahuje pravidla hodnocení a odměňování zlepšovacích návrhů. Pro tyto účely 

jsou návrhy členěny do 3 kategorií: 

 Zlepšovací návrhy s jednorázovou finanční úsporou – tato odměna může být 

navrhovateli vyplacena až poté, co bude návrh realizován a vypočítána faktická 

úspora plynoucí z navrhovaného řešení. 

 Zlepšovací návrh s opakovanou měsíční úsporou – navrhovateli je z této 

odměny vyplaceno zálohově 50 %, po uplynutí 6 měsíců od realizace 

zlepšovacího návrhu je mu pak vypočítána faktická úspora a následně doplacena 

zbývající část odměny. 

 Zlepšovací návrhy bez finanční úspory, či jinak vyčíslitelného přínosu – 

zahrnuje oblast ergonomie 88, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci atp. 

Jde o jednorázovou odměnu v předem stanovené výši nebo v podobě reklamních 

předmětů společnosti. Konkrétní výši odměny stanoví určená komise.  

Odměňování za zlepšovací návrhy se vztahuje na všechny zaměstnance, vyjma ředitelů 

úseků a ředitele společnosti. Tyto odměny nelze přiznávat opakovaně a také v případě, 

že návrh již někdy v minulosti byl se stejným přínosem podán. Po vyplacení odměny 

se stává zlepšovací návrh majetkem společnosti. 

 

                                                             
88 Věda zabývající se optimalizací lidské činnosti, organizací práce atp. 
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Zaměstnanecké výhody 89 

Společnost poskytuje svým pracovníkům zaměstnanecké výhody, které mají vytvářet 

zaměstnancům dobré pracovní prostředí. Výhody, které společnosti poskytuje svým 

zaměstnancům, jsou následující. 

Společnost nabízí závodní stravování, na které svým zaměstnancům přispívá v rozsahu 

55 % ceny obědu. Závodní jídelna je vzdálena od sídla společnosti asi 200 metrů.  

Dále společnost poskytuje zaměstnancům pracujícím na hlavní pracovní poměr 

příspěvek na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření ve výši 3 % 

z vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku v nezaměstnanosti. Podmínkou poskytování tohoto příspěvku je uzavření 

smlouvy mezi zaměstnancem a penzijní společností (dříve penzijní fond). Nárok 

zaměstnanci vzniká až po roce zaměstnání ve společnosti.   

Pracovníkům KSK jsou poskytovány různé slevy na služby v zařízeních, například 

rekondiční programy a regenerační masáže, sportovní vyžití (badminton, X-cycling), 

vstup do krytého bazénu či venkovního koupaliště, fitness, posilovny, léčebné kůry 

v solné jeskyni. Další výhodou pro zaměstnance jsou bezplatná poradenství v různých 

oblastech – ochrana majetku a příjmu, financování bydlení, investice atp.  

Jednou ročně sestavuje personální referentka společnosti Vzdělávací plán, který slouží 

ke zjištění budoucích nákladů na vzdělávání. Plán je zpracováván na základě požadavků 

vedoucích jednotlivých úseků. Po zpracování finální plán schvaluje ředitel společnosti. 

Dle vzdělávacího plánu jsou pak organizována veškerá školení a jazykové kurzy. 

Během roku jsou další školení a kurzy doplňovány dle aktuální potřeby jednotlivých 

pracovníků všech útvarů. V letech 2009-2013 společnost získala dotaci v programu 

„Vzdělávejte se pro růst!“, který organizuje MPSV pro společnosti, které překonaly 

hospodářskou recesi a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích 

s předpokladem růstu a významným podílem na tvorbě HDP. Společnost tak může 

aktivněji podporovat své pracovníky ve vzdělávání a stát se tak konkurenceschopnější 

na trhu práce. 

                                                             
89 MUSILOVÁ, Iveta, personální referentka společnosti [ústní sdělení]. Kuřim, 18. 11. 2013. 
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Společnost svým pracovníkům také nabízí příspěvek ve výši 50 % z ceny jazykového 

kurzu, maximálně však do výše 3 tis. Kč příspěvku na jednoho zaměstnance ročně. 

Podmínkou této zaměstnanecké výhody je doporučení k jazykovému kurzu přímým 

nadřízeným daného zaměstnance. 

Všichni pracovníci ze skupiny výrobních dělníků mají nárok na pracovní oděv 

a ochranné pomůcky. Ostatní zaměstnanci KSK dostávají jednou ročně oděv s logem 

společnosti, který si mohou sami vybrat z katalogu, který je každému zaslán na email 

pracovníkem nákupu. Mezi další zaměstnanecké výhody lze zařadit například mobilní 

telefony poskytované vedoucím pracovníkům společnosti. K dispozici je také firemní 

parkoviště či služební vozidlo pro soukromé účely, které je taktéž poskytováno pouze 

k ředitelským pozicím ve společnosti.  

2.4 Průzkumy  

Cílem průzkumů bylo poznání názorů, potřeb a očekávání pracovníků, ale také 

hledání inspirací ke zlepšení chodu společnosti, zvýšení její výkonnosti, spokojenosti 

jejich pracovníků a především pak zvýšení jejich motivace.  

Pro co nejobjektivnější pohled na motivační systém společnosti byly použity následující 

metody: 

 Průzkum prováděný odbornou společností MITA THOR 

INTERNATIONAL, s.r.o. jako součást dotačního projektu Regionální 

hospodářské komory v Brně „ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI SE VYPLATÍ“. 

 Pozorování – při této metodě bylo využito zaměstnaneckého poměru. Výsledky 

pozorování tedy vycházeli ze znalosti prostředí i z osobních zkušeností. Cílené 

pozorování probíhalo jeden měsíc v různých časových intervalech a bylo 

zaměřeno především na chování pracovníků při běžných pracovních činnostech, 

ale také na jejich reakce při nenadálých až vypjatých pracovních situacích. Šlo 

o sociálně skryté pozorování. 

 Dotazování – probíhalo ústní formou. Vybráni byli zástupci všech úseků 

společnosti na různých pracovních pozicích. Dotazování probíhalo příležitostně 
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a zaměřeno bylo především na názory a podněty pracovníků týkající 

se motivačního systému společnosti, ale také jejich problémy a připomínky. 

2.4.1 Výsledky průzkumu prováděného společností MITA THOR 

INTERNATIONAL, s.r.o. 90 

Průzkum prováděný společností MITA THOR INTERNATIONAL, s.r.o. byl 

ve společnosti KSK realizován v průběhu šestého a sedmého měsíce roku 2013. Tato 

odborná společnost použila při svém průzkumu ve společnosti tři následující metody:  

 individuální řízený rozhovor, 

 workshop, 

 dotazníkové šetření. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 108 pracovníků, z toho 49 technicko-

hospodářských pracovníků (THP), 49 výrobních dělníků (VD) a 10 nevýrobních dělníků 

(ND). Celkový počet aktuálně zaměstnaných byl v době realizace průzkumu 

118 pracovníků, průzkumu se tedy zúčastnilo 91,52 % zaměstnanců. 

 

Graf 3: Rozložení respondentů dle pracovního zařazení [vlastní zpracování]  

                                                             
90 MITHA THOR INTERNATIONAL, s.r.o. Závěrečná zpráva z auditu rovných příležitostí. 

Brno: MITHA THOR INTERNATIONAL, s.r.o., 2013. 
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V dotazníku byla v úvodu zařazena otázka, jak dlouho pracovník ve společnosti pracuje. 

Téměř celá polovina dotázaných ve společnosti pracuje méně jak tři roky. 

Vyhodnocení této otázky je důležité vzhledem k vývoji každého jedince v jeho 

pracovním životě.  

Každý člověk totiž prodělává určitý pracovní vývoj, na který má právě počet 

odpracovaných let ve společnosti zásadní vliv. První fáze (první 2-3 roky) je spjata 

s určitou vděčností za příležitost a s pozitivním očekáváním. Okolo pátého 

až sedmého roku pak převažují spíše negativa, kdy pracovník přestává vnímat výhody 

a jasně si uvědomuje stinné stránky. Okolo patnáctého roku se postoje opět mění 

a pracovník začíná být vůči společnosti daleko loajálnější. 

Dotazníkové šetření zahrnovalo následující okruhy otázek:  

1. vztah zaměstnanců ke společnosti a jejich stabilita, 

2. motivace zaměstnanců, 

3. systém odměňování a účinnost benefitů, 

4. podmínky pro práci, 

5. politika rovných příležitostí. 

Ad 1) Vztah zaměstnanců ke společnosti a jejich stabilita 

Obecně lze říci, že pracovníci v KSK jsou převážně spokojeni, nálada je spíše 

přátelská, příjemná a nakloněná na stranu spolupráce. Chybí však „vítězný duch“ – 

vše se odehrává v intencích již zaběhlého, opakujícího se a vlažného postoje. 

 Z výsledků průzkumu se dá soudit mírné napětí v dělnické kategorii – dělníci pracují 

s pocitem nezájmu okolí a relativní izolovanosti. Dělníci mají také pocit solitérů – 

každý zodpovídá za kvalitu určité operace, problémy pak řeší jejich nadřízený, tedy 

mistr.   

V časovém horizontu tří let chce celých 94 % TH pracovníků v KSK zůstat, ačkoliv 

si někteří kladou určité podmínky, a to nejčastěji růst mzdy, ale i například růst poziční. 

Pouze 3 TH pracovníci a 2 dělníci uvedli, že chtějí ze společnosti určitě odejít. 
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 Tabulka 3: Kde se vidí pracovníci KSK v horizontu 3 let [vlastní zpracování] 

Odpověď THP D Celkem 
Chci zde rozhodně zůstat, a to na stejné pozici 17 18 35 
Chci zde zůstat, ale podmínkou mého setrvání je růst mzdy 20 29 49 
Chci zde zůstat za předpokladu, že mně bude umožněno 
rozšiřování kvalifikace 

4 5 9 

Chci zde zůstat, ale očekávám poziční růst 4 3 7 
Za 3 roky bych chtěl/a být jinde 3 2 5 

Ad 2) Motivace zaměstnanců 

Nejdůležitějšími potřebami pro kategorii dělníků jsou jistota zaměstnání, finanční 

ocenění a práce, která nepřinese nepřiměřená zdravotní rizika.  

Dělníci vysoko oceňují odbornost svého nadřízeného. Významnou hodnotu 

pro dělníky také představuje spravedlivý vedoucí. Dle výsledků průzkumu je zřejmé, 

že TH pracovníci staví kompetentnost svých nadřízených velmi vysoko, a to nejen 

odbornou, ale i manažerskou.  

 Tabulka 4: Důležitost potřeb kategorie VD [vlastní zpracování] 

1. Jistota stálého zaměstnání 
2. Finanční ohodnocení 
3. Pracovat v prostředí, které neohrožuje nadměrně moje zdraví 
4. Mít nadřízeného, který rozumí své práci 
5. Klidná práce bez stresu 

U kategorie TH pracovníků je hierarchie potřeb odlišná. Nejvýznamnější potřebou 

je u nich charakter práce, tedy mít práci, která je uspokojuje, přináší jim možnost 

seberealizace. U THP vyvolává nejvíce napětí nemožnost postupu na vyšší pracovní 

pozici a fakt, že jim společnost nedává dostatečně najevo, že se o ně zajímá. 

Pracovníkům se zdá být jejich práce nejistá. 

 Tabulka 5: Důležitost potřeb kategorie THP [vlastní zpracování] 

1. Mít práci, která mě uspokojuje 
2. Mít nadřízeného, který rozumí své práci 
3. Mít nadřízeného, který dokáže rozlišit dobrý a špatný výkon 
4. Finanční ohodnocení 
5. Dobrý kolektiv 
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Ad 3) Systém odměňování a účinnost benefitů 

Systém odměňování společnosti je obecně pracovníky hodnocen mírně příznivým 

stanoviskem, a to vzhledem ke své srozumitelnosti i faktu, že není diskriminační, tedy 

respektuje zásadu rovného přístupu. Systém se však nejeví jako zcela spravedlivý, 

čímž je snížena jeho účinnost v očích pracovníků. Zaměstnanci mají pocit, 

že odměňování dostatečně nerozlišuje dobrý a špatný výkon - ať se člověk snaží málo 

či hodně, výsledek v podobě odměny je stejný. 

Preference pracovníků KSK v oblasti zaměstnaneckých výhod zobrazuje tabulka č. 6. 

Obě kategorie pracovníků vysoce oceňují benefit týden dovolené navíc, který je již 

ve společnosti zaveden, dále pak příspěvek na závodní stravování a příspěvek 

na penzijní připojištění pro zaměstnance pracující ve společnosti déle než jeden rok. 

