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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců ve zvolené 

společnosti. První část práce obsahuje vysvětlení základních pojmů týkající se teorie 

odměňování. V další části je detailně pomocí několika metod analyzován současný stav 

řešené problematiky. Závěrečný blok práce se soustřeďuje na vlastní navrhované změny 

v oblasti hmotného i nehmotného odměňování. 

 

 

Abstract 

My bachelor thesis is focused on the system of rewardment of the employees in the chosen 

company. First part of the thesis covers the explanation of the basic terms relating 

the theory of rewardment. In the next part, the current state of the matter is analyzed 

in detail by using several methods. Last part of the thesis is focused on my own proposed 

changes in the fields of tangible and intagible rewards. 
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ÚVOD  

Odměňování může obsahovat velmi širokou škálu nástrojů personalisty, které mohou 

sloužit nejen k uspokojování základních potřeb zaměstnanců, ale také k jejich motivaci 

k vyšší efektivitě a produktivitě práce, k ovlivňování jejich emocí na pracovišti 

nebo k vytváření kvalitního pracovního prostředí. 

Na jedné straně existuje velké množství možností řešení, ale na druhé straně je zásadní 

přístup společnosti k této problematice, zda chce těchto možností využívat. Pokud 

neexistuje vůle řešit oblast odměňování zaměstnanců v širší perspektivě a společnost 

se soustředí pouze na odměňování formou klasické mzdy či platu, tak mohou nastat určité 

problémy se spokojeností a dostatečnou motivovaností ze strany zaměstnanců, kteří 

by mohli mít pocit, že si jich zaměstnavatel dostatečně neváží. Naopak společnost, která 

individuálně přistupuje ke každému svému zaměstnanci, snaží se mu vytvořit ideální 

pracovní prostředí, základní plat či mzdu se pokouší doplnit různými benefity, má snahu 

své zaměstnance odborně vzdělávat a věnuje se jejich názorům a nápadům, bude určitě 

v očích zaměstnanců atraktivnější než společnost, která přistupuje k dané problematice 

stroze. Vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je velmi důležitý, ale také velmi 

křehký, proto by měl být kladen velký důraz na vzájemnou komunikaci a následně 

by se měly kvalitní pracovní podmínky ve spojitosti s adekvátní odměnou projevit 

ve vyšších pracovních výkonech, na které by měl mít velký vliv i způsob motivace 

a pochvaly ze strany zaměstnavatele.  

Pro možnost posouzení a následného navržení změn v oblasti odměňování byla oslovena 

brněnská společnost SOLID Brno s.r.o., která s tímto druhem spolupráce souhlasila 

a přislíbila poskytnutí všech potřebných dokumentů a informací o dané problematice. 

Tato společnost se oblastí odměňování a motivace zabývá již několik let velmi podrobně, 

a to hlavně z důvodu minimalizování fluktuace, aby udržela své zaměstnance, u kterých 

je velmi důležité, aby nabyté zkušenosti, dovednosti a znalosti uplatňovali ve společnosti 

dlouhodobě. Druhým důležitým aspektem je, aby dobře propracovaný a kvalitní systém 

odměňování přilákal nové zaměstnance pro rozšíření pracovního týmu.  

Práce je rozdělena na tři oblasti, a to na teoretickou, analytickou a návrhovou část. 

Teoretický blok je zaměřen na vysvětlení pojmů spojených s problematikou odměňování, 

na koncept celkové odměny a na systém uznávání a pochval.  
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Analytická část obsahuje základní informace o společnosti včetně historie, jejího 

výrobního programu a hlavních trhů a zákazníků. Dále obsahuje interní analýzu 

společnosti McKinsey 7S, analýzu ekonomických ukazatelů, Porterovu analýzu pěti sil, 

analýzu trhu práce, shrnutí výsledků dotazníkového šetření, řízený rozhovor s výrobním 

ředitelem společnosti a SWOT analýzu.  

Na základě analytické části, která identifikovala současný stav řešené problematiky, byly 

vypracovány změny, které jsou uvedeny v závěrečné části práce. Tyto změny by měly 

být lehce realizovatelné a mohly by vést k vylepšení pracovního prostředí, ke zvýšení 

odbornosti formou doplňkových školení, ale také k motivaci zaměstnanců, 

což by v konečném důsledku mělo mít odezvu v lepší pohodě na pracovišti a vyšších 

pracovních výsledcích, jejichž ekonomický přínos by neměl být zanedbatelný.  
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CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Společnost SOLID Brno s.r.o. by měla reagovat na současnou situaci na trhu práce 

a na rychle rostoucí mzdy a požadavky zaměstnanců. Jelikož ceny produktů společnosti 

není možné z důvodu tvrdého konkurenčního prostředí zvýšit, je potřeba hledat prostor 

k získání prostředků pro vyšší mzdy, respektive pro lepší odměňování, uvnitř společnosti. 

Jednou z oblastí je zvýšení produktivity a efektivity práce, která je spojena s vyšší 

odborností a znalostí prováděných procesů ve spojitosti s moderními technologiemi. 

Další oblastí je komplexní zefektivnění celého systému odměňování, kde formou 

alternativních způsobů odměňování lze vytvořit maximum pro zaměstnance 

s minimalizací nutných nákladů pro zaměstnavatele.  

Hlavním cílem bakalářské práce je pokusit se vylepšit současný stav v oblasti 

odměňování, což by mělo přinést lepší výsledky v oblasti efektivity a produktivity práce, 

dlouhodobého udržení neměnného pracovního kolektivu, a to na úrovni přiměřené výše 

nákladů, za předpokladu, že ekonomické přínosy budou minimálně rovny nebo vyšší 

než vynaložené náklady. Aby byla zajištěna vzájemná rovnováha mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnanci, měly by navrhované změny v odměňování vytvořit pro zaměstnance 

takové podmínky, které povedou k jejich spokojenosti a dlouhodobému pracovnímu 

vztahu se společností.   

Dílčím cílem je seznámit se se společností a zjistit její aktuální stav. Dále získat potřebné 

informace od vedení společnosti, ale také ze strany zaměstnanců. Následně tato získaná 

data zpracovat a vytvořit návrh, který by měl vést ke zlepšení v oblasti odměňování.   

Výše uvedené cíle jsou dosaženy pomocí následujících metod: 

- analýza 7S faktorů, 

- analýza ekonomických ukazatelů, 

- Porterova analýza pěti sil, 

- analýza trhu práce, 

- mzdové šetření, 

- dotazníkové šetření zjišťující názory zaměstnanců společnosti, 

- řízený rozhovor s výrobním ředitelem společnosti, 

- SWOT analýza. 
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V bakalářské práci jsou také použity údaje získané z veřejných webových stránek 

Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí a také z Českého 

statistického úřadu.  

V této práci je postupováno od teoretické části, která vysvětluje základní pojmy týkající 

se odměňování, přes analytický blok, který se zabývá současným stavem řešené 

problematiky, až k části návrhové, kde jsou zpracovány vlastní náměty řešení 

problematiky odměňování ve společnosti SOLID Brno s.r.o.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části bakalářské práce budou zpracována teoretická východiska práce, která 

se budou týkat především odměňování, konceptu celkové odměny a systému uznávání 

a pochval.  

1.1 Odměňování pracovníků 

Odměňování pracovníků patří z hlediska personálních činností mezi nejdůležitější. Svým 

způsobem se jedná o výměnu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanec 

odvádí nějaký druh práce a zaměstnavatel mu na oplátku poskytuje nějakou odměnu. 

Tento vztah by měl být vyvážený, aby obě strany byly spokojené. A právě 

pro spokojenost a výběr vhodného způsobu odměny existuje rozsáhlá a propracovaná 

teorie včetně celých systémů odměňování (Koubek, 2015, s. 283). 

1.1.1 Definice odměňování 

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

popřípadě jiné formy peněžní odměny, které poskytuje organizace pracovníkovi 

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

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

nepeněžní) poskytované organizací pracovníkovi nezávisle na jeho pracovním výkonu, 

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

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

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

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

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

zařazováno i vzdělávání poskytované organizací. Kromě těchto více či méně 

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

(také se jim říká vnější odměny), se stále více pozornosti věnuje tzv. vnitřním odměnám. 

Ty nemají hmotnou povahu a souvisejí se spokojeností pracovníka s vykonávanou prací, 

s radostí, kterou mu práce přináší, s příjemnými pocity vyplývajícími z toho, že se může 

zúčastňovat určitých aktivit či úkolů, z pocitu užitečnosti a úspěšnosti, z neformálního 

uznání okolí, z postavení, dosahování pracovních cílů a kariéry apod. Odměny tohoto 
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druhu korespondují s osobností pracovníka, jeho potřebami, zájmy, postoji, hodnotami 

a normami. Vedle peněžních forem odměňování se tedy používají i nepeněžních formy, 

z nichž některé lze vyjádřit v penězích, ale některé v penězích vůbec vyjádřit nelze. 

Všechny uvedené odměny tvoří tzv. celkovou odměnu.“ (Koubek, 2015, s. 283) 

1.1.2 Systém odměňování 

Systém odměňování lze rozdělit do čtyř základních skupin, kterými jsou: 

- politika poskytuje vodítko k řízení odměňování, 

- postupy nabízí peněžní a nepeněžní druhy odměn,  

- procesy se týkají hodnocení práce a posuzování individuálního výkonu,  

- procedury zajišťují, aby systém fungoval účinně, pružně a zabezpečoval, 

aby za vynaložené peníze byla získána adekvátní práce (Armstrong, 2007, s. 517). 

Systém odměňování by měl: 

- přilákat dostatečný počet a požadovanou kvalitu potenciálních pracovníků,  

- stabilizovat důležité pracovníky, 

- pracovníky odměňovat za dosažené výsledky, úsilí, schopnosti, zkušenosti 

a loajalitu,  

- mít náklady a časovou náročnost na vedení systému přiměřenou možnostem 

společnosti,  

- být zaměstnanci akceptován,  

- dostatečně motivovat, aby zaměstnanci pracovali dle svých nejlepších schopností,  

- splňovat právní normy a veřejné zájmy,  

- být nestranný, spravedlivý a poskytovat pracovníkům příležitost k realizaci svých 

přiměřených potřeb a plánů,  

- povzbuzovat pracovníky ke zvyšování svých schopností a osobní kvalifikace,  

- zajistit možnost kontroly nákladů na vynaloženou práci (Koubek, 2015, s. 285),  

- poskytnout patřičnou transparentnost tak, aby každý pracovník měl dostatek 

informací o strukturách a procesech vlastního odměňování (Armstrong, 2007, 

s. 517). 
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Před tvorbou systému odměňování je třeba si položit tři základní otázky: 

1. Čeho chce společnost dosáhnout svým systémem odměňování? 

2. Jaký význam pro zaměstnance představují potenciální možnosti odměn? 

3. Jaké vnější faktory mohou odměňování ovlivňovat (Koubek, 2015, s. 286)? 

Na problematiku odměňování je třeba se dívat z obou stran, tj. ze strany společnosti 

i ze strany zaměstnance. Společnost se snaží vytvořit nějakou konkurenční výhodu 

k získání zaměstnanců a k jejich dlouhodobému udržení při dosažení požadované 

produktivity, kvality a dostatečné úrovně flexibility a kreativity. Jednoduše řečeno 

potřebuje vytvořit a rozvíjet takový pracovní tým, který je schopen realizovat cíle 

společnosti. Naopak zaměstnanci vyžadují uspokojit své vlastní či rodinné potřeby, touží 

po sociální jistotě, životní stabilitě, možnosti vyšších budoucích výdělků, spravedlnosti 

hodnocení a srovnatelnosti odměňování. Nezanedbatelná je také možnost seberealizace 

a kvalitních vztahů na pracovišti. Pohled obou stran na problematiku odměňování 

ovlivňují ovšem také vnější faktory, do kterých lze počítat aktuální situaci na trhu práce, 

životní styl, politiku vlády, konkurenční společnosti, zdanění nebo profesní strukturu 

lidských zdrojů v regionu (Koubek, 2015, s. 286).  

Následně se řeší konkrétní otázky odměňování ve společnosti: 

- úroveň mezd a platů (mzdové šetření – porovnání s jinými společnostmi 

dle využívaných technologií a velikosti organizace, dále podle finančních 

možností společnosti),  

- vnitřní struktura mezd a platů (odstupňování mzdových tarifů a platových tříd 

v závislosti na struktuře práce a pracovních pozicích),  

- placení jednotlivců (zatřiďování zaměstnanců podle pracovních úkolů 

a pracovních míst s přidělováním určité výše mzdy nebo platu), 

- rozhodnout, zda odměňovat za odpracovaný čas či za odvedenou práci,  

- speciální odměňování manažerů a odborníků (pobídky různých forem odměny, 

specifické výhody, odměna za kvalifikaci nebo délku zaměstnání), 

- výhody a příplatky zaměstnancům (speciální příplatky, rizikové příplatky, 

placená dovolená, podniková penze, soukromé pojištění hrazené organizací 

apod.), 

- kontrola a řízení mezd a platů (snaha o úsporu mzdových nákladů formou 

optimalizace v kombinaci s benefity, kontrola přiměřenosti mzdových nákladů),  
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- volba vhodného charakteru odměn a formování konstrukce odměňovacího 

systému (zjišťování názorů pracovníků a nespoléhat pouze na manažerská 

rozhodnutí, která mohou vést k nevhodné struktuře odměn pro jednotlivé 

pracovníky, jejichž preference mohou být ovlivněny pohlavím, věkem, dětmi, 

rodinným stavem, sociální situací, vzděláním, délkou praxe atd.) (Koubek, 2015, 

s. 287). 

„Řešení těchto otázek rozhoduje o efektivnosti odměňování v organizaci, 

jeho motivačním účinku, o příznivém či nepříznivém klimatu v organizaci, o úspěšnosti 

získávání a stabilizace v organizaci a o mnohém dalším.“ (Koubek, 2015, s. 287). 

1.2 Celková odměna 

Níže je uvedeno, v čem vlastně celková odměna spočívá a že její vliv na řízení 

odměňování je značný. Celková odměna se skládá z hmotných i nehmotných typů odměn 

(Armstrong, 2007, s. 519). 

1.2.1 Definice celkové odměny 

Celková odměna obsahuje všechny typy odměn jako je například základní mzda či plat, 

zásluhová odměna, zaměstnanecké výhody a nepeněžní odměny včetně vnitřních odměn, 

které přináší práce sama, mají vzájemné propojení a je třeba s nimi pracovat jako 

s celkem. V celkové odměně na sebe působí dvě hlavní skupiny odměn, a to hmotné, které 

se týkají peněžních odměn a zaměstnaneckých výhod a nehmotné, mezi které lze zařadit 

vzdělávání, rozvoj, zkušenosti a zážitky z práce (Armstrong, 2007, s. 520). „Pojetí 

celkové odměny holistickým, celostním přístupem: nespoléhá se na jeden nebo dva 

izolované fungující mechanismy odměňování a věnuje pozornost každému způsobu, 

jak odměňovat lidi a dostáhnout toho, aby nalézali uspokojení prostřednictvím práce. 

Cílem je maximalizovat souhrnný dopad širokého okruhu různých podob odměňování 

na motivaci, oddanost a angažovanost v práci. Jak to objasnil O’Neal (1998): „Celková 

odměna zahrnuje vše, čeho si pracovníci v zaměstnaneckém vztahu cení.““ (Armstrong, 

2007, s. 520) 

Význam celkové odměny se dá v podstatě chápat tak, že odměňování není pouhé 

zahrnování zaměstnanců penězi, ale může poskytovat prostor pro získávání a stabilizaci 
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pracovníků, ale zároveň umožňuje ovlivňovat i jejich chování. Může pomoci vytvářet 

prostředí, ze kterého se generují pozitivní zážitky z práce, což má za následek vyšší úsilí 

a efektivitu jednotlivých pracovníků. Vytvořením pohodového a zábavného pracovního 

prostředí se dá získat prostor pro zvyšování motivace, pracovního výkonu, vyšší úrovně 

tvořivosti a kreativity (Armstrong, 2007, s. 521). 

Tabulka č. 1: Složky celkové odměny  (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Armstrong, 2007,  

s. 521) 

Transakční odměny 

Základní mzda/plat 

Celková hmotný 

odměna 

Celková 

odměna 

Zásluhová odměna 

Zaměstnanecké výhody 

Relační (vztahové) 

odměny 

Vzdělávání a rozvoj 
Nepeněžní/vnitřní 

odměny 
Zkušenosti/zážitky z práce 

„Definice celkové odměny obvykle obsahují nejen tradiční, kvantifikovatelné prvky, 

jako je mzda/plat, proměnlivá složka mzdy/platu a zaměstnanecké výhody, ale také méně 

hmatatelné nepeněžní prvky, jako jsou prostor pro získávání a uplatňování 

pravomocí/odpovědnosti, příležitosti ke kariéře, vzdělávání a rozvoj, vnitřní motivace 

plynoucí z práce samé a kvalita pracovního života, které organizace nabízí.“ (Armstrong, 

2007, s. 521) 

1.2.2 Model celkové odměny 

Model celkové odměny je rozdělen do čtyř kvadrantů, kdy horní dva kvadranty zahrnují 

hmotné odměny, do kterých patří peněžní odměny a zaměstnanecké výhody a ve spodních 

dvou kvadrantech jsou odměny nehmotného charakteru, které lze rozdělit na část 

vzdělávání a rozvoje a část, která zahrnuje pracovní prostředí. Nehmotné odměny jsou 

důležité pro zvyšování hodnoty hmotných. Hlavní energie celkové odměny spočívá 

ve vhodné kombinaci hmotných a nehmotných odměn (Armstrong, 2009, s. 44). 
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Obrázek č. 1: Model celkové odměny (Zdroj: Armstrong, 2007, s. 522) 

Z výše uvedeného obrázku vyplývá a je obecně platné, že transakční (hmotné) odměny 

jsou hlavním pilířem odměňování, jelikož zajišťují základní potřeby zaměstnance, 

kde hlavní roli hraje především základní mzda či plat. Základní mzda či plat mohou 

být doplněny dalšími hmotnými odměnami podle finančních možností a chuti 

zaměstnavatele. Samostatnou kategorií odměn jsou potom odměny relační (nehmotné), 

které lze rozdělit na:  

- vzdělávání a rozvoj,  

- pracovní prostředí (Armstrong, 2009, s. 44).  

Do oblasti vzdělávání a rozvoje patří učení se na pracovišti, které by mělo být každodenní 

činností pro zdokonalení dovedností, znalostí a chápání věcí. Tato činnost by měla 

být záměrná a plánovaná a měla by přinášet užitek jak zaměstnanci, kterému 

se zdokonalováním dovedností zvyšuje jeho zaměstnatelnost, tak i zaměstnavateli, 

pro kterého je pracovník s vyšší úrovní dovedností atraktivnější. Patří sem také 

vzdělávání a výcvik, který by měl být systematicky a plánovitý a umožňovat nepřetržité 

zvyšování kvalifikace pracovníků. Dále sem patří řízení pracovního výkonu, 
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což víceméně znamená zkoumání a posuzování pracovního výkonu, což poskytne 

informace pro plánování osobního rozvoje formou učení a vzdělávání. Jako poslední 

se do této oblasti řadí rozvoj kariéry, který se hodí především pro talentované pracovníky, 

kteří by chtěli být něčím jiným, než v současné době jsou a společnost jim umožní pomocí 

zážitků, zkušeností a vzdělávání tohoto postupu dosáhnout (Armstrong, 2009, s. 45).  

Do oblasti pracovního prostředí se řadí základní hodnoty organizace, které vyjadřují 

soubor provázaných hodnot společnosti, které jsou trvalé, kolektivní, měřitelné, řízené 

a mají jasnou vizi. Další částí je styl a kvalita řízení, která se dá považovat za velmi 

důležitou, protože vedoucí pracovníci mají zásadní vliv na zajišťování a plnění úkolů, 

vytváření a udržování vztahů na pracovišti, motivují kolegy k dosažení požadovaných 

výkonů a zpětně rozhodují o odměnách, uznáních, pochvalách včetně návrhů 

na vzdělávání a rozvoj vhodných pracovníků. Pokud je toto vedení prováděno správným 

způsobem, tak má velmi pozitivní vliv na pracovní tým. Právo pracovníků se vyjádřit 

je další částí nehmotných odměn, které zahrnuje pracovníkům možnost se přímo 

či nepřímo podílet na rozhodování společnosti. Zaměstnancům umožňuje vyjádřit 

se k organizaci, k odměňování a dalším oblastem ve společnosti. Do oblasti pracovního 

prostředí lze počítat také uznání a úspěch, kdy uznání, respektive pochvala, je velmi 

silným a emotivním druhem odměny a vytváří respekt a úctu u kolegů a zvýšení osobního 

sebevědomí. Potřeba úspěchu víceméně existuje u všech lidí a na všech pracovních 

pozicích. Pracovníci cítí vysokou motivaci, pokud za svůj úspěch v jakékoliv činnosti 

budou náležitě uznáni či oceněni. Dále sem patří vytváření pracovních míst a rolí, které 

by měly uspokojovat smysluplnost a zajímavost práce, která poskytuje dostatečné 

podněty a možnost pocitu z úspěšnosti. Kvalita pracovního života je přímo spojena 

s pracovním prostředním, kdy zaměstnanci mohou cítit jako odměnu, když pracují 

v čistém a příjemném prostředí dle typu pracovního provozu. Další velmi důležitou částí 

je rovnováha mezi pracovním a osobním životem, kdy na určitých pracovních pozicích 

je možnost nabídnout flexibilnější pracovní dobu tak, aby zaměstnanci mohli lépe 

skloubit svůj osobní a rodinný život s životem pracovním. Poslední částí této oblasti 

je řízení talentů, což se týká získávání, udržování, motivování a rozvíjení zvlášť nadaných 

pracovníků. Těmto zaměstnancům je potřeba vytvořit prostor a úkoly, aby byli nejen 

schopni projevit svoje schopnosti, ale naopak aby byli schopni je i rozvíjet a měli 
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dostatečnou motivaci k plnění stále složitějších nebo alespoň nových úkolů (Armstrong, 

2009, s. 46). 

1.3 Systém uznávání a pochval  

Jedná se o systémy, které by měly zajistit, aby úspěchy jednotlivých pracovníků 

byly uznávány, což by mělo vést k jejich motivování. Uznávání a pochvaly mohou tvořit 

významnou součást celkové odměny a jako doplněk zlepšují celý systém odměňování 

(Armstrong, 2009, s. 325). 

1.3.1 Definice systému uznávání a pochval  

„Systémy uznávání a pochval umožňují ocenění jednotlivců za jejich úspěšnost, a to buď 

neformální ocenění, k němuž dochází při každodenním kontaktu, nebo pomocí formálních 

postupů. Může k němu docházet v tichosti mezi manažerem a členem jeho týmu nebo může 

jít o viditelné oslavování úspěchu. Systém uznávání a pochval může být formální 

a celopodnikový, může poskytovat možnost uznávat úspěchy v podobě darů 

nebo pohoštění nebo veřejné pochvaly. Důležité je, aby k uznání docházelo také méně 

formálním způsobem, když například manažeři prostě lidem buď ústně, nebo písemně 

(stručným sdělením) říkají „Dobrá práce“, „Děkuji Vám“ nebo „Gratuluji.““ 

(Armstrong, 2009, s. 325) 

1.3.2 Zásady uznávání a pochval  

Uznání a pochvala by se měly řídit následujícími zásadami: 

- měly by se udělovat za výjimečné úsilí, specifické úspěchy a za chování prospěšné 

pro společnost,  

- měly by být osobní tak, aby zaměstnanci vycítili, že si jich společnost váží,  

- měly by být prováděny formou osobního kontaktu, ale mohou být zdůrazněny 

i ručně psaným poděkováním,  

- měly by být spravedlivé a férové,  

- měly by být přiměřeně časté,  

- musí být opravdové na základě nějakých výsledků,  
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- neměly by být udělovány na základě nějakého systému v případě, že už byl úspěch 

oceněn jiným druhem odměny (např. bonifikace),   

- měly by být udělovány v co nejkratším časovém horizontu po dosaženém 

úspěchu,  

- měly by být pro všechny, bez nějakého množstevního omezení,  

- neměly by se soustředit pouze na odměňování nejlepších, jelikož existuje mnoho 

dalších, kteří si odměnu zaslouží,  

- měly by existovat pro týmy i jednotlivce,  

- neměly by se omezovat pouze na finanční pochvalu,  

- neměly by být příliš systémově komplikované (Armstrong, 2009, s. 325). 

1.3.3 Druhy uznání a pochval  

Mezi základní typy uznání a pochval lze řadit: 

- každodenní uznání a pochvaly,  

- veřejná uznání a pochvaly, 

- formální uznání a pochvaly (Armstrong, 2009, s. 326). 

Uznání a pochvaly během každodenního styku 

Každodenní pochvaly a uznání z pozice vedoucích pracovníků by se měly odvíjet 

od znalostí lidí, pozorování jejich výkonů s následnou pozitivní zpětnou vazbou, 

v co nejkratším časovém úseku po příslušné oceňované události, a to ústní nebo písemnou 

formou (nejlépe psanou ručně). Pochvaly musí být opravdové, jelikož pracovníci 

by mohli vycítit neupřímnost a nejistotu. Pro vedoucí pracovníky by tento 

typ odměňování měl být přirozenou součástí denní práce a společnosti by měly dbát 

na to, aby jejich zaměstnanci měli osvojeny způsoby odměňování tohoto druhu. 

Je důležité, aby vedoucí pracovníci neplnili tyto úkoly pod vlivem nařizování, 

ale aby získali přirozený cit pro tuto činnost (Armstrong, 2009, s. 326). 

Veřejná uznání a pochvaly 

Tento druh uznání se používá při oceňování obzvláště výjimečných úspěchů 

nebo u dlouhodobě efektivních přínosů. Forma ocenění bývá veřejná a způsob může 

být buď verbální na interní či veřejné společenské akci nebo písemný se zveřejněním 
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na internetu, nástěnce či v podnikových novinách. Mezi taková ocenění lze zařadit 

například vyhlášení pracovníka měsíce či roku (Armstrong, 2009, s. 326). 

Formální uznání a pochvaly 

Mezi formální pochvaly a uznání lze zařadit hmatatelné druhy ocenění, mezi které 

je možno zahrnout poukázky, dary, výlety, dovolené, lázně, pohoštění apod. Tento 

typ uznání lze aplikovat i na týmy. Tyto druhy uznání mohou být doprovázeny různými 

společenskými akcemi, ceremoniály nebo slavnostními shromážděními. Úrovně odměn 

samozřejmě přímo souvisí s pracovními pozicemi odměňovaných a výší jejich základní 

mzdy či platu (Armstrong, 2009, s. 326). 

Pro lepší představu lze uvést další možnosti nepeněžních odměn: 

- volné dny,  

- květiny,  

- dárkový koš,  

- knihy,  

- poháry či plakety,  

- vstupenky na různé společenské akce,  

- šperky,  

- láhev luxusního alkoholu,  

- výjimečné zážitky,  

- nadstandardní zdravotní péče,  

- elektronika,  

- kadeřnické či kosmetické služby (Armstrong, 2009, s. 327). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část bakalářské práce bude zaměřena na analyzování současného stavu společnosti 

SOLID Brno s.r.o., kde budou nejdříve popsány základní informace o společnosti, 

následovat bude interní analýza společnosti, dále bude proveden výzkum v oblasti 

spokojenosti zaměstnanců, poté bude vypracována Porterova analýza pěti sil, následně 

bude uskutečněna analýza trhu práce a jako poslední bude provedena SWOT analýza.  