Překvapivé je vysoké ocenění možnosti dalšího vzdělávání a rozšiřování kvalifikace 

u výrobních dělníků. K výrazně žádaným službám u dělnické kategorie je  bezplatná 

údržba pracovního oděvu, která je zajímavá téměř pro polovinu dělníků 

(celých 44,1 %). 

 Tabulka 6: Preference zaměstnaneckých výhod v KSK [vlastní zpracování] 

Zaměstnanecká výhoda D THP 
Dovolená navíc (1 týden nad rámec ZP, tzn. 5 týdnů) 58 (98,3 %) 46 (93,9 %) 
Penzijní připojištění 52 (88,1 %) 38 (77,6 %) 
Příspěvek na závodní stravování 40 (67,8 %) 35 (71,4 %) 
Možnost dalšího vzdělávání a rozšiřování kvalifikace 24 (40,7 %) 31 (63,3 %) 

 

Ad 4) Podmínky pro práci 

Výsledky průzkumu dokládají, jak citlivě pracovníci vnímají kvalitu svého 

nadřízeného a důležitost této hodnoty bez ohledu na pracovní zařazení respondentů 

nebo počet let ve společnosti. Nejhůře dopadla autorita nadřízených u výrobních 

dělníků, kdy mistři nejsou pro své podřízené v kategorii dělníků výraznou 

autoritou. Téměř polovina dělníků necítí ve svém nadřízeném oporu. Mistři zřejmě 

nejsou dostatečně manažersky zcela dobře připraveni na svoji vedoucí úlohu – 

nezajímají se o názory a připomínky svých podřízených atp. 
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THP vnímají podmínky pro dobrou práci podstatně lépe, avšak nejhůře byla hodnocena 

kompetentnost manažerů. Tato skutečnost avizuje a potvrzuje, že některým vedoucím 

chybí určité manažerské předpoklady, a to především v oblasti motivace a objektivní 

zpětné vazby pro podřízené.  

Dělníci vidí problém v komunikaci mezi řadovými pracovníky a vedením společnosti, 

což je logické, jelikož k němu mají objektivně nejdál, THP pak hodnotí jako 

nejproblematičtější komunikaci mezi jednotlivými úseky. Velké rezervy jsou 

v organizaci práce a pak také v nedostatečném množství potřebných informací.  

Ad 5) Politika rovných příležitostí  

Otázka politiky rovných příležitostí byla do šetření zapojena v rámci účasti v dotačním 

projektu Regionální hospodářské komory v Brně „ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

SE VYPLATÍ“. Rovnost je pak myšlena jako určité odstranění zábran, které skupiny 

zaměstnanců znevýhodňují. Výsledky průzkumu ukázaly, že společnost poskytuje rovné 

příležitosti. Průzkum negoval jakékoliv protěžování určitých skupin ve společnosti. 

2.4.2 Výsledky průzkumu pozorováním a dotazováním 

Také výsledky průzkumu pozorováním a dotazováním byly rozděleny do pěti kategorií: 

1. vztah zaměstnanců ke společnosti a jejich stabilita, 

2. motivace zaměstnanců, 

3. systém odměňování a účinnost benefitů, 

4. podmínky pro práci, 

5. politika rovných příležitostí. 

Ad 1) Vztah zaměstnanců ke společnosti a jejich stabilita 

Chybějící „vítězný duch“ i to, že téměř všichni pracovníci chtějí v KSK v nejbližší době 

zůstat mají společný základ. Dle mého osobního průzkumu tato situace pramení 

ze situace na trhu práce, kde panuje nízká poptávka po pracovních silách. Lidé 

se obecně o svoji práci bojí, snaží se si ji udržet za každou cenu a ví, že většinou nemá 

smysl hledat jinde. Lidé se také bojí říct svoje názory, aby o svoje zaměstnání nepřišli. 
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Malý zájem společnosti o její pracovníky se projevuje v nízké provázanosti vztahů 

mezi jednotlivými úseky, tím spíše mezi THP a dělníky. Vztahy lze označit 

za příjemné a přátelské v rámci jednotlivých úseků, nikoliv však mezi nimi.  

Ad 2) Motivace zaměstnanců 

Společnost pořádá pro své zaměstnance dvakrát ročně společná setkání všech 

pracovníků, a to „Vánoční večírek“ a „Letní setkání zaměstnanců“. Jiné aktivity 

směřující ke kontaktu vedení s pracovníky nejsou ve společnosti zavedeny. 

Důvodem, proč se pracovníkům zdá být jejich práce v KSK nejistá, je zřejmě 

v posledním roce lehce se snižující počet pracovních míst. V průběhu roku 2013 byly 

totiž z důvodu mírného poklesu zakázkové náplně zredukovány pracovní pozice pouze 

na ty nezbytné k zachování efektivního chodu společnosti. 

Pro THP je důležité, aby je vedl člověk, který má nejen odbornou kvalifikaci k výkonu 

své práce, ale také manažerské schopnosti. Potřebují tedy takové vedení, které je bude 

aktivně podporovat v jejich práci, dostatečně motivovat, poskytovat jim zpětnou 

vazbu a bude tvořit jakési zázemí pro to, aby mohli rychle a kvalitně plnit zadané 

úkoly. Pokud pracovníci vidí nedostatky v kompetentnosti svého nadřízeného, nemají 

k němu potřebný respekt a nevidí jej jako autoritu, snadno se stává, že pak nemají 

potřebu dělat určitou práci tak, jak je jim nařízeno. 

Ad 3) Systém odměňování a účinnost benefitů 

Odměna pracovníků ve formě mzdy by měla být provázána s plněním jejich pracovních 

úkolů. O tom, zda byl daný úkol splněn a v jaké míře, pak rozhoduje nadřízený 

pracovník, příslušný odborný ředitel. Kladné či záporné hodnocení pracovníka 

nadřízeným by se dle Mzdového řádu mělo projevit v jeho osobním ohodnocení, 

které činí zpravidla 0-20 % ze mzdových tarifů. Další pohyblivou složkou mzdy jsou 

výkonnostní prémie, které činí zpravidla 0-30 % ze základních mezd. 91 

                                                             
91 KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Mzdový řád. Kuřim: KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s., 

2013. 
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Jak lze ve společnosti vypozorovat, v praxi systém hodnocení a odměňování není 

zcela provázán – pracovníci totiž nepociťují na výši své mzdy úspěšné či neúspěšné 

splnění zadaných úkolů. Důsledkem neprovázanosti je laxní postoj k zadávaným 

úkolům nad rámec pracovní činnosti, pracovníci také k takovým úkolům přistupují 

bez potřebného zájmu. Tento přístup se následně projevuje v kvalitě odvedené práce. 

Bylo by tedy vhodné více provázat systém hodnocení a odměňování na konkrétní 

výkony pracovníků ve společnosti. 

Program zaměstnaneckých výhod ve společnosti slouží všem pracovníkům, a to THP 

i pracovníkům v dělnické kategorii. V programu jsou zařazeny benefity, které jsou 

využívány naprostou většinou pracovníků bez ohledu na jejich pracovní zařazení 

(například příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na závodní stravování), 

a benefity, které jsou využívány velmi individuálně (například rehabilitační programy 

a masáže, ozdravné pobyty, slevy na sportovní vyžití atp.).  

Ve společnosti není poskytována žádná zaměstnanecká výhoda, která by sloužila 

pouze dělníkům. Z důvodu obecně nižší spokojenosti této kategorie pracovníků tak 

není překvapením zájem o zaměstnaneckou výhodu v podobě bezplatné údržby 

pracovních oděvů. 

Ad 4) Podmínky pro práci 

Ve výrobním úseku společnosti pracují tři mistři jako vedoucí pracovníci. Každý z nich 

je přímým nadřízeným určité skupiny dělníků. Mistři KSK „vyrostli zdola“ z řad 

nejlepších dělnických pracovníků. Výhodou tohoto systému je, že se umí vžít do pocitů 

svých podřízených, naopak značnou nevýhodou se jeví to, že se mistři neumí pocitově 

ani postojově vžít do role nadřízeného. Neumí zcela optimálně vést, motivovat 

a nezvládají ani ostatní manažerské úlohy jako například správně s podřízenými 

komunikovat, poskytovat zpětnou vazbu atp.  

U mistrů je ve společnosti sice kladen důraz na vysokou odbornost, ne však 

na zvládání rolí manažerských. Tato problematika úzce souvisí s nedostatečným 

množstvím informací, které jsou výrobním dělníkům poskytovány a také s pocitem 

„solitérů“ a jisté izolovanosti od okolí. Ve své podstatě mají daleko od vedení 
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společnosti, ostatních pracovníků a tím spíše i od důležitých informací, které by jim 

mohly pomoci lépe zvládat jejich práci.  

Důvodem proč někteří THP vidí problém v kompetentnosti svého nadřízeného, jsou 

opět jejich  manažerské schopnosti. Řadoví pracovníci nejsou mnohdy svými 

nadřízenými dostatečně usměrňováni, motivováni a nejsou jim také poskytovány 

potřebné informace, které by jim usnadnily práci a případně určitá dílčí rozhodování 

spojená s výkonem jejich práce. To vede k obecné nechuti dělat něco nad rámec 

stanovených povinností -  pracovníci nevědí, proč určitý úkol mají provádět a co bude 

jeho výstupem, proto pak také logicky nevidí smysl, proč by daný úkol měli provádět. 

Problém nedostatečných manažerských dovedností nadřízených je zřejmý i ve zvyšující 

se fluktuaci pracovníků některých úseků. U manažerů jednotlivých úseků je evidentní 

rozdíl ve vedení podřízených. Zatímco v jednom úseku jsou pracovníci se svým 

nadřízeným spokojeni, jelikož je umí správně vést, motivovat, poskytuje jim zpětnou 

vazbu a zajímá se o ně, v úseku jiném jsou pracovníci nespokojeni, až demotivováni 

a dobrovolně ze společnosti odcházejí.  

Situace je evidentní v obchodním úseku společnosti, kde za poslední půl rok vzrostla 

fluktuace obchodníků, jak je možné vidět v tabulce č. 7. Ačkoliv je zřejmé, 

že přiměřená fluktuace pracovníků je zdravá, protože noví pracovníci vnáší 

do společnosti nový pohled, názory a invence, každé nové zaškolení pracovníka 

na druhou stranu představuje náklady pro společnost. Nepřiměřená fluktuace 

pracovníků je tedy nežádoucí, a proto je třeba jí aktivně předcházet.     

  Tabulka 7: Počet obchodníků v KSK v roce 2013 92 [vlastní zpracování] 
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Počet obchodníků 8 8 8 8 9 9 9 9 8 7 6 6 

Dále se navyšující fluktuace pracovníků obchodního úseku může mít také dopad 

ve snižujících se tržbách v porovnání s obchodním plánem. Obchodníci mají 

své stálé zákazníky, udržují s nimi kontakt a pomáhají jim při řešení různých problémů, 
                                                             
92 MUSILOVÁ, Iveta, personální referentka společnosti [ústní sdělení]. Kuřim, 18. 11. 2013. 
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reklamací atp. Jestliže zákazník musí komunikovat neustále s někým novým, snižuje 

se tím důvěryhodnost celé společnosti a je možné, že bude raději nakupovat jinde 

u konkurenčních společností.  

Ad 5) Politika rovných příležitostí  

Obecným názorem panujícím ve společnosti je, že v KSK nejsou protěžovány žádné 

skupiny pracovníků. Společnost dává rovné příležitosti jak mužům, tak ženám. 

Ve společnosti pracují lidé různého věku, a to od absolventů až po pracovníky ve věku 

předdůchodovém. V KSK pracují také lidé různých národností či vyznání. 

2.4.3 Shrnutí problémů  

Z provedených průzkumů (pozorování, dotazování, průzkum externí odborné 

společnosti) vyplynuly jisté problémy, kritické body, v motivačním systému 

společnosti, jejichž eliminací či zajištěním nápravných opatření by se stávající 

motivační systém měl zkvalitnit, měla by se zvýšit motivace pracovníků a v konečném 

důsledku pak také celková výkonnost společnosti.  

Těmito kritickými body jsou: 

 Výrobní dělníci jsou vedeni nadřízenými bez manažerských dovedností. 

Velké rezervy jsou pak také v organizaci práce a nedostatečném množství 

potřebných informací, které pracovníci potřebují k vykonávání svých pracovních 

povinností. 

 Nedostatky v systému hodnocení a odměňování: 

o Systém se nejeví jako zcela spravedlivý – odměňování dostatečně 

nerozlišuje dobrý a špatný výkon pracovníků – pracovníci tak nejsou 

motivováni k podávání co nejlepších pracovních výkonů. 

o Určitá nespokojenost s poskytovanými zaměstnaneckými výhodami 

u kategorie výrobních dělníků.  

 Společnost se dostatečně nezajímá o své pracovníky. 
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3 Vlastní návrhy řešení 

V poslední části diplomové práce jsou navrhnuty změny v motivačním systému 

společnosti KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. a tyto návrhy jsou pak zhodnoceny 

z ekonomického hlediska.  

Vlastní návrhy řeší problémy ve vytyčených problematických oblastech v motivačním 

systému společnosti, které vyplynuly z provedených analýz a průzkumů: 

 Výrobní dělníci jsou vedeni nadřízenými bez manažerských dovedností.  

 Nedostatky v systému hodnocení a odměňování: 

o Systém hodnocení a odměňování se nejeví jako zcela spravedlivý. 

o Určitá nespokojenost s poskytovanými zaměstnaneckými výhodami 

u kategorie výrobních dělníků.  

 Společnost se dostatečně nezajímá o své pracovníky. 

Od navrhnutých změn se očekává zvýšení motivace pracovníků, a to především 

v kategorii výrobních dělníků, kde motivace výrazně zaostává za TH pracovníky. 

Ve svém důsledku by pak uvedená opatření měla mimo jiné vést také ke zvýšení 

celkové výkonnosti společnosti. Veškeré návrhy na změny budou sestavovány tak, 

aby přinesly prospěch jak pracovníkům, tak společnosti, a také aby se finanční 

prostředky vynaložené na realizaci návrhů efektivně vrátily společnosti zpět 

prostřednictvím zvýšení pracovních výkonů. 

3.1 Zvyšování kvalifikace vedoucích pracovníků 

Ve společnosti je třeba zvýšit kvalifikaci vedoucích pracovníků, mistrů, případně 

i ostatních manažerů, a to v rámci odborných školení manažerských dovedností. 

Školení poskytovaná vzdělávacími společnostmi ke zvýšení kvalifikace a kompetencí 

vedoucích pracovníků bývají různorodě zaměřena - dle pracovní pozice, počtu 

podřízených atd. 

Školení pro mistry jako vedoucí pracovníky a manažery vyšší úrovně (ředitele atp.) 

nejsou srovnatelná především svým obsahem - školení se zaměřují na jiné oblasti 



63 

 

manažerských dovedností a schopností. Z důvodu větší nespokojenosti v dělnické 

kategorii se v návrhu zaměřuji právě na školení mistrů jako team leadrů. Taková 

školení se soustřeďují především na očekávané slabiny těchto vedoucích pracovníků, 

tedy na komunikaci, vedení týmu a motivaci podřízených. 

Pro výběr vhodné vzdělávací společnosti jako poskytovatele služeb jsem provedla 

srovnání dvou společností, které se zaměřují přímo na vzdělávání mistrů 

jako vedoucích pracovníků. Vybrala jsem společnosti se sídlem v Brně, a to především 

z důvodu dobré dostupnosti pro pracovníky. Kurzy obou společností jsou zaměřeny 

na manažery v první linii řízení, mistry. Srovnání uvádím v tabulce č. 8.  

 Tabulka 8: Srovnání vzdělávacích kurzů [vlastní zpracování] 

  EVERESTA, s.r.o. 93 Gradua-CEGOS, s.r.o. 94 
Název kurzu Mistr ve výrobě Mistr - úroveň I 

Kritéria     

1. Zaměření kurzu 

Vedení pracovní skupiny 
(pracovní motivace a proč jsou 
lidé demotivováni, delegování 
jako nástroj motivace) 

Řídící činnost manažera první 
linie (hodnocení a motivace, 
jejich význam v procesu řízení, 
praktický výcvik) 

Komunikační dovednosti a 
zvládání konfliktů 

Komunikace (principy efektivní 
komunikace, komunikační 
dovednosti v praxi atp.) 

Základy pracovního práva Právní minimum 

Osobnost a role mistra 
(zvládání psychické zátěže) 

Zlepšování výroby (plýtvání a 
jak ho odhalit, časová 
racionalizace) 

2. Cena za osobu/rozsah školení 25 410 Kč/48h (6 dní) 19 360 Kč/35h (5 dní) 

3. Výhody 

Sleva až 3 000 Kč při účasti 2 a 
více osob z jedné společnosti 

Možnost absolvování dalších 
návazných kurzů a složení 
závěrečné certifikační zkoušky 

Trénink se zpětnou vazbou, 
modelové situace atd. 
10% sleva pro 3 účastníky z 
jedné organizace 

 

                                                             
93 Everesta. Mistr ve výrobě. Everesta.cz [online]. © 2011 [cit. 2014-03-24]. Dostupné 

z: www.everesta.cz/kurzy/mistr-ve-vyrobe. 
94 Gradua-CEGOS. Mistr – úroveň I. Cegos.cz [online]. © 2014 [cit. 2014-03-24]. Dostupné 

z: www.cegos.cz/katalog-kurzu/vyroba/mistr---uroven-i. 
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Pro vhodný výběr jsem zvolila tři hlavní kritéria, a to: 

1. zaměření kurzu, 

2. cena/rozsah školení, 

3. výhody. 

Nejdůležitějším kritériem pro výběr vhodné společnosti poskytující vzdělávání bylo 

zaměření kurzu na motivaci a komunikaci jako na klíčové dovednosti pro mistry 

v KSK. Důraz byl dále kladen na co nejnižší cenu, avšak ne na úkor kvality a rozsahu 

školení. Při výběru jsem posuzovala i další výhody, například slevy z ceny kurzů 

či další výhody daného kurzu. 

Na základě uvedených kritérií doporučuji vybrat společnost Gradua-CEGOS, s.r.o. 

Důvodem doporučení výběru je především zaměření kurzu a možnost dalšího 

navazujícího manažerského vzdělání v oblasti interpersonálních vztahů, motivace 

podřízených atp.  

Jelikož je třeba aktivně podporovat mistry v jejich práci, bylo by vhodné, aby mohli 

absolvovat postupně všechna čtyři školení nabízená společností Gradua-CEGOS, s.r.o., 

která jsou obsahově zaměřená na manažerské schopnosti a motivaci podřízených. 

Následně by pak měli možnost složit závěrečnou certifikační zkoušku a na základě 

úspěšného složení získat „Certifikát Gradua-CEGOS“. 

Postup zaškolení mistrů v manažerských dovednostech: 

1. Požadavek vedoucího výrobního úseku (výrobní ředitel) na manažerské školení 

mistrů včetně návrhu na školící společnost, konkrétní kurz a přibližný 

požadovaný termín školení. 

2. Zaplánování požadavku na školení personální referentkou do Vzdělávacího 

plánu společnosti na požadované období. 

3. Schválení Vzdělávacího plánu ředitelem společnosti a uvědomění mistrů 

o školení, kterých se budou příslušný rok účastnit. 

4. V příslušném období objednávka školení personální referentkou společnosti. 

5. Absolvování kurzu manažerských dovedností. 

6. Vyplnění formuláře „Hodnocení školicí akce“ (viz příloha č. 4), který mistrům 

poskytne personální referentka společnosti, a to v papírové nebo elektronické 
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podobě. Po vyplnění jej pracovníci předají zpět personální referentce k ročnímu 

vyhodnocení školicích akcí.  

Po zaškolení mistrů je třeba užití nových poznatků a dovedností v praxi, tedy 

v každodenní činnosti mistrů a v kontaktu s ostatními pracovníky, zejména 

pak s podřízenými. Účinnost daných školení by se měla projevit ve výsledcích 

výrobního úseku - zvýšenou motivací jak mistrů, tak jejich pracovního týmu 

a v konečném důsledku také zvýšením výkonnosti výrobního úseku. 

3.2 Hodnocení klíčových pracovníků metodou 360° zpětné vazby 

Vzhledem k důležitosti vztahu hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti 

je třeba, aby byly výkony pracovníků správně ohodnoceny a na základě správného 

a důsledného hodnocení pak i odměňováni.  

Hodnocení metodou 360° zpětné vazby u klíčových pracovníků poskytne široký 

a celistvý pohled na hodnoceného. Tato metoda je jednou z moderních metod hodnocení 

pracovníků a v praxi u nás není zatím zcela běžná. Právě jak znázorňuje obrázek č. 5, 

tato metoda je založena na hodnocení širšího okolí daného pracovníka - hodnocení těmi, 

kteří mají k hodnocenému určité pracovní vztahy.  

 

Obrázek 5: Hodnocení metodou 360° zpětné vazby 95 

                                                             
95 360° Zpětná vazba. 360feedback.cz [online]. © 2014 [cit. 2014-03-11]. Dostupné 

z: http://www.360feedback.cz/. 
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Jde tedy o víceúrovňové hodnocení, kdy pracovníka hodnotí nadřízení, kolegové, 

podřízení, ale také třeba zákazníci, dodavatelé a velmi důležitou součástí tohoto typu 

hodnocení je i sebehodnocení. 

V současné době existují specializované společnosti, které externě službu hodnocení 

metodou 360° zpětné vazby poskytují. Tato služba je jimi pak poskytována 

prostřednictvím softwarů či internetových aplikací, což ve svém důsledku umožňuje 

rychlejší hodnocení s minimální časovou náročností pro pracovníky společnosti. 

Nadřízený při využívání těchto aplikací má k dispozici výsledky hodnocení ve velmi 

krátké době, a to ve formě tabulek, grafů, ale také textově. Výsledky hodnocení 

interpretují většinou externí pracovníci (psychologové, konzultanti) společností 

poskytujících danou službu. 

Výhody využití externí služby: 

 větší anonymita hodnotitelů, 

 úspora času personální referentky společnosti (administrativa), 

 úspora času hodnotitelů (jednoduchost vyplňování elektronického formuláře), 

 zkušenost externí společnosti s metodou hodnocení, 

 kvalifikovaná zpětná vazba. 

Nevýhody využití externí služby: 

 vysoké náklady, 

 časová náročnost při implementaci nového systému hodnocení. 

Vzhledem k uvedeným důvodům, především pak časové a odborné náročnosti, 

ale také značné důležitosti výstupů z hodnocení klíčových pracovníků navrhuji 

hodnocení realizovat právě prostřednictvím specializované společnosti, která má 

v tomto oboru zkušenosti a také zaměstnává odborníky pro kvalitní zpracování 

zpětné vazby.  

Dalším důvodem pro výběr externí společnosti je obsazení personálního oddělení, 

kde pracuje pouze personální referentka společnosti a tato by nemohla zajistit 

hodnocení výsledků, a to jak z pohledu kvality zpracování, tak času.   
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Postup implementace metody 360° zpětné vazby: 

1. Průzkum trhu a výběr vhodných externích společností. 

2. Prezentace tří vybraných společností v sídle KSK. 

3. Finální výběr poskytovatele služby. 

4. Setkání s vybraným poskytovatelem a sepsání smlouvy o poskytování služby. 

5. Školení managementu společnosti a zainteresovaných pracovníků. 

6. Uvedení pravidel a podmínek pro hodnocení do příslušné směrnice. 

7. Zavedení nového systému hodnocení a jeho „zkušební provoz“. 

Pro daný systém hodnocení doporučuji vybrat 13 klíčových pracovníků, a to s ohledem 

na celkový počet vedoucích pracovníků ve společnosti. Klíčoví pracovníci posléze 

budou rozděleni do čtyř skupin (viz tabulka č. 9) dle toho, kdo bude provádět jejich 

hodnocení: 

1. Odborní ředitelé – hodnoceni nadřízeným (ředitel společnosti), kolegy (ostatní 

ředitelé) a podřízenými. 

2. Mistři – hodnoceni nadřízeným (výrobní ředitel), kolegy a podřízenými. 

3. Vybraní pracovníci obchodního úseku – hodnoceni nadřízeným (obchodní 

ředitel), kolegy, vybranými pracovníky ostatních úseků a zákazníky. 

4. Ostatní – hodnoceni nadřízeným (příslušný odborný ředitel), kolegy 

a podřízenými.  