2.1 Základní informace o společnosti  

Tato podkapitola práce bude obsahovat popis primárních informací týkající se společnosti 

SOLID Brno s.r.o. včetně obecné charakteristiky a historie, následovat bude popis 

výrobního programu společnosti zahrnující klíčové trhy a zákazníky. 

Obchodní firma:  SOLID Brno s.r.o. 

Datum zápisu:  29. prosince 1990. 

Spisová značka:  C 51588 vedená u Krajského soudu v Brně. 

Sídlo:    Brno – Horní Heršpice, Košuličova 708/30, PSČ 61900. 

Identifikační číslo:  13690159. 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným. 

Předmět podnikání:  Zámečnictví, nástrojářství. 

Obráběčství. 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona. 

Statutární orgán:  3 jednatelé.  

Způsob jednání:  Za společnost jedná a podepisuje jednatel. 

Společníci:   2. 

Vklad: 200 000 Kč. 

Splaceno: 100 %. 

Obchodní podíl: 50 %. 
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Kmenový list: kmenový list nebyl vydán.  

Základní kapitál:  400 000 Kč. 

Splaceno: 100 %. 

Ostatní skutečnosti: Způsob zřízení: Společenskou smlouvou – dohodou 

o založení veřejné obchodní společnosti uzavřenou dne 

1. prosince 1990. 

SOLID v.o.s změnila právní formu na SOLID BRNO s.r.o., 

IČ: 13690159, se sídlem Sokolova 30, Brno, PSČ 619 00, 

ke dni 1.4.2006. 

Počet členů statutárního orgánu: 3. 

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku 

postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (Registr 

ekonomických subjektů, 2013). 

Počet zaměstnanců:  37. 

Obrat:    48 000 000 Kč.   

Zisk:    7 700 000 Kč (Personalistka, 2017).  

CZ-NACE:   25720 Výroba zámků a kování. 

    25620 Obrábění. 

    74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti. 

    471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách. 

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých 

nemovitostí (Registr ekonomických subjektů, 

2013). 

 

2.1.1 Historie a obecná charakteristika společnosti  

„Počátek společnosti se váže k roku 1990, kdy pánové Stanislav Černý a Aleš Pazderka 

odkoupili výrobu autokontaktů do rozdělovačů a v pronajatých prostorách spustili jejich 
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výrobu. Vše bylo doplněno drobnou zámečnickou, montážní a obchodní činností.“ 

(Výrobní možnosti a služby, 2017) 

Od roku 1998 bylo patrné, že společnost s výše uvedeným zaměřením dlouho nevydrží, 

a proto bylo nutné skomírající výrobu autokontaktů, která byla do té doby nosným 

programem, doplnit a nahradit jinou činností, na které by byla postavena budoucnost 

společnosti. Výběr padl na moderní číslicově řízené technologie v oblasti třískového 

obrábění. V roce 2000 byl zakoupen první japonský soustruh značky Mazak, na kterém 

se začaly realizovat zakázky, které se do té doby prováděly v kooperaci. Jednalo 

se o první získávání výrobních zkušeností, na které se začaly pomalu nabalovat další 

zakázky. V této době byla společnost pod velkým tlakem, kdy trpěla nedostatkem 

zkušeností a znalostí v oblasti CNC obrábění, neměla téměř žádné zákazníky a čelila 

vysokým splátkám za nakoupené stroje. Nicméně si s touto situací velmi dobře poradila 

a na konci roku 2001 koupila další soustruh značky Mazak, který byl technologicky 

na vyšší úrovni. Od této chvíle společnost dynamicky rostla a každý rok pořizovala nový 

stroj. V roce 2007 bylo jasné, že stávající prostory jsou nedostatečné a začal se vytvářet 

projekt na stavbu nové bezbariérové výrobní haly, která měla umožnit další rozvoj 

(Personalistika, 2017) . 

Počátkem roku 2009, v období hospodářské krize, se společnost stěhuje do nového 

vlastního areálu o celkové rozloze 3500 m2 s výrobní halou o velikosti 

1000 m2 a přikupuje další stroje. Následovalo nejdramatičtější období v dosavadní 

historii společnosti, protože zakázek bylo málo a finančních závazků na splácení haly 

a strojů mnoho. Snížením počtu zaměstnanců, redukcí mezd a zaměstnaneckých benefitů, 

ale také za pomoci soukromých dotací od majitelů společnost náročné dva roky přežila 

a dostatečně se stabilizovala. Toto období bylo velkou zkušeností a od té doby je jedním 

ze zásadních strategických kroků skutečnost, že společnost provádí veškeré investice 

pouze z vlastních zdrojů. Od roku 2011 se společnost plně soustředí na zakázkovou 

výrobu soustružených a frézovaných dílů s neustálým rozšiřováním a vylepšováním 

svých technologických možností, aby dokázala svým zákazníkům splnit jejich pestré 

požadavky. K dnešními dni společnost pracuje na šestnácti obráběcích CNC strojích, 

které jsou doplněny jednoúčelovými dokončovacími stroji, 3D a speciálním optickým 

měřením, mikroúderovým popisem a ultrazvukovou pračkou (Personalistika, 2017). 
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Samostatnou kapitolou společnosti je její obchodní činnost v oblasti speciálních 

materiálů pro elektrotechnický průmysl. Jedná se o spolupráci s německou společností 

Louis Renner, která pomocí technologie práškové metalurgie zpracovává kovy na bázi 

wolframu, molybdenu, mědi, stříbra, niklu a jejich kombinací. Tato spolupráce funguje 

po celých 25 let (Personalistika, 2017).  

Na samém počátku podnikání měla společnost právní formu veřejné obchodní společnosti 

(SOLID v.o.s.), jelikož majitelé považovali za důležité vůči zákazníkům, že ručí celým 

svým majetkem. Mělo se jednat o nějakou konkurenční výhodu a získání důvěry. 

Z ekonomických důvodů se společnost v roce 2006 transformovala na SOLID Brno s.r.o. 

Jedním ze zajímavých kroků v historii společnosti SOLID je skutečnost, že do svých 

volných prostor v nové hale v roce 2009 přijala jako nájemce společnost 

HYDRACOL s.r.o., která se zabývala obnovenou výrobou hydraulických rozvaděčů 

pro stavební stroje. V průběhu nájmu se rozběhla spolupráce v oblasti dodávek 

jednotlivých obráběných komponentů pro výše uvedené hydraulické celky. Jelikož 

ale ekonomické řízení společnosti HYDRACOL bylo natolik špatné, že nevedlo 

ke generování zisku, ba ani ke schopnosti splácet závazky, tak se vedení společnosti 

SOLID rozhodlo, že tuto topící se společnost odkoupí a zkusí postavit zpět na nohy. 

K odkupu společnosti HYDRACOL po dohodě s majitelem nakonec došlo, SOLID 

si udělal pořádek ve struktuře společnosti a samozřejmě dohlíží na její ekonomické 

výsledky. Během dvou let se podařilo společnost stabilizovat a od roku 2014 je společnost 

HYDRACOL v kladných číslech (Personalistika, 2017).  

„Společnost SOLID Brno s.r.o. je ryze českou společností, která od počátku svého 

působení nezměnila svoji vlastnickou strukturu a dbá o trvalý vztah se svými zaměstnanci, 

jejichž počet se v posledních letech pohybuje okolo 35.“ (Výrobní možnosti a služby, 

2017) 

2.1.2 Výrobní program společnosti, hlavní trhy a zákazníci  

Hlavními činnostmi společnosti jsou: 

- CNC soustružení, 

- CNC frézování, 

- dokončovací operace, 
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- 3D a optické měření, 

- radiální nýtování, 

- drobné montážní práce, 

- obchod se speciálními materiály (Výrobní možnosti a služby, 2017). 

CNC obrábění tvoří minimálně 70 % celkového obratu společnosti, 10 % tvoří 

dokončovací operace na výrobcích vypálených laserem (kooperace se sousední 

společností) a o zbývajících 20 % se dělí ostatní činnosti uvedené výše (Výrobní ředitel, 

2017). 

Společnost se soustřeďuje převážně na zakázkovou výrobu součástek pro zahraniční 

společnosti, které mají montážní závody nejen v Brně, ale na území celé ČR. Brno a okolí 

je prioritou z důvodu osobních kontaktů s konstrukcí, montáží a kontrolou těchto 

společností. Je to velmi důležité pro kvalitní komunikaci a bezproblémové dodávky. 

V současné době mají v portfoliu více než 2000 různých výrobních položek, z čehož 

se většina výrobně opakuje, protože se jedná o součásti dlouhodobě používaných 

a neměnných větších celků, ale některé díly samozřejmě se zanikajícími projekty končí, 

a naopak nové se objevují. V největším množství se jedná o díly pro dveřní systémy 

vlakových souprav a díly pneumatických válců. Společnost se soustřeďuje na malé 

a střední výrobní série od padesáti kusů až po několik tisíc. Společnost má generálního 

odběratele, který vytváří více než 50 % celkového obratu, ovšem do okruhu zákazníků 

nepatří pouze velké společnosti, ale společnost spolupracuje s několika desítkami 

drobnějších společností či živnostníků, kterým pomáhá v realizaci jejich produktů. 

Dá se říci, že společnost neodmítá žádnou spolupráci, která je v souladu s jejími 

technologickými možnostmi. Velký důraz také klade na vyhledávání přímých 

zahraničních partnerů na území Německa, Rakouska, Švýcarska, Holandska a Belgie. 

V současné době má společnost přibližně deset zahraničních odběratelů a hledá další. 

Na celkovém obratu se prodej do zahraničí podílí přibližně 4 % (Výrobní ředitel, 2017). 

2.1.3 Shrnutí základních informací o společnosti  

Mezi pozitivní stránky společnosti patří její dlouhodobá historie, bohaté zkušenosti 

v oboru a neměnná strukura ve vlastnictví dvou majitelů. Dalším pozitivním bodem 
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je fakt, že společnost podniká ve vlastních prostorách a není zatížena žádnými úvěry 

či půjčkami.  

Mezi negativa lze zařidit důchovový věk majitelů a s tím spojenou otázku předání 

společnosti další generaci. Za druhý významný negativní bod lze považovat skutečnost, 

že generální odběratel tvoří více než 50 % celkového obratu společnosti, což je velmi 

riziková záležitost.  

2.2 Interní analýza společnosti 

V této části bakalářské práce bude využívána analytická technika McKinsey 7S, která 

je vhodná pro hodnocení kritických faktorů ve společnosti. Tato analýza se skládá 

ze 7 faktorů: organizační struktura, spolupracovníci, systémy, strategie, styl, schopnosti 

a sdílené hodnoty (McKinsey 7S, 2016). 

2.2.1 Organizační struktura 

Ve společnosti je v současné době zaměstnáno 37 kmenových zaměstnanců včetně 

2 majitelů. Pro společnost pracuje i několik brigádníků, především studentů. Celý 

pracovní kolektiv je složen z následujících pozic: 

- 2 majitelé, 

- 1 výrobní ředitel, 

- 1 dispečer výroby, 

- 1 účetní, 

- 1 personalistka,  

- 2 kontroloři, 

- 12 soustružníků, 

- 8 frézařů, 

- 1 vedoucí apretační dílny 

- 4 pracovníci na dokončovacích operacích, 

- 1 servisní pracovník, 

- 1 pracovník přijímající a připravující materiál,  

- 1 skladník, 

- 1 uklízečka (Personalistika, 2017). 
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Ve společnosti SOLID Brno s.r.o. je využívána liniová organizační struktura, jelikož 

pro každého zaměstnance je jednoznačně určen jediný vedoucí (Personalistika, 2017). 

Vše funguje podle níže uvedené organizační struktury.  

Obrázek č. 2: Organizační struktura  společnosti SOLID Brno s.r.o.  (Zdroj: 

Personalistka, 2017)  

Tabulka č. 2: Rozložení zaměstnanců v  rámci organizační struktury  (Zdroj: Vlastní  

zpracování dle: Organizační struktura společnosti SOLID Brno s.r.o., 2017)  

Náplň práce jednotlivých pracovních míst 

Majitelé 

Ekonomický dohled a konzultační činnost s ředitelem společnosti včetně kontaktu 

se zákazníky (Personalistka, 2017). 

Majitelé

Ředitel

Příjem a 
příprava 
materiálu

Personalistka

Úklid

Účetní Dispečer 
výroby

Mistr  
soustřužník

Parťák

Parťák

Parťák

Mistr 
frézař

Parťák(1)

Parťák(1)

Parťák(1)

Parťák(2)

Vedoucí 
apreatční 

dílny

Dokončovací 
operace 

Skladník Dokončovací 
operace, údržba

Kontrola Servis

Pozice Počet zaměstnanců Procentní vyjádření 

Manažerská pozice 3 8,20 

Technicko-hospodářský pracovník 5 13,50 

Dělník  28 75,60 

Úklidové práce 1 2,70 



 

34 

 

Ředitel 

Řízení celého systému s dohledem na ekonomiku společnosti, kontakt s obchodními 

partnery a zákazníky. Cenové kalkulace včetně základní technologické osnovy, nákup 

materiálu a investice. Úzká spolupráce s majiteli, dispečerem výroby, soustružnickým 

a frézařským mistrem, personální pracovnicí a účetní. Přímý dohled a řízení oddělení 

kvality, dále kontrola nad příjmem a přípravou materiálu. Dlouhodobé plánování 

a strategie společnosti. Veškerý dohled a řízení nad společností HYDRACOL, jejíž 

vlastníkem je společnost SOLID Brno s.r.o. (Výrobní ředitel, 2017). 

Dispečer výroby 

Příjem objednávek, správa řízené výrobní dokumentace, domluva úpravy termínu dodání 

se zákazníky a koordinace výroby na základě konzultací s mistry a požadavků zákazníka. 

Zajišťování kooperací, příprava podkladů pro expedici výrobků, zboží a služeb. Správa 

veškerých revizí a též zajišťování veškeré činnosti spojené s bezpečností a ochranou 

zdraví při práci (Výrobní ředitel, 2017). 

Účetní 

Veškerá fakturace, příjem a výdej z pokladny, bankovní operace, dokumentace 

stávajících a nových zaměstnanců, zpracování mezd a daní. Zpracování statistik, 

dokumentace o odpadovém hospodářství a příprava dokumentů týkající se systému řízení 

jakosti. Správa účetnictví pro společnost HYDRACOL s.r.o. (Personalistka, 2017). 

Personalistka 

Vytváření a umísťování inzerce, výběr a příjem nových zaměstnanců a péče o stávající 

zaměstnance. Příprava mezd, správa sociálních sítí a webových stránek – celkové public 

relations společnosti. Nákup kancelářských, čistících a reprezentačních potřeb. 

Zajišťování dobrého personálního klimatu ve společnosti (Personalistka, 2017). 

Kontrola 

Zajištění maximální kvality expedovaných dílů, dohled nad správným dílenským 

měřením a kontrola měřidel včetně pravidelné kalibrace. Zabezpečování měřících služeb 

pro externí zákazníky, nastavování kontrolních procesů a namátkové mezioperační 

kontroly (Výrobní ředitel, 2017). 
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Příjem a příprava materiálu 

Příjem materiálu, kontrola dle dodacího listu, přiřazení výkresů k materiálu pro jednotlivé 

zakázky a dělení materiálu dle průvodních karet dílu. Hospodaření s odpady a prázdnými 

obaly. Práce s vysokozdvižným vozíkem (Výrobní ředitel, 2017). 

Servis 

Servis veškerého strojního vybavení a údržbářské práce. V případě nevytíženosti zapojení 

do výrobních procesů. Práce s vysokozdvižným vozíkem (Výrobní ředitel, 2017). 

Mistři 

Řízení svého týmu, plánování směn, dolaďování výrobních technologií a tvorba 

soustružnických a frézařských výrobních programů. Spolupráce s dispečerem výroby 

a utváření harmonogramu prací pro maximální efektivitu výroby. Učení včetně rozvoje 

schopností a dovedností svého týmu. Zajišťování a příprava nástrojů a měřidel 

pro výrobu. Seřizování strojů včetně výroby (Výrobní ředitel, 2017). 

Vedoucí apretační dílny  

Apretace, čištění, vizuální kontrola, popisování a balení výrobků. Spolupráce 

s dispečerem výroby, vedení apretačního týmu, spravedlivé přidělování úkolů 

podřízeným. Zaučování nových pracovníků a brigádníků apretační dílny (Výrobní ředitel, 

2017). 

Skladník  

Vedení skladu výrobků a zboží (příjem a výdej) elektronicky i manuálně, předexpediční 

čištění a konzervace dílů, příprava dílů na expedici na základě expedičních příkazů 

a balení dílů. Rozvoz výrobků a zboží k zákazníkovi včetně kooperací (Výrobní ředitel, 

2017). 

Dokončovací operace, údržba 

Dokončování dílů na jednoúčelových strojích dle požadavků dispečera výroby. Příprava 

polotovarů pro další zpracování a drobná údržba budovy společnosti (světla, drobné 

opravy budovy a jejího vybavení). Odklízení sněhu, sekání trávy a strojní čistění 

výrobních ploch (Výrobní ředitel, 2017). 
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Parťáci 

Seřizování strojů, výroba, zabezpečení efektivní výroby ve své směně a spravedlivé 

rozdělování práce. Poskytování rad ostatním členům týmu (Výrobní ředitel, 2017). 

Úklid 

Úklid administrativní části budovy včetně dílenského zázemí pro pracovníky (šatny, 

kuchyňky, koupelny) (Personalistka, 2017). 

 

2.2.2 Spolupracovníci 

Během posledních 5 let stoupl počet zaměstnanců o necelých 20 %, ale je potřeba zmínit, 

že se společnost v současné době potýká s nedostatkem zaměstnanců, což je obraz vývoje 

v celé České republice, jelikož je nezaměstnanost na tak nízké úrovni, že se nové pracovní 

síly shání velmi složitě. Pro naplnění zaměstnaneckých kapacit chybí v současné době 

společnosti minimálně 2 soustružníci, 2 frézaři a 1 administrativní pracovník 

(Personalistika, 2017).  

 

Graf č. 1:Vývoj počtu zaměstnanců v  letech 2012–2016  (Zdroj: Personalistka, 2017)  
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Výše uvedený graf zobrazuje, že od roku 2012 do roku 2016 se počet zaměstnanců 

ve společnosti SOLID Brno s.r.o. pohybuje v rozmezí od 29 do 37. Zvyšující se počet 

zaměstnanců ve společnosti odráží skutečnost, že se společnosti daří a expanduje.  

Složení pracovního týmu lze hodnotit z několika pohledů. Ve společnosti pracuje 

26 mužů a 11 žen s věkovým rozložením od 19 do více než 70 roků.  

 

Graf č.  2: Struktura zaměstnanců podle pohlaví v  roce 2016  (Zdroj: Personalistka, 

2017) 

Graf týkající se struktury zaměstnanců podle pohlaví jednoznačně vyjadřuje, 

že ve společnosti pracuje naprostá většina mužů, což lze ve strojírenské společnosti 

předvídat.  
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Graf č.  3: Struktura zaměstnanců podle věku v  roce 2016 (Zdroj: Personalistka, 2017)  

Výše zobrazený graf vyjadřuje věkovou strukturu zaměstnanců, kdy největší zastoupení 

má skupina od 46 do 55 let, druhé největší zastoupení mají zaměstnanci ve věku 

od 26 do 35 let a nejméně pracovníků je ve věku nad 65 let. Velmi pozitivní 

je, že ve společnosti SOLID Brno s.r.o. je necelá polovina zaměstnanců ve věku do 35 let.  

Na základě hodnot z výše uvedeného grafu se dá vypočítat, že průměrný věk zaměstnanců 

společnosti SOLID Brno s.r.o. se pohybuje okolo 40,8 let věku (Personalistka, 2017). 

Průměrný věk obyvatele České republiky v roce 2016 činil 42 let, speciálně u mužů 

40,6 a u žen 43,4 let (Aktuální populační vývoj v kostce, 2017). Průměrný věk obyvatele 

Jihomoravského kraje činil k poslednímu dni roku 2016 42,2 let. (Animovaná mapa, 

2017). Věk zaměstnanců společnosti SOLID se může zdát na první pohled vysoký, 

ale ve srovnání s průměrným věkem je patrné, že hodnota průměrného věku 

u zaměstnanců společnosti SOLID je plně ve shodě s průměrným věkem obyvatelstva 

České republiky i Jihomoravského kraje.  

Podle vzdělání lze portfolio zaměstnanců rozdělit na 5x VŠ, 2x vyšší odborné, 17x SŠ 

s maturitou, 12x SŠ bez maturity a 1x základní vzdělání.  
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Graf č.  4: Struktura zaměstnanců podle vzdělání v roce 2016  (Zdroj: Personalistka, 

2017) 

Jelikož ve společnosti převažují výrobní dělníci, tak není překvapivé, že více 

než tři čtvrtiny zaměstnanců společnosti mají vystudovanou SŠ bez maturity 

nebo s maturitou. Ve společnosti ovšem pracuje také 19 % osob, které mají vyšší odborné 

nebo vysokoškolské vzdělání. 

Společnost se snaží o trvalý vztah se svými zaměstnanci, aby se minimalizovala jejich 

fluktuace a načerpané znalosti a zkušenosti pracovníci dokázali společnosti vracet 

v co nejdelším období. Jelikož společnost v roce 2000 začala přecházet na jiný druh 

výrobní činnosti, bylo nutné částečně pracovní kolektiv obměnit a zavést dvou a později 

i třísměnný provoz. Proto se možná zdá po skoro 27leté historii společnosti průměrná 

délka zaměstnaní 7 let krátká. Nejdéle zaměstnanými pracovníky jsou samozřejmě 

majitelé, poté výrobní ředitel, který ve společnosti působí 26 let, dále následuje vedoucí 

apretační dílny s délkou zaměstnání 23 roků a dále už potom zaměstnanci, kteří přicházeli 

v důsledku nových technologií od roku 2000.  
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Graf č. 5: Struktura zaměstnanců  podle délky zaměstnání  v roce 2016 (Zdroj:  

Personalistka, 2017) 

Dle grafu, který zobrazuje strukturu zaměstnanců podle délky zaměstnání, je zřejmé, 

že zaměstnanců, kteří ve společnosti pracují více než 10 let je téměř čtvrtina. Naopak 

necelá čtvrtina zaměstnanců je ve společnosti zaměstnána méně než 1 rok. V rozmezí 

od 5 do 10 let ve společnosti pracuje 19 %.    

Fluktuace ve společnosti je relativně na nízké úrovni do 10 % (Personalistka, 2017), 

což koresponduje s výsledky veřejného projektu HR Monitor prováděného společností 

TREXIMA, který uvádí, že se nedá optimální míra fluktuace generálně stanovit, protože 

pro každý obor, organizaci ale i region může být optimální fluktuace jiná. Podle podrobné 

analýzy vztahu míry fluktuace a produktivity práce lze usuzovat, že obecně pro průmysl 

je optimální míra fluktuace 5–10 % (Personální procesy ve firmách v ČR, 2013). 

V posledním roce společnost čelí obrovským mzdovým tlakům, které jsou zapříčiněny 

globálním vývojem mezd a nedostatkem pracovních sil v ČR. Z důvodu neadekvátních 

mzdových požadavků, ale i potřeby udržení kvality týmu se společnost občas musí 

s některými zaměstnanci rozloučit, což může míru fluktuace nárazově mírně zvýšit. 

Nemocnost zaměstnanců je strašákem každého zaměstnavatele, ale společnost SOLID 

se snaží (a zatím to funguje) motivovat pracovníky, aby v této oblasti měli co nejméně 

zameškaných hodin. Samozřejmě, že některým pracovním neschopnostem 
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nebo návštěvám lékařů se nedá zabránit (úrazy, těžká onemocnění, OČR), 

ale z celkového pohledu nepřesahuje společnost průměrnou dobu neschopnosti 6 dnů 

na jednoho zaměstnance za rok, což při 250 pracovních dnech v roce znamená 

průměrnou pracovní neschopnost na jednoho zaměstnance 2,4 % (Personalistka, 2017). 

Průměrná hodnota pracovní neschopnosti v Evropské unii se pohybuje okolo 3 %, pro rok 

2016 v Jihomoravském kraji okolo 4,2 %, takže výsledek společnosti SOLID je velmi 

dobrý (Dočasná pracovní neschopnost v Plzeňském kraji v roce 2016, 2016) 

(Personalistika, 2017). 

2.2.3 Systém odměňování 

Základní mzda každého zaměstnance se tvoří individuálně na základě jeho pracovních 

schopností, vzdělání, zkušeností a pracovní pozice. Základní hrubá mzda se pohybuje 

od 15 000 Kč do 40 000 Kč za měsíc s 20% prémiovou složkou, na kterou má každý 

zaměstnanec nárok při splnění svých pracovních povinností. V případě neetického 

jednání, nízké výkonnosti či jiného porušení pracovní kázně zaměstnanci může 

být prémiová část krácena (Personalistka, 2017). 

Zvláštním případem jsou peněžní bonusy pro pracovníky, kteří vykazují nějaké 

nadstandartní pracovní výkony nebo jiným způsobem pozitivně ovlivní ekonomiku 

společnosti, jako je například zlepšovací návrh, změna technologie, úspora materiálu, 

oprava vadných dílů nebo vícestrojová obsluha (Personalistka, 2017). 

Společnost se snaží kromě základní mzdy nabízet zaměstnancům za svědomité plnění 

pracovních povinností různé benefity, z nichž některé jsou automatické a některé 

libovolné, kdy záleží na individuálním výběru každého jednotlivého zaměstnance. Vždy 

však musí dojít ke splnění základních podmínek dle pracovní smlouvy. Na získání 

benefitů neexistuje žádný právní nárok a nelze je vymáhat. Jejich poskytnutí se řídí 

ekonomickou situací společnosti, spokojeností s vykonanou činností zaměstnance 

a dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (Personalistka, 2017). 

Příspěvek na stravování  

Společnost přispívá v maximální daňově uznatelné výši (aktuálně 109 Kč) ve formě 

stravenek Sodexo Pass. Na tyto stravenky má nárok každý zaměstnanec od 4. měsíce 
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pracovního poměru. Společnost využívá tohoto benefitu pro jeho daňovou výhodnost, 

a tudíž možnosti vyššího ohodnocení zaměstnance (Personalistka, 2017). 

Zajištění dovozu stravování  

Společnost v rámci svých nesčetných obchodních kontaktů má nasmlouvané cenově 

výhodné a velmi kvalitní stravování formou dovozu. Tento servis je pro pracovníky 

libovolný, ale jelikož se jedná opravdu o kvalitní stravu s velkým výběrem a vysokou 

kulturou balení, je o tuto službu mezi zaměstnanci poměrně velký zájem. Rozvoz obědů 

bohužel zatím zasahuje pouze ranní směnu (Personalistka, 2017). 