 Tabulka 9: Kategorie pro hodnocení klíčových pracovníků [vlastní zpracování] 

1. skupina: Odborní ředitelé 2. skupina: Mistři 

Finanční ředitel Mistr - Hřídele 
Obchodní ředitel Mistr - Matice 
Výrobní ředitel Mistr - Montáž 

    

3. skupina: Pracovníci obchodního úseku 4. skupina: Ostatní 

Aktivní obchodník tuzemska Vedoucí účtárny 
Aktivní obchodník zahraničí Vedoucí logistiky 
Obchodník - opravy a servis Vedoucí TKK 

Obchodník - kooperace   

Důvodem návrhu hodnotit pouze klíčové pracovníky jsou především vysoké náklady 

na realizaci tohoto typu hodnocení. V případě, že by společnost chtěla metodou 360° 

zpětné vazby hodnotit všechny TH pracovníky, tedy 49 osob, činily by náklady 
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na hodnocení o 504 000 Kč 96 více, než při doporučeném řešení. Proto navrhuji 

v prvním roce realizace hodnotit pouze klíčové pracovníky. Až po „zkušebním 

provozu“ a především kladných výsledcích v podobě zvýšení motivace pracovníků 

či zvýšení jejich pracovních výkonů, postupně zavést metodu hodnocení na všechny 

TH pracovníky. 

Výběrové řízení na poskytovatele služeb bude v kompetenci finančního ředitele 

společnosti. Finanční ředitel dále pak navrhne pravidla a podmínky pro hodnocení 

klíčových zaměstnanců. Tyto budou uvedeny manažerkou kvality, která má 

ve společnosti v kompetenci dokumentaci, do směrnice pro hodnocení pracovníků. 

Po finálním schválení ředitelem společnosti bude aktualizovaná směrnice zaslána 

elektronicky všem pracovníkům s odkazem na změnu v systému hodnocení. S nově 

vydanou dokumentací bude mít za povinnost se seznámit každý pracovník a vedoucí 

pracovníci seznámí s dokumentací své podřízené, kteří tuto informaci neobdrželi. 

Při výběrovém řízení na vhodnou společnost poskytující externí hodnocení 

zaměstnanců metodou 360° zpětné vazby bude kladen důraz nejen standardně na cenu 

služeb, ale také na kvalitní reference. Výběrového řízení se bude účastnit finanční 

ředitel společnosti jako vedoucí implementace nového systému hodnocení klíčových 

pracovníků, controller jako pomocný pracovník a pracovník oddělení informačních 

technologií pro bezproblémové propojení informačních systémů. 

Jako možného poskytovatele služby hodnocení metodou 360° zpětné vazby jsem 

po internetovém průzkumu vybrala společnost T&CC online s.r.o., která mezi 

konkurenčními společnostmi vyniká flexibilitou poskytovaných služeb. Nezabývá 

se totiž jen hodnocením danou metodou, ale také psychodiagnostickými dotazníky 

či například průzkumem spokojenosti zákazníků a týmovými profily. Společnost 

poskytuje veškeré služby online, což usnadňuje uživatelům práci - nemusí se instalovat 

žádné programy. 97 

                                                             
96 T&CC online s.r.o. 360° zpětná vazba. Tcconline.cz [online]. © 2014 [cit. 2014-03-26]. Dostupné 

z: http://www.tcconline.cz/360-zpetna-vazba-online. 
97 T&CC online s.r.o. Naše služby. Tcconline.cz [online]. © 2014 [cit. 2014-03-26]. Dostupné 

z: http://www.tcconline.cz/uvod.  
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Společnost T&CC online s.r.o. nabízí v rámci jejího řešení metody 360° zpětné vazby 

možnost navrhovat vlastní hodnotící škály, ovlivňovat grafiku výstupů, sledovat stav 

vyplnění či pracovat online s přehlednými výstupy. Poskytovaná online služba 

je sestavena tak, aby její realizace mohla být pokryta z vlastních zdrojů společnosti. 98 

V případě potřeby však T&CC online s.r.o. nabízí také návazné služby jako: 

 technická příprava projektu, 

 administrace a monitoring projektu, 

 zpětná vazba. 99 

Hodnocení bude probíhat kvartálně vždy po ukončení daného čtvrtletí. V případě 

potřeby zjištění zpětné vazby na některou skupinu pracovníků může probíhat častěji, 

například měsíčně.  

Po implementaci nového systému hodnocení pro klíčové pracovníky KSK bude užíván 

systém hodnocení metodou 360° zpětné vazby jako běžná součást hodnotícího 

procesu ve společnosti. Výsledky hodnocení, především silné a slabé stránky klíčových 

pracovníků, budou pravidelně interpretovány na poradě vedení společnosti. Vedení 

společnosti se pak zaměří na podněty uvedené ve zprávě hodnocení odbornou 

společností a bude aktivně podporovat klíčové pracovníky v rozvoji. 

3.3 Bezplatná údržba pracovních oděvů  

Problém mírné nespokojenosti výrobních dělníků se zaměstnaneckými výhodami 

navrhuji řešit zavedením výhody, která tuto skupinu pracovníků osloví. Bezplatná 

údržba pracovních oděvů je výhodou, která bude poskytována pouze této skupině 

pracovníků. Již tento fakt může pracovníky svým způsobem motivovat – budou mít 

pocit, že se společnost zajímá o jejich potřeby, že jsou pro společnost důležití 

a zvýší se tak jejich spokojenost.  

                                                             
98 T&CC online s.r.o. 360° zpětná vazba. Tcconline.cz [online]. © 2014 [cit. 2014-03-26]. Dostupné 

z: http://www.tcconline.cz/360-zpetna-vazba-online.  
99 Tamtéž. 
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Před samotným výběrem poskytovatele služby čištění pracovních oděvů provedu 

průzkum trhu na internetu. Při výběru pak budu klást důraz na tři hlavní kritéria: 

1. cena za poskytované služby, 

2. umístění provozovny, 

3. počet let působení na trhu. 

Dalším důležitým aspektem výběru budou také nabízené výhody, které by společnost 

KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. výběrem daného poskytovatele služeb získala. 

Na základě internetového průzkumu jsem pak vybrala dva podnikatelské subjekty 

poskytující praní a čištění oděvů, jejich srovnání uvádím v tabulce č. 10. 

   Tabulka 10: Srovnání poskytovatelů čištění oděvů [vlastní zpracování] 

 Kritéria IBC - Čistírna oděvů 100 Arbela, s.r.o. 101 

1. Cena v Kč/ks Pracovní kalhoty 70 Kč 44 Kč 

2. Umístění provozovny Brno Brno 

3. Počet let na trhu 15 let 10 let 

Jako reprezentanta pro srovnání ceny poskytovaných služeb jsem zvolila pracovní 

kalhoty – montérky. Umístění provozovny je důležité z hlediska dopravy oděvů 

do a ze společnosti. Počet let působení společnosti na trhu dokládá zkušenosti subjektu 

v daném oboru podnikání.  

Na základě uvedeného srovnání doporučuji vybrat jako vhodnější pro poskytování 

čištění a praní pracovních oděvů v KSK čistírnu a prádelnu oděvů Arbela, s.r.o. 

Hlavním důvodem výběru je oproti konkurenci podstatně nižší cena. 

Další výhody výběru společnosti Arbela, s.r.o.:  

 svoz a rozvoz prádla zdarma, 

 zaveden systém managementu kvality ISO 9001:2008. 102 

                                                             
100 IBC - Čistírna oděvů Brno. Informace o nás. Cistirnaodevubrno.cz [online]. © 2008 [cit. 2014-02-24]. 

Dostupné z: http://www.cistirnaodevubrno.cz/o-nas/.  
101 Arbela. Čistírna oděvů a prádelna Arbela. Cistirnabrno.cz [online]. © 2008 [cit. 2014-02-24]. 

Dostupné z: http://www.cistirnabrno.cz/. 
102 Tamtéž. 
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Poskytování nového benefitu v podobě bezplatné údržby pracovních oděvů pro dělníky 

bude zaneseno do programu „Benefity KSK“ a všichni pracovníci budou obeznámeni 

o možnosti využívání této nové zaměstnanecké výhody: 

„Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout pracovníkům v kategorii výrobních 

a nevýrobních dělníků bezplatnou údržbu pracovního oděvu (kalhot, košile a trika).“ 

Veškeré pracovní oděvy dělníků budou označeny štítkem na viditelném místě. Sběr 

oděvů pak bude probíhat u pracovnice skladu nářadí. Tato bude evidovat odevzdané 

pracovní oděvy a následně pak vydávat oděvy čisté. 

3.4 Den otevřených dveří KSK 

Cílem uspořádání Dne otevřených dveří KSK bude především návštěvníkům ukázat, 

jak společnost funguje. Zároveň by akce měla podpořit spokojenost stávajících 

pracovníků a také zvýšit zájem případných uchazečů o práci.  

Pořádání Dne otevřených dveří KSK bude spojeno s Mezinárodním dnem dětí. Událost 

bude pořádána především pro současné, ale i bývalé zaměstnance společnosti a širokou 

veřejnost a konat se bude každoročně vždy první sobotu v měsíci červnu. 

Akce bude organizována pod vedením obchodního ředitele společnosti, který má 

ve společnosti pod svým vedením veškerý Public Relations. Před samotnou realizací 

bude vypracován koncept Dne otevřených dveří KSK, který bude obsahovat: 

 předpokládaný termín konání, 

 personální zajištění akce, 

 program Dne otevřených dveří KSK, 

 doprovodný program na hřišti a 

 rozpočet. 

Obchodní ředitel určí zaměstnance, kteří se na organizaci události budou ať již pasivně 

(např. komunikace s dodavateli služeb) či aktivně (např. provádění po výrobních 

prostorách, podávání informací návštěvníkům) podílet. Zajištění prostor hřiště, 
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občerstvení, atrakcí pro děti a další organizační záležitosti budou v kompetenci 

sekretářky ředitele společnosti.  

Program Dne otevřených dveří KSK: 

10:00 h   Slavnostní zahájení. 

10:15-12:15 h   Prohlídka výrobních prostor s odborným výkladem. 

12:15-16:00 h   Program na hřišti: 

 soutěže pro děti, malování na obličej, skákací hrad, 

 stánek s občerstvením, 

 reprodukovaná hudba, 

 pro děti i dospělé půjčování Segway. 

Pro zajištění informovanosti veřejnosti o konání akce bude společností uveden inzerát 

v některých regionálních novinách. Navrhuji, aby byl inzerát umístěn do Informačního 

deníku regionu Kuřimsko, a to měsíc před pořádáním akce. Vše potřebné k včasnému 

uvedení inzerátu zajistí sekretářka ředitele společnosti. Tato také s dostatečným 

časovým předstihem objedná na základě požadavku obchodního ředitele společnosti 

grafický návrh inzerátu, a to u společnosti Omega Desing, a.s., která tyto služby 

v případě potřeby pro KSK poskytuje již dlouhodobě. 

Oznámení o pořádání akce bude také s dostatečným předstihem umístěno na webové 

stránky společnosti do rubriky „Aktuality“. Zaměstnanci se o konání události budou 

mít možnost dovědět mimo jiné prostřednictvím intranetu společnosti, kam bude 

oznámení umístěno na úvodní stranu do rubriky „Novinky“.  

Pozvánku pro pracovníky společnosti vytvoří pověřený pracovník (návrh viz příloha 

č. 5) a sekretářka předá k podpisu řediteli společnosti. Podepsaná pozvánka pak bude 

sekretářkou ředitele společnosti umístěna na informační nástěnku KSK v hlavní 

budově. Sekretářka také zajistí zaslání informace o konání události elektronickou poštou 

všem pracovníkům společnosti. Těm, kteří nemají přístup k elektronické poště 

(pracovníci v kategorii výrobních dělníků), bude informace o konání akce sdělena jejich 

přímým nadřízeným.  
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Pro Den otevřených dveří KSK budou vymezeny prostory u sídla společnosti a dále 

pronajato hřiště, které je vzdáleno asi 100 metrů od areálu společnosti (hřiště 

je projímáno také pro „Letní setkání zaměstnanců“). Dále budou pro prohlídku 

vymezeny prostory v hlavní budově společnosti, ale především ve výrobních halách. 

Prohlídka výrobních prostor s odborným výkladem bude personálně zajištěna třemi 

pracovníky, které úkolem pověří výrobní ředitel společnosti v součinnosti s obchodním 

ředitelem. Prohlídky budou probíhat vždy s odstupem 10 minut, aby se jednotlivé 

skupiny při výkladu nerušily. Prohlídky budou obsahovat odborný výklad 

k jednotlivým fázím výroby, nabízeným produktům společnosti atp. 

Ve vstupní hale společnosti si budou moci návštěvníci prohlédnout prezentační video 

o historii a současnosti společnosti.  

V případě zájmu budou návštěvníkům podány také další informace, například: 

 připravovaná účast na veletrzích a výstavách, 

 dotační projekty KSK, 

 aktuální volné pracovní pozice, 

 možnost vzájemné spolupráce se studenty atd. 