Klouzavá pracovní doba u THP 

Zaměstnanci nepracující přímo ve výrobě mají možnost libovolného příchodu 

na pracoviště v časech od 6:00 do 8:00 hod. Pozdější příchody jsou následně 

sankciovány. Někteří z dojíždějících pracovníků mají individuální pracovní dobu 

navázanou na dopravní spoje. Individuálně se přistupuje i k některým specifickým 

pracovním pozicím (Personalistka, 2017). 

5. týden dovolené  

Pro snížení počtu neschopností a placených návštěv lékařů je pro zaměstnance vytvořen 

motivační systém, na základě kterého, mohou pracovníci každý rok získat až týden 

dovolené navíc. Princip tohoto systému spočívá v tom, že pokud zaměstnanec nezamešká 

v prvních 6 měsících kalendářního roku žádnou hodinu z důvodu nemoci či návštěvy 

lékaře, tak získává 2 dny dovolené, a pokud vydrží celých 12 měsíců, tak získává 5 dnů 

dovolené navíc. Zaměstnanci jsou motivování k tomu, aby si lékaře vyřizovali mimo 

pracovní čas a lehké onemocnění řešili krátkodobou dovolenou nebo náhradním volnem, 

které si nadpracují (Personalistka, 2017). 

Využívání automobilu, mobilního telefonu a notebooku  

Jednou z výhod pro zaměstnance pracující na vyšších pozicích je možnost využití 

služebního vozu také pro soukromé účely (jedná se o zaměstnance, kteří mají přiděleny 

automobily společnosti a nikdo jiný s nimi nejezdí). Dále se jedná o soukromé využívání 

majetku společnosti, jako je mobilní telefon, který je nutný pro vzájemnou komunikaci 

po celých 24 hodin pracovního dne (třísměnný provoz) a notebooků, které někteří 
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se zaměstnanců potřebují pro programování a jinou pracovní činnost, kterou provádí 

i ve svém volném čase. Z tohoto důvodu mají povoleno tato zařízení používat 

i pro své soukromé potřeby (Personalistka, 2017). 

Předplacené sportoviště 

Pro udržení dobrého zdravotního stavu a odreagování od náročných pracovních 

záležitostí je potřeba mít správnou životosprávu doplněnou pohybem. Proto 

má společnost SOLID předplacený kredit na multifunkčním sportovišti, kde mohou 

zaměstnanci na základě tohoto kreditu libovolně provádět sportovní aktivity. Toto využití 

není nijak omezené, pokud se jedná o kmenového zaměstnance, nicméně si zaměstnanec 

ke sportovní aktivitě může přizvat i cizí osobu, která ovšem uhradí adekvátní část 

ze zvýhodněné hodinové sazby (Personalistka, 2017). 

Masáže 

Každý ze zaměstnanců má možnost využít předplaceného kreditu 1 000 Kč/osoba/rok 

ve smluvním masážním studiu, kde má společnost SOLID speciální cenové podmínky. 

Tato aktivita by měla částečně nahradit chybějící pohyb u staticky zatížených 

zaměstnanců. Pracovníci, kteří s tímto typem relaxace souhlasí, si mohou vybrat z široké 

nabídky různých druhů masáží. Bohužel o tento, z mého pohledu, zajímavý benefit 

je velmi malý zájem a využívá ho pouze několik málo jedinců (Personalistka, 2017). 

Teambuildingy 

Jedna z nejpestřejších a společensky nejzajímavějších mimopracovních aktivit 

je společný výlet na 4 dny, kdy se pravidelně střídají tři základní témata: voda, kolo 

a turistika. Jedná se o každoroční dobrovolnou akci, na kterou se odjíždí vždy ve čtvrtek 

odpoledne. Zaměstnanci mají kromě proplaceného pátku uhrazeny veškeré náklady 

na cestu a ubytování včetně všech nákladů na zábavu, kulturu a zapůjčení sportovního 

vybavení. Platí si pouze stravu. Tyto akce by měly směřovat k utužení kolektivu, 

rozpoznání zaměstnaneckých charakterů v různých situacích a schopnosti týmové 

spolupráce.  Každá akce má vždy připravený program, týmové soutěže a odměny 

pro vítěze. Je smutné, že zájem ze strany zaměstnanců je sotva třetinový 

(Personalistka, 2017). 
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Výroční a Vánoční večírky  

Jelikož společnost disponuje 37 zaměstnanci a každou chvíli má někdo narozeniny, 

bylo rozhodnuto, že narozeniny se budou slavit pouze ve dvou termínech. V květnovém 

slaví všichni narození v prvním pololetí a v září všichni narození v druhém pololetí. Akce 

vždy probíhá v prostorách zahrádky společnosti, která je vybavena i pergolou. Jedná 

se o jednu z mála příležitostí, kdy se všichni zaměstnanci mohou setkat na jednom místě 

(třísměnný provoz toto neumožňuje). Společnost zajišťuje na těchto akcích skromné 

pohoštění, zbytek je v režii zaměstnanců, kteří se postarají o různé další pochutiny. 

Speciální akcí je tzv. Vánoční večírek, který je z větší části hrazen společností a je vždy 

na konci roku a probíhá ve vybrané restauraci s bilancováním uplynulého roku 

a poděkováním zaměstnancům. Těchto akcí by se měli zúčastnit všichni pracovníci 

(Personalistka, 2017). 

Vzdělávání zaměstnanců 

Společnost SOLID nemá žádný dlouhodobý vzdělávací program, ke vzdělávání 

zaměstnanců dochází na základě aktuálních požadavků a potřeb, pořizování nových 

technologií. Výroba je obecně velmi přetížena, a to z důvodu velkého množství zakázek 

a nedostatku pracovních sil, takže není možné dlouhodobě vytrhávat zaměstnance 

z výrobních procesů. Ke krátkodobému proškolování dochází v průběhu pracovní 

činnosti formou krátkých informativních schůzek. Do budoucna se ovšem počítá s novým 

systémem, kdy společnost využije teambuildingu jako povinné akce, která bude 

proložena i několika školícími bloky (Personalistka, 2017). 

Sociální fond 

Dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu může každá společnost 

přispět svému zaměstnanci ze sociálního fondu 20 000 Kč/rok. Pracovníkovi může 

být uhrazena dovolená, léky, sportoviště, kultura, zdravotnické potřeby a služby. 

Společnost SOLID toto řeší formou příspěvku zaměstnanci do hodnoty 20 000 Kč/rok 

rozloženého na měsíční částky v podobě poukázky Flexipass. Touto poukázkou lze platit 

za výše uvedené služby či zboží u širokého spektra poskytovatelů. Nastaveno 

je to takovým způsobem, že zaměstnavatel nabízí zaměstnanci možnost výměny části 

hrubé mzdy za poukázku Flexipass. To zaměstnanci přináší při 20 000 Kč/rok cca vyšší 
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čistý příjem o 6 000 Kč. Nevýhodou je snížení mzdového základu, tj. nižší dovolené 

a sociálních dávek v případě pracovní neschopnosti (Personalistka, 2017). 

Penzijní a životní pojištění, povinné ručení  

Zaměstnavatel je schopen svým pracovníkům zajistit velmi výhodné povinné ručení 

na jejich soukromá vozidla. Jedná se o naprosto dobrovolnou aktivitu, která není ničím 

vázána. Vše je podloženo pouze dobrými vztahy s makléřskými společnostmi či přímo 

pojišťovnami (Personalistka, 2017). 

Každý zaměstnanec má nárok po odpracování minimálně 6 měsíců na příspěvek 

do penzijního nebo životního pojištění ve výši 550 Kč/měsíc. Musí ovšem o tento 

příspěvek projevit zájem a zřídit si vhodný finanční produkt. Následně společnost bude 

zasílat výše uvedenou částku nad rámec základní mzdy. Pokud pracovník projeví zájem, 

že chce na životní či penzijní pojištění posílat částku vyšší (až do zákonné výše 

50 000 Kč/rok), tak společnost poníží hrubou mzdu o dohodnutou částku a tu zašle 

na patřičný účet. Tento způsob spoření je zajímavý zvláště pro osoby v předdůchodovém 

věku anebo zaměstnance s vyššími příjmy, kteří mají finanční rezervy vhodné ke spoření. 

Každopádně je tato služba pro pracovníky zvláště vyššího věku velmi finančně výhodná 

(Personalistka, 2017). 

Wellness pobyty  

V rámci Vánočních večírků dochází každoročně k losování dvou poukazů na wellness 

pobyt na minimálně 3 noci v hodnotě 5 000 Kč. Do slosování jsou zahrnuti všichni, kteří 

splňují základní podmínky, mezi které patří minimálně 3 odpracované roky, v daném roce 

odpracováno minimálně 90 % času a svědomité plnění pracovních úkolů. Poukaz 

samozřejmě platí i pro eventuálního partnera a pokud je cena pobytu vyšší, zaměstnanec 

si ji musí doplatit. Společnost preferuje pobyt v přírodě v kombinaci s wellness 

(Personalistka, 2017). 

Narozeniny 

Základním příspěvkem do výplaty k běžným narozeninám zaměstnance je částka 500 Kč, 

každé kulatiny jsou potom ohodnoceny kumulující se částkou dle dosaženého věku. 

30 let 2 000 Kč, 40 let 3 000 Kč, 50 let 4 000 Kč a 60 let 5 000 Kč. Na tento benefit 
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vzniká nárok nejdříve po 6 odpracovaných měsících a u kulatých narozenin po dvou 

odpracovaných letech (Personalistka, 2017). 

Svatba a narození dítěte 

V případě svatby se jedná o jednorázový příspěvek ve výši 3 000 Kč a při narození dítěte 

společnost přispěje částkou 2 000 Kč. Tento benefit poskytne společnost zaměstnanci, 

který odpracoval minimálně 6 měsíců (Personalistka, 2017). 

Dosažení důchodového věku 

Zasloužilý pracovník, který dosáhne důchodového věku může obdržet příspěvek ve výší 

3 000 Kč (Personalistka, 2017). 

Doporučení nového zaměstnance 

Pokud některý ze zaměstnanců doporučí nebo přivede nového kolegu či kolegyni, který 

projde výběrovým řízením a zařadí se po zkušební době do pracovního týmu, obdrží 

odměnu 1 000 Kč po ukončení zkušební doby nového zaměstnance a další 4 000 Kč, 

pokud nový pracovník bezproblémově pracuje déle než 12 měsíců (Personalistka, 2017). 

Dopravní náhrady 

Pro mimobrněnské pracovníky je připravena kompenzace dopravních náhrad, která 

je stanovena na základě čtvrtletních jízdenek IDS nad zóny 100 a 101 s maximální 

výší 1 000 Kč/měsíc. Dopravní náhrady jsou vypláceny kvartálně. Nárok zaměstnanci 

opět vzniká po 6 odpracovaných měsících. Tento benefit má vazbu na odpracované 

dny zaměstnance, to znamená, pokud je někdo dlouhodobě nemocný, je mu benefit 

adekvátně krácen (Personalistka, 2017). 

Individuální přístup 

Společnost si zakládá na tom, aby každý zaměstnanec byl nejen na pracovišti, 

ale i v osobním životě spokojený. Proto se snaží mít ke každému individuální přístup, 

pomáhat mu řešit jeho osobní problémy tak, aby čas strávený na pracovišti mohl věnovat 

své svěřené činnosti a nebyl zatěžován jinými myšlenkami. Vše by se mělo projevit 

ve vyšší produktivitě a kvalitě práce, ale také na lepší náladě nejen daného zaměstnance, 

ale celého týmu. Týmová spolupráce je pro činnost společnosti zásadní. Zaměstnanci 
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s vysokou morální kvalitou a dobrými pracovními výsledky mohou dosáhnout na další 

speciální benefity a ohodnocení jako je například věcný dar do 2 000 Kč, doplňkové 

vzdělávání nebo získání kvalitnějších pracovních pomůcek (Personalistka, 2017). 

Pracovní prostředí 

Jedním z prvků, které by měly pomoci k dobré náladě a vysokým pracovním výkonům 

je i kvalitní ovzduší a přijatelná teplota na pracovišti. Společnost se proto rozhodla 

investovat nemalou částku do vzduchotechnického zařízení ve výrobních prostorách, 

které odsává znečištěný vzduch (výpary olejových emulzí) a vhání do haly vzduch čerstvý 

a čistý. Vše je spojeno s rekuperační jednotkou, která eliminuje energetické ztráty 

a pro případ nízkých nebo naopak vysokých tepot jsou k dispozici dvě tepelná čerpadla, 

která jsou schopna náležitě přitopit nebo naopak v horkých letních dnech výrobní halu 

udržet v teplotách do 26°C. Bez tohoto zařízení bylo v extrémních letních podmínkách 

na výrobní hale až 36°C. Drobné klimatizační jednotky byly pořízeny i pro kancelářské 

prostory. Pro vylepšení nálady na pracovišti se společnost v horkých letních dnech ještě 

snaží situaci vylepšit nákupem zmrzliny a minerální vody (Personalistka, 2017). 

Zaměstnanci mají k dispozici denní místnost, která se před dvěma lety prostorově 

zdvojnásobila, aby byl jídelní prostor vzdušnější, s větším množstvím přírodního světla. 

Denní místnost byla dovybavena novými stoly a židlemi, doplněna o nové lednice, 

v kterých má každý zaměstnanec svůj označený prostor. Dále byly doplněny osobní boxy 

nahrazující spižírnu, ve kterých mají zaměstnanci osobní nádobí a potraviny. V letošním 

roce byla zakoupena a namontována nová kuchyňská linka, která je doplněna dvěma 

mikrovlnnými troubami a indukčním vařičem. Pro letní období se využívá k obědové 

přestávce venkovního altánu s posezením, který je vsazen do zeleně, což přináší pocit 

alespoň částečného soužití s přírodou (Personalistka, 2017). 

Jelikož ve společnosti pracuje větší množství mužů je kapacita mužských a ženských 

šaten v poměru 4:1. Z důvodu naplněné kapacity mužské šatny, která byla původně 

projektována pro 20 osob byla šatna před 2 lety prostorově zdvojnásobena. Výrazně 

se tím vytvořil prostor pro nové šatní skříňky, které využívají nejen stávající zaměstnanci, 

jejichž počet pomalu roste, ale i praktikanti či brigádníci. Šatny a sociální zázemí 

jsou pro muže i ženy stejné, pouze ženy mají svůj prostor výrazně menší a samozřejmě 

oddělený od mužského (Personalistka, 2017). 
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Koupelny jsou kapacitně dostatečné, ale z důvodu vysoké frekvence zaměstnanců 

se velmi rychle zanáší vodním kamenem a plísní, jelikož téměř nikdy nevysychají. 

Z tohoto důvodu je potřeba pravidelně koupelny chemicky ošetřovat od těchto 

nežádoucích vlivů (Personalistka, 2017). 

Kancelářské prostory jsou vybaveny klimatizačními jednotkami s tepelným čerpadlem 

pro přechodné období, než se spustí ústřední vytápění budovy. Každý pracovník 

má dostatečně velký svůj pracovní prostor s patřičným množstvím přírodního světla. 

Okna jsou osázena žaluziemi pro ochranu před ostrým slunečním svitem. Administrativní 

budova je vybavena samostatnou kuchyňkou s lednicí, mikrovlnnou troubou, myčkou 

a kávovarem. Dále je k dispozici šatna pro odložení kabátů a sociální zařízení zvlášť 

pro ženy a muže. Majitelé mají vlastní prostornou kancelář s francouzským oknem 

a klimatizací. V administrativní budově je i velká jednací místnost, ve které probíhají 

porady, přijímací pohovory a jednání se zákazníky (Personalistka, 2017). 

Celý areál společnosti je udržován v čistotě dle možností s dostatečným venkovním 

osvětlením řízeným přes pohybová a světelná čidla. Majetek společnosti je chráněn 

elektronickým zabezpečovacím systémem doplněný o vnitřní i venkovní kamerový 

systém. Docházka zaměstnanců se eviduje pomocí čipového docházkového systému. 

Společnost z důvodu narůstajícího počtu zaměstnanců v letošním roce rozšířila množství 

parkovacích míst o 60 % a to i z důvodu plánované výstavby bytových jednotek, kdy bude 

část původního parkoviště blokována stavební společností (Personalistka, 2017). 

2.2.4 Strategie 

Ve vedení menší společnosti jsou dva majitelé a výrobní ředitel, kteří jsou zároveň 

i jednatelé společnosti a každý z nich může rozhodovat samostatně. Z pohledu strategie 

má každý z jednatelů jiné představy a priority, ale vzhledem k vysoké míře vzájemné 

tolerance a demokratického rozhodování vždy najdou společné řešení. Jelikož 

jsou oba majitelé ve věku nad 60 roků, tak nutně řeší budoucnost spíše z pohledu převodu 

na některého či některé členy rodiny nebo dokonce přemýšlí o prodeji obchodního podílu. 

Výrobní ředitel tuto problematiku neopomíjí, nicméně jeho vize směřují spíše směrem 

k rozvoji a rozšiřování společnosti. Jeho hlavními strategickými cíli jsou stabilizace 

pracovního týmu s důrazem na kvalitní pracovní prostředí a podmínky, zefektivnění 
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výrobního prostoru a rozšíření výrobních možností o nové technologie vyšší úrovně. 

V dlouhodobých cílech by rád rozšířil výrobní kapacity formou výstavby další výrobní 

haly na rezervním pozemku, který společnost vlastní. V krátkodobé strategii je třeba 

zmínit společný cíl všech jednatelů vytvořit v roce 2018 bytové jednotky, které by měly 

vzniknout v nástavbě nad současnou správní budovou a měly by sloužit jako dostupnější 

způsob bydlení pro zaměstnance, kteří si to za svůj přínos společnosti zaslouží nebo jako 

nadstandardní benefit pro získání potenciálních pracovníků. Jednatelé nepořizují o svých 

strategických plánech oficiální zápisy. Lze se s nimi setkat v jejich osobních poznámkách 

nebo na veřejných nástěnkách ve společnosti (Výrobní ředitel, 2017).  

Personální strategie společnosti směřuje k udržení současného pracovního týmu s tlakem 

na zvyšování kvalifikace jednotlivých pracovníků formou odborných školení na míru 

dle požadavků a potřeb společnosti. Dále se uvažuje o doplnění pracovního kolektivu 

o technologicky a programátorsky zdatné pracovníky, kteří by měli pozvednout úroveň 

směnových mistrů, aby dostatečně kvalitně dokázali vést svůj minitým s přiměřenou 

efektivitou a vysokou kvalitou práce (Personalistka, 2017). 

Téměř každý ze zaměstnanců má možnost kariérního růstu, který je samozřejmě 

doprovázen lepšími mzdovými podmínkami. Vše je podmíněno osobní snahou a zájmem 

se zdokonalovat pro zvýšení efektivity a přínosu pro společnost. Každý rok probíhají 

osobní pohovory s jednotlivými zaměstnanci, kde se hodnotí kvalita a množství odvedené 

práce včetně výše zmíněného zdokonalování. Na základě tohoto hodnocení dochází 

k úpravám mzdových výměrů (Personalistka, 2017). 

2.2.5 Styl řízení 

Způsob řízení ve společnosti je částečně dán elektronickým systémem, který je doplněn 

verbální a písemnou komunikací. Přímý verbální každodenní kontakt patří 

mezi nejčastější komunikační metody v oblasti řízení, kdy je vyžadováno pochopení dané 

problematiky. V určitých cyklech poté dochází ke schůzkám jednatelů nebo jednatele, 

výrobních mistrů a parťáků nebo jednatele a všech zaměstnanců společnosti. Při každé 

změně směny dochází k předávání informací minimálně na úrovni směnových mistrů. 

V oblasti THP je aplikován tzv. open office, kdy jsou veškeré informace konzultovány 

a řešeny v rámci jedné místnosti a všichni zúčastnění mohou okamžitě reagovat. Jedním 
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ze základních kamenů společnosti je vysoká míra komunikace, vzájemný respekt a snaha 

o pochopení názorů druhých. Každý ze zaměstnanců má možnost vyjádřit svůj názor 

k dané problematice a vedení se následně zamýšlí a koriguje požadavky členů pracovního 

týmu. V případě složitějších nebo nejednoznačných požadavků si vedení společnosti 

názor ujasňuje způsobem demokratického hlasování. Názor většiny je vždy pro jednatele 

důležitý pro konečné rozhodnutí, tudíž je ve společnosti uplatňován demokratický styl 

řízení (Výrobní ředitel, 2017). 

2.2.6 Schopnosti 

Společnost své schopnosti prokazuje dlouhodobě dobrými ekonomickými výsledky, 

obratovým růstem a vyšším počtem zákazníků. Primární zákazníci společnost měsíčně 

hodnotí v rámci svých systémů z pohledu kvality, včasnosti dodávek a ceny dodávaných 

dílů. Tyto výsledky jsou pro společnost odrazovým můstkem k přijmutí opatření 

k nápravě nebo naopak podnětem ke spokojenosti. Ve společnosti dochází 

k nepravidelnému školení nejen stávajících, ale hlavně nových zaměstnanců. Tato školení 

se opakovaně zaměřují nejen na běžné procesy měření, znalosti nástrojů, vlastnosti 

materiálu a programování strojů, ale také na zaškolení vybraných pracovníků pro nové 

technologie a rozšiřování možností (Výrobní ředitel, 2017). 

Noví i stávající zaměstnanci jsou především zaškolování interně. Osvědčil se způsob, 

kdy nový zaměstnanec je přiřazen pouze jednomu stávajícímu pracovníkovi, který 

vytváří tzv. mentorskou činnost po dobu několika měsíců. Plošně se opakovaně dělají 

interní školení ohledně používání měřidel a způsobu měření. Dále je zajišťováno externí 

necertifikované školení pro používání různých nástrojů pro CNC obrábění. Vyšší 

management průběžně prochází školením ohledně řízení společnosti a komunikačních 

dovedností. Střední management, do kterého patří převážně výrobní mistři je školen 

na řízení a komunikaci pracovního kolektivu. Všechna tato školení probíhají 

pod hlavičkou Hubbard College of Administration Brno a jejich účastníci 

vždy po ukončení školení dostávají příslušný certifikát. Celá společnost se řídí 

dle systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009, který společnost zavedla 

v roce 2004. Pro udržování certifikátu systému managementu kvality je využíváno práce 

externího pracovníka, který se stará o kompletní správu většiny dokumentů a zároveň 

zajišťuje potřebné recertifikace. Tato služba pro společnost představuje náklad v řádu 



 

51 

 

několika desítek tisíc ročně. Na ostatní školení bývá vynaloženo v průměru 

100 000 – 200 000 Kč za rok (Výrobní ředitel, 2017). 

2.2.7 Sdílené hodnoty 

Společnost SOLID Brno s.r.o. má vytvořený Etický kodex, který jednoznačně uvádí, 

jakým způsobem by se měli zaměstnanci a vedení společnosti chovat nejen k obchodním 

partnerům a zákazníkům, ale také sami k sobě. Ochota, vzájemná tolerance, široká 

komunikace, splněný termín, vysoká kvalita a maximální vyhovění zákazníkovi vytváří 

prostor pro opakovanou a dlouhodobou spolupráci. Ve všech výrobních procesech 

je postupováno tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování životního prostředí 

(Personalistka, 2017). 

2.2.8 Shrnutí interní analýzy společnosti  

Mezi kladné vlastnosti společnosti z pohledu velikosti režijních nákladů se řadí nízký 

počet THP pracovníků vůči produktivním dělníkům. Na druhou stranu to může přinášet 

určité negativum v oblasti zastupitelnosti THP pracovníků při jejich absenci. Pozitivní 

je, že základní kostra týmu pracovníků, je tvořena dlouholetými zaměstnanci, kteří jsou 

v mladším či středním věku, a ještě dlouho mohou pro společnost pracovat. Plusem 

je i skutečnost, že zaměstnanci společnosti dosahují požadované výše vzdělání. Kladně 

se jeví také relativně nízká fluktuace, což by mělo dávat obrázek o tom, že zaměstnanci 

jsou ve společnosti spokojeni a zájem vedení o pracovníky je dostatečně vysoký. Za další 

příznivou skutečnost se dá považovat nemocnost ve společnosti, která je nižší, 

než hodnota neschopnosti v Evropské unii i než v Jihomoravském kraji za rok 2016. 

Společnost se vyznačuje nadprůměrným počtem poskytovaných benefitů, který je naproti 

tomu vykoupen relativně nižší základní mzdou. Velmi kladně lze hodnotit 

také demokratický styl řízení, kdy většinový názor je pro závěrečné rozhodnutí vedení 

vždy velmi důležitý. Značnou výhodou je také vlastnictví certifikátu systému 

managementu kvality dle mezinárodní normy ČSN EN ISO ISO 9001:2001. Kladný 

je také fakt existence Etického kodexu ve společnosti. Pozitivně lze hodnotit i skutečnost, 

že společnost věnuje pozornost tomu, aby zbytečně nepoškozovala životní prostředí.  
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2.3 Analýza ekonomických ukazatelů  

V tomto úseku práce bude zpracována analýza ekonomických ukazatelů zahrnující 

analýzu absolutních ukazatelů, analýzu rozdílových ukazatelů a analýzu poměrových 

ukazatelů. Následně bude vypracován bankrotní model IN05. V poslední části bude 

znázorněna a okomentována struktura a vývoj nákladů, výnosů i výsledku hospodaření 

společnosti.  

2.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

V analýze absolutních ukazatelů bude provedena vertikální a horizontální analýza aktiv 

a pasiv společnosti SOLID Brno s.r.o. 

Horizontální analýza 

V této části bude provedena jak horizontální analýza aktiv, tak horizontální analýza pasiv, 

a to v absolutním i relativním vyjádření.  

Tabulka č.  3: Horizontální analýza aktiv za rok 2016  (Zdroj: Vlastní zpracování  

dle: Rozvaha za rok 2016, 2017)  

 Absolutní změna 

[𝐭𝐢𝐬í𝐜 𝐊č] 
Relativní změna [%] 

AKTIVA CELKEM 5 046 11,81 

Dlouhodobý majetek -4 346 -17,17 

Dlouhodobý nehmotný majetek -41 -78,85 

Dlouhodobý hmotný majetek -4 305 -17,04 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0,00 

Oběžná aktiva 9 393 54,32 

Zásoby -634 -17,49 

Dlouhodobé pohledávky -689 -42,69 

Krátkodobé pohledávky 79 0,68 

Krátkodobý finanční majetek 10 637 2 374,33 

Časové rozlišení -1 -0,95 
 

Horizontální analýza aktiv zobrazuje, jak se v čase rozvíjí jednotlivé položky aktiv 

(Bartoš, 2017). Z výše uvedené tabulky je patrné, že u dlouhodobého majetku se jedná 
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o pokles v čase. Tento pokles je zapříčiněn zejména snížením hodnoty dlouhodobého 

nehmotného majetku, přesněji ocenitelných práv, respektive softwaru a jeho morálním 

opotřebením. Dále má na tento pokles vliv snížení hodnoty dlouhodobého hmotného 

majetku, přesněji hmotných movitých věcí a jejich souborů, kdy důvodem tohoto poklesu 

jsou odpisy. Z toho vyplývá, že i když se jedná o záporná čísla, nejde o negativní změnu. 

U oběžných aktiv jde o jejich růst v čase. Hodnota zásob i dlouhodobých pohledávek 

se snížila, což je jednoznačně dobře, protože společnost nemá v těchto položkách vázány 

peněžní prostředky. Ovšem hodnota krátkodobého finančního majetku, přesněji 

peněžních prostředků na účtech a v pokladně velmi markantně vzrostla, 

což je zapříčiněno výsledkem hospodaření a prodejem dlouhodobého hmotného majetku. 