Jako propagační předměty, které budou rozdávány návštěvníkům akce, jsem vybrala 

kuličková pera s logem KSK. Je obecně známo, že lidé milují dárky. Propagační 

předměty tak dotvoří návštěvníkům příjemný pocit ze stráveného dne ve společnosti.  

Organizaci doprovodného programu na hřišti zajistí sekretářka ředitele společnosti 

v součinnosti s provozovatelem hřiště. Provozovatelem bude zajištěn provoz stánku 

s občerstvením, ale také program pro děti, skákací hrad či malování na obličej. Dále 

bude zajištěna reprodukovaná hudba a posezení, které bude v případě nepříznivého 

počasí zajištěno pod velkým stanem o celkové kapacitě asi 100 lidí. 103 

Vzhledem k tomu, že akce bude spjata s Mezinárodním dnem dětí, veškeré atrakce 

pro děti budou zdarma. Zaměstnancům společnosti pak bude jako poukaz 

na občerstvení zdarma sloužit zaměstnanecká karta. 

                                                             
103 RAŠKOVÁ, Margit, sekretářka ředitele společnosti [ústní sdělení]. Kuřim, 13. 03. 2014. 
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Pro zvýšení atraktivity akce pro širší veřejnost budou návštěvníkům půjčovány 

Segway, což jsou unikátní dvoukolové elektrické dopravní prostředky, které využívají 

ke svému pohybu dynamické stabilizace. Na rozdíl od auta mají pouze dvě kola. 

K řízení Segway není zapotřebí žádných speciálních dovedností a používat ho může 

v podstatě kdokoli, děti, rodiče či prarodiče. 104 

3.5 Ekonomické zhodnocení navrhovaných změn 

V kapitole uvádím ekonomické zhodnocení navrhovaných změn v rámci motivačního 

systému společnosti KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. 

Zvyšování kvalifikace manažerů první linie 

Kurz manažerského vzdělávání mistrů stojí v současné době u vybrané společnosti 

Gradua-CEGOS, s.r.o. 19 360 Kč za osobu. Ve výrobním úseku společnosti pracují tři 

mistři, celková cena by tedy činila 58 080 Kč. Pokud absolvují školení tři pracovníci 

z jedné společnosti, je poskytována sleva 10 % z ceny kurzu, což znamená pro KSK 

náklad na realizaci školení mistrů ve výši 52 272 Kč.  105 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.1, je třeba mistry školit důsledně, a proto by bylo 

vhodné zajistit pro ně manažerské školení u společnosti Gradua-CEGOS, s.r.o. ve všech 

čtyřech nabízených úrovních.  

Náklady komplexního absolvování manažerských kurzů na jednoho pracovníka uvádím 

v následující tabulce č. 11. Výpočet předpokládá, že se kurzů budou účastnit všichni tři 

mistři KSK, a proto bude společnosti poskytnuta i již uvedená sleva 10 % z ceny kurzu. 

Dále je uvažováno, že se mistři zúčastní všech čtyř úrovní kurzů, aby mohli následně 

získat certifikát o daném vzdělání. 

                                                             
104 Seg Agency. O Segway. Segagency.cz [online]. © 2010 [cit. 2014-03-13]. Dostupné 

z: http://www.segagency.cz/segway.php.  
105 Gradua-CEGOS. Mistr – úroveň I. Cegos.cz [online]. © 2014 [cit. 2014-03-24]. Dostupné 

z: www.cegos.cz/katalog-kurzu/vyroba/mistr---uroven-i. 
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 Tabulka 11: Stanovení ceny manažerského kurzu 106 [vlastní zpracování] 

Kurz Cena včetně DPH Sleva 10 % Cena po slevě 
Mistr - úroveň I 19 360 Kč 1 936 Kč 17 424 Kč 

Mistr - úroveň II 16 456 Kč 1 646 Kč 14 810 Kč 

Mistr - úroveň III 16 456 Kč 1 646 Kč 14 810 Kč 

Mistr - úroveň IV 12 705 Kč 1 271 Kč 11 434 Kč 

Celková cena za manažerské školení mistra 58 478 Kč 

Při splnění výše uvedených podmínek výpočtu celková cena za manažerské vzdělání 

mistrů činí 175 434 Kč. 

Hodnocení klíčových pracovníků metodou 360° zpětné vazby 

Stanovení ceny za hodnocení 13 klíčových pracovníků KSK  uvádím v tabulce č. 12. 

Výpočet vychází z toho, že hodnocení pracovníků bude probíhat každé čtvrtletí. Dalším 

předpokladem pro stanovení celkové ceny je, že společnost bude využívat službu 

poskytované zpětné vazby, jelikož na kvalitní zpětnou vazbu z interních zdrojů nemá 

personální zajištění. 

 Tabulka 12: Stanovení ceny za hodnocení pracovníků 107 [vlastní zpracování] 

  Výstupní zpráva (v Kč) Zpětná vazba (v Kč) Celkem Kč 

1 pracovník/kvartál 500 Kč 3 000 Kč 3 500 Kč 

1 pracovník/rok 2 000 Kč 12 000 Kč 14 000 Kč 

13 pracovníků/kvartál 6 500 Kč 39 000 Kč 45 500 Kč 

13 pracovníků/rok 26 000 Kč 156 000 Kč 182 000 Kč 

Cena za jednu výstupní zprávu je dána pevnou sazbou. Cena za poskytnutí zpětné vazby 

je dle platného ceníku T&CC online s.r.o. stanovena na 1 500 Kč za půl hodiny. 

Předpokladem pro stanovení ceny za zpětnou vazbu bylo, že se konzultant (psycholog 

či jiný odborník) bude každým pracovníkem zabývat přibližně hodinu. 

                                                             
106 Gradua-CEGOS. Mistr – úroveň I. Cegos.cz [online]. © 2014 [cit. 2014-03-24]. Dostupné 

z: www.cegos.cz/katalog-kurzu/vyroba/mistr---uroven-i. 
107 T&CC online s.r.o. 360° zpětná vazba. Tcconline.cz [online]. © 2014 [cit. 2014-03-26]. Dostupné 

z: http://www.tcconline.cz/360-zpetna-vazba-online.  
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Náklady na jednoho pracovníka za čtvrtletí budou dle uvedené tabulky č. 12 ve výši 

3 500 Kč. Roční náklady na hodnocení klíčových pracovníků metodou 360° zpětné 

vazby budou činit 182 000 Kč.  

Další náklady spjaté s realizací návrhu budou především administrativního rázu, jelikož 

bude nutné změnit část směrnice zabývající se hodnocením pracovníků. Změna tedy 

bude vyžadovat časový fond pracovníků, kteří budou pracovat na změně v daném 

vnitřním předpisu. Velký časový fond pak bude třeba na seznámení pracovníků s novým 

systémem hodnocení a jejich zaškolení.  

Zavedení bezplatné údržby pracovních oděvů  

Pro stanovení nákladů jsem vycházela z následujících údajů: 

 aktuální počet dělníků při realizaci průzkumu, tzn. 59 osob (49 výrobních 

dělníků a 10 nevýrobních dělníků), 

 252 pracovních dnů, tzn. 50 pracovních týdnů, 

 frekvence praní oděvů jednou týdně, 

 praní pracovních kalhot, košil a triček. 

Ceny za praní pracovních oděvů u společnosti Arbela, s.r.o. jsou pak následující: 

Pracovní kalhoty 44 Kč/ks, 

Pracovní košile 46 Kč/ks, 

Triko   23 Kč/ks. 108 

Dle uvedeného platného ceníku společnosti a vstupních údajů budou měsíční náklady 

na údržbu oděvů dělníků činit 26 668 Kč, roční náklady na bezplatnou údržbu 

pracovních oděvů pak 333 350 Kč.  

V přepočtu na jednoho pracovníka to znamená 5 650 Kč na údržbu pracovního 

oděvu ročně. Vybraný poskytovatel služby, čistírna Arbela, s.r.o., poskytuje svoz 

a rozvoz prádla po Jihomoravském kraji zdarma, což  společnosti ušetří náklady spojené 

s dopravou. 

                                                             
108 Arbela. Ceník. Cistirnabrno.cz [online]. © 2008 [cit. 2014-02-24]. Dostupné 

z: http://www.cistirnabrno.cz/cenik/. 
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Finanční prostředky potřebné k poskytování tohoto benefitu by bylo možné 

kompenzovat například zrušením těch poskytovaných výhod, které jsou ve společnosti 

málo využívané. 

Den otevřených dveří KSK 

Organizace Dne otevřených dveří KSK zabere značný časový fond zainteresovaným 

pracovníkům. Celkové náklady na pořádání akce jsem stanovila na 83 000 Kč, 

jednotlivé položky pak uvádím v tabulce č. 13. 

  Tabulka 13: Náklady na Den otevřených dveří KSK [vlastní zpracování] 

Položka Položka v Kč 

Pronájem hřiště, občerstvení pro zaměstnance 22 000 Kč 
Pronájem Segway - 3 ks 16 500 Kč 
Mimořádné odměny 27 000 Kč 
Propagační předměty 6 500 Kč 
Inzerce v tisku 5 000 Kč 

Úklidové služby 6 000 Kč 

Celkem 83 000 Kč 

Cena pronájmu hřiště včetně zajištění občerstvení pro zaměstnance přímo v jeho 

areálu je stanovena na 22 000 Kč. V této ceně jsou také zahrnuty veškeré přípravy, 

které obstará provozovatel hřiště. 109 

Celková cena pronájmu tří strojů Segway společností Seg Agency (webové stránky: 

www.segagency.cz) činí 16 500 Kč (cena za pronájem jednoho stroje Segway 

je asi 5 500 Kč). Informace o ceně byla odhadnuta na základě emailové komunikace 

s poskytovatelem služby. Přesnou částku nelze uvést bez souhlasu společnosti z důvodu 

důvěrnosti.  

Celková částka navrhnutá pro účely mimořádných odměn je stanovena na 27 000 Kč. 

Uvedenou částku jsem rozdělila na základě toho, jakým způsobem se který pracovník 

bude podílet na pořádání akce (viz tabulka č. 14). 

                                                             
109 RAŠKOVÁ, Margit, sekretářka ředitele společnosti [ústní sdělení]. Kuřim, 13. 03. 2014. 
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   Tabulka 14: Rozdělení mimořádných odměn [vlastní zpracování] 

Pracovník 
Částka na jednoho 
pracovníka (v Kč) 

Částka za 
pracovníky celkem 

(v Kč) 

Obchodní ředitel 5 000 Kč 5 000 Kč 

Sekretářka společnosti 3 000 Kč 3 000 Kč 

Mistři 3 000 Kč 9 000 Kč 

Ostatní pracovníci - 10 000 Kč 

Celkem 27 000 Kč 

Nejvyšší částka náleží obchodnímu řediteli z důvodu zodpovědnosti za veškeré přípravy 

akce a její plynulý chod. Sekretářce ředitele společnosti a třem pracovníkům výrobního 

úseku, kteří budou mít plnit úlohu průvodců po výrobě s odborným výkladem, náleží 

odměna 3 000 Kč. Zbylá částka bude rozdělena ostatním pracovníkům podílejícím 

se na organizaci a zajištění akce, a to dle rozhodnutí obchodního ředitele společnosti.  

Cena propagačních předmětů činí 6 500 Kč. Dodavatelem je dlouhodobý partner 

společnosti a ceny jsou stanoveny smluvně. V uvedené peněžní částce je zahrnuto 

dodání 500 ks stříbrných kuličkových per s černou rukojetí včetně barevného potisku 

loga KSK. Případně nevyužité psací potřeby může společnost využít pro své 

pracovníky, nebo na dalších akcích jako jsou například různé veletrhy či výstavy, 

kterých se společnost pravidelně účastní.   

Náklady na inzerát umístěný v regionálních novinách budou činit 5 000 Kč. 

Tato  částka je stanovena odhadem sekretářky ředitele společnosti, která má 

ve své kompetenci veškerou inzerci v KSK. V ceně je zahrnut také grafický návrh 

inzerátu. Návrh společnosti dodá grafické a webové studio Omega Design (webové 

stránky: www.omegadesign.cz), se kterým společnost již delší dobu spolupracuje. 110 

Částka 6 000 Kč zahrnuje nadstandardní úklid vnitřních prostor KSK a výrobních hal 

včetně přilehlého okolí hlavní budovy společnosti po konání pořádané akce. Úklid bude 

provádět poskytovatel úklidových služeb, který zajišťuje pravidelný běžný úklid 

ve společnosti. Přibližnou cenu jsem stanovila odhadem dle daných skutečností 

v minulosti.  