U časového rozlišení došlo k velmi nepatrnému poklesu v čase. 

Tabulka č.  4: Horizontální analýza pasiv za rok 2016  (Zdroj: Vlastní zpracování  

dle: Rozvaha za rok 2016, 2017)  

 
Absolutní změna 

[𝐭𝐢𝐬í𝐜 𝐊č] 
Relativní změna [%] 

PASIVA CELKEM 5 046 11,81 

Vlastní kapitál 5 638 14,71 

Základní kapitál 0 0,00 

Kapitálové fondy 0 0,00 

Fondy ze zisku 0 0,00 

VH z minulých let 1 240 3,59 

VH běžného účetního období 4 398 131,52 

Cizí zdroje -620 -14,70 

Rezervy 0 0,00 

Dlouhodobé závazky -2 000 -100,00 

Krátkodobé závazky 1 380 62,19 

Časové rozlišení 28 17,07 
 

Horizontální analýza pasiv znázorňuje, jak se vyvýjí jednotlivé položky pasiv v čase 

(Bartoš, 2017). Výše vyracovaná tabulka znázorňuje, že u vlastníko kapitálu 

se jednoznačně jedná o pozitivní změnu (růst vlastního kapitálu v čase), která 

je jednoznačně zapříčiněna výrazným zvýšením výsledku hospodaření v běžném účetním 

období. Oproti tomu u cizích zdrojů jde o jejich pokles v čase, což je zapříčiněno zejména 
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100% snížením dlouhodobých závazků. I přes záporná čísla se jedná o pozitivní status 

společnosti, protože vykazuje značnou finanční samostatnost. Časové rozlišení vykazuje 

růstový stav v čase. 

Vertikální analýza 

V tomto úseku bude provedena vertikální analýza aktiv a následovat bude vertikální 

analýza pasiv. 

Tabulka č.  5: Vertikální analýza aktiv za rok 2016 v %  (Zdroj:  

Vlastní zpracování dle: Rozvaha za  rok 2016, 2017)  

 Procentní vyjádření 

Dlouhodobý majetek 43,91 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,02 

Dlouhodobý hmotný majetek 43,88 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 

Oběžná aktiva 55,87 

Zásoby 6,26 

Dlouhodobé pohledávky 1,94 

Krátkodobé pohledávky 24,47 

Krátkodobý finanční majetek 23,21 

Časové rozlišení 0,22 
 

Vertikální analýzou aktiv se zjišťuje podíl jednotlivých dílčích položek rozvahy 

na celková aktiva (Bartoš, 2017). Z výše uvedené tabulky je patrné, že více než 50 % 

aktiv je tvořeno oběžnými aktivy a okolo 40 % zastupuje dlouhodobý hmotný majetek.   
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Tabulka č.  6: Vertikální analýza pasiv za rok 2016 v %  (Zdroj:  

Vlastní zpracování dle: Rozvaha za  rok 2016, 2017)  

 Procentní vyjádření 

Vlastní kapitál 92,06 

Základní kapitál 0,84 

Kapitálové fondy 0,00 

Fondy ze zisku 0,08 

VH z minulých let 74,93 

VH běžného účetního období 16,21 

Cizí zdroje 7,54 

Rezervy 0,00 

Dlouhodobé závazky 0,00 

Krátkodobé závazky 7,54 

Časové rozlišení 0,40 
 

Vertikální analýzou se zkoumá podíl jednotlivých dílčích položek rozvahy na pasiva 

celkem (Bartoš, 2017). Tabulka vertikální analýzy pasiv odhaluje, že přes 92 % pasiv 

tvoří vlastní kapitál, a to výsledek hospodaření z minulých let a výsledek hospodaření 

běžného účetního období.  

2.3.2  Analýza rozdílových ukazatelů 

V analýze rozdílových ukazatelů bude zpracován ukazatel čistého pracovního kapitálu, 

čistých pohotových prostředků a čistého peněžně-pohledávkového fondu.  

Tabulka č.  7: Hodnoty rozdílových ukazatelů za rok 2016 v Kč  (Zdroj: Vlastní  

zpracování dle: Rozvaha za  rok 2016, 2017)  

 Vyjádření v Kč 

Čistý pracovní kapitál 23 086 

Čisté pohotové prostředky 7 486 

Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 19 171 

Z tabulky je zřejmé, že hodnoty ukazatele čistého pracovního kapitálu jsou kladné, tudíž 

ve společnosti dochází k překapitalizaci, což značí, že dlouhodobé zdroje jsou vyšší 

než stálá aktiva a část oběžných aktiv je financována dlouhodobými zdroji. Hodnoty 
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dále vyjadřují, že společnost k zaplacení veškerých svých krátkodobých závazků 

nevyžívá všechny svá oběžná aktiva. 

Kladné hodnoty čistého peněžně-pohledávkového finančního fondu a čistých pohotových 

prostředků opět vyjadřují, že společnost nepoužívá veškerá svá vlastní oběžná aktiva. 

2.3.3 Analýza poměrových ukazatelů  

Tato pasáž bakalářské práce bude analyzovat poměrové ukazatele, a to ukazatele 

rentability, aktivity včetně doby obratu, likvidity, zadluženosti a produktivity. 

Ukazatele rentability 

Bude provedena analýza rentability vlastního kapitálu (ROE), rentability celkových aktiv 

(ROA), rentability tržeb (ROS), rentability nákladů (ROC), rentability investic (ROI) 

a rentability dlouhodobě vloženého kapitálu (ROCE). 

Tabulka č. 8: Rentabili ta vlastního kapitálu za rok  

2016 v % (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvaha  

a Výkaz zisku a ztráty za  rok 2016, 2017)  

 Procentní vyjádření ROE 

2016 17,61 
 

Hodnota ukazatele rentability vlastního kapitálu dosáhla velmi dobrého výsledku, jelikož 

se přehoupla přes doporučenou hodnotu, která činí 15 % (Bartoš, 2017). Průměrná 

hodnota rentability vlastního kapitálu u průmyslu činila v roce 2016 10,78 %, 

tedy společnost SOLID dosahuje vyšších hodnot, než je oborový průměr (Finanční 

analýza podnikové sféry za rok 2016, 2017). 

Tabulka č.  9: Rentabili ta celkových aktiv za rok 2016  

v % (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvaha a Výkaz  

zisku a ztráty za  rok 2016, 2017)  

 Procentní vyjádření ROA 

2016 19,95 
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Ukazatel rentability celkových aktiv by měl dosahovat kolem 9 % (Bartoš, 2017), 

což společnost SOLID Brno s.r.o. splnila, a dokonce i výrazně překročila. Oborový 

průměr činil u tohoto ukazatele v roce 2016 necelých 8 %, což společnost značně 

převyšuje (Finanční analýza podnikové sféry za rok 2016, 2017).  

Tabulka č.  10: Rentabili ta tržeb za rok 2016 v %   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvaha a Výkaz zisku  

a ztráty za  rok 2016, 2017)  

 Procentní vyjádření ROS 

2016 16,32 
 

Ukazatel vyjadřující, jak velký zisk připadne na 1 korunu obratu. Rentabilita tržeb 

by měla být v rozmezí od 6 % do 10 % (Bartoš, 2017). Oborový průměr dosahoval v daný 

rok hodnoty 7,72 % (Finanční analýza podnikové sféry za rok 2016, 2017). Společnost 

SOLID Brno s.r.o. se nepohybuje ani v rozmezí optimální hodnoty, ani se nepřibližuje 

průměrné hodnotě v průmyslu. 

Tabulka č . 11: Rentabili ta nákladů za rok 2016 v %   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvaha a Výkaz zisku  

a ztráty za  rok 2016, 2017)  

 Procentní vyjádření ROC 

2016 83,68 
 

Hodnota ukazatele rentability nákladů značí, že 84 % zisku připadá na jednotku 

celkových nákladů společnosti.  

Tabulka č. 12: Rentabili ta investic za rok 2016 v %   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvaha a Výkaz zisku  

a ztráty za  rok 2016, 2017)  

 Procentní vyjádření ROI 

2016 17,53 
 

Z tabulky je patrné, že rentabilita investic činí okolo 17,5 %. Tudíž i hodnota tohoto 

ukazatele je vyšší, než kolik by měla činit doporučená hodnota 15 % (Bartoš, 2017). 
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Tabulka č.  13: Rentabili ta dlouhodobě vloženého  

kapitálu za rok 2016 v %  (Zdroj: Vlastní zpracování   

dle: Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za  rok 2016, 2017)  

 Procentní vyjádření ROCE 

2016 21,67 
 

Výše uvedený ukazatel značí, kolik zisku připadá na celkový investovaný kapitál. Pokud 

hodnota ukazatele bude nadále růst, mohlo by to pro společnost znamenat pozitivní 

finanční vývoj. 

Ukazatele aktivity 

Zde se bude analyzovat obrat celkových aktiv, obrat dlouhodobých neboli stálých aktiv 

a obrat zásob. V druhé části bude provedena analýza doby obratu, a to zásob, 

krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů a krátkodobých závazků z obchodních 

vztahů.  

Tabulka č. 14: Obrat celkových aktiv za rok 2016   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvaha a Výkaz zisku  

a ztráty za  rok 2016, 2017)  

 Obrat celkových aktiv 

2016 0,99 
 

Optimální hodnota obratu celkových aktiv by se měla pohybovat mezi 1,6–3 (Bartoš, 

2017) a průměrná hodnota tohoto ukazatele v odvětví průmyslu pro rok 2016 činila 

1,03 (Finanční analýza podnikové sféry za rok 2016, 2017), což je z tabulky zřejmé, 

že společnost nesplňuje. SOLID Brno s.r.o. tudíž ne zcela efektivně hospodaří se svými 

aktivy. 

Tabulka č. 15: Obrat dlouhodobých (stálých) aktiv  

za rok 2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvaha  

a Výkaz zisku a ztráty za  rok 2016, 2017)  

 Obrat stálých aktiv 

2016 2,26 
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Obrat dlouhodobých aktiv značí, že v roce 2016 na 1 korunu dlouhodobého majetku 

připadá více než 2 Kč tržeb. Ideálním stavem je situace, kdy jsou hodnoty tohoto 

ukazatele vyšší než hodnoty ukazatele využití celkových aktiv, což společnost 

jednoznačně splňuje (Bartoš, 2017). 

Tabulka č. 16: Obrat zásob za rok 2016  (Zdroj: Vlastní  

zpracování dle: Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za  rok  

2016, 2017) 

 Obrat zásob 

2016 15,87 
 

Pro tento ukazatel je charakteristické, že čím je hodnota vyšší, tím je situace společnosti 

lepší. Hodnota obratu zásob činí necelých 16, což značí kladou situaci společnosti, 

ale nárůst hodnoty ukazatele v budoucnosti by byl pro společnost každopádně pozitivní.   

Tabulka č.  17: Doba obratu zásob za rok 2016   

ve dnech (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvaha  

a Výkaz zisku a ztráty za  rok 2016, 2017)  

 Doba obratu zásob ve dnech 

2016 22,68 
 

V roce 2016 byla doba obratu zásob necelých 23 dní, které uplynuly mezi nakoupením 

zásob a jejich spotřebou. Hodnota tohoto ukazatele by měla být co možná nejnižší. Doba 

obratu zásob společnosti SOLID Brno s.r.o. neznačí kritickou situaci, protože doba 

splatnosti faktur je pouhých 13 dní, ale rozhodně se nejedná o pozitivní stav.  

Tabulka č.  18: Doba obratu krátkodobých pohledávek  

z obchodních vztahů za rok 2016  ve dnech (Zdroj:  

Vlastní zpracování dle: Rozvaha a Výkaz zisku a ztrá ty  

za rok 2016, 2017)  

 Doba obratu pohledávek ve dnech 

2016 80,75 
 

Tento ukazatel měří rychlost, s jakou společnost zinkasuje v průměru své pohledávky 

od odběratelů nebo se může jednat o dobu splatnosti krátkodobých pohledávek 
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z obchodních vztahů. Hodnota ukazatele činí necelých 81 dní, což v případě poklesu 

v následujících letech bude značit pozitivní vývoj společnosti.  

Tabulka č. 19: Doba obratu krátkodobých závazků  

z obchodních vztahů za rok 2016  ve dnech (Zdroj:  

Vlastní zpracování dle: Rozvaha a Výkaz zisku a ztrá ty  

za rok 2016, 2017)  

 Doba obratu závazků ve dnech 

2016 13,04 
 

Z tabulky je patrné, že společnost v průměru hradí své krátkodobé závazky z obchodního 

styku po 13 dnech, což značí v této oblasti kladný stav společnosti. Z hodnoty tohoto 

ukazatele vyplývá, že společnost SOLID Brno s.r.o. v obchodním styku poskytuje 

obchodní úvěry.  

Ukazatele likvidity 

V tomto úseku bude zpracována analýza běžné, pohotové a okamžité likvidity 

pro společnost SOLID.  

Tabulka č.  20: Běžná likvidita za rok 2016  (Zdroj:  

Vlastní zpracování dle: Rozvaha za  rok 2016, 2017) 

 Běžná likvidity 

2016 7,41 
 

Ukazatel běžné likvidity značí obecnou vlastnost společnosti získat prostředky na úhradu 

svých závazků. Ideální hodnota tohoto ukazatele je v rozmezí mezi 2 a 3, avšak hodnota 

nižší než 1 je nepřijatelná (Bartoš, 2017). Pro uvedený rok činila hodnota oborového 

průměru necelých 1,7 (Finanční analýza podnikové sféry za rok 2016, 2017). V roce 

2016 hodnota běžné likvidity u společnosti SOLID činila více než 7, což není v rozmezí 

doporučené hodnoty, ani oborového průměru, ale rozhodně to neznačí negativní vývoj 

společnosti.  
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Tabulka č.  21: Pohotová likvidita za rok 2016  (Zdroj:  

Vlastní zpracování dle: Rozvaha za  rok 2016, 2017)  

 Pohotová likvidita 

2016 3,50 
 

Optimální stav tohoto ukazatele je mezi hodnotou 1 a 1,5, ale hodnota nižší než 1 je opět 

nepřijatelná (Bartoš, 2017). Pro průmysl měl oborový průměr v roce 2016 hodnotu 

1,31 (Finanční analýza podnikové sféry za rok 2016, 2017). Společnost není v ideálním 

rozmezí hodnot, ale není od nich až tak výrazně odchýlena. Pozitivní je, že společnost 

nemá hodnotu tohoto ukazatele nižší než 1, tudíž nemá negativní vývoj.  

Tabulka č. 22: Okamžitá likvidita za rok 2016  (Zdroj:  

Vlastní zpracování dle: Rozvaha za  rok 2016, 2017) 

 Okamžitá likvidita 

2016 3,08 
 

Okamžitá likvidita by se měla pohybovat od 0,2 do 0,5 (Bartoš, 2017). Jelikož se hodnota 

tohoto ukazatele v roce 2016 pohybuje okolo 3, společnost disponuje vyšším množstvím 

finančního majetku, což se nedá považovat za negativní stav. Oborový průměr za rok 

2016 dosahoval u ukazatele okamžité likvidity hodnoty 0,44 (Finanční analýza 

podnikové sféry za rok 2016, 2017). 

Ukazatele zadluženosti 

Níže bude analyzována celková zadluženost, koeficient samofinancování, doba splácení 

dluhu, úrokové krytí, míra zadluženosti a míra finanční samostatnosti. 

Tabulka č. 23: Celková zadluženost za rok 2016  v %   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvaha za  rok 2016,  

2017) 

 
Procentní vyjádření celkové 

zadluženosti 

2016 7,94 
 

Celková zadluženost značí finanční úroveň společnosti, kdy optimální hodnoty by neměly 

být vyšší jak 50 % (Bartoš, 2017), což společnost SOLID Brno s.r.o. v roce 2016 splňuje. 
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Tabulka č. 24: Koeficient samofinancování za rok  

2016 v % (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvaha  

za rok 2016, 2017)  

 
Procentní vyjádření koeficientu 

samofinancování 

2016 92,06 
 

Jedná se o opak celkové zadluženosti, tudíž součet těchto dvou ukazatelů 

by měl v každém roce činit 100 %. Vyjadřuje finanční samostatnost a stabilitu 

společnosti. Ideálně by hodnota ukazatele měla překročit 50 % (Bartoš, 2017). Průměrná 

hodnota koeficientu samofinancování pro odvětví průmyslu za rok 2016 činila 53,60 % 

(Finanční analýza podnikové sféry za rok 2016, 2017), tudíž společnost se u tohoto 

ukazatele pohybuje velmi nad průměrem. Ukazatel značí, že společnost je schopná hradit 

své potřeby z vlastních zdrojů.  

Tabulka č. 25: Doba splácení dluhu za  rok 2016  

v letech (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvaha  

a Výkaz zisku a ztráty za  rok 2016, 2017)  

 Doba splácení dluhu v letech 

2016 0,38 
 

Průměrná hodnota u průmyslové organizace by měla činit 4 roky (Bartoš, 2017), 

což společnost SOLID Brno s.r.o. jednoznačně se svojí hodnotou 0,38 splňuje. 

Tabulka č. 26: Úrokové krytí za rok 2016  (Zdroj:  

Vlastní zpracování dle: Rozvaha a Výkaz zisku a ztrá ty  

za rok 2016, 2017)  

 Úrokové krytí 

2016 4 764,50 
 

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát zisk převyšuje nákladové úroky neboli 

kolikrát jsou placené úroky z poskytnutých úvěrů kryty výsledkem hospodaření za dané 

účetní období. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je lepší finanční situace společnosti. 

Jelikož je hodnota úrokového krytí společnosti velmi vysoká, značí její výbornou finanční 

situaci. 
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Tabulka č.  27: Míra zadluženosti za rok 2016 v %   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvaha za  rok 2016,  

2017) 

 Procentní vyjádření míry zadluženosti 

2016 8,19 
 

Tento ukazatel je velmi důležitý zejména pro banky při poskytování úvěrů. Optimální 

stav je takový, kdy jsou cizí zdroje nižší a vlastní kapitál vyšší. Míra zadluženosti 

společnosti je poměrně nízká, tudíž je společnost v pozitivní situaci.  

Tabulka č. 28: Míra finanční samostatnosti za rok  

2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvaha a Výkaz  

zisku a ztráty za  rok 2016, 2017)  

 Míra finanční samostatnosti 

2016 12,22 
 

Míra finanční samostatnosti vyjadřuje, jak je společnost v oblasti financování samostatná 

a nezávislá. Dále vypovídá, kolik korun vlastního kapitálu připadá na 1 korunu použitých 

cizích zdrojů. Doporučená hodnota by se měla pohybovat okolo 1 (Bartoš, 2017), 

což společnost překračuje, ale stále se pohybuje v hodnotách, které jsou přijatelné. 

Ukazatele produktivity 

V následujícím úseku bude uskutečněna analýza deseti ukazatelů, a to osobních nákladů 

k přidané hodnotě, produktivity práce z přidané hodnoty, průměrné roční mzdy, mzdové 

produktivity, produktivity práce z výkonů, produktivity práce z tržeb, zisku 

před zdaněním a úroky na pracovníka, zisku po zdanění na pracovníka, vybavenosti práce 

hmotným majetkem a osobních nákladů k tržbám za roky 2012 až 2016.  
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Tabulka č.  29: Osobní náklady k  přidané hodnoty za rok  

2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 v %  (Zdroj: Vlastní  

zpracování dle: Výkaz zisku a ztráty za  rok 2012, 2013, 2014,  

2015 a 2016, 2017) 

 
Procentní vyjádření osobních nákladů 

k přidané hodnotě 

2012 64,35 

2013 47,16 

2014 60,23 

2015 60,70 

2016 50,52 
 

Tento ukazatel znázorňuje jak velkou část hodnoty, kterou vygeneruje společnost, připadá 

na náklady na mzdy zaměstnanců, pojištění atd. Čím je procento tohoto ukazatele nižší, 

tím menší část hodnoty na náklady mezd připadá. Hodnota ukazatele ve sledovaných 

letech má kolísavý charakter, v roce 2012 byla na úrovni 64 %, ale v roce 2016 činila 

necelých 51 %, což se dá hodnotit kladně, jelikož společnost na mzdy a pojištění využívá 

přibližně polovinu z hodnoty, kterou vygeneruje. 

Tabulka č. 30: Produktivita práce z  přidané hodnoty za rok  

2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 v tisících Kč  (Zdroj: Vlastní  

zpracování dle: Výkaz zisku a ztráty za  rok 2012, 2013, 2014,  

2015 a 2016, 2017) 

 
Produktivita práce z přidané hodnoty 

v tisících Kč 

2012 518,83 

2013 654,97 

2014 530,44 

2015 549,00 

2016 707,03 
 

Tento ukazatel znázorňuje výkonnost společnosti ve vztahu k nákladům na mzdy 

zaměstnanců. Produktivita práce z připadané hodnoty u společnosti SOLID Brno s.r.o. 

od roku 2012 do roku 2016 kolísala. Hodnota ukazatele za rok 2016 ovšem výrazně 
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vzrostla a činila 707 030 Kč, což je ale i tak velmi podprůměrné, jelikož oborový průměr 

v tomto roce činil 1 372 990 Kč (Finanční analýza podnikové sféry za rok 2016, 2017). 

Tabulka č.  31: Průměrná měsíční  mzda za rok 2012, 2013,  

2014, 2015 a 2016 v tisících Kč  (Zdroj: Vlastní zpracování   

dle: Výkaz zisku a ztráty za  rok 2012, 2013, 2014, 2015  

a 2016, 2017) 

 Průměrná měsíční mzda v tisících Kč 

2012 19,47 

2013 17,82 

2014 18,36 

2015 19,72 

2016 21,11 
 

Z tabulky je patrné, že průměrná měsíční mzda v roce 2012 se pohybovala okolo 

19 000 Kč, v roce 2013 klesla na necelých 18 000 Kč a od roku 2014 postupně rostla, 

kdy v roce 2016 dosahuje hodnoty 21 110 Kč.  

Tabulka č. 32: Mzdová produktivita za rok 2012, 2013,  

2014, 2015 a 2016 v tisících Kč (Zdroj: Vlastní zpracování  

dle: Výkaz zisku a ztráty za  rok 2012, 2013, 2014, 2015  

a 2016, 2017) 

 

 Mzdová produktivita v tisících Kč 

2012 4,08 

2013 5,19 

2014 4,94 

2015 4,75 

2016 5,06 
 

Tento ukazatel vyjadřuje, jak vysoký podíl tržeb připadá na 1 Kč mzdových nákladů. 

Optimální stav představuje růst tohoto ukazatele v čase, což společnost SOLID Brno s.r.o. 

ve sledovaných letech zcela nesplňuje (Bartoš, 2017). 
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Tabulka č. 33: Produktivita práce z  výkonů za rok 2012,  

2013, 2014, 2015 a 2016 v tisících Kč  (Zdroj: Vlastní  

zpracování dle: Výkaz zisku a ztráty za  rok 2012, 2013, 2014,  

2015 a 2016, 2017) 

 Produktivita práce z výkonů v tisících Kč 

2012 907,93 

2013 1053,38 

2014 982,03 

2015 1043,41 

2016 1244,27 
 

Produktivita práce z výkonů udává, kolik činily výkony na zaměstnance za jednotlivé 

sledované roky. V roce 2013 vzrostla produktivita práce z výkonů na 1 053 380 Kč, 

následující rok hodnota klesla na 982 030 Kč a další roky hodnota ukazatele vzrůstala, 

kdy za rok 2016 ukazatel dosáhl výše 1 244 270 Kč.  

Tabulka č. 34: Produktivita práce z  tržeb za rok 2012, 2013,  

2014, 2015 a 2016 v tisících Kč  (Zdroj: Vlastní zpracování dle:  

Výkaz zisku a ztráty za  rok 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016,  

2017) 

 Produktivita práce z tržeb v tisících Kč 

2012 907,93 

2013 1053,38 

2014 982,03 

2015 1042,19 

2016 1244,46 
 

Tento ukazatel vyjadřuje, že tržby na zaměstnance za rok 2016 činily 1 244 460 Kč. 

Pozitivní stav značí růst ukazatele v čase, což společnost kromě roku 2014 splňuje 

(Bartoš, 2017). 

 

 



 

67 

 

Tabulka č.  35: Zisk před zdaněním a úroky na pracovníka  

za rok 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 v tisících Kč  (Zdroj:  

Vlastní zpracování dle: Výkaz zisku a ztráty za  rok 2012,  

2013, 2014, 2015 a 2016, 2017) 

 EBIT na pracovníka v tisících Kč 

2012 131,77 

2013 306,34 

2014 146,65 

2015 117,86 

2016 257,54 
 

Ukazatel představuje, že hodnoty za jednotlivé roky mají kolísavý profil a za rok 2016 

připadá 257 540 Kč na jednoho pracovníka. U tohoto ukazatele je značnou nevýhodou, 

že vypovídá o EBIT na pracovníka, a to bez rozdílu výkonnosti nebo postavení 

ve společnosti (Bartoš, 2017).  

Tabulka č. 36: Zisk po zdanění na pracovníka  za rok 2012,  

2013, 2014, 2015 a 2016 v tisících Kč  (Zdroj: Vlastní  

zpracování dle: Výkaz zisku a ztráty za  rok 2012, 2013, 2014,  

2015 a 2016, 2017) 

 

 Zisk po zdanění na pracovníka v tisících Kč 

2012 91,50 

2013 235,31 

2014 106,53 

2015 90,38 

2016 209,24 
 

Jedná se o doplňující ukazatel k ukazateli EBIT na zaměstnance. Na pracovníka za rok 

2016 připadá 209 240 Kč zisku po zdanění a v předchozích letech má ukazatel 

v hodnotách značné výkyvy. Opět je zde nevýhoda, že se nerozlišuje postavení 

či výkonnost ve společnosti. (Bartoš, 2017). 
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Tabulka č. 37: Vybavenost práce dlouhodobým hmotným  

majetkem za rok  2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 v tisících  

Kč  (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Rozvaha za  rok 2012,  

2013, 2014, 2015 a 2016, 2017) 

 

 Vybavenost práce DHM v tisících Kč 

2012 662,23 

2013 726,83 

2014 717,65 

2015 682,81 

2016 598,83 
 

Ukazatel vybavenosti práce dlouhodobým hmotným majetkem vyjadřuje, 

že na 1 pracovníka připadá hmotný majetek za rok 2016 v hodnotě 598 830 Kč. 

Optimální je růst tohoto ukazatele v časové řadě, což společnost jednoznačně nesplňuje 

(Bartoš, 2017).  

Tabulka č.  38: Osobní náklady k  tržbám za rok 2012, 2013,  

2014, 2015 a 2016 v %  (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkaz  

zisku a ztráty za  rok 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016, 2017) 

 
Procentní vyjádření osobních nákladů 

k tržbám 

2012 36,77 

2013 29,32 

2014 32,53 

2015 31,98 

2016 28,70 
 

Průměr ukazatele pro odvětví průmyslu činil pro rok 2016 0,08, tedy 8 % (Finanční 

analýza podnikové sféry za rok 2016, 2017). Hodnota ukazatele společnosti SOLID 

se pohybuje vysoce nad oborovým průměrem a udává, že 28 % tržeb za rok 2016 připadne 

na osobní náklady, tedy na náklady na zaměstnance. Ukazatele v jednotlivých letech mají 

opět kolísavou povahu.  
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2.3.4 Bankrotní model index IN05 

V tomto úseku práce bude dle vzorce vypracován a následně okomentován bankrotní 

model index IN05. V tomto indexovém modelu důvěryhodnosti jsou zahrnuty poměrové 

ukazatele z okruhu výnosnosti, zadluženosti, aktivity a téže likvidity.  