                                                             
110 RAŠKOVÁ, Margit, sekretářka ředitele společnosti [ústní sdělení]. Kuřim, 13. 03. 2014. 
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Shrnutí celkových nákladů na provedené změny v motivačním systému společnosti 

KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. uvádím v tabulce č. 15.  

 Tabulka 15: Náklady změn v motivačním systému KSK [vlastní zpracování] 

Položka Roční náklady  
Manažerské vzdělání mistrů KSK 175 434 Kč 

Hodnocení klíčových pracovníků metodou 360° zpětné vazby 182 000 Kč 

Bezplatná údržba pracovních oděvů pro dělnickou kategorii 333 350 Kč 

Den otevřených dveří KSK 83 000 Kč 

Celkem 773 784 Kč 

Veškeré navrhované změny lze považovat za reálné jak z pohledu nákladů, 

tak z pohledu náročnosti na realizaci jednotlivých opatření. Celkové náklady v prvním 

roce realizace činí 773 784 Kč. V letech dalších pak lze uvažovat o snížení o částku 

manažerských školení. Ostatní náklady zůstanou beze změny. V dalších letech 

realizace návrhů budou tedy náklady činit 598 350 Kč.  

Jak již bylo uvedeno, v případě, že společnost bude realizovat navrhovaná opatření 

v motivačním systému, vynaložené náklady se jí navrátí především prostřednictvím 

zvýšení motivace pracovníků a jejich spokojenosti. V důsledku této skutečnosti se totiž 

sníží fluktuace pracovníků v KSK a naopak se zvýší produktivita práce.  

Snížení fluktuace pracovníků 

V následující tabulce č. 16 uvádím míru fluktuace pracovníků ve společnosti KSK 

v letech 2010-2013.  

   Tabulka 16: Fluktuace pracovníků KSK v letech 2010-2013 111 [vlastní zpracování] 

Rok 
Průměrný počet 

pracovníků celkem 
Výstupy 
celkem 

Roční míra 
fluktuace 

pracovníků (v %) 

2010 81 6 7,41 

2011 91 6 6,59 

2012 106 13 12,26 

2013 118 18 15,25 

                                                             
111 MUSILOVÁ, Iveta, personální referentka společnosti [ústní sdělení]. Kuřim, 18. 11. 2013. 
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Hodnotu fluktuace jsem vypočítala jako podíl odchozích pracovníků v daném roce 

(tzn. počet rozvázaných pracovních poměrů) a průměrného počtu pracovníků celkem 

v daném roce. Výsledek podílu byl pak násoben číslem 100, a to pro jeho procentuální 

vyjádření.  

Dle uvedené tabulky č. 16 je zřejmá navyšující se míra fluktuace pracovníků 

ve společnosti, která v roce 2013 převýšila úroveň 15 %. Tento fakt upozorňuje 

na problémy s fluktuací pracovníků ve společnosti a na zvyšující se náklady, 

které musí společnost v souvislosti s odchodem stávajících produktivních pracovníků 

a současně s náborem a zaučením nových pracovníků vynakládat. Při zavedení 

doporučených opatření v motivačním systému se fluktuace pracovníků sníží, 

čímž se společnosti uspoří náklady vynakládané na zapracování nových pracovníků. 

Pro výpočet úspory nákladů jsem použila následující informace:  

 Průměrný plat v KSK je 27 359 Kč. 112 

 Náklady na získání a zapracování jednoho pracovníka jsou složeny z následujících 

položek: 

 odměna personální agentuře, 

 tříměsíční plat pracovníka ve zkušební době, 

 pracnost ostatních oddělení společnosti vyjádřená v Kč.  

Odměna personální agentuře činí v KSK průměrně dva platy pracovníka, 

tedy 54 718 Kč. Protože po celou tříměsíční zkušební dobu není pracovník samostatným 

a produktivním, lze považovat jeho plat ve zkušební době jako náklad na zapracování 

a zaškolení, celkový náklad na pracovníka ve zkušební době pak tedy činí 82 077 Kč. 

Pracnost pracovníků ostatních oddělení, tedy personalistky společnosti (např. zajištění 

výstupů), sekretářky společnosti (např. inzerce) či pracovníků účtárny činí odhadem 

asi 10 000 Kč. 113  

Z uvedených skutečností je zřejmé, že se z nového pracovníka stává samostatný 

a produktivní zaměstnanec teprve po uplynutí zkušební doby. Mnohdy však není jeho 

                                                             
112 ŠAFRÁNEK, Pavel, finanční ředitel společnosti [ústní sdělení]. Kuřim, 14. 11. 2013. 
113 Tamtéž. 
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výkon ani po této době srovnatelný s výkonem nahrazovaného pracovníka, s touto 

skutečností však v uvedeném modelu nepočítám. Celkové náklady na nově příchozího 

pracovníka tedy v důsledku činí 146 795 Kč. 

Při snížení míry fluktuace o 3 % a při uvažování počtu pracovníků a míry fluktuace 

roku 2013 by toto snížení znamenalo asi o tři výstupy pracovníků za rok méně a úspora 

nákladů společnosti by tak činila 440 385 Kč. 

Zvýšení produktivity práce 

Úsporu nákladů lze očekávat také z důvodu zvýšení produktivity práce pracovníků 

na základě realizace doporučených změn v motivačním systému společnosti.  

Pro výpočet úspor nákladů při zvýšení produktivity práce jsem brala v úvahu, že:  

 Roční plán tržeb společnosti na rok 2014 je stanoven ve výši 155 mil. Kč. 114 

 Procentuální zvýšení produktivity práce na základě navrhovaných opatření 

jsem stanovila odhadem na 2 %.  

 Není reálné počítat s úsporou veškerých nákladů (režie, přímý materiál atp.), 

proto je pro objektivnější výsledek počítáno pouze se mzdami, které v KSK činí 

35 % celkových nákladů. 115 

Pro co nejobjektivnější propočet výsledku jsem zvolila tři varianty zvýšení produktivity: 

1. produktivita se zvýší o 1,5 %, 

2. produktivita se zvýší o 2,0 %, 

3. produktivita se zvýší o 2,5 %. 

V následující tabulce č. 17 uvádím, jaká bude úspora nákladů při jednotlivých 

variantách zvýšení produktivity práce bez ohledu na úsporu plynoucí ze snížení 

fluktuace pracovníků.  

                                                             
114 ŠAFRÁNEK, Pavel, finanční ředitel společnosti [ústní sdělení]. Kuřim, 14. 11. 2013. 
115 Tamtéž. 
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Tabulka 17: Zvýšení produktivity práce [vlastní zpracování] 

 (v celých Kč) 
Zvýšení produktivity práce  

o 1,5 % o 2 % o 2,5 % 

Plán tržeb 155 000 000 Kč 

Úspora z celkových nákladů 2 325 000 Kč 3 100 000 Kč 3 875 000 Kč 

Úspora ze mzdových nákladů (35 %) 813 750 Kč 1 085 000 Kč 1 356 250 Kč 

Roční náklady na navrhovaná opatření 773 784 Kč 

Rozdíl 39 966 Kč 311 216 Kč 582 466 Kč 

Plán tržeb společnosti pro daný rok je stanoven obchodním ředitelem a následně 

schválen vedením společnosti a představenstvem. Úsporu nákladů jsem vypočetla jako 

procento zvýšení produktivity z plánu tržeb. Dále jsem tento výpočet násobila 35 %, 

což je průměrný podíl osobních nákladů na tržbách společnosti v roce 2014. Znamená 

to, že při vynaložení stejných osobních nákladů je dosaženo díky vyšší produktivitě 

větších tržeb – výše osobních nákladů z takto dosažených tržeb nad plán je pak přímou 

úsporou.  

V tabulce č. 17 je uveden rozdíl nákladů mezi úsporou ze mzdových 

nákladů navrhovaných opatření a nákladů na jejich realizaci. Z daných výsledků 

je patrné, že pokud se produktivita zvýší v rozmezí 1,5-2,5 %, úspora nákladů vždy 

pokryje náklady navrhovaných opatření na změny v motivačním systému 

společnosti.  

Výsledná hodnota uspořených nákladů ze snížení míry fluktuace pracovníků o 3 % 

a zvýšení produktivity práce o 2 % činí 1 525 385 Kč. Společnost by tedy pokryla 

celkové roční náklady na realizaci doporučených návrhů, které činí 773 784 Kč a rozdíl 

v částce 751 601 Kč by mohla vhodně investovat do rozvoje vztahu s pracovníky 

a zvyšování jejich motivace. 
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3.6 Přínosy navrhovaných změn  

Jestliže se zlepší manažerské schopnosti a dovednosti mistrů prostřednictvím 

absolvovaných kurzů zaměřených na motivaci, budou z nich lepší nadřízení, kteří budou 

umět kvalitně vést a motivovat své podřízené. Důležitým faktorem je také zlepšení 

komunikace směrem k podřízeným pracovníkům. Přínosem pro společnost pak budou 

motivovaní výrobní dělníci, kteří budou ve svém nadřízeném cítit oporu. To vše 

se odrazí ve zvýšení výkonnosti výrobního úseku společnosti. 

Hodnocení klíčových pracovníků metodou 360° zpětné vazby přinese užitek společnosti 

v podobě získání velmi důležité zpětné vazby od širšího pracovního okolí na klíčové 

pracovníky. Pro společnost je důležité, aby klíčové pozice vykonávali pracovníci 

„na svých místech“, tedy zainteresovaní, kvalifikovaní a schopní pracovníci, kteří svoji 

funkci zvládnou i za vypjaté pracovní či osobní situace. Zkvalitněním systému 

hodnocení a následným provázáním se systémem odměňování pracovníků se zvýší 

kvalita práce, vztah k práci a využívání času pracovníků.  

Je samozřejmě mylné se domnívat, že zavedením nové zaměstnanecké výhody 

se z dělníků stanou motivovaní a zainteresovaní pracovníci. Výsledkem bezplatné 

údržby pracovních oděvů pro dělníky bude jejich vnitřní spokojenost, zlepšení 

přístupu a loajálnosti ke společnosti, potažmo zlepšení přístupu k pracovním 

činnostem.  

Pořádání Dne otevřených dveří KSK zvýší spokojenost pracovníků, kteří by pořádání 

události přivítali především z toho důvodu, že by rádi ukázali své pracoviště rodinám 

či blízkým. Společnost tímto způsobem dá také pracovníkům najevo, že se o ně zajímá 

a má ke každému z nich určitý vztah. Společnost se pořádáním této akce dostane 

do širšího povědomí lidí, kteří svůj pozitivní zážitek z účasti mohou dále šířit. Dalším 

přínosem pro společnost bude zvýšení její atraktivity na trhu práce – lidé, 

kteří by chtěli v KSK pracovat se mohou přijít podívat a právě na základě zkušenosti 

z této konané akce se rozhodnout ucházet se o místo právě v KSK. 
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Závěr  

Cílem této diplomové práce bylo zdokonalit motivační systém konkrétní společnosti 

a za tímto účelem navrhnout praktické změny ve stávajícím motivačním systému, 

a to na základě teoretických poznatků a pomocí užití vhodných metod. Práce obsahuje 

tři hlavní části – teoretickou, praktickou a vlastní návrhy řešení. 

Teoretická východiska práce spočívají v uvedení do dané problematiky týkající 

se motivace, demotivace, hodnocení a odměňování, komunikace a vzdělávání 

pracovníků. Pro to, aby motivační systém ve společnosti efektivně fungoval, je třeba 

zaměřit se především na dobře motivovaného pracovníka jako na  výkonnou sílu 

společnosti. Celá teoretická část práce se snaží nastínit čtenáři nejnovější teoretické 

trendy a zaměřuje se především na malé a střední podnikatelské subjekty.  

Druhá hlavní kapitola analyzuje problémy a současnou situaci ve vybrané společnosti. 

Jsou zde uvedeny základní informace o společnosti, její stručná historie a SWOT 

analýza. Poté je zhodnocen stávající systém hodnocení a odměňování pracovníků 

ve společnosti včetně poskytovaných zaměstnaneckých výhod. Nejdůležitější částí 

práce je však průzkum, který byl rozdělen na dvě části – průzkum realizovaný 

nezávislou odbornou společností a průzkum prováděný metodami dotazování 

a pozorování přímo ve společnosti.  

Dotazníkového šetření realizovaného odbornou společností se zúčastnilo 

108 pracovníků z celkového počtu 118. Dotazník byl rozdělen do pěti tematických 

okruhů – vztah zaměstnanců ke společnosti a jejich stabilita, motivace zaměstnanců, 

systém odměňování a účinnost benefitů, podmínky pro práci a politika rovných 

příležitostí.  