Tabulka č. 39: Index IN05 za rok 2016  (Zdroj: Vlastní  

zpracování dle: Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za  rok 2016,  

2017) 

 Index IN05 

2016 193,97 
 

Hodnota indexu IN05 menší než 0,90 představuje společnosti, které spějí k bankrotu, 

což vyjadřuje pravděpodobnost bankrotu společnosti z 97 % a ze 76 % společnost tvořit 

hodnotu nebude.  Pokud je hodnota IN05 větší než 0,90, ale menší než 1,60, jedná 

se o společnost, která je v šedé zóně. Tato zóna představuje 50% pravděpodobnost 

bankrotu společnosti a společnost bude ze 70 % tvořit hodnotu. Hodnota indexu IN05 

větší než 1,60 vystihuje společnosti, které tvoří hodnotu neboli pravděpodobnost tvorby 

hodnoty je 95 % a 92 % představuje pravděpodobnost, že společnost nezbankrotuje 

(Bartoš, 2017). Dle uvedených kriteriálních hodnot je zřejmé, že společnost SOLID Brno 

s.r.o. spadá do kategorie, kdy IN05 je větší než 1,60. To znamená, že společnost tvoří 

hodnotu – z 92 % společnost nezbankrotuje a z 95 % bude tvořit hodnotu.  

2.3.5 Struktura a vývoj nákladů, výnosů a výsledku hospodaření 

V níže uvedené podkapitole budou zpracovány grafy zobrazující strukturu a vývoj 

jednotlivých nákladů, výnosů a výsledku hospodaření společnosti SOLID Brno s.r.o. 
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Graf č. 6: Struktura a vývoj nákladů v  jednotlivých letech v  tisících Kč  (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle: Výkaz zisku a ztráty za  rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)  

Graf zobrazující strukturu a vývoj výše nákladů v letech 2012–2016 vyjádřený v tisících 

Kč je znázorněn výše. Největší položkou nákladů je výkonová spotřeba, která zahrnuje 

spotřebu materiálu, energie, dále služby a náklady vynaložené na prodané zboží. 

Výkonová spotřeba nepatrně vzrostla mezi rokem 2012 a 2013, výrazně se zvýšila z roku 

2013 na 2014, následující rok opět trochu vzrostla a v roce 2016 poklesla. Druhou 

nejrozšířenější položkou jsou osobní náklady, které souvisí zejména se mzdami a náklady 

na sociální a zdravotní pojištění. Tato položka se mimo jiné odvíjí od počtu zaměstnanců 

ve společnosti, kdy v roce 2013 hodnota poklesla, ale v následujících letech neustále 

rostla. Úpravy hodnot v provozní oblasti představují odpisy, které souvisí s vlastnictvím 

dlouhodobého majetku. Hodnoty položek ostatní provozní a ostatní finanční náklady 

vykazují kolísavý charakter. Nákladové úroky a podobné náklady ve sledovaných letech 

neustále klesaly a v roce 2016 markantně klesly na minimum. Výše daně z příjmů 
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se pohybuje dle velikosti dosahovaného výsledku hospodaření a v letech 2012–2016 měla 

kolísavý trend.   

 

Graf č. 7: Struktura a vývoj výnosů v  jednotlivých letech v  tisících Kč  (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle: Výkaz zisku a ztráty za  rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)  

Výše vyobrazený graf znázorňuje strukturu a vývoj výše výnosů od roku 2012 do roku 

2016 v tisících Kč. Z grafu je patrné, že největší položkou výnosů společnosti SOLID 

Brno s.r.o. jsou tržby z prodeje výrobků a služeb, což je logické, jelikož se jedná o výrobní 

společnost. Tato položka ve zobrazených letech neustále rostla, což představuje kladný 

vývoj společnosti. Tržby z prodeje zboží v letech 2012, 2013 a 2014 rostly, ale od roku 

2015 začaly klesat. Ostatní provozní výnosy, které zahrnují tržby z prodaného 

dlouhodobému majetku, materiálu a jiné provozní výnosy, rostly ve sledovaných letech 

až do roku 2016, kdy výrazně poklesly. Hodnota položky výnosové úroky a podobné 

výnosy představovala v letech 2012–2015 relativně zanedbatelné částky, ale v roce 2016 

se oproti předchozím rokům navýšila. Kolísavý charakter měly hodnoty ostatních 

finančních výnosů.  
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Graf č. 8: Struktura a vývoj výsledku hospodaření  v jednotlivých letech v  tisících Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výkaz zisku a ztráty za  rok 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017) 

Výše znázorněný graf zobrazuje strukturu a vývoj výsledku hospodaření. Provozní 

výsledek hospodaření v letech 2012 až 2016 měl proměnlivý charakter, kdy k výraznému 

zvýšení došlo v roce 2013 a následně v roce 2016. Výsledek hospodaření z finanční 

oblasti se ve všech sledovaných letech pohyboval v záporných číslech. Hodnota 

mimořádného výsledku hospodaření byla v roce 2012 záporná, v roce 2013 již kladná 

a od roku 2014 nulová. Výsledek hospodaření před zdaněním je samozřejmě vyšší 

než výsledek hospodaření po zdanění, kdy rozdíl mezi těmito hodnotami představuje 

snížení výsledku hospodaření před zdaněním o daň z příjmu. Obě položky nejprve 

vzrostly, poté nějakou dobu klesaly a následně zase vzrostly.  

2.3.6 Shrnutí analýzy ekonomických ukazatelů  

Pozitivním jevem je splacení všech dlouhodobých závazků společností a výrazný nárůst 

krátkodobého finančního majetku, který může sloužit jako rezerva nebo prostor k novým 

investičním aktivitám. Jako další pozitivum se jeví neustálý nárůst tržeb z prodeje 
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výrobků a služeb. Kladně hodnocen je také výrazný nárůst výsledku hospodaření za rok 

2016.  

Z ekonomického hlediska se jako negativní jeví nízká hodnota obratu celkových aktiv, 

ale jelikož se společnost rozhodla vytvářet finanční rezervy, tak tento stav z jejího 

pohledu není považován za důležitý. Negativem je velmi vysoká hodnota doby obratu 

pohledávek, která je způsobena 3 měsíční splatností faktur u generálního odběratele, 

kde jsou tyto podmínky nasmlouvány i z důvodu vysokého počtu zakázek. 

Tyto prostředky blokované dlouhou splatností musí společnost dorovnávat z vlastní 

zdrojů. Většina ukazatelů je ovlivněna vysokou mírou rezerv finančního majetku 

tvořených společností. Jeden z nejdůležitějších faktů je, že společnost dle indexu IN05 

tvoří hodnotu, to znamená že z 92 % nezbankrotuje a z 95 % bude tvořit hodnotu. 

2.4 Porterova analýza pěti sil 

V této podkapitole bude zpracována Porterův pětifaktorový model konkurenčního 

prostředí. Pěti silami se rozumí stávající konkurenti v odvětví, potencionální konkurenti, 

dodavatelé, zákazníci a substituty (Kaňovská, 2015). 

2.4.1 Intenzita konkurence uvnitř odvětví  

V oblasti CNC obrábění je konkurence stále silnější, a to nejen z důvodu nově 

vznikajících společností, ale hlavně z důvodu rozšiřování stávajících společností, 

respektive nakupování nového strojního vybavení, a to hlavně na základě dotačních 

programů podporovaných Evropskou unií. Požadavky trhu v současné době naustále 

rostou a výrobní kapacity jsou naplněny na maximum, což svým způsobem konkureční 

boj tlumí. Tento stav koresponduje se studií společnosti CEEC research, kdy se počítá 

pro rok 2017 s růstem strojírenství o 3,7 % a pro rok 2018 se zpomalením růstu na 1,5 % 

nebo dokonce na 1,1 %. Tato studie zpracovává názory malých, středních i velkých 

strojírenských společností (Studie českého strojírenství H1/2017, 2017). Na druhou 

stranu je potřeba brát v úvahu, že v případě snižování množství práce bude konkureční 

boj zesilovat. Velké nadnárodní společnosti většinou trpí vysokými režijními náklady 

z důvodu několika úrovňového řízení a velkého množství THP pracovníků. Jejich reakce 

zpravidla nejsou příliš pružné, jelikož je vše plánováno na určité období dopředu 

a tyto plány není jednoduché ve větší společnosti flexibilně měnit. Společnost SOLID 
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Brno s.r.o. se snaží nabízet svým partnerům maximální flexibilitu a nejvyšší možnou 

kvalitu, čímž chce získat konkurenční výhodu oproti ostatním. Prioritou jsou dlouhodobě 

dobré vztahy s hlavními odběrateli, které se promítají ve vytváření dlouhodobých 

kontraktů. Dále se společnost snaží orientovat na zahraniční trhy, kde je cena práce 

několikanásobně vyšší než v České republice. Společnost SOLID Brno s.r.o. v posledních 

pěti letech sleduje růst velikosti strojírenského trhu, ale také zaznamenává tvrdší 

konkurenční prostředí, které není ani tak způsobeno vznikem nových společností, nýbrž 

spíše zlepšenými technologickými nabídkami podporovanými především dotačními 

programy. V tržní struktuře strojírenství převažuje monopolistická konkurence, 

která je částečně doplněna většími strojírenskými společnostmi (Výrobní ředitel, 2017). 

2.4.2 Hrozba nových konkurentů 

Nově vznikající malé společnosti mohou v mnoha případech nabídnout nižší ceny 

produktů, ale většinou trpí na nízkou kapacitu výroby, nedostatečnou vybavenost 

pracovních provozů, neznalost trhu a nižší kvalitu výroby. Obvykle u těchto společností 

není jednoduché zavést hned od začátku třísměnný provoz, čímž jsou jejich náklady 

na strojní vybavení pomaleji umořovány. Společnost SOLID hledá cestu kompromisu 

mezi velkou a malou společností, kdy klade důraz na nízké režijní náklady a malý počet 

THP pracovníků s maximálním důrazem na produkci, kvalitu a flexibilitu. Velká hrozba 

nových konkurentů je hlavně u společností, které mají technologicky produktivnější 

vybavení v kombinaci s automatizací a robotizací pracovišť, kde mohou nabídnout nižší 

ceny z důvodu odbourání části lidské práce. Největší nebezpečí představuje možnost, 

že by některé nadnárodní montážní společnosti, kterým SOLID Brno s.r.o. dodává 

jednotlivé komponenty, přesunula výrobu těchto dílů z ekonomických důvodů do oblasti 

s levnější pracovní silou. Takovýmto manévrům se v konkurenčním boji nedá příliš čelit, 

zvláště když cena práce v České republice neustále stoupá a nadnárodní společnosti často 

dělají zásadní rozhodnutí o nákupu dílů (Výrobní ředitel, 2017). 

2.4.3 Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost se převážně zaměřuje na regionální dodavatele, se kterými má dobré osobní 

vztahy a je schopna dohodnout dobré obchodní podmínky, kde je hlavně z důvodu výše 

uvedené flexibility důležitá rychlost dodávek do společnosti za dobré ceny. Tento způsob 
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snižuje režijní náklady na nákup a přepravu materiálu a umožňuje rychlou distribuci 

polotovaru do výroby a následnou možnost krátkých dodacích termínů k zákazníkovi. 

Samozřejmě, že existují alternativní dodavatelé pro případ nemožnosti dodání hlavním 

dodavatelem. Kromě materiálu jsou důležitým odvětvím i energie, které jsou dlouhodobě 

smluvně zajišťovány nákupem na burze a opět snižují režijní náklady společnosti. Ostatní 

drobné nákupy jsou řešeny převážně opakovaně u stejných dodavatelů nebo v případě 

potřeby dle možností trhu. Vyjednávací sílu dodavatelů považuje společnost SOLID 

za nízkou, jelikož si své dodavatele vybírá sama dle vlastního uvážení (Výrobní ředitel, 

2017). 

2.4.4 Vyjednávací síla odběratelů 

Jelikož se společnost SOLID Brno s.r.o. zaměřuje hlavně na velké společnosti, které mají 

v regionu své montážní závody, pro které jim dodává jednotlivé komponenty, tak dochází 

k poměrně náročným a někdy i problematickým jednáním o podmínkách dodávek. 

Některé společnosti vytváří opakované tendry na nákup dílů, které již společnost 

vyráběla, kdy jediným parametrem úspěšnosti je cena, ale je vyžadována stoprocentní 

kvalita a vždy splnění termín dodávek. Tento systém vytváří určitou nejistotu a je třeba 

být v neustálém kontaktu se strategickým nákupčím daného odběratele a jednotlivé 

obchody stále řešit. Vyjednávací síle těchto společnostní je velmi vysoká a vytváří 

mohutný tlak na dodavatele. Na druhou stranu existuje několik drobnějších odběratelů, 

kteří zaběhnutou výrobu neřeší a jsou dlouhodobě spokojeni s nastavenými podmínkami. 

Procento takových odběratelů činí cca 25 % (Výrobní ředitel, 2017). 

2.4.5 Substituční produkty 

Pro společnost SOLID neexistuje možnost jakéhokoliv substitučního produktu, protože 

se zabývá pouze zakázkovou výrobou dle originální výkresové dokumentace, jejíž 

požadavky nelze v žádném případě zaměňovat či nahrazovat (Výrobní ředitel, 2017). 

2.4.6 Shrnutí Porterovy analýzy pěti sil  

Z pohledu odběratelů je společnost kladně hodnocena v oblasti své historie a stability. 

Další výhodou je, že společnost SOLID Brno s.r.o. vlastní certifikát systému 

managementu kvality dle mezinárodní normy ČSN EN ISO ISO 9001:2001, který většina 
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větších odběratelských společností vyžaduje, aby vůbec mohlo dojít ke spolupráci. 

Za pozitivní lze také považovat slabou vyjednávací sílu dodavatelů. Růst trhu 

je pro společnost dalším pozitivním faktorem, jelikož taková situace umožňuje větší 

manévrovací prostor při výběru zakázek a odběratelů. Jednoznačnou příležitost 

pro společnost značí neexistence substitučních produktů.  

Nevýhodou je již výše zmiňovaná závislost společnosti na jednom generálním odběrateli, 

který je z oblasti velkých nadnárodních společností a stále existuje riziko změny 

nákupních strategií, které by mohly výrazně narušit obchodní vztahy s tímto partnerem. 

Značným negativem je stále se zvětšující konkurence v oblasti strojírenského průmyslu 

a zavádění robotizace a automatizace.  

2.5 Analýza trhu práce 

Tato kapitola bude zaměřena na strukturu obyvatelstva, zaměstnanost, aktuální 

nezaměstnanost, nabídku a poptávku na trhu práce v oblasti strojírenství a na mzdové 

šetření, a to vše pouze pro Jihomoravský kraj.  

2.5.1 Analýza obyvatelstva  

Ve struktuře obyvatelstva bude uvedeno procento ekonomicky aktivních obyvatel, jejich 

celkový počet s rozdělením dle pohlaví, věku a vzdělání. 

Procento ekonomicky aktivních obyvatel v Jihomoravském kraji za rok 2016 celkově činí 

60,4 %. Obecně se v posledních letech procento ekonomicky aktivních obyvatel 

v Jihomoravském kraji mírně zvyšuje (Míra ekonomické aktivity osob ve věku 15 a více 

let podle krajů, 2017), což může být zapříčiněno stoupajícím věkem odchodu 

do starobního důchodu nebo větším počtem ekonomicky aktivních důchodců. Z pohledu 

jednotlivých pohlaví je to u mužů 69,1 % a u žen 52,1 %. Tento rozdíl je zřejmě zapříčiněn 

mateřskými dovolenými, na které odcházení v ekonomicky produktivním věku převážně 

ženy.  
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Tabulka č.  40: Struktura obyvatelstva dle pohlaví a věku v  Jihomoravském  

kraji za rok 2016  (Zdroj: Upraveno dle: Počet a věkové složení obyvatel  

k 31. 12. –  uzemní srovnání , 2017) 

 
Věkové 

kategorie 
Počet 

Procentní 

vyjádření počtu 

Muži 

0–14 93 333 7,92 

15–64 392 382 33,29 

65 a více let 92 008 7,81 

Ženy 

0–14 88 947 7,55 

15–64 380 106 32,23 

65 a více let 132 036 11,20 

Celkem  1 178 812 100,00 
 

Výše uvedená tabulka znázorňuje věkové rozdělení populace v Jihomoravském kraji 

ke konci roku 2016, kde je vidět, že v kategorii dětí do 14 let je cca o 5 000 chlapců více 

než děvčat, mužů v produktivním věku 15–64 let je přibližně stejně jako žen, 

ale v důchodovém věku je žen výrazně více než mužů, jelikož se obecně dožívají vyššího 

věku.  

Tabulka č. 41: Struktura obyvatelstva dle pohlaví a vzdělání v  Jihomoravském  

kraji za rok 2016  (Zdroj: Upraveno dle: Vzdělanostní struktura populace ČR , 2017) 

             Pohlaví 

 

Vzdělání 

Muži Ženy 

Celkem 

Počet 

Procentní 

vyjádření 

počtu 

Počet 

Procentní 

vyjádření 

počtu 

Základní a bez 

vzdělání 
38 600 3,88 77 300 7,76 115 900 

Střední bez 

maturity 
183 200 18,40 131 800 13,24 315 000 

Střední 

s maturitou 
142 300 14,29 186 400 18,71 328 700 

Vysokoškolské 119 800 12,03 116 400 11,69 236 200 

Celkem 483 900 48,60 511 900 51,40 995 800 
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Z tabulky, která se zabývá vzdělaností obyvatel v Jihomoravském kraji je patrné, 

že dvojnásobné množství žen se uspokojí pouze se základním vzděláním. Velký rozdíl 

je ve středním vzdělání bez maturity, kdy je množství mužů o přibližně 30 % vyšší 

než žen. Naopak v dosažení středního vzdělání s maturitou je počet žen o přibližně 

20 % vyšší než počet mužů. Na úrovni vysokoškolského vzdělání je poměr téměř 

vyrovnaný.  

Tabulka č.  42: Sektorová struktura zaměstnanosti za rok 2016  (Zdroj:  

Upraveno dle: Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v  roce 2016,  

2017) 

Zaměstnaní 

v národním 

hospodářství 

2016 

Počet v tisících Procentní vyjádření 

Primární sektor 149,10 2,90 

Sekundární sektor 1 956,10 38,10 

Terciální sektor 3 032,80 59,00 

Celkem 5 138,00 100,00 

Výše uvedená tabulka zobrazuje, že nejvíce osob je zaměstnaných v terciálním sektoru, 

který zahrnuje především služby. Necelých 40 % osob pracuje v sekundárním sektoru, 

který je téže označován zpracovatelským, jelikož se jedná o přeměnu surovin na výrobky 

nebo zboží. Do sekundárního sektoru spadá i strojírenský průmysl. Ani ne 3 % osob jsou 

zaměstnány v prvovýrobě neboli sektoru primárním.  

2.5.2 Nezaměstnanost  

Níže budou zpracovány data týkající se nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji. Bude 

uvedeno porovnání nezaměstnanosti v celé České republice a Jihomoravském kraji 

s bližší specifikací na muže a ženy. Dále bude vyjádřen počet uchazečů o zaměstnání, 

kteří jsou evidováni na úřadu práce. Veškeré uvedené údaje jsou platné k datu 

31. 12. 2016. 

Obecná míra nezaměstnanosti v České republice byla ke konci roku 2016 4 %. 

Jihomoravský kraj byl na tom s hodnotou 3,9 % o trochu lépe s hodnotou 3,9 % (Obecná 

míra nezaměstnanosti v regionech soudržnosti a krajích – roční průměr, 2017). Z toho 
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plyne, že obecná míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji byla lehce podprůměrná. 

Je potřeba zmínit, že míra nezaměstnanosti v hodnotách pod 4 % má i své negativní 

důsledky, jelikož na trhu práce je nedostatek pracovních sil, a tudíž se společnosti potýkají 

s malým počtem zaměstnanců a musí využívat pro splnění zakázek přesčasových hodin, 

brigádníků nebo v horším případě některé zakázky částečně či úplně odmítat.  

Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl, kdy v čitateli jsou všichni dosažitelní 

registrovaní a neumístění uchazeči a ve jmenovateli je počet všech obyvatel. Vychází 

se z osob ve věku 15–64 let (Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS – 

Metodika, 2017). Hodnota tohoto ukazatele k poslednímu dni roku 2016 činila celkem 

6,11 %, respektive 5,98 % u mužů a 6,23 % u žen (Uchazeči o zaměstnání v evidenci 

úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob, 2017). 

Z pohledu čísel bylo v Jihomoravském kraji evidováno 49 032 registrovaných uchazečů 

o zaměstnání, ale z toho 1 892 je v kategorii nedosažitelných, což znamená, že nemohou 

okamžitě nastoupit do zaměstnání, jelikož jsou buď ve vazbě nebo ve výkonu trestu, 

v pracovní neschopnosti, na rekvalifikačních kurzech nebo pobírají peněžitou pomoc 

v mateřství (Nezaměstnanost v obcích a mikroregionech, 2012). Zbývajících 

47 140 uchazečů by teoreticky mohlo do zaměstnání nastoupit, ale bez iluzí si lze říct, 

že velké procento těchto osob jsou ve své podstatě pracovně velmi špatně použitelní. 

Počet mužů a žen, kteří jsou dosažitelnými uchazeči, je víceméně vyrovnaný (Podíl 

nezaměstnaných osob, pracovní místa v evidenci úřadu práce, 2017). 

2.5.3 Nabídka a poptávka po práci  

Tato oblast bude obsahovat analýzu poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly, 

ale pouze v okrese Brno-město, kde se nachází společnost SOLID Brno s.r.o. Jelikož jsou 

dostupná data z Ministerstva práce a sociálních věcí pouze pro jednotlivé okresy, 

je zúžená oblast Jihomoravského kraje na okres Brno-město. Veškerá níže uvedená čísla 

jsou platná k datu 31. 12. 2016. 

Jelikož společnost SOLID Brno s.r.o. má nedostatek pracovníků na pozici obsluhy 

a seřizování CNC obráběcích strojů, tak je potřeba porovnávat stav nabídky a poptávky 

po práci v této oblasti. V prosinci roku 2016 byla nabídka pracovní síly na pozici obsluhy 

stacionárních strojů a zařízení 0,31 %, což dělá 55 uchazečů o zaměstnání. Naopak 
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poptávka po pracovní síle na výše uvedenou pracovní pozici v posledním měsíci roku 

2016 činila 6,1 %, což je 374 volných pracovních míst z celkového počtu poptávek 

po pracovní síle (Analýza poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly v okrese 

Brno-město za prosinec 2016, 2017). Z toho vyplývá, že poptávka po pracovní síle 

převyšuje cca 7x nabídku pracovní síly, což pro společnosti nepředstavuje optimální 

situaci, jelikož si nemohou vybírat. Nabídka pracovní síly je totiž tak nízká, že její kvalita 

nemůže mít vysokou úroveň.  

2.5.4 Mzdové šetření  

Tato část práce bude zaměřena na mzdové šetření, které bude zahrnovat orientační údaje 

o mzdách v konkurenčních společnostech v Brně a okolí, dále data o průměrných 

výdělcích v Jihomoravském kraji a informativní tabulku zaměstnaneckých benefitů 

poskytovaných v České republice ke konci roku 2016.  

Přesná data o mzdových podmínkách konkurenčních společností se nedají získat, proto 

níže uvedená čísla budou pouze orientační na základě informací získaných 

od personalistky společnosti SOLID Brno s.r.o., která je získala od uchazečů 

o zaměstnání, se kterými dělala přijímací pohovory a byli ochotni se o tyto informace 

podělit. Základní hrubé mzdy ve strojírenských společnostech v Brně a okolí se pohybují 

v oblasti obsluhy CNC obráběcích strojů od 24 000 Kč po 45 000 Kč. Výše mzdy 

je ovlivněna velkým počtem faktorů, kde se mezi hlavní řadí: 

- vlastní výrobní program, 

- zahraniční zázemí společnosti,  

- velikost společnosti,  

- strojní vybavení společnosti,   

- výše technologické úrovně a dovedností,  

- oblast zákazníků,  

- úroveň dovedností pracovníka, 

- směnné provozy (Personalistka, 2017). 

Dle dat získaných na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí byla 

za 4. čtvrtletí roku 2016 průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji pro pozici 

obsluhy zařízení na zpracování kovů 25 514 Kč. Hrubou měsíční mzdu tvoří z 12,8 % 
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odměny, z 9,2 % přesčasy a 11,9 % náhrady mzdy (Regionální statistika ceny práce – 

Jihomoravský kraj, 2017).  

Tabulka č.  43: Srovnání hrubé měsíční mzdy ve společnosti SOLID Brno s.r.o.  

se zaručenou  měsíční  mzdou dle Zákoníku práce, dále s  průměrnou  měsíční hrubou 

mzdou v Jihomoravském kraji a s  průměrnou měsíční hrubou mzdou dle podskupin 

CZ-ISCO za rok 2016 pro jednotlivé pracovní pozice v  Kč  (Zdroj: Upraveno dle:  

Personalistka, Nařízení vlády: Minimální mzda a zaručená mzda pro rok 2016, Regionální  

statistika ceny práce, Informační systém o průměrném výdělku , 2017)  

Pracovní pozice 

Hrubá 

mzda ve 

společnosti 

SOLID 

Brno s.r.o. 

v Kč 

Zaručená 

mzda dle 

Zákoníku 

práce v Kč 

Průměrná 

hrubá mzda 

v Jihomoravském 

kraji v Kč 

Průměrná 

hrubá mzda 

dle 

podskupin 

CZ-ISCO 

v Kč 

Výrobní ředitel 40 000 19 800 47 197 35 463 

Dispečer výroby 34 000 16 200 29 189 31 583 

Účetní 29 000 16 200 24 145 25 417 

Personalistka 30 000 17 900 24 145 33 531 

Kontrolor 26 000 13 300 23 982 24 411 

Mistr soustružník 35 000 16 200 29 189 35 807 

Mistr frézař 35 000 16 200 29 189 35 807 

Soustružník  28 000 13 300 24 740 29 359 

Frézař 29 000 13 300 24 740 29 359 

Vedoucí apretační 

dílny 
22 000 10 900 20 780 22 056 

Dokončovací 

operace  
20 000 10 900 20 780 22 056 

Servis 32 000 16 200 29 189 29 359 

Příjem a příprava 

materiálu  
25 000 10 900 24 740 27 066 

Skladník 25 000 12 100 21 013 22 645 

Uklízečka 15 000 9 900 12 309 12 330 
 

Podstatným ukazatelem pro porovnání výše hrubých mezd jsou údaje o průměrných 

hrubých mzdách v Jihomoravském kraji, protože se jedná o region, kde se společnost 

SOLID Brno s.r.o. nachází a hrozí zde největší nebezpečí týkající se boje o pracovní síly. 
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Veškeré výrobní pozice ve společnosti se pohybují nad průměrem hrubých mezd 

v Jihomoravském kraji, což by mělo vytvářet určitou jistotu udržení pracovního 

kolektivu. Jedinou výraznější odchylku představuje výrobní ředitel, který je výrazněji 

finančně pod průměrem. V tomto případě může být výsledek malinko zavádějící, protože 

mzdu výrobního ředitele dotváří i některé nepeněžní složky, jako například automobil pro 

soukromé využití, mobilní telefon nebo notebook (Personalistka, 2017). 

Níže uvedená tabulka znázorňuje nejvíce poskytované zaměstnanecké benefity v České 

republice za rok 2016.  
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Tabulka č. 44: Žebříček zaměstnaneckých benefitů poskytovaných ve mzdové sféře 

České republiky ve srovnání se zaměstnaneckými benefity poskytovanými společností  

SOLID Brno s.r.o. v roce 2016 v %  (Zdroj: Upraveno dle: Nejčastějším benefitem v  ČR 

je příspěvek na  stravování, 2017) 

Název zaměstnaneckého benefitu 
Procentní 

vyjádření 

Poskytované společností 

SOLID Brno s.r.o. 

Příspěvek na stravování 71,00 Ano, všichni zaměstnanci. 

Příspěvek na penzijní/životní pojištění 46,70 
Ano, všichni zaměstnanci, 

volitelně. 

Náhrada mzdy při překážkách v práci  41,50 Ne. 

Příspěvek na vzdělávání 41,40 Ano, všichni zaměstnanci. 

Pružná pracovní doba 37,60 
Ano, pouze určité pracovní 

pozice. 

Občerstvení na pracovišti 34,60 
Ano, všichni zaměstnanci, 

volitelně. 

Dovolená nad rámec zákona 34,40 

Ano, všichni 

zaměstnanci, při splnění 

podmínek. 

Příspěvek při významných událostech 28,30 Ano, všichni zaměstnanci. 

Služební vozidlo pro soukromé účely 27,80 
Ano, pouze určité pracovní 

pozice. 

Práce z domova (home office) 24,90 Ne. 

Výrobky a služby se slevou nebo zdarma 23,90 Ne. 

Zapůjčení pracovních prostředků a 

nástrojů 
21,40 

Ano, všichni 

zaměstnanci, na 

základě rozhodnutí 

nadřízeného. 

Půjčky zaměstnancům 20,30 Ano, s podmínkami. 

Příspěvek na volnočasové aktivity 13,60 
Ano, všichni zaměstnanci, 

volitelně. 

Zdravotní volno (sick days) 11,40 Ne. 

Příspěvek/zajištění dopravy do zaměstnání 9,50 Ano, pro mimobrněnské. 

Příspěvek na dovolenou 9,40 Ne. 

Příspěvky na nadstandardní zdravotní péči 6,30 Ne. 

Náhrada mzdy za první 3 dny DPN 5,80 Ne. 

Zvýšení odstupného nad rámec zákona 4,90 Ne. 

Firemní školka 0,80 Ne. 
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Z tabulky je zřejmé, že společnost SOLID Brno s.r.o. je v oblasti zaměstnaneckých 

benefitů velmi aktivní, jelikož z 21 nejčastěji nabízených benefitů v České republice 

poskytuje 12, které jsou ovšem ještě doplněny benefity, které se v tabulce neobjevují 

a jsou uvedeny výše v kapitole Interní analýza společnosti a podkapitole Systém 

odměňování.  

2.5.5 Shrnutí analýzy trhu práce  

Společnost SOLID Brno s.r.o. poskytuje relativně nižší základní mzdy, což v kombinaci 

s nízkou nezaměstnaností a sedminásobně vyšší poptávkou po zaměstnancích 

vůči nabídce, vytváří negativní prostředí pro získávání nových zaměstnanců, jelikož 

většina potenciálních uchazečů o zaměstnání hledá převážně pracovní místo s vyšším 

finančním ohodnocením. Naproti tomu však hrubé mzdy ve společnosti SOLID Brno 

s.r.o. pro jednotlivé pracovní pozice jsou ve většině případů na úrovni průměrných 

hrubých mezd v Jihomoravském kraji a průměrných hrubých mezd dle podskupin CZ-

ISCO. Společnost SOLID láká nové zaměstnance především na přátelštější pracovní 

prostředí, osobní přístup a velké množství benefitů. SOLID Brno s.r.o. z 21 nejčastěji 

nabízených zaměstnaneckých benefitů v České republice za rok 2016 poskytuje 

12 z nich.  

2.6 Analýza spokojenosti se současným systémem odměňování 

V této podkapitole bude provedena analýza spokojenosti se současným systémem 

odměňování ve společnosti SOLID Brno s.r.o., a to jak z pohledu zaměstnanců, 

tak i ze strany vedení společnosti.  

2.6.1 Výzkum spokojenosti zaměstnanců  

Dotazníkové šetření bylo předloženo 34 zaměstnancům z celkových 37, zbývající 

3 členové managementu dotazníky nevyplňovali, jelikož systémy odměňování jsou jejich 

produktem a jejich odpovědi by tedy musely být pouze pozitivní a zkreslovaly by celkové 

výsledky.   

Portfolio zaměstnanců společnosti je poměrně pestré z hlediska pohlaví, věku, vzdělání 

a délky trvání pracovního poměru u společnosti. Po vyjmutí managementu 
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jsou zastoupeny především dělnické pracovní pozice, což je ale u strojírenské výrobní 

společnosti logické.  

Z průzkumu vyplývá, že 67 % zaměstnanců není ochotno a nikdy nechodí na víkendovou 

přesčasovou práci. Naopak 2 zaměstnanci nemají problém vykonávat přesčasovou práci 

každý víkend. V běžných pracovních dnech ovšem pracuje nepravidelně přesčas až 56 % 

zaměstnanců. Mezi zaměstnanci nepanuje názor, že by po nich nadřízený vyžadoval 

nereálné pracovní výkony a většina zaměstnanců si myslí, že dostávají dostatečnou 

zpětnou vazbu a hodnocení o vykonané práci od svého nadřízeného. Neobjevila se žádná 

negativní hodnocení ohledně pracovního zařazení, což je pro společnost velmi dobrá 

zpráva, stejně tak jako názory na spravedlivé odměňování, které je z 82 % pozitivní. 

Pouhých 6 % osob není se svým finančním ohodnocením spokojeno, což lze považovat 

za velmi nízké číslo, jelikož se traduje, že český občan je vždy nespokojen. 

Nespokojených 6 % zaměstnanců, což představuje 2 osoby, je zastoupeno muži 

z výrobního úseku, z toho jeden je ve věku do 25 let a druhý od 46 do 55 let, 

kdy oba pracovníci mají středoškolské vzdělání s maturitou.  

Psychickou únavu a stres zmiňují zaměstnanci ve větší míře než únavu fyzickou, ovšem 

na druhou stranu je to kompenzováno až 88% dobrou náladou na pracovišti. Dvě třetiny 

pracovníků má zájem o vzdělávání a odborná školení a stejné množství věří v možný 

kariérní růst. Je potřeba zmínit, že u některých pozic kariérní růst možný není, což může 

být přibližně zbývající jedna třetina zaměstnanců.  

K systému odměňování mají kladný vztah skoro tři čtvrtiny zaměstnanců společnosti 

a celkovou spokojenost vykazuje téměř 90 %. Mezi nejzajímavější benefity se řadí 

tradičně ty o nejvyšší hodnotě a ty, které mohou využít všichni zaměstnanci, tedy 13. plat, 

5. týden dovolené a stravenky. Z nabízených benefitů by mohla být výrazně finančně 

zajímavá i životní pojištění a penzijní připojištění, ale tyto benefity kolidují 

s ekonomickou sílou jednotlivých zaměstnanců a jejich orientací v této oblasti. Ostatní 

benefity jsou hodnoceny různorodě dle možné využitelnosti a s ohledem na nižší finanční 

hodnotu.  

Nejvyšší motivací pro každého zaměstnance je samozřejmě finanční ohodnocení, 

ale velkou váhu má i osobní pochvala nadřízeného, pocit z dobře odvedené práce 

a kvalitní kolektiv. Zájem o motivační soutěže vedoucí ke zvýšení produktivity 
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společnosti je rozporuplný, kdy polovina je pro a polovina proti. Téměř tři čtvrtiny 

zaměstnanců vykazuje názor, že správné chování nadřízeného má vliv na velikost jejich 

pracovního výkonu.  

Většina zaměstnanců se shodla na tom, že ve společnosti je uplatňován demokratický styl 

vedení doplněný autoritativními prvky. Obsah Etického kodexu je vnímán třemi 

čtvrtinami zaměstnanců kladně. Vazba zaměstnanců ke společnosti je postavena 

na jistotě, přístupu vedení, dlouhodobé spolupráci a důvěře ve společnost.  

2.6.2 Výzkum spokojenosti vedení společnosti 

Řízený rozhovor byl proveden 24. 4. 2018 a na otázky odpovídal výrobní ředitel 

společnosti SOLID Brno s.r.o. Cílem tohoto rozhovoru by mělo být získání aktuálních 

informací a záměrů z pohledu vedení společnosti týkající se systému odměňování 

a strategie rozvoje společnosti. Rozhovor by měl objasnit způsoby získávání nových 

zaměstnanců, problematiku udržení stávajících pracovníků a také by měl podat informace 

o případných nebezpečích.  

1. Jaký máte názor na současný systém odměňování ve Vaší společnosti? 

Systém odměňování jsem zpracovával osobně a tvořil se několik roků a stále se vyvíjí. 

Ještě mám v živé paměti způsob odměňování před 15-20 roky, který byl naprosto 

jednoduchý bez jakýchkoliv benefitů. Dnes, pokud chcete zaměstnance maximálně 

uspokojit, a přitom minimalizovat odvody z mezd, je třeba do mzdové složky 

zahrnout nejen různé druhy benefitů s daňovými úlevami. Čím jako zaměstnavatel 

víc benefitů pracovníkům nabízíte, tím větší prostor k nespokojenosti jim dáváte. 

Proto bych přivítal nějaké jednodušší formy daňových úlev (Výrobní ředitel, 2018).  

2. Plánujete nějaké změny v systému odměňování? 

Abych řekl pravdu, tak jsme se současným stavem spokojení, jelikož jsme dosáhli 

určité stabilizace a vzájemné shody se zaměstnanci. Pokud by se objevily nějaké nové 

zajímavé možnosti, tak určitě zvážíme, zda by byly pro naši společnost přínosem 

(Výrobní ředitel, 2018).  
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3. Jak to vidíte se společností do budoucích let? 

Pro naši společnost bude důležité vyřešit generační výměnu majitelů, jelikož 

jsou v důchodovém věku a zatím nejsou vyřešeny nástupnické otázky. Společnost 

se chce dále ubírat cestou vylepšení a rozšíření svých výrobních možností, lepšího 

uspořádání všech výrobních technologií v návaznosti na kontrolu a expedici. 

V současné době je připravena investice do nástavby správní budovy s vytvořením 

4 bytových jednotek pro stávající či nové zaměstnance. Pokud by i nadále rostl počet 

zakázek a byly vyčerpány všechny výrobní kapacity stávajících prostor, 

tak se uvažuje o možné výstavbě nové výrobní haly na územní rezervě sousedící 

se současnými výrobními prostorami (Výrobní ředitel, 2018).    

4. Jak řešíte situaci týkající se nedostatku pracovních sil ve společnosti? 

Koncem roku 2016 pro nás byla situace se zaměstnanci kritická, jelikož jsem 

do té doby všechny přijímací pohovory řešil sám a nemohl jsem se tomuto tématu 

věnovat v patřičném rozsahu, protože mou hlavní pracovní náplní je výroba 

a její příprava. Abychom se z této situace dostali, bylo rozhodnuto, že bude zřízena 

nová pozice personalisty na zkrácený pracovní úvazek, jehož pracovní náplní bude 

komplexní práce s pracovním kolektivem včetně přijímání nových zaměstnanců. 

Pro vyšší efektivitu této činnosti jsme nové personalistce poskytli náležitá školení 

ohledně práce s lidmi a vedením přijímacích řízení. Hlavním úkolem personalistky 

bylo zajistit nové pracovníky pro doplnění týmu, a to jak z řad brigádníků, 

tak samozřejmě z pracovníků na hlavní pracovní poměr. Odmítáme spolupráci 

s personálními agenturami a své „kolegy“ si vybíráme výhradně sami (Výrobní 

ředitel, 2018).   

5. Jakým způsobem oslovujete potenciální zaměstnance? 

Cesty jsou různé, ale v první řadě se snažíme jít cestou osobního doporučení našich 

zaměstnanců, následují „působivé“ inzeráty na sociálních sítích, v oblastních denících 

nebo na webových portálech s inzercí pracovních míst. Oslovujeme i Pracovní úřad, 

kde jsou ovšem možnosti velmi omezené, hlavně s ohledem na kvalitu pracovní síly 

(Výrobní ředitel, 2018).  
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6. Spolupracujete se středními či vysokými školami? 

Ano, spolupracujeme. Především se jedná o praxe pro studenty středních odborných 

škol, které probíhají v květnu a v září. Sporadicky u nás pracují i studenti vysokých 

škol, kde jsou praxe dlouhodobějšího charakteru a jsou spojeny se zpracováním 

určitého projektu. Tito studenti se k nám v nemalé míře následně vrací v období 

letních brigád, u vysokoškolských studentů i celoročně (Výrobní ředitel, 2018).  

7. Jak se snažíte udržet stávající zaměstnance? 

Víme, že nemůžeme jako společnost zabývající se pouze zakázkovou výrobou 

nabídnout našim zaměstnancům nejvyšší finanční ohodnocení na trhu, ale můžeme 

nabídnout takové prostředí, ve kterém se budou cítit spokojeni a budou obklopeni 

přátelskou atmosférou v kruhu svých kolegů. Dále se snažíme s našimi zaměstnanci 

hodně komunikovat a vytvořit jim kvalitní pracovní prostředí i po stránce technického 

vybavení (Výrobní ředitel, 2018).  

8. Cítíte nějaká nebezpečí, která by mohla ohrozit Vaši společnost? 

Jistě. Mým heslem je, že čert nikdy nespí. V dnešní době již máme dostatečné finanční 

rezervy, abychom mohli v klidu reagovat na poklesy nebo výpadky výroby, 

které mohou přijít z čista jasna na základě změn v požadavcích našich zákazníků 

nebo globální ekonomické situace. V tomto ohledu je naší největší slabinou fixace 

na generálního odběratele, který tvoří okolo 50 % obratu a jeho nečekaná ztráta 

by měla fatální následky pro společnost. Jistým nebezpečím je i nedostatek pracovní 

síly, ale tato skutečnost není zásadní a dá se řešit sníženou kapacitou a utlumením 

výroby (Výrobní ředitel, 2018).   

2.7 SWOT analýza 

Poslední část kapitoly, které se zabývá analýzou současného stavu, bude SWOT analýza, 

ve které budou shrnuty a zpracovány veškeré získané informace týkající se společnosti 

SOLID Brno s.r.o. včetně poznatků o jejím okolí.  SWOT analýza představuje univerzální 

analytickou metodu, na základě které, lze relativně snadno, přehledně a souhrnně 

vyhodnotit celkové fungování společnosti. Tato technika se využívá k zhodnocení 

vnitřních záležitostí společnosti, kde se identifikují její silné a slabé stránky. Naproti 
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tomu metoda SWOT analýzy zpracovává také příležitosti a hrozby, kdy se jedná o faktory 

působící na úspěšnost společnosti z vnějšího prostředí. Cílem této techniky je analyzovat 

a objevit problematické okruhy ve zkoumané společnosti a současně nové či inovativní 

možnosti směřující k jejímu rozvoji (Podnikám, 2014).   

K vyhodnocení analýzy bude použit systém váhy důležitosti od 0,10 do 1,00 a systém 

bodového hodnocení ve škále 1 až 5. Čím vyšší hodnoty v jednotlivých kategoriích 

budou, tím vyšší budou mít váhu a hodnotu. 

2.7.1 Silné stránky 

Společnost SOLID Brno s.r.o. se vyznačuje svojí dlouhodobou historií, stabilitou 

a zkušenostmi ve strojírenském průmyslu, které získala za více než čtvrt století 

působnosti na trhu. Důležitou skutečností je také neměnná vlastnická struktura, 

kdy od počátku založení je společnost vlastněna dvěma majiteli.  

Velmi zásadní výhodou je, že společnost provozuje svoji činnost ve vlastní výrobní hale, 

přičemž nemovitost lze považovat za novou, jelikož byla postavena teprve v roce 2009. 

Mezi silné stránky lze jednoznačně zařadit malý počet THP pracovníků, s čímž 

souvisí snaha o markantní snížení režijních nákladů.  

Velmi pozitivně se jeví od počátku se neměnící základní kostra pracovního týmu, 

kdy zejména management a výrobní mistři pracují pro společnost déle než 10 let. 

Také věk těchto zásadních a nepostradatelných pracovníků lze hodnotit pozitivně, jelikož 

se jedná o osoby ve středním věku, a tudíž by mohly pro společnost ještě dlouhou řadu 

let pracovat. Kladně lze hodnotit také obecná vzdělanost výrobních pracovníků, 

kteří ve většině případů vystudovali SŠ bez maturity či s maturitou.  

Relativně nízká nemocnost značí, že zaměstnanci zůstávají na neschopence pouze 

ze skutečně závažných důvodů a nemají tendence této možnosti zneužívat. 

Jak již bylo zmíněno, ve společnosti je fluktuace na relativně nízké úrovni do 10 %, 

což koresponduje s údaji o optimální míře fluktuace v průmyslu.  

Hlavním pozitivem se jeví značné finanční rezervy společnosti, s čím také souvisí 

nevyužívání cizích zdrojů financování, kdy se společnost snaží veškeré své potřeby hradit 

z vlastních zdrojů.  Za poslední roky společnosti významně vzrostly nejen tržby z prodeje 
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výrobků a služeb, ale také zisk. Velmi důležité je, že společnost dle indexu IN05 tvoří 

hodnotu, to znamená že z 92 % nezbankrotuje a z 95 % bude tvořit hodnotu. 

Nelze opomenout ani vlastnictví certifikátu systému managementu kvality 

dle mezinárodní normy ČSN EN ISO ISO 9001:2001.  

Dle dotazníkového šetření se ukázalo, že většina zaměstnanců ve společnosti 

je spokojena, což je pro vedení velmi kladná zpětná vazba od svých podřízených.  

Mezi silné stránky je nutné zařadit velké množství a pestrost nabízených 

zaměstnaneckých benefitů. Kladně lze také hodnotit styl řízení, který se jeví 

jako demokratický.  

Na vysoké úrovní je také kvalitní vybavení pracoviště, čehož se týká i neustálá snaha 

o zvyšování technologických možností ve společnosti. Velmi podstatné je i nízké stáří 

strojního vybavení společnosti, jelikož vedení se snaží pořizováním nových moderních 

strojů a zařízení nahrazovat stroje staré.    

Za pozitivní lze považovat, že společnost vlastní několik pozemků, které mohou 

v budoucnu sloužit k územnímu rozvoji společnosti. SOLID Brno s.r.o. disponuje 

také vlastní trafostanicí.  

Velmi důležité jsou pro každou společnost dodavatelsko-odběratelské vztahy, 

které jsou však ve společnosti SOLID Brno s.r.o. velmi kvalitní a na vysoké úrovni. 

Silnou stránkou je také systém řízení práce ve společnosti. Pro společnost je velice 

zásadní pojištění majetku a managementu, protože v případě, že by nastala pojistná 

událost, tak by nemělo dojít k fatálním následkům.  

Podstatná je také existence Etického kodexu ve společnosti a fakt, že společnost věnuje 

pozornost tomu, aby zbytečně nepoškozovala životní prostředí.  
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Tabulka č.  45: Silné stránky (Zdroj: Vlastní zpracování , 2018) 

Silné stránky Váha 
Současný 

stav 

Váha* 

současný 

stav 

Dlouhodobá historie 0,50 3 1,50 

Zkušenosti v oboru 0,80 4 3,20 

Neměnná struktura vlastnictví 0,40 4 1,60 

Vlastní prostory 1,00 5 5,00 

Nízké stáří nemovitosti  0,50 4 2,00 

Nízký počet THP pracovníků 0,60 4 2,40 

Neměnná základní kostra týmu 0,80 5 4,00 

Střední věk základní kostry týmu 0,70 4 2,80 

Nízká fluktuace  0,70 4 2,80 

Nižší nemocnost  0,70 4 2,80 

Finanční rezervy  0,90 5 4,50 

Nárůst tržeb 0,60 4 2,40 

Nárůst zisku  0,60 4 2,40 

Tvorba hodnoty dle IN05 1,00 5 5,00 

Stabilita 0,50 4 2,00 

Vlastnictví certifikátu ISO 9001 0,40 3 1,20 

Spokojenost zaměstnanců 0,70 5 3,50 

Pestrost a množství poskytovaných 

benefitů  
0,40 4 1,60 

Demokratický styl řízení 0,50 4 2,00 

Pracovní vybavení 0,60 4 2,40 

Zvyšování technologických možností  0,80 3 2,40 

Nízké stáří strojního parku  0,80 3 2,40 

Nízké režijní náklady 0,70 4 2,80 

Vlastní trafostanice  0,50 3 1,50 

Územní rezerva pro rozvoj  0,40 2 0,80 

Kvalitní dodavatelsko-odběratelské 

vztahy 
0,80 5 4,00 

Nevyužívání cizích zdrojů   0,70 4 2,80 

Pojištění majetku a managementu 1,00 5 5,00 
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Tabulka č. 46: Silné stránky, pokračování  (Zdroj: Vlastní zpracování, 2018)  

Systém řízení práce  0,50 4 2,00 

Rostoucí počet zaměstnanců 0,60 3 1,80 

Věková rozmanitost zaměstnanců 0,70 3 2,10 

Obecná vzdělanost zaměstnanců 0,70 4 2,80 

Délka zaměstnání  0,80 4 3,20 

Etický kodex  0,50 4 2,00 

Pozornost k životnímu prostředí 0,40 3 1,20 

Celkem - - 91,90 

Vážený aritmetický průměr - - 2,63 

2.7.2 Slabé stránky  

Tou nejslabší stránkou společnosti je již několikrát zmiňovaný generální odběratel, který 

má vysoký podíl na obratu společnosti. Ztráta tohoto odběratele by pro společnost značila 

velmi negativní změny. Záporně lze také chápat zakázky, které jsou dlouhodobé a jejich 

ceny jsou již řadu let neměnné. Jednou z nejslabších stránek jsou také chybějící 

zaměstnanci. 

Negativně lze vnímat i důchodový věk obou majitelů, ale mnohem podstatnější bude, 

v jakém duchu proběhne generační výměna společnosti neboli její předání potomkům 

majitelů.   

Výše zmiňovaný malý počet THP pracovníků má ovšem i svá negativa, jelikož jejich 

zastupitelnost v případě nemoci je téměř nulová.  

Co se týče ekonomických ukazatelů, tak společnost ne zcela efektivně hospodaří se svými 

aktivy, tudíž hodnota obratu celkových aktiv je nižší, než by měla být. Hodnota ukazatele, 

který vyjadřuje, s jakou rychlostí společnost inkasuje v průměru své pohledávky 

od odběratelů, činí necelých 81 dní, což je velmi dlouhá doba. Negativně lze také hodnotit 

velké množství zásob na skladu.  

Další slabou stránkou společnosti jsou nižší hrubé mzdy, které jsou však vykoupeny 

velkým množstvím nabízených zaměstnaneckých benefitů.  
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Mezi slabé stránky lze zařadit i relativně nízká vzdělanost zaměstnanců v oblasti 

strojírenství. Ve společnosti pracuje několik zaměstnanců, kteří denně dojíždí z velké 

vzdálenosti, což lze také považovat za negativum.  

Tabulka č.  47: Slabé stránky (Zdroj: Vlastní zpracování , 2018) 

Slabé stránky Váha 
Současný 

stav 

Váha* 

současný 

stav 

Odběratel s vysokým podílem 

obratu  
0,80 5 4,00 

Chybějící zaměstnanci 0,80 4 3,20 

Důchodový věk majitelů 0,40 3 1,20 

Generační výměna majitelů 0,70 5 3,50 

Omezená zastupitelnost THP 

pracovníků 
0,50 4 2,00 

Nízká hodnota obratu celkových 

aktiv 
0,30 3 0,90 

Vysoká míra skladových zásob 0,60 3 1,80 

Vysoká doba obratu pohledávek 0,50 3 1,50 

Nižší základní mzda  0,50 3 1,50 

Odborná vzdělanost 

zaměstnanců  
0,40 3 1,20 

Zaměstnanci s větší dojezdovou 

vzdáleností  
0,20 2 0,40 

Dlouhodobé zakázky 

s neměnnými cenami 
0,40 3 1,20 

Celkem - - 22,40 

Vážený aritmetický průměr - - 1,87 

2.7.3 Příležitosti 

Příležitostí by mohl být současný nadbytek zakázek na trhu, který souvisí s růstem 

strojírenského trhu.  

Další šancí pro společnost by mohla být i nízká vyjednávací síla dodavatelů a neexistence 

substitutů, která vychází ze skutečnosti, že se společnost zabývá jen zakázkovou výrobou 

dle originální výkresové dokumentace, kdy požadavky nelze nahrazovat či zaměňovat.  
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Tabulka č. 48: Příležitosti  (Zdroj: Vlastní zpracování , 2018) 

Příležitosti Váha 
Současný 

stav 

Váha*současný 

stav 

Růst strojírenského trhu  0,80 5 4,00 

Nízká vyjednávací síla 

dodavatelů  
0,40 2 0,80 

Neexistence substitutů  0,60 5 3,00 

Celkem  - - 7,80 

Vážený aritmetický průměr - - 2,60 

2.7.4 Hrozby 

Mezi největší hrozbu jednoznačně patří případná ztráta odběratelů, která 

by pro společnost znamenala fatální následky. Další hrozbou je také stále rostoucí 

konkurence ve strojírenském odvětví či změna v odběratelské strategii nákupu.  

Hrozbou je také současný nedostatek pracovních sil na trhu práce, kdy je pro společnost 

velmi problematické a náročné získat nové kvalitní a vzdělané potenciální pracovníky.  

Hrozbu pro společnost SOLID Brno s.r.o. lze vidět i ve vysoké vyjednávací 

síle odběratelů, stejně tak jako v možném růstu hrubých mezd v Jihomoravském kraji.  

Tabulka č.  49: Hrozby (Zdroj: Vlastní zpracování , 2018) 

Hrozby Váha 
Současný 

stav 

Váha*současný 

stav 

Konkurence  0,60 5 3,00 

Ztráta odběratelů  1,00 5 5,00 

Nedostatek pracovních sil na 

trhu práce  
0,70 4 2,80 

Přetahování zaměstnanců 

konkurencí 
0,70 3 2,10 

Vysoká vyjednávací síla 

odběratelů  
0,80 5 4,00 

Růst hrubých mezd 0,80 4 3,20 

Celkem - - 20,10 

Vážený aritmetický průměr   3,35 
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2.7.5 Shrnutí SWOT analýzy 

K vyhodnocení SWOT analýzy byla data o silných a slabých stránkách 

a také o příležitostech a hrozbách zaznamenána do čtyř přehledných tabulek, 

kde je vynásobena hodnota váhy se současným stavem. Všechny hodnoty jednotlivých 

položek jsou v každé tabulce následně sečteny a vyděleny počtem položek.  