Výsledky průzkumů dávají celé problematice nový rozměr. Díky nim bylo totiž možné 

zjistit, jaký pohled na motivační systém ve společnosti mají samotní zaměstnanci. 

Průzkumy byly podkladem pro stěžejní část práce, která je věnována vlastním návrhům 

na zlepšení současné situace v motivačním systému společnosti. Cílem navrhovaných 

změn bylo eliminovat problémy plynoucí z provedených analýz, a tak zdokonalit 

stávající motivační systém společnosti.  
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Všechny nedostatky, které byly zjištěny, se ve své podstatě týkají nedostatečné 

motivace pracovníků. Prvním z návrhů jsou manažerská školení pro manažery v první 

linii vedení, kteří neumí dostatečně vést a motivovat své podřízené. Další návrh je pak 

zaměřen na nedostatky v systému hodnocení, které dostatečně nerozlišuje dobrý 

a špatný výkon pracovníků. Návrh bezplatné údržby pracovních oděvů má za úkol 

zvýšit spokojenost výrobních dělníků, kteří mají pocit, že se o ně společnost nezajímá 

a že nejsou bráni jako součást pracovního týmu. Den otevřených dveří ve společnosti 

má podpořit především loajálnost pracovníků a zvýšit jejich spokojenost.   

Návrhy jsou podrobně zpracované. U každého návrhu bylo provedeno jeho ekonomické 

zhodnocení. Veškeré navrhované změny lze považovat za reálné jak z pohledu nákladů, 

tak z pohledu náročnosti na realizaci jednotlivých opatření.  

Celkové náklady na navrhované změny v motivačním systému společnosti činí 

v prvním roce realizace 773 784 Kč, v dalších letech pak 598 350 Kč. Úspora nákladů, 

kterou lze dosáhnout snížením fluktuace pracovníků společnosti o 3 % a zvýšením 

produktivity práce o 2 %, činí 1 525 385 Kč. Výsledky ukazují, že by tedy mělo dojít 

k pokrytí ročních nákladů na realizované změny. Rozdíl uvedených částek by pak 

společnost mohla vhodně investovat do rozvoje vztahu s pracovníky a zvyšování jejich 

motivace. 

Navrhované změny mají pomoci vedení společnosti především zvýšit motivovanost 

pracovníků, a to především v kategorii výrobních dělníků, kde motivace výrazně 

zaostává za technicko-hospodářskými pracovníky. Dále by uvedená opatření měla vést 

ke zkvalitnění komunikace nejen mezi společností a pracovníky, ale také mistry 

a výrobními dělníky. V konečném důsledku by pak změny měly vést ke zvýšení celkové 

výkonnosti společnosti. Po realizaci veškerých změn bude motivační systém společnosti 

více efektivní, povede k větší motivovanosti pracovníků, kteří budou více spjati 

se společností. 
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mil.    milion 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ND   Nevýrobní dělník 

SR   Slovenská republika 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

THP   Technicko-hospodářský pracovník 

TKK   Technická kontrola kvality 

VD   Výrobní dělník 
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Číslo formuláře F 6.2/1
Datum vydání 1.5.2012
Číslo vydání 2
Směrnice č. S 6.2/02

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCE Rok:

Nadprůměrný
4 body

Efektivní
3 body

Uspokojivý
2 body

Neuspokojivý
1 bod

1. VÝSLEDKY PRÁCE:

2. EFEKTIVITA PRÁCE:

3. ÚROVEŇ SPOLUPRÁCE:

4. VZTAH K PRÁCI:

Vaše spokojenost a co by se mělo změnit ve firmě, aby se Vám lépe pracovalo:

Úkoly z minulého období splněny: ANO NE

Úkoly na následující období:

Zaměstnanec absolvoval v průběhu hodnoceného období následující školení:

Oblast vzdělávání na následující období:

Komentář k závěru vyplývajícího z hodnoceného období zaměstnance:

Datum hodnocení: Podpis zaměstnance: Podpis nadřízeného:

Celkový počet bodů:
(dle hodnocení nadřízeného)

splňuje standardní 
podmínky s chybami

nesplňuje, podstatné 
zlepšení nutné

Průměrný počet bodů:

velmi přesahuje 
standardní podmínky

zájem o práci a odborný rozvoj, 
spolehlivost, samo-statnost, přístup 
ke změnám

ochota, schopnost týmové 
spolupráce, komunikace, dobrý 
vztah k zákazníkům

kvalita a kvantita odvedené práce, 
pracovní disciplína

hospodárnost na pracovišti, 
využívání prac. času, zavádění 
racional. opatření

Jméno zaměstnance:

Osobní číslo a nákl. středisko:

Pracovní funkce:
Úsek:

KRITÉRIA HODNOCENÍ:
- horní část - hodnotí nadřízený
- dolní část - sebehodnocení

splňuje standardní 
podmínky bez chyb
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1. ÚVOD  
Mzdový řád společnosti KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. stanovuje základní principy 
odměňování v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a předpisů souvisejí-
cích. 

 
2. ROZSAH PLATNOSTI 

Mzdový řád upravuje poskytování mzdy, odměn a ostatní mzdové náležitosti pro zaměst-
nance společnosti. 
 

 Kategorie zaměstnanců pro mzdové účely:  
• Výrobní dělníci (VD) - zařazeni v profesích převážně manuálního charakteru, vykoná-

vající výrobní činnosti dle výrobních postupů. 
• Nevýrobní dělníci (ND) - zařazeni v profesích převážně manuálního charakteru, vyko-

návající pomocné, specifické a obslužné činnosti.   
• Technicko - hospodářští pracovníci (THP) - zařazeni ve funkcích převážně nemanu-

álního charakteru.  
 
Tento mzdový řád se vztahuje a je závazný: 
a) ve všech svých ustanoveních na zaměstnance, jejichž mzdové nároky nejsou upraveny 

individuální dohodou 
b) na zaměstnance, jejichž mzdové nároky jsou upraveny individuální dohodou 

v ustanoveních, které příslušná individuální dohoda neupravuje 
 

Mzdový řád respektuje zásady dohodnuté v platné Kolektivní smlouvě a rovněž řeší 
mzdovou úpravu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

 
3.  ZÁKLADNÍ PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ 
    

 Zaměstnancům přísluší za vykonanou práci mzda. Mzdou se rozumí peněžitá plnění po-
skytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Za mzdu se nepovažují náhrady mzdy, 
odstupné, cestovní náhrady a odměna za pracovní pohotovost. 
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 Mzda nesmí být nižší než minimální mzda. Mzda musí být sjednána nebo stanovena pí-
semně před výkonem práce, za kterou přísluší. 

 
 
4. SLOŽKY MZDY 
 

 Podle ustanovení tohoto Mzdového řádu lze zaměstnancům poskytnout v návaznosti na 
vykonávaný druh pracovních činností, odpracovanou dobu a dosahované pracovní vý-
sledky tyto složky mzdy: 

 

• základní mzda = zaručená mzda (tarifní/smluvní) + osobní ohodnocení 
• výkonnostní prémie 
• příplatky ke mzdě 

• mimořádné odměny 

• jubilejní odměny 

• odměny za odpracované roky 

• mzdové náhrady 
• odměny za zlepšovací návrhy 

 
 Zaručená mzda 
 Je vyjádřena měsíčním, eventuálně hodinovým mzdovým tarifem, který je stanovený 

mzdovým výměrem, v závislosti na časovém fondu a skutečně odpracovaných hodinách v 
příslušném měsíci. Tato část mzdových prostředků je vyplácena v plné výši i v případě 
krácení výkonnostních prémií z titulu vyhodnocení prémiových ukazatelů. 

 
  Osobní ohodnocení 

Osobní ohodnocení je složkou mzdy vyjadřující trvalé pracovní, morální a osobní vlastnos-
ti, včetně úsilí pracovníků při výkonu práce. K jeho stanovení slouží kritéria: 

1) kvalifikace, znalosti, schopnosti zastupovat další činnosti ve společnosti 
2) přístup, ochota a iniciativa k práci 
3) výsledky v pracovním kolektivu a míra spolupráce s nadřízenými pracovníky 
 

Je vyjádřeno měsíčním, eventuálně hodinovým tarifem, který je stanovený mzdovým vý-
měrem, v závislosti na časovém fondu a skutečně odpracovaných hodinách v příslušném 
měsíci. Osobní ohodnocení zpravidla tvoří 0 – 20% zaručené mzdy u všech kategorií za-
městnanců.  
 

 Pominou-li důvody jeho přiznání, může být přiměřeně sníženo, či zcela odebráno. O změ-
ně výše přiznaného osobního ohodnocení musí být zaměstnanec informován a seznámen 
s důvody vedoucími ke změně.  

 

Schvalování a stanovení výjimek z uvedených podmínek je v pravomoci ředitele společ-
nosti. 

 
  Výkonnostní prémie 

Výkonnostní prémie je forma hmotné zainteresovanosti jednotlivých pracovníků společ-
nosti na výsledku hospodaření společnosti, tzn. na dosahování vyšší ekonomické výkon-
nosti společnosti. Základní podmínky pro poskytování a vyplácení prémií jsou řešeny sa-
mostatným prémiovým předpisem společnosti. Výkonnostní prémie je uplatněna u všech 
kategorií pracovníků až po 3 měsících nástupu do zaměstnání (po skončení zkušební do-
by). 
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5. ZAŘAZENÍ ZAMĚSTNANCŮ  
 Zaměstnanci se podle rozsahu pracovní činnosti, schopností a pracovní způsobilosti zařa-

zují do příslušného pracovního technicko-hospodářského (THP) místa nebo dělnického 
(D) pracovního místa. Dělnická pracovní místa se dále dělí na výrobní (VD) a nevýrobní 
(ND). V rámci tohoto zařazení je zaměstnanci stanovena zaručená mzda podle výše uve-
dených kritérií hodnocení vykonávané práce, vlastních pracovních schopností a způsobi-
losti k vykonávání pracovní činnosti. 

 

  Pro zařazení zaměstnance je podstatné pouze to, zda danou činnost v plném rozsahu vy-
konává. Každý zaměstnanec může být pověřen výkonem pouze těch činností, které je 
schopen zvládnout a jejichž výkon plně ovládá. Stanovení zaručené mzdy, na návrh ředi-
telů úseků, schvaluje ředitel společnosti. 

   

  Při stanovení zaručené mzdy u zaměstnanců zařazených do kategorie výrobních dělní-
ků se vychází z příslušné hodinové mzdy, která je dále vynásobena odpracovanými hodi-
nami zaměstnance.  

 

  Zaměstnancům THP a nevýrobním dělníkům je poskytována zaručená měsíční mzda, kte-
rá je stanovena Mzdovým výměrem každého pracovníka. 

 

 V případě, že zaměstnanci neodpracují v daném měsíci plnou pracovní dobu, měsíční 
mzdová sazba se krátí úměrně skutečně odpracované době. 

 
6.  ZÁKLADNÍ MZDA 
 

   Základní mzda: 
a) je stanovena mzdovým výměrem, který obsahuje výši příslušného mzdového tarifu a 

výši stanoveného osobního hodnocení 
b) s vedoucími zaměstnanci, v přímé podřízenosti ředitele nebo představenstva společ-

nosti, může být stanovena manažerskou smlouvou 
  
 Úprava základní mzdy může být provedena u zaměstnanců: 

- po skončení tříměsíční zkušební doby 
- při změně pracovní činnosti, sjednaného pracovního místa a s tím související změně 

tarifní třídy 
- při změně (rozšíření, snížení) rozsahu pracovních činností a odpovědností vymezených 

popisem pracovního místa  
- při dosažení dlouhodobě mimořádně dobrých výsledků v plnění pracovních povinností 

a pracovních úkolů 
- při dlouhodobě neuspokojivých pracovních výsledcích práce, kdy zaměstnanec byl pí-

semně vyzván k jejich zlepšení a tyto nedostatky neodstranil 
- při závažném porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci. 
 

Změny v průběhu roku 
Vedoucí pracovník může navrhnout zvýšení tarifní mzdy pracovníka v průběhu roku jen za 
předpokladu dodržení zásad podle bodu č. 5 tohoto mzdového řádu. 