Výsledek SWOT analýzy vypovídá o tom, že silné stránky ve společnosti SOLID Brno 

s.r.o. výrazně převyšují stránky slabé. Ovšem nebezpečí pro uvedenou společnost spočívá 

především ve vnějších hrozbách, mezi které lze zařadit ztrátu zásadních odběratelů.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole budou vypracovány návrhy řešení týkající se přímo řešené problematiky, 

které by měly vést k větší spokojenosti zaměstnanců, zvýšení jejich odbornosti 

a v konečném důsledku i ke zlepšení efektivity práce v závislosti na výkonnosti 

jednotlivých pracovníků. To znamená, že prostředky získané zvýšenou efektivitou 

by mohly být využity na finanční motivaci zaměstnanců, rozšíření školícího programu 

a vybavení pracovišť. Dále zde bude zpracováno ekonomické zhodnocení navrhovaných 

změn a harmonogram jejich zavedení.  

Na základě analytické části práce a dotazníkového šetření mezi zaměstnanci byl zjištěn 

prostor ke zlepšení v následujících oblastech: 

- rozšíření oblasti školení, 

- zvýšení frekvence školení, 

- měření výkonnosti na jednotlivých pracovištích vedoucí ke spravedlivému 

odměňování,  

- otázka zrušení zajímavých, ale ve společnosti málo využívaných benefitů,  

- zavedení motivačních soutěží, 

- detailní dovybavení a uspořádání na jednotlivých pracovištích, 

- zvýhodněné bydlení,  

- otázka zavedení dětské skupiny.   

3.1 Návrhy řešení  

Tato podkapitola bude obsahovat detailní popis jednotlivých návrhů, které by měly 

společnosti a zaměstnancům přinést pozitvní odezvu. Návrhy se budou týkat výše 

zmíněného školení, spravedlnosti v odměňování, benefitů, motivačních soutěží, vybavení 

jednotlivých pracovišť, zvýhodněného bydlení a možnosti zavedení dětské skupiny. 

3.1.1 Rozšíření oblasti školení  

Jak vyplývá z výsledků dotazníkového šetření mezi zaměstnanci společnosti SOLID Brno 

s.r.o. existuje poměrně vysoký zájem o školení obecně. Bylo by dobré této situace využít 

a rozšířit pravidelné interní školení o školení externí, a to v oblasti nástrojů a jejich 

využití, kam lze zahrnout segment soustružení, frézování, závitování a dalších 
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specifických druhů obrábění. Obecně s CNC obráběním souvisí oblast programování 

a s tím spojená schopnost ovládat a využívat speciální softwary pro práci s modelem 

a tvorbu obráběcího programu. Dalším okruhem školení by mohla být oblast měření 

a používání vhodných měřících prostředků. Zvláštní kategorií je poté školení jazykové, 

určené zvláště pro pracovníky komunikující se zahraničními zákazníky. Pro všechny 

by poté mohlo být přínosné školení na sociální bázi, kdy by se formou workshopu 

zaměstnanci naučili pracovat se svými emocemi, tak aby každý den pro ně byl lepší, 

aby si dokázali zharmonizovat své zdraví a dokázali se vypořádat se svými osobními 

zátěžemi. Pokud by toto dokázali zvládnout, výrazně by se zvedla jejich pozornost 

na pracovišti, což by mělo mít pozitivní efekt pro celou společnost. Pro vedoucí 

pracovníky by mohlo mít efekt školení středního managementu, které poskytne nástroje 

pro zvládnutí sama sebe, správnou komunikaci a vedení menšího kolektivu.  

Proti současné situaci, kdy probíhá pouze interní doškolování nových zaměstnanců 

a předávání informací je součástí pracovního dne, by měl nový návrh přinést pravidelnost 

a jednoznačně vyšší odbornost na jednotlivých pracovních pozicích.  

3.1.2 Zvýšení frekvence školení  

Jak již bylo výše zmíněno, školení ve společnosti probíhá pouze interně, 

a to v nepravidelných intervalech. Pro zlepšení úrovně znalostí jednotlivých pracovníků 

by bylo dobré nastavit určitou pravidelnost, která by přinesla efekt jak zaměstnancům, 

tak společnosti. To stejné platí i pro školení navrhovaná v předchozí podkapitole. Takto 

by vznikl řízený systém školení závislý na finanční situaci společnosti, kdy by vedení 

jednou ročně rozhodlo o finanční výši určené na školení a podle toho by se vytvořil plán 

pro následující rok. Zpětně by se měl vyhodnotit efekt jednotlivých školení, 

a to jak po stránce obsahu, tak frekvence. Vyhodnocení by mělo probíhat ze strany vedení 

společnosti, ale i zaměstnanců.  

Současná školení: 

- zaškolení nových zaměstnanců od pověřeného mentora (stanovený zaměstnanec),  

- průběžné školení na pracovišti od vedoucích pracovníků. 
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Navrhovaná školení a jejich frekvence: 

- hromadné interní školení v oblasti obrábění – 2x ročně,  

- hromadné interní školení v oblasti měření – 2x ročně,  

- hromadné externí školení v oblasti nástrojů – 1x ročně,  

- školení v oblasti CAD/CAM programů (programování) – 1x za 2 roky,  

- skupinové jazykové školení – 2 hodiny 1x týdně,  

- hromadné sociální školení – 1x za 3 roky,  

- individuální školení středního managementu – 1x za 3 roky.  

Hromadné interní školení v oblasti obrábění 

Toto školení by mělo probíhat 2x za rok, kdy školiteli budou výrobní ředitel a mistr. 

Školení bude probíhat v prostorách společnosti SOLID Brno s.r.o. a nebude uvažováno 

o zvláštní odměně pro školitele, jelikož tato práce bude součástí běžného pracovního dne. 

Za toto školení budou odpovídat výrobní ředitel a vhodná data školení budou vybrána 

v rozmezí od 30. 6. do 20. 12. 2018.  

Hromadné školení v oblasti měření 

Školení týkající se měření by se mělo uskutečňovat taktéž 2x do roka. Školiteli budou 

pracovníci kontroly. Toto školení bude probíhat v rámci pracovního dne v prostorách 

společnosti bez uvažované speciální odměny školitelům. Odpovědnou osobou u tohoto 

školení bude vedoucí pracovník kontroly a vhodná data školení budou opět vybrána 

v rozmezí od 30. 6. do 20. 12. 2018. 

Hromadné externí školení v oblasti nástrojů 

Školení v oblasti nástrojů by mělo být prováděno 1x ročně. Dle získaných informací 

od majitele společnosti RS-ISCAR s.r.o., který je generálním dodavatelem nástrojů 

pro společnost SOLID Brno s.r.o., by školení mělo být v rámci obchodního vztahu 

zdarma, jelikož svým způsobem nahrazuje prezentaci prodávaných produktů a jejich 

využití (Šantavý, 2018). Školitelem bude majitel společnosti RS-ISCAR s.r.o., 

kdy školení bude probíhat v pronajatém sále v Krušovické restauraci Omega s využitím 

projekční videotechniky. Nájemné za pronájem sálu na 8 hodin dle získaných informací 

činí 2 400 Kč (300 Kč za hodinu). Dalším nákladem bude také občerstvení pro školitele 
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a zaměstnance, které bude činit 100 Kč na osobu s uvažovaným počtem osob 

20 (Chmelař, 2018). U tohoto školení budou odpovědnou osobou výrobní ředitel 

společnosti SOLID Brno s.r.o. a vhodné datum školení bude vybráno v rozmezí od 30. 6. 

do 20. 12. 2018. 

Školení v oblasti CAD/CAM programů 

Toto školení bude určeno pouze pro dva zaměstnance pracující s CAD/CAM programy 

a bude sloužit k prohloubení znalostí, řešení aktuálních problémů a osvojení si novinek 

v této oblasti. Ke školení bude docházet ve frekvenci 1x za 2 roky a školitelem budou 

zaměstnanci společnosti 1C Pro s.r.o., která používané CAD/CAM programy společnosti 

SOLID Brno s.r.o. dodává. Bude se jednat o speciální individuální školení zaměřené 

na aktuální problematiku uživatele. Uvažovaná délka školení je dva dny, 

a to ve speciálních školících prostorách společnosti 1C Pro s.r.o. v Praze (Cuc, 2018). 

Zaměstnancům společnosti SOLID Brno s.r.o. bude dále hrazena doprava a ubytování. 

Náklady tedy budou činit 800 Kč za dopravu autobusem Student Agency (Ceny 

a jízdenky, 2018) a 1 200 Kč za ubytování v Penzionu Šárka (Ceník, 2018) a cena školení 

je dle individuálního ceníku. Dle zjištěných informací se cena dvoudenního školení 

po 8 hodinách pohybuje okolo 14 000 Kč (Cuc, 2018). Za školení v oblasti CAD/CAM 

programů bude odpovídat opět výrobní ředitel společnosti SOLID Brno s.r.o., kdy vhodné 

datum školení bude vybráno v rozmezí od 30. 6. do 20. 12. 2018. 

Skupinové jazykové školení 

V Brně je mnoho jazykových škol, ale z důvodu finanční náročnosti lze navrhnout učitele 

angličtiny z řad osob, které nejsou organizovány pod žádnou jazykovou školou 

či agenturou a výukou angličtiny si pouze přivydělávají. Lektoři pro výuku obecné 

angličtiny pro lehce pokročilé se pohybují v cenách okolo 250 Kč za hodinu. Možným 

lektorem je například Ing. Libor Ondráček, který nabízí hodinu angličtiny za 220 Kč 

s dojezdem po Brně zdarma (Databáze lektorů, 2018). Jazykové školení bude probíhat 

1x týdně 2 hodiny v prostorách společnosti SOLID Brno s.r.o. v odpoledních hodinách 

15:00 – 17:00 hodin, aby zásadně nezasahovalo do denního provozu společnosti. Školení 

se budou zúčastňovat někteří THP pracovníci, kteří přicházejí do kontaktu 

se zahraničními obchodními partnery. V tomto případě bude odpovědnou osobou 
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personální pracovnice společnosti SOLID Brno s.r.o. a jazyková výuka se bude konat 

od 30.6. 2018 každé úterý od 15:00 do 17:00 hodin.  

Hromadné sociální školení 

Tento druh školení bude provádět 1x za 3 roky a bude určen pro všechny zaměstnance 

společnosti jako trénink pro práci s emocemi a stresem. Školení bude rozděleno 

na 3 skupiny po cca 12 zaměstnancích s dobou trvání 2 hodiny, takže celkem 

bude odškoleno 6 hodin. Školení bude probíhat v prostorách společnosti SOLID Brno 

s.r.o. a jediným nákladem bude cena školení poskytovaného vybranou lektorkou Ivanu 

Klímovou. Cena bude stanovena dle individuální dohody, ale podle informací by se měla 

pohybovat okolo 6 000 Kč (Klímová, 2018). Ivana Klímová se společností dlouhodobě 

spolupracuje v oblasti překladů a obchodních jednání na bázi německého jazyka. Za tento 

typ školení bude odpovídat opět personální pracovnice. Vhodné datum hromadného 

sociálního školení bude vybráno taktéž v rozmezí od 30. 6. do 20. 12. 2018. 

Individuální školení středního managementu 

Toto školení je zaměřeno na práci s lidmi, a to jak z hlediska teoretického, 

tak praktického. Jedná se o udržení vysokého stupně etiky a produkce na pracovišti 

v kombinaci s kvalitními mezilidskými vztahy. Tohoto školení se budou účastnit pouze 

vybraní vedoucí pracovníci, u kterých je potřeba výše uvedené oblasti zdokonalit. 

Navrhovaným poskytovatelem školení je společnost HCA Brno, kdy školení 

bude probíhá ve formě 6 workshopů s jednotlivými rozestupy 2 až 3 týdny. Školení 

probíhá v prostorách společnosti HCA Brno s celkovou cenou 42 000 Kč (Kurzy 

a semináře, 2011). Odpovědnou osobou u individuálního školení středního managementu 

bude personální pracovnice společnosti SOLID Brno s.r.o., kdy vhodná data školení 

budou vybrána v rozmezí od 30. 6. do 20. 12. 2018 v závislosti na vypsaných termínech 

workshopů.  

3.1.3 Měření výkonnosti na jednotlivých pracovištích vedoucí ke spravedlivému 

odměňování 

Ke zlepšení spravedlivého odměňování by mohlo vést zavedení softwarového sledování 

produkce na jednotlivých strojích. Jednalo by se ovšem o poměrně vysokou investici, 
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kdy by bylo nutné provést kompletní zasíťování všech strojů ve společnosti s propojením 

na vyhodnocovací software. Další činností navíc by bylo samotné vyhodnocování 

výsledků na základě výsledkových tabulek a grafů. Společnost by se musela rozhodnout, 

jestli by pro ni tato cesta byla přínosem s ohledem na způsob a druh práce, který provádí. 

Obecně se jedná o vyšší kontrolu výkonnosti jednotlivých zaměstnanců s možností větší 

diference odměňování podle provedených výkonů.  

3.1.4 Otázka zrušení zajímavých, ale ve společnosti málo využívaných benefitů 

Dle dotazníku je nejmenší zájem o následující benefity: předplacené sportoviště, 

předplacené wellness, povinné ručení a teambuildingy. 

Na základě osobních dotazů směřujících na zaměstnance s otázkou nevyužívání výše 

uvedených benefitů by se dalo říci, že většina z nich nemá zájem o sportovní aktivity 

předplacené společností, a naopak vnímá skupinu využívající tento benefit 

jako zvýhodněnou. Podobně je to i u předplaceného wellness, který většina odmítá 

z důvodu studu a fyzického kontaktu s cizí osobou. I když společnost tyto aktivity 

preferuje jako prevenci vedoucí k vylepšení zdravotního stavu, lepší regeneraci 

a psychické rozpoložení zaměstnanců, tak na druhé straně tento stav vytváří 

mezi zaměstnanci určité napětí plynoucí ze závisti a pocitu nespravedlnosti. Možným 

návrhem je zrušení těchto benefitů, protože zasahují velmi malé množství zaměstnanců.  

Co se týče povinného ručení, tak tento benefit je sice málo využívaný, ale nijakým 

způsobem finančně společnost nezatěžuje, jde pouze o využití konexí vedoucích 

pracovníků společnosti, a tím lepších podmínek než pro běžného jednotlivce. 

Mezi zaměstnanci je vnímán neutrálně, proto by bylo vhodné ho ponechat, i přes menší 

zájem.   

Teambuildingy jsou samostatnou kapitolou, kdy většina zaměstnanců má velký problém 

přenocovat mimo vlastní domov, a to buď z důvodu vlastní pohodlnosti 

nebo partnerských vztahů. Dalším důvodem neúčasti je neochota soutěžit, zúčastňovat 

se společenských akcí, trávit čas na neznámých místech s řízeným programem a ve svém 

volném čase.  I když se jedná o akce, které jsou velmi důležité pro budování kolektivu 

a následnou týmovou spolupráci, tak není zcela jisté, zda při cca 30% účasti 

má vynaložená energie na organizaci nějaký patřičný efekt.  
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V návrhu se nepočítá se mzdovou finanční kompenzací zrušených benefitů, protože 

dotčené benefity mají sloužit ke zlepšení zdraví a vztahů na pracovišti, k čemuž ovšem 

peněžní prostředky neslouží.  

Nejméně využívané, ale zrušené benefity: 

- předplacené sportoviště, 

- předplacené wellness. 

Nejméně využívané benefity s návrhem modifikace: 

- jednodenní a vícedenní teambuildingy. 

Nejméně využívané, ale ponechané benefity: 

- povinné ručení. 

3.1.5 Modifikace teambuildingů 

Forma teambuildingů prováděná v minulých letech neoslovila dostatečný počet 

pracovníků, ale protože je důležité, aby se celý tým zaměstnanců alespoň párkrát za rok 

společně setkal v mimopracovní době, tak by bylo dobré navrhnout určitou modifikaci 

původní verze. Jelikož společnost v minulosti ve svém areálu vytvořila oddychovou 

zelenou zónu s pergolou a ohništěm, dalo by se tohoto prostoru využít pro společná 

setkání zaměstnanců s možností přizvání i nejbližších rodinných příslušníků. Tato setkání 

by mohla sloužit také k hodnocení pracovních výsledků společnosti, přednesení nových 

vizí a strategií. Dalším možným tématem by mohlo být hodnocení zaměstnanců 

na základě výsledků motivačních soutěží. Tento volný čas by mohl být také vyplněn 

společenskými hrami s dobrovolnou účastí a každý by se mohl prezentovat nějakým 

drobným kulinářským výtvorem. Tato setkání by se mohla spojit i s pravidelnými 

oslavami narozenin zaměstnanců, která se konají 2x ročně, vždy v květnu a září 

a společnost by mohla přispět na společné občerstvení nebo nějaký drobný program.  

3.1.6 Zavedení motivačních soutěží  

Z dotazníku jasně vyplývá, že polovina zaměstnanců má o motivační soutěže zájem 

a druhá polovina nikoliv. Dalo by se říci, že zájem mají takoví zaměstnanci, kteří 

si jsou vědomi svých nadprůměrných pracovních výsledků. Naopak druhá skupina 
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pracovníků má výkony buď nevyrovnané nebo podprůměrné a takový způsob hodnocení 

by jim nevyhovoval nebo dokonce finančně ubližoval. Motivační soutěže mohou 

být cílené na celou pracovní skupinu nebo dokonce společnost, ale mohou být směrovány 

i přímo na jednotlivce. Ve společnosti SOLID Brno s.r.o. lze motivace jednotlivců 

aplikovat pouze u pracovníků ve výrobě.  

Návrhem by mohlo být zavedení finanční odměny pro jednotlivce na základě hodnocení 

mistrů v jednotlivých oblastech, pracovníků kontroly, výrobního ředitele, jednatelů 

a personalistky. Soutěž může být orientována pouze na kvalitu, kvantitu v požadované 

kvalitě či čistotu pracoviště dle potřeb zaměstnavatele a bude vyhlašována nepravidelně 

v různých obdobích z motivačních důvodů, aby se nestala fádní. Další možností 

je motivovat zaměstnance k vymyšlení různých zlepšovacích návrhů, které usnadní, 

zrychlí či zjednoduší jednotlivé činnosti nebo celé procesy ve společnosti.   

Navrhované motivační soutěže: 

- soutěž o nejpreciznějšího zaměstnance,  

- soutěž o nejčistší pracoviště,  

- soutěž zlepšovacích návrhů „chytrá hlava“ 

- pracovník měsíce. 

Soutěž o nejpreciznějšího zaměstnance  

Tato soutěž je orientována pouze na rozměrovou kvalitu vyráběných dílů, kdy se bude 

namátkově hodnotit hlavně přesnost a péče o svěřená měřidla. Soutěž o nejpreciznějšího 

zaměstnance bude vyhlášena personální pracovnicí bez předchozího upozornění. 

Dvoutýdenní blok hodnocení se bude opakovat 2x za rok a výsledkem bude finanční 

odměna v hodnotě 3 000 Kč. Tato soutěž se bude týkat výrobních dělníků a hodnotit 

ji bude pracovník kontroly ve spolupráci s výrobními mistry. Výsledky se budou 

vyhlašovat při nejbližší schůzce zaměstnanců nebo v rámci nejbližší možné společné akce 

v prostorách společnosti.  

Soutěž o nejčistší pracoviště 

V soutěž o nejčistší pracoviště se bude přihlížet k pořádku na pracovišti a jeho okolí, 

k čistotě používaného stroje a používaných nástrojů a pomůcek. Tato soutěž se bude týkat 
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pouze výrobních dělníků a hodnotit ji budou výrobní mistři ve spolupráci 

s personalistkou. Soutěž bude vyhlášena personální pracovnicí společnosti SOLID Brno 

s.r.o., a to bez předchozího upozornění. Čtrnáctidenní blok hodnocení se bude opakovat 

2x za rok a jeho výsledkem bude finanční odměna v hodnotě 3 000 Kč. Výsledky budou 

vyhlašovány v rámci nejbližší schůzce zaměstnanců nebo na nejbližší společné akci 

v prostorách společnosti. 

Soutěž zlepšovacích návrhů „chytrá hlava“ 

Tato soutěž je otevřená všem zaměstnancům společnosti, kromě jednatelů, kteří budou 

soutěž vyhodnocovat. Kritériem této soutěže je vymyšlení různých zlepšovacích návrhů, 

které usnadní, zrychlí či zjednoduší jednotlivé činnosti nebo celé procesy ve společnosti. 

Soutěž bude probíhat celý rok s rozdělením na dvě pololetí, kdy se bude každé hodnotit 

zvlášť. Ohodnoceny budou tři nejlepší zavedené a ověřené návrhy, a to finančním 

ohodnocením ve výši 5 000 Kč, 3 000 Kč a 1 000 Kč. Výsledky budou vyhlašovány 

v rámci nejbližší schůzce zaměstnanců nebo na nejbližší společné akci v prostorách 

společnosti. 

Pracovník měsíce 

Soutěž o pracovníka měsíce se bude týkat především množství odvedené práce ve vysoké 

kvalitě s přihlédnutím k čistotě pracoviště, ochotě spolupracovat a pomáhat ostatním, 

ale také ke snaze vymýšlet a předkládat návrhy ke zlepšení. Tato soutěž bude orientována 

na všechny výrobní a kontrolní pracovníky včetně vedoucích, mimo mistry, kteří budou 

ve spolupráci s výrobním ředitelem a personalistkou výsledky soutěže hodnotit. 

Hodnotícím obdobím bude 1 měsíc a celkem se bude hodnotit 4x za rok. Soutěž opět 

vyhlásí personální pracovnice a uvedené měsíce budou určeny 1. pracovní 

den v uvedeném měsíci. Výsledky budou opět vyhlášeny na nejbližší schůzce 

zaměstnanců nebo v rámci nejbližší možné společné akce v prostorách společnosti 

a odměna bude finančního rázu v hodnotě 3 000 Kč.  

3.1.7 Detailní dovybavení a uspořádání na jednotlivých pracovištích  

Další navrhovanou oblastí, která týká spíše dobrého pocitu z kvalitního a příjemného 

pracovního prostředí, je doladění a dovybavení jednotlivých pracovišť. Navrhované 
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dovybavení se týká například ergonomických počítačových myší, větších monitorů 

u počítačů, automatu na kávu, uspořádání pracovního nářadí s trvalým a neměnným 

místem uložení, zavedení automatického vydavače nástrojů s dostupností 24 hodin denně, 

ekologičtějšího a zjednodušeného hospodaření s kovovými třískami, doplnění osobního 

nářadí k seřizování strojů, pořízení většího množství úklidových pomůcek s přesným 

určením jejich místa, rozšíření obsahu lékárničky, sofistikovanějšího uspořádání 

skladových prostor a pořízení kvalitnějších skladovacích obalů. Návrhy dovybavení 

a uspořádání pracovišť bude předkládat personalistka na základě konzultace s mistry 

i jednotlivými pracovníky na různých pracovištích, ale o konečném nákupu budou 

rozhodovat pouze jednatelé společnosti, kteří vyhodnotí důležitost a efektivitu 

předložených návrhů.  

3.1.8 Zvýhodněné bydlení 

Jelikož se společnost SOLID Brno s.r.o. potýká s nedostatkem pracovních sil, tak je tento 

návrh směřován především na získání potenciálních pracovníků, které by tento benefit 

mohl oslovit, jelikož je na trhu pracovních sil nabízen pouze sporadicky, respektive pouze 

pro určité pracovní pozice v IT a vysokém managementu. Strategickým krokem vedení 

společnosti je cílit na mladé lidi, kteří mají potenciál růstu, ale nemají silné ekonomické 

nebo majetkové zázemí, aby byli schopni si zajistit vlastní bydlení. Kombinace levnějšího 

bydlení s průměrnou mzdou, kterou společnosti SOLID Brno s.r.o. obecně nabízí, vytváří 

v konečném důsledku pro uživatele bytových jednotek nadprůměrné mzdové podmínky. 

Benefit zvýhodněného bydlení není v současnosti ještě zaveden, jelikož nástavba 

4 bytových jednotek nad nynější správní budovou se bude provádět v druhé polovině 

roku 2018, ale z dotazníku vyplývá, že zájem není příliš vysoký, což může 

být zapříčiněno tím, že stávající zaměstnanci mají vlastní nebo jiné uspokojivé bydlení 

a nepřemýšlí o jeho změně. Prioritou je ovšem nabízet byty hlavně potenciálním 

zaměstnancům a současní pracovníci by měli sloužit jako rezerva v případě nenaplnění 

kapacit. Pokud by se tento plán nenaplnil, mohou se volné bytové jednotky nabídnout 

ještě externím nájemcům nebo v krajním případě studentům. V tomto případě 

už by se ovšem jednalo o plně komerční využití. Uspokojování žádostí u stávajících 

zaměstnanců bude probíhat na základě vyhodnocení pracovních výkonů, pracovní 
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morálky, přínosu pro společnost a délky pracovního poměru zaměstnance 

u zaměstnavatele.  

3.1.9 Otázka zavedení dětské skupiny  

Dalším možným návrhem, který by zaměstnancům mohl pomoci a zjednodušit jejich 

pracovně-osobní život, by mohla být možnost zavedení dětské skupiny. Tento návrh 

by se mohl jevit jako velmi zajímavý, ovšem po zhodnocení kladů a záporů je vlastně 

nereálný, a to z několika důvodů. Prvním důvodem je skutečnost, že většina zaměstnanců 

pracuje ve třísměnném provozu, tudíž by mohli děti do skupiny vodit jednou za tři týdny. 

Druhým důvodem je, že většině zaměstnanců začíná pracovní doba v 5:45, což je pro děti 

obecně příliš brzy. Dalším aspektem je fakt, že ve společnosti pracují především muži, 

což by mohl být problém, protože o děti se obvykle starají více ženy. Průřezem věkovými 

skupinami dětí zaměstnanců bylo zjištěno, že pouze 2 děti jsou ve věku od 2 do 6 let, 

a to ještě u mimobrněnských zaměstnanců (Personalistka, 2017). Dalším negativem 

je nebezpečné prostředí strojírenské společnosti, které je hlučné, špinavé, s vysokým 

výskytem manipulační techniky, osobní a nákladní dopravy. Víceméně ve společnosti 

není prostor vhodný pro čas trávený s malými dětmi, které by měly dostatek prostoru 

pro pohybové aktivity a patřičné množství čerstvého vzduchu, které by získaly v prostředí 

více spjatém s přírodou. Z ekonomického hlediska by zřejmě bylo i neefektivní platit 

patřičně kvalifikovanou osobu pro 2 děti, když se vezme v úvahu častá nemocnost dětí 

předškolního věku.  

3.2 Ekonomické zhodnocení navrhnutých změn  

Veškeré navrhnuté změny mají pro společnost SOLID Brno s.r.o. určité ekonomické 

důsledky, a to jak negativní, tak pozitivní nebo nejasné, které se dají vyhodnotit 

až s určitým časovým odstupem. V této kapitole budou zkalkulovány náklady 

na jednotlivé navrhnuté změny vztahující se k jednomu kalendářnímu roku.  