Vedoucí může kdykoliv navrhnout snížení tarifní mzdy pracovníkovi, který po dobu 3 mě-
síců neplní řádně své povinnosti (nedodržuje předepsané postupy, kvalitu práce, má 
nadměrnou spotřebu nářadí atd.). O tomto svém rozhodnutí informuje pracovníka písem-
ným zdůvodněním. Změnu tarifní mzdy schvaluje ředitel společnosti. 
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 Přeřazení pracovníka 

Je-li pracovníkovi snížena základní mzda, přísluší mu dosavadní základní mzda ještě po 
dobu jednoho kalendářního měsíce následujícího, po dni účinnosti tohoto opatření. Je-li 
tímto dnem první den kalendářního měsíce, potom po dobu tohoto měsíce. Toto ustano-
vení se nevztahuje na změny základní mzdy, provedené na základě pravomocného roz-
hodnutí soudu a na přeřazení. 
  

Má-li pracovník mzdovým výměrem stanovenu vyšší základní mzdu, přísluší mu tato 
mzda, odpovídající novému zařazení, ode dne účinnosti tohoto opatření. 

 
7.  MZDOVÉ PŘÍPLATKY 

Příplatky představují zaručenou složku mzdy, pokud vznikne zaměstnanci nárok na přípla-
tek, musí mu být vyplacen. Příplatky za práci jsou stanoveny v platné Kolektivní smlouvě. 
 

 
8.  ODMĚNY 
 

    Mimořádné odměny 
 Mimořádné odměny mohou být zaměstnancům přiznány: 

a) za velmi dobré splnění stanovených pracovních úkolů a mimořádné výkony 
b) za mimořádný přínos při splnění operativně vyhlášených jednorázových úkolů 
c) za výjimečné zásluhy o záchranu zdraví a života při mimořádných událostech a živel-

ných pohromách 
 

 Výše mimořádné odměny se stanoví následně pevnou částkou podle přínosu provedené 
práce nebo zásluh zaměstnance. Vyplácí se v nejbližším výplatním termínu, v němž bylo 
provedeno zhodnocení přínosu provedené práce nebo zásluh zaměstnance. Mimořádnou 
odměnu může přiznat na návrh ředitele úseku pouze ředitel společnosti.  

 
Jubilejní odměny   
Odměny za pracovní či životní jubileum mohou být zaměstnancům přiznány při: 
a) dosažení 25 let zaměstnání – do této doby se započítává práce odvedená v zaměstna-

neckém poměru u jakéhokoliv zaměstnavatele se sídlem na území ČR 
b) dosažení životního jubilea 50 let věku 
c) prvním ukončení pracovního poměru po nabytí nároku na důchod (starobní nebo inva-

lidní) 
 
Odměnu lze poskytnout zaměstnanci pouze v roce, na který připadlo příslušné výročí. 
Odměna se vyplácí v měsíci, ve kterém bylo příslušné výročí dosaženo. Výše a podmínky 
pro výplatu odměn jsou uvedeny v příloze mzdového řádu. Odměnu schvaluje ředitel spo-
lečnosti na návrh ředitele úseku a personálního referenta. 
 
Odměny za zlepšovací návrhy 
Pravidla hodnocení a odměňování zlepšovacích návrhů jsou popsány v příloze tohoto 
mzdového řádu 
 

9.   MINIMÁLNÍ MZDA 
  Zaměstnavatel zaměstnancům zaručuje, že mzda zaměstnance nesmí být nižší než plat-

ným vládním nařízením vyhlášená minimální mzda. Měsíční částky se vztahují 
k odpracování plného počtu hodin stanovené pracovní doby 37,5 hod. týdně připadajícího 
v průměru na kalendářní měsíc v roce. Při sjednaném nebo skutečně odpracovaném 
menším počtu hodin v měsíci se výše částek úměrně snižuje. 
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   Do takto stanovené zaručené minimální mzdy jsou zahrnuty všechny složky mzdy mimo 
příplatku za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, příplatku za práci v noci, příplatku 
za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí, příplatku za práci v sobotu a 
v neděli a příplatku za práci v odpolední směně. 

 
10.  SPLATNOST MZDY, VÝPLATA MZDY, SRÁŽKY ZE MZDY 
   Mzda za vykonání práce v běžném měsíci je splatná do 15. dne následujícího měsíce. 

Pokud připadne tento den na den pracovního klidu (svátek či víkend), posunuje se den 
splatnosti mzdy na následující pracovní den. Termínový kalendář výplatních termínů mzdy 
v jednotlivých měsících je pro každý kalendářní rok vydáván finančním ředitelem společ-
nosti nejpozději do 15. ledna daného roku. 

 

   Při stanovení druhů, rozsahu, pořadí a provádění srážek ze mzdy, které lze provést bez 
souhlasu zaměstnance, se postupuje podle platných obecně závazných předpisů §147 až 
149 Zákoníku práce. 

 
11.  ODMĚŇOVÁNÍ PRACÍ KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR 
   Výše odměny za práci konanou na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o 

provedení práce je stanovena na základě vzájemné dohody mezi zaměstnancem a spo-
lečností dle §75, §76 odst.(5), §109 odst.(5) a §138 Zákoníku práce. 

 
 Vyplácení dohod 
 Odměna za vykonanou práci, popřípadě jednorázová splatnost odměny, je splatná ve vý-

platních termínech určených ve společnosti pro výplatu mzdy, bude vyplácena převodem 
na zaměstnancem uvedený osobní bankovní účet v nejbližším výplatním termínu a to po 
provedení celého pracovního úkonu, dokončení a předání práce na základě protokolu o 
převzetí práce. 

 
12. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ  
   Náhrada mzdy při prostoji a přerušení práce, způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy 

přísluší ve výši stanovené zákoníkem práce. 
 

   Mzda při vadné práci – vyrobí-li pracovník svou nekvalitní prací zmetek, nepřísluší mu za 
práci na něm mzda a dále je povinen nahradit škodu způsobenou vadnou prací, podle zá-
věrů stanovené komise. Ustanovení o mzdě za vadnou práci se řídí Zákoníkem práce. 

 
13.  SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 
 

 R 10.0-9 Kolektivní smlouva 2013 
R 10.0-5.1 Prémiový předpis 
Organizační schéma 

   
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

   Mzdový řád je základní organizační normou společnosti pro odměňování zaměstnanců 
společnosti na území České republiky. V návaznosti na něj jsou vydány další dokumenty, 
které upravují postupy v oblasti hmotné zainteresovanosti ve specifických případech nebo 
podrobněji specifikují postup při realizaci jednotlivých mzdových forem uvedených ve 
Mzdovém řádu. 

      

   Příslušní vedoucí pracovníci, kterým je dán Mzdový řád k dispozici, jsou povinni seznámit 
všechny podřízené s jeho obsahem. 

 

 Za věcný obsah, zpracování a aktualizaci rozhodnutí je odpovědný její zpracovatel. Za re-
alizaci v praxi odpovídají příslušní vedoucí pracovníci. 
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Datum účinnosti: 2013-11-01 

stránka 7 z 7 dokument je platný k datu tisku 23.10.2013 11:11 

 

 

   Vydáním tohoto mzdového řádu se ruší rozhodnutí R 10.0/5 mzdový řád, vydaný 1. 9. 
2011 

 
 
 
 
   Tento mzdový řád je vydán po projednání se zástupci ZO OS KOVO TOS Kuřim  

   dne 18. 10. 2013 

 
    
 
   ZO OS TOS KUŘIM  
 
   Ing. Jiří Michele …………………………….. 
 

 

15. PŘÍLOHY  

 příloha č  1 Jubilea 
 příloha č. 2  Číselník funkcí 
 příloha č. 3 Pravidla hodnocení a odměňování zlepšovacích návrhů 



Příloha č. 4 

 k R 10.0/5 

Dokumentace je platná k datu tisku 9.2.2014 10:36 

            
 
 

PRAVIDLA HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZLEPŠOVACÍCH NÁVRHŮ 
 
 

A. Zlepšovací návrhy s jednorázovou finanční úsporou: 
• jednorázová odměna 5 % z uspořené částky po odečtení nákladů na realizaci, max. však 

50.000 Kč 

• tato odměna může být navrhovateli vyplacena až poté, co bude návrh realizován a 
vypočítána faktická úspora 

 

B.  Zlepšovací návrh s opakovanou měsíční úsporou:  
• celková odměna 5 % z uspořené částky za 6 měsíců (po sobě jdoucích) po odečtení 

nákladů na realizaci, max. však 50.000 Kč 

• navrhovateli bude z této odměny vyplaceno zálohově 50 %, a to ve mzdě za následující 
měsíc, po kterém byl návrh realizován a byla ověřena účinnost a finanční přínos tohoto 
návrhu 

• po uplynutí 6 měsíců od realizace zlepšovacího návrhu bude vypočítána faktická úspora a 
navrhovateli následně doplacena zbývající část odměny 

• pokud však celková faktická úspora vyčíslená po uplynutí 6 měsíců od realizace 
zlepšovacího návrhu nebude odpovídat ani výši původní vyplacené zálohy, je navrhovatel 

povinen tento rozdíl mezi výší zálohy a faktickou úsporou vrátit v nejbližším možném 
výplatním termínu. 

 

C. Zlepšovací návrhy bez finanční úspory, či jinak vyčíslitelného přínosu (oblast ergonomie, 
BOZP apod): 
• jednorázová odměna ve výši 100 - 300 Kč nebo v podobě reklamních předmětů firmy 

• konkrétní výši odměny stanoví hodnotitelská komise 

• tato odměna může být navrhovateli vyplacena/předána až poté, co bude návrh realizován 
 
 

Obecné zásady pro odměňování 
• Odměňování za přijaté zlepšovací návrhy se týká všech zaměstnanců firmy, vyjma ředitelů úseků a 

ředitele společnosti a zaměstnanců v jejichž popisu práce (pracovní náplni)  je požadavek na 

zlepšování uveden či jinak vyplývá z pracovní pozice daného zaměstnance. 

• Odměny nelze přiznávat navrhovateli opakovaně a také pokud již někdy v minulosti byl zlepšovací 

návrh ve firmě se stejným přínosem podán. 

• Pokud jsou v jeden okamžik podány 2 či více stejných zlepšovacích návrhů se stejným přínosem, je 

odměna vyplacena pouze jednou a to rozdělením mezi navrhovatele rovným dílem. 

• Po vyplacení odměny se stává zlepšovací návrh majetkem firmy (zaměstnavatele). 

 

 
 

 



 
 Číslo formuláře: F.6.2/2 

Datum vydání: 1.5.2012 

Hodnocení školící akce Číslo vydání: 2 
Směrnice č. S.6.2/02 

 

 

Název školící akce:       

Jméno zaměstnance:       

Organizátor školení:       

Jméno lektora:       

Datum školící akce:       

 

A - část – Hodnocení lektora 
(prosím zakřížkujte dle Vašeho uvážení) 

zcela ano 
4 body 

spíše ano 
3 body 

spíše ne 
2 body 

zcela ne 
1 bod 

1. Cíl výuky jsem dostatečně pochopil                         

2. Obsah školení byl prezentován lektorem přehledně a jasně                         

3. Lektor dával příležitost k otázkám                         

4. Přenášená látka byla prezentována po zvládnutelných 
částech 

                        

5. Lektor používal k výkladu podpůrný mater. (např.: slajdy, 
flipchart, obrázky, ...) 

                        

6. Otázky byly projednány a zodpovězeny k plné spokojenosti 
účastníka 

                        

Počet bodů (A – část):        

 

B - část – Hodnocení výcviku 
(prosím zakřížkujte dle Vašeho uvážení) 

zcela ano 
4 body 

spíše ano 
3 body 

spíše ne 
2 body 

zcela ne 
1 bod 

7. Byl jste spokojen s organizací výukové akce?                         

8. Můžete získané znalosti použít v praxi?                         

9. Byl jste spokojen s časovým průběhem?                         

10. Rozšířili jste své znalosti?                         

Počet bodů (B – část):        

Celkový počet bodů:       

Průměrný počet bodů:       

 

Popište v čem vidíte největší přínos výcviku pro Vaši práci: 
 

      

Ověření znalostí nadřízeným: 
 

       

Datum hodnocení: 
      

Podpis zaměstnance: 
      

Podpis nadřízeného: 
      

 



Příloha č. 5

Vážení zaměstnanci,

dovoluji si Vás pozvat na

který se bude konat dne

v naší společnosti.

Program:

Den otevřených dveří KSK,

7.6.2014

10:00 h Slavnostní zahájení.

10:15-12:15 h Prohlídka výrobních prostor s odborným výkladem.

12:15-16:00 h Program na hřišti:

   # pro děti i dospělé půjčování Segway,

   # soutěže pro děti, malování na obličej, skákací hrad,

   # stánek s občerstevním,

   # reprodukovaná hudba.

Všem zaměstnancům bude poskytnuto malé občerstvení na základě předložení

karty zaměstnance.

V Kuřimi dne xx.xx.2014

Ředitel společnosti