3.2.1 Rozšíření oblasti školení  

V níže vytvořené tabulce budou uvedeny jednotlivé návrhy týkající se rozšíření oblasti 

školení s bližší specifikací nákladů a vlivu na chod společnosti.  
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Tabulka č. 50: Návrh rozšíření oblasti školení , specifikace nákladů a vliv na chod 

společnosti  (Zdroj: Vlastní zpracování , 2018)  

Návrh Cena v Kč 
Poznámka 

k ceně 

Úspora v 

Kč 
Poznámka 

Hromadné interní 

školení v oblasti 

obrábění 

v rámci režie 

společnosti 
- 

nedá se 

vyčíslit 

částečně 

pozastavená 

výroba 

Hromadné interní 

školení v oblasti měření 

v rámci režie 

společnosti 
- 

nedá se 

vyčíslit 

částečně 

pozastavená 

výroba 

Hromadné externí 

školení v oblasti 

nástrojů v pronajatých 

prostorách   

4 400 

náklady na 

nájem za 8 

hodin a 

občerstvení  

nedá se 

vyčíslit 

pozastavená 

výroba  

Školení v oblasti 

CAD/CAM programů  
16 000 

náklady na 

lektora za 16 

hodin, 

ubytování a 

dopravu  

nedá se 

vyčíslit 

částečně 

pozastavená 

výroba 

Skupinové jazykové 

školení v prostorách 

společnosti  

220 

náklady na 

lektora za 1 

hodinu 

nedá se 

vyčíslit 

THP 

pracovníci 

Hromadné sociální 

školení 
6 000 

náklady na 

lektora za 6 

hodin 

nedá se 

vyčíslit 

pozastavená 

výroba 

Individuální školení 

středního managementu 
42 000 

náklady na 

lektora za 6 

dnů 

nedá se 

vyčíslit 

vedoucí 

pracovníci 

V tabulce jsou uvedeny náklady spojené s externími poskytovateli služeb včetně nájmu 

školících prostor, ubytování, dopravy a občerstvení, ale nejsou zakalkulovány nemalé 

ztráty z pozastavené výroby. Na druhou stranu nejsou finančně vyhodnoceny a uvedeny 

přínosy získané zvýšenou odborností proškolených zaměstnanců. Společnost musí 

vyhodnotit, do jaké míry jsou pro ni uvedená školení přínosná.  

3.2.2 Zvýšení frekvence školení 

V níže uvedené tabulce budou zobrazeny stávající a nová školení, jejich frekvence včetně 

změny proti současnému stavu a vyčíslení jejich nákladů na jeden kalendářní rok, pokud 

se uvažuje, že se budou v uvedeném roce provádět všechna školení.  

 



 

108 

 

Tabulka č. 51:  Návrh  na zvýšení frekvence školení , vyčíslení nákladů a vliv  na chod 

společnosti za kalendářní rok  (Zdroj: Vlastní zpracování , 2018) 

Návrh Četnost Cena v Kč 
Poznámka 

k ceně 

Úspora 

v Kč 
Poznámka 

Hromadné interní 

školení v oblasti 

obrábění 

2 
v rámci režie 

společnosti 
- 

nedá se 

vyčíslit 

částečně 

pozastavená 

výroba 

Hromadné interní 

školení v oblasti 

měření 

2 
v rámci režie 

společnosti 
- 

nedá se 

vyčíslit 

částečně 

pozastavená 

výroba 

Hromadné externí 

školení v oblasti 

nástrojů 

v pronajatých 

prostorách   

1 4 400 

náklady na 

nájem za 8 

hodin a 

občerstvení 

nedá se 

vyčíslit 

pozastavená 

výroba  

Školení v oblasti 

CAD/CAM 

programů  

1/2 16 000 

náklady na 

lektora za 16 

hodin, 

ubytování a 

dopravu 

nedá se 

vyčíslit 

částečně 

pozastavená 

výroba 

Skupinové 

jazykové školení 

v prostorách 

společnosti  

100 220 

náklady na 

lektora za 1 

hodinu 

nedá se 

vyčíslit 

THP 

pracovníci 

Hromadné 

sociální školení 
1/3 6 000 

náklady na 

lektora za 6 

hodin 

nedá se 

vyčíslit 

pozastavená 

výroba 

Individuální 

školení středního 

managementu 

1/3 42 000 

náklady na 

lektora za 6 

dnů 

nedá se 

vyčíslit 

vedoucí 

pracovníci 

Výpočet:  

4 400 + 8 000 + 22 000 + 2 000 + 14 000 = 50 400 Kč/rok. 

Jednotlivé položky jsou dány vynásobením sloupce četnosti a ceny.  

Výdaje na školení jsou pro společnost SOLID Brno s.r.o. daňově uznatelným nákladem, 

ale celkové ekonomické náklady jsou mnohem vyšší z důvodu ztrát z přerušené výroby.  
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3.2.3 Měření výkonnosti na jednotlivých pracovištích vedoucí ke spravedlivému 

odměňování  

U návrhu na měření výkonnosti na jednotlivých pracovištích vedoucí ke spravedlivému 

odměňování bylo uvažováno s kompletním zasíťováním všech strojů s napojením 

na vyhodnocovací software. Tento návrh může mít vedlejší účinek ve zvýšení efektivity 

práce na základě sledování využití jednotlivých strojů. Kalkulace nákladů bude opět 

provedena na kalendářní rok, ve kterém bude návrh realizován.  

Tabulka č.  52: Návrh měření výkonnosti na jednotlivých pracovištích vedoucí  

ke spravedlivému odměňování a vyčíslení nákladů za kalendářní rok  (Zdroj:  Vlastní  

zpracování , 2018) 

Návrh Cena v Kč 
Poznámka k 

ceně 
Úspora v Kč Poznámka 

Zasíťování strojů 150 000 jednorázově 
vyšší 

efektivita 
- 

Vyhodnocovací 

software 
200 000 jednorázově 

vyšší 

efektivita 
- 

Vyhodnocení 

výsledků  
50 000 trvale 

vyšší 

efektivita 
- 

Výpočet: 

150 000 + 200 000 + 50 000 = 400 000 Kč/rok. 

Počáteční náklad na pořízení sledování výroby je velmi vysoký a vyžaduje určité 

množství pravidelné práce na sledování a vyhodnocování výsledků. Tyto výdaje 

jsou jednoznačně daňově uznatelným nákladem pro společnost SOLID Brno s.r.o.  

3.2.4 Otázka zrušení zajímavých, ale ve společnosti málo využívaných benefitů 

V této podkapitole jsou řešeny benefity, o které mají zaměstnanci společnosti nejmenší 

zájem. Jedná se o předplacené sportoviště a wellness, jednodenní a vícedenní 

teambuildingy a povinné ručení. Zkalkulovány budou náklady na jednotlivé benefity 

za kalendářní rok.   
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Tabulka č.  53: Otázka zrušení zajímavých, ale ve společnosti málo využívaných 

benefitů a  vyčíslení nákladů za kalendářní rok  (Zdroj: Vlastní zpracování , 2018) 

Návrh Cena v Kč 
Poznámka k 

ceně 
Úspora v Kč Poznámka 

Předplacené 

sportoviště  
20 000 

paušální 

částka 
20 000 zrušení 

Předplacené 

wellness 
35 000 1 000/osoba 35 000 zrušení 

Jednodenní 

teambuilding 
9 000 

veškeré 

náklady s tím 

spojené 

9 000 zrušení 

Vícedenní 

teambuilding  
25 000 

veškeré 

náklady s tím 

spojené 

25 000 zrušení 

Povinné ručení   - bez nákladů - - 

Výpočet úspory: 

20 000 + 35 000 + 9 000 = 64 000 Kč/rok – s jednodenním teambuildingem za rok 

nebo  

20 000 + 35 000 + 25 000 = 80 000 Kč/rok – s vícedenním teambuildingem za rok. 

3.2.5 Modifikace teambuildingů 

Níže uvedený náklad se týká příspěvku na občerstvení pro plánované společné akce 

v prostorách oddychové zelené zóny s pergolou a ohništěm s možností doplnění 

drobného programu a her.  

Tabulka č. 54: Modifikace teambuildingů a vyčíslení nákladů  

za kalendářní rok (Zdroj: Vlastní zpracování, 2018)  

Návrh Četnost Cena v Kč 
Úspora v 

Kč 
Poznámka 

Příspěvek na 

občerstvení, 

program a hry 

2 5 000 
nedá se 

vyčíslit 
- 

Výpočet: 

10 000 Kč/rok. 



 

111 

 

Položka je výsledkem vynásobení sloupce četnosti a ceny.  

Jedná se o investici, která je spojena s tvorbou kolektivu a poznání se v jiných 

než pracovních situacích. Občerstvení spadá do nedaňově uznatelných nákladů a příprava 

programu včetně her je v režii zaměstnanců společnosti.  

3.2.6 Zavedení motivačních soutěží  

Co se týče motivačních soutěží, tak byla navrhnuta soutěž o nejpreciznějšího 

zaměstnance, o pracovníka měsíce, o nejčistější pracoviště a soutěž zlepšovacích návrhů 

„chytrá hlava“. Náklady na zavedení těchto motivačních soutěží budou v níže uvedené 

tabulce opět vyčísleny za kalendářní rok. 

Tabulka č. 55: Návrh zavedení motivačních soutěží  a vyčíslení nákladů  

za kalendářní rok  (Zdroj: Vlastní zpracování , 2018) 

Návrh Četnost Cena v Kč 
Úspora v 

Kč 
Poznámka 

Soutěž o 

nejpreciznějšího 

zaměstnance 

2 3 000 
nedá se 

vyčíslit 

měsíční 

hodnocení 

Soutěž o 

nejčistější 

pracoviště 

2 3 000 
nedá se 

vyčíslit 

měsíční 

hodnocení 

Soutěž 

zlepšovacích 

návrhů „chytrá 

hlava“ 

2 

5 000 

3 000 

1 000 

nedá se 

vyčíslit 

měsíční 

hodnocení 

Pracovník měsíce 4 3 000 
nedá se 

vyčíslit 

měsíční 

hodnocení 

Výpočet: 

6 000 + 6 000 + 18 000 + 12 000 = 42 000 Kč/rok. 

Jednotlivé položky jsou dány vynásobením sloupce četnosti a ceny.  

Pokud by tyto návrhy neměly požadovaný motivační efekt a nedocházelo 

by k znovunastartování pracovního zájmu a udržování určité úrovně výkonnosti, 

tak by se od tohoto způsobu motivace odstoupilo. Daňově uznatelnými náklady 

jsou i výdaje vynaložené na motivační soutěže.  
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3.2.7 Detailní dovybavení a uspořádání na jednotlivých pracovištích  

Jako příklady k dovybavení a uspořádání jednotlivých pracovišť bude vybráno 8 návrhů, 

které budou případně pořízeny. Volba 8 návrhů je náhodná a spíše se váže k nejčastěji 

zmiňovaným možnostem zlepšení (Personalistka, 2017). Tyto položky budou v tabulce 

níže vykalkulovány. 

Tabulka č. 56: Návrh detailního dovybavení a uspořádání   

na jednotlivých pracovištích a  vyčíslení nákladů  

za kalendářní rok (Zdroj: Vlastní zpracování , 2018)  

Návrh Počet Cena v Kč Poznámka 

Ergonomické 

počítačové myši 
3 600 

jednorázový 

nákup 

Větší monitory u 

počítačů 
3 4 000 

jednorázový 

nákup 

Automat na kávu 1 10 000 roční náklad 

Automatický 

vydavač nástrojů 
1 50 000 roční náklad 

Osobní nářadí 12 500 
jednorázový 

nákup 

Úklidové 

pomůcky 
5 100 

jednorázový 

nákup 

Obsah lékárničky 1 3 000 roční náklad 

Kvalitnější 

skladovací obaly 
300 40 

jednorázový 

nákup 

Výpočet: 

1 800 + 12 000 + 10 000 + 50 000 + 6 000 + 500 + 3 000 + 12 000 = 95 300 Kč/rok. 

Jednotlivé položky jsou dány vynásobením sloupce četnosti a ceny.  

Jedná se o částku, která bude uvolněna pouze ke zpříjemnění a vylepšení pracovního 

prostředí, což by mělo sloužit k udržení pracovního kolektivu s vazbou na kvalitní 

pracovní prostor, ve kterém zaměstnanci tráví téměř třetinu aktivního života. Detailní 

dovybavení a uspořádání na jednotlivých pracovištích spadá také mezi daňově uznatelné 

náklady. 
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3.2.8 Zvýhodněné bydlení 

V této podkapitole budou zkalkulovány náklady, které jsou spojené se zvýhodněným 

bydlením.    

Tabulka č.  57: Otázka zrušení zajímavých, ale ve společnosti málo využívaných 

benefitů a  vyčíslení nákladů za kalendářní rok  (Zdroj: Vlastní zpracování , 2018)  

Návrh Cena v Kč 
Poznámka k 

ceně 
Úspora v Kč Poznámka 

Zvýhodněné 

bydlení  
7 000 000 

pořizovací 

cena 
400 000 

roční hodnota 

nájemného 

pro 

zaměstnance 

Zvýhodněné 

bydlení  
7 000 000 

pořizovací 

cena 
600 000 

roční hodnota 

nájemného 

pro externího 

nájemce 

Kalkulace zvýhodněného bydlení: 

U tohoto zaměstnaneckého benefitu je pořizovací cena velmi vysoká, ale s postupným 

splácením formou nájmu. U zaměstnanců by měl tento benefit sloužit jako dlouhodobé 

pojítko se společností anebo jako konkurenční výhoda pro potenciální zaměstnance. 

U externích nájemců je nastavena tržní hodnota nájmu s návratností investice v horizontu 

15 let a u zaměstnanců cca 23 roků. Investice do tohoto benefitu je trvalého charakteru 

a svým způsobem je přínosná jak zaměstnancům, tak majiteli společnosti. Ve sloupci 

úspora se objevuje částka 400 000 Kč pro zaměstnance (600 000 Kč pro externí nájemce). 

Toto číslo odpovídá přibližně částce vybraného nájmu na čtyřech bytových jednotkách 

po zdanění zisku 19 %. Investice do pořízení bytových jednotek včetně nákladů na jejich 

provoz jsou daňově uznatelnými náklady. 

3.2.9 Celková ekonomická bilance navrhovaných změn  

V tabulce jsou uvedeny jednotlivé výdaje a úspory, respektive příjmy z navrhovaných 

změn po dobu 4 let od roku jejich zavedení.  
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Tabulka č. 58: Celková ekonomická bilance navrhovaných změn po dobu  

4 let od roku zavedení  (Zdroj: Vlastní zpracování , 2018) 

Název 1. rok v Kč 2. rok v Kč 3. rok v Kč 4. rok v Kč 

Školení 90 400 26 400 42 400 74 400 

Měření 

výkonnosti 
400 000 50 000 50 000 50 000 

Zrušené benefity 
-64 000  

-80 000* 

-64 000  

-80 000* 

-64 000  

-80 000* 

-64 000  

-80 000* 

Modifikace 

teambuildingů 
10 000 10 000 10 000 10 000 

Motivační soutěže 42 000 42 000 42 000 42 000 

Dovybavení 95 300 - - - 

Zvýhodněné 

bydlení 
7 000 000 - - - 

Nájemné ze 

zvýhodněného 

bydlení  

-400 000 

-600 000** 

-400 000 

-600 000** 

-400 000 

-600 000** 

-400 000 

-600 000** 

Celkem za rok 7 173 700 -335 600 -319 600 -287 600 

*v případě vícedenního teambuildingu za rok  

**v případě externích nájemců 

Při výpočtu celkového ekonomického dopadu návrhů je uvažováno s nižšími hodnotami 

na straně příjmů či úspor. Z tabulky je patrné, že v roce zavedení změn jsou náklady 

výrazně ovlivněny investicemi do výstavby bytových jednotek a zasíťování výrobních 

strojů. Jelikož se jedná o investice hmotného charakteru, které neztrácejí výrazně 

hodnotu, a naopak poskytují prostor k tvorbě zisku, tak z ekonomického hlediska 

uvažované změny nejsou ztrátové. Nesmí se ovšem zapomenout na základní myšlenku, 

kterou je zlepšení spokojenosti zaměstnanců a zvýšení efektivity výroby. Právě zvýšená 

efektivita výroby v kombinaci se spokojenými zaměstnanci by totiž měla přinést 

v celkovém hospodaření společnosti nezanedbatelný finanční efekt, který se nedá vyčíslit.  

3.3 Přínosy navrhnutých změn 

Všechny navrhované změny by měly vést k větší spokojenosti zaměstnanců, zvýšené 

úrovni spolupráce a vzájemné komunikace, ke zvýšení efektivity výroby vlivem výše 

uvedených faktorů ve spojitosti s vyšší odborností jednotlivých pracovníků. Změny 

by měly také vést ke snížení fluktuace a jednodušší cestě k získání nových zaměstnanců. 
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Stabilní pracovní tým, načerpané zkušenosti a know-how společnosti by se mělo projevit 

ve vyšší produkci na jednotlivých pracovních postech.  

3.4 Harmonogram zavedení navrhnutých změn  

Níže bude uveden časový harmonogram zavedení navrhnutých změn, a to se zahájením 

od června roku 2018. Vyhodnocení celkového efektu bude možné až s odstupem několika 

roků a je možné, že některé návrhy budou upraveny, doplněny nebo zrušeny.  

Tabulka č. 59: Harmonogram zavedení navrhnutých změn včetně osob   

odpovídajících za dané  činnosti  (Zdroj: Vlastní zpracování, 2018)   

Termín realizace Činnost Odpovědná osoba 

1. 6. 2018 
Seznámení vedení společnosti 

s navrhovanými změnami. 
Personalistka. 

11. 6. 2018 

Seznámení zaměstnanců 

společnosti s navrhovanými 

změnami. 

Personalistka. 

14. 6. 2018 

Naplánování všech termínů 

jednotlivých školení a zajištění 

lektorů a školících prostor. 

Personalistka. 

30. 6. – 20. 12. 2018 Průběh školení. Personalistka. 

2. 7. – 31. 12. 2018 
Zavedení motivačních soutěží 

dle interního plánu společnosti. 
Personalistka. 

Do 5. 7. 2018 
Pořízení dovybavení 

jednotlivých pracovišť. 
Výrobní ředitel. 

Do 30. 9. 2018 
Pořízení zasíťování a softwaru 

pro měření výkonnosti. 
Výrobní ředitel. 

Do 30. 11. 2018 
Kolaudace a přidělení 

bytových jednotek k používání. 
Jednatelé. 

Do 31. 1. 2019 

Vyhodnocení výkonnosti, 

efektu motivačních soutěží a 

přínosů proběhlých školení. 

Personalistka. 
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ZÁVĚR 

Výsledkem této bakalářské práce měl být návrh zdokonalení systému odměňování 

ve společnosti SOLID Brno s.r.o. se zaměřením na vyváženost mezi požadavky 

zaměstnanců a možnostmi zaměstnavatele. Nezanedbatelnou oblastí byla ekonomická 

rovnováha vynaložených nákladů proti získanému užitku, a to jak v oblasti efektivity 

výroby a zvýšené produktivity, tak v pásmu obtížně vyčíslitelných pozitiv, do kterých 

lze počítat stabilní pracovní kolektiv se vzrůstajícími dovednostmi a odborností. 

V první části byly zpracovány teoretické poznatky týkající se problematiky odměňování, 

kde byly uvedeny základní definice, rozdělování a druhy odměn včetně jejich vysvětlení 

a důležitosti.  

Druhá oblast bakalářské práce byla analýza současného stavu společnosti SOLID Brno 

s.r.o., kde byly popsány základní informace o společnosti, které zahrnují historii 

a její obecnou charakteristiku, výrobní program společnosti včetně jejich hlavních trhů 

a zákazníků. Následovala interní analýza společnosti, která byla provedena pomocí 

analýzy 7S. Ekonomická situace společnosti byla zhodnocena pomocí analýzy 

ekonomických ukazatelů, kde byly zkalkulovány absolutní, rozdílové a poměrové 

ukazatele, dále byl vypočten bankrotní model index IN05 a následně byl zobrazen vývoj 

a struktura nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Vnější prostředí společnosti 

bylo prozkoumáno pomocí Porterovy analýzy pěti sil, na kterou navazovala analýza trhu 

práce včetně analýzy obyvatelstva a mzdového šetření. Názory zaměstnanců společnosti 

byly zjištěny díky dotazníkovému šetření, naopak možnosti a požadavky zaměstnavatele 

byly získány na základě realizace řízeného rozhovoru s výrobním ředitelem společnosti 

SOLID Brno s.r.o. Poslední částí analytického bloku bylo vypracování SWOT analýzy, 

kde byly využity výsledky všech předcházejících analýz. SWOT analýza shrnula 

a zobrazila silné a slabé stránky společnosti, dále také její příležitosti a hrozby.  

Závěrečnou částí bakalářské práce bylo vytvoření vlastních návrhů řešení odměňování 

ve společnosti SOLID Brno s.r.o. Samotné návrhy se týkaly rozšíření oblasti školení, 

zvýšení frekvence školení, měření výkonnosti na jednotlivých pracovištích vedoucí 

ke spravedlivějšímu, dále také otázky zrušení zajímavých, ale ve společnosti málo 

využívaných benefitů, modifikace teambuildingů, zavedení motivačních soutěží, 

detailního dovybavení a uspořádání na jednotlivých pracovištích, zvýhodněného bydlení 
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a otázky zavedení dětské skupiny, která byla nakonec vyhodnocena jako nerealizovatelná. 

Všechny tyto navrhované změny byly následně ekonomicky zhodnoceny a byl vytvořen 

harmonogram jejich zavedení.  

Společnost SOLID Brno s.r.o. již před zpracováním bakalářské práce využívala velké 

množství benefitů a alternativních způsobů odměňování, protože otázka spokojenosti 

zaměstnanců je pro vedení společnosti velmi důležitá, nicméně navrhované změny, které 

se odvíjely od názorů zaměstnanců a ekonomických možností společnosti by mohly 

zdokonalit jejich aktuální stav. Budoucnost ukáže, zda tyto návrhy využijí a pokud ano, 

tak jestli budou mít pozitivní dopad na spokojenost zaměstnanců i zaměstnavatele.  
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Příloha č. 11: Dotazník  

 

Dobrý den, 

 

jsem studentkou Fakulty podnikatelské na Vysokém učení technickém v Brně a ráda bych 

Vás požádala o vyplnění anonymního dotazníku na téma Návrh rozvoje systému 

odměňování zaměstnanců ve společnosti SOLID Brno s.r.o. 

 

Výsledky budou sloužit pouze jako podklad k mé bakalářské práci. Vyplnění dotazníku 

nezabere více než 10 minut Vašeho času. Prosím o pravdivé odpovědi, aby výsledky 

odrážely skutečné názory zaměstnanců. Možná, že nabídka odpovědí plně nevystihuje 

Váš názor, ale pokuste se vybrat tu nejpřijatelnější. 

 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu,  

Klára Baláková  

 

1. Vaše pohlaví: 

• Žena. 

• Muž. 

 

2. Váš věk: 

• Do 25 let. 

• 26–35 let. 

• 36–45 let. 

• 46–55 let. 

• 56–65 let. 

• Nad 65 let. 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

• Základní. 

• Středoškolské bez maturity. 
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• Středoškolské s maturitou. 

• Vyšší odborné.  

• Vysokoškolské. 

 

4. Jaká je Vaše pracovní pozice? 

• THP pracovník (účetní, personalistka, dispečer výroby, kontrolor). 

• Výrobní dělník (soustružník, frézař, vedoucí apretační dílny, pracovník na 

dokončovacích operacích, servisní pracovník, pracovník přijímající a připravující 

materiál, skladník, uklízečka).  

 

5. Jak dlouho ve společnosti SOLID Brno s.r.o. pracujete?  

• Méně než 1 rok.  

• Nad 1 rok do 3 let. 

• Nad 3 roky do 5 let. 

• Nad 5 let do 10 let. 

• Nad 10 let do 20 let. 

• Více než 20 let. 

 

6. Jak často za měsíc chodíte do práce o víkendu (přesčasy)?  

• Do práce o víkendu nechodím.  

• 1 – 2krát. 

• 3 – 4krát. 

• 5 – 6krát.  

• 7 – 8krát.  

 

7. V kolika dnech běžného pracovního týdne (bez víkendu) překračujete 8 

hodinovou pracovní dobu (přesčasy)? 

• V běžném pracovním týdnu nepřekračuji 8 pracovní dobu. 

• 1krát týdně. 

• 2krát týdně. 

• 3krát týdně. 
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• 4krát týdně.  

• 5krát týdně.  

 

8. Vyžaduje po Vás nadřízený nereálné pracovní výkony?  

• Velmi často.  

• Pravidelně. 

• Ve výjimečných případech. 

• Nikdy.  

 

9. Jste dostatečně často hodnocen/a a dostáváte zpětnou vazbu ohledně Vašich 

pracovních výkonů od nadřízeného? 

• S četností hodnocení a zpětné vazby jsem spokojen/a. 

• Přivítal/a bych častější hodnocení a zpětnou vazbu.  

• Zpětnou vazbu za výkon nedostávám.  

• Osobní hodnocení a zpětnou vazbu považuji za zbytečné.  

 

10. Projevuje se pozitivní nebo negativní hodnocení Vašich pracovních výkonů ve 

Vaší mzdě?  

• Ano.  

• Občas.  

• Ne. 

 

11. Jaký je Váš názor na Vaši pracovní pozici ve společnosti SOLID Brno s.r.o.?  

• Jsem velmi spokojen/a. 

• Jsem spokojen/a.  

• Je mi to jedno. 

• Jsem nespokojen/a. 

• Jsem velmi nespokojen/a.  

 

• Pokud jsem nespokojen/a, proč? 

 



 

XXXVI 

 

12. Myslíte si, že odměňování zaměstnanců ve společnosti je spravedlivé?  

• Ano.  

• Ve většině případů ano.  

• Ne.  

 

• Pokud ne, proč? 

 

13. Vyhovuje Vám poměr pevné a pohyblivé složky mzdy (80/20 %)? 

• Ano.  

• Ne. 

 

• Pokud ne, proč?  

 

14. Jste se svým finančním ohodnocením spokojen/a? 

• Jsem velmi spokojen/a. 

• Jsem spokojen/a. 

• Mohlo by to být lepší, ale nestěžuji si.  

• Jsem nespokojen/a. 

• Jsem velmi nespokojen/a. 

 

• Pokud jsem nespokojen/a, proč? 

 

15. Jste při vykonávání své pracovní pozice zatížen/a stresem?  

• Stále. 

• Často.  

• Ojediněle.  

• Vůbec.  

 

16. Jste ze své práce fyzicky nadměrně unaven/a? 

• Stále. 

• Často. 
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• Ojediněle. 

• Vůbec.  

 

17. Jste ze své práce psychicky nadměrně unaven/a? 

• Stále. 

• Často. 

• Ojediněle. 

• Vůbec. 

 

18. Panuje na Vašem pracovišti dobrá nálada?  

• Stále. 

• Často.  

• Ojediněle.  

• Vůbec.  

 

19. Jaký je Váš názor na odborné školení a vzdělávání zaměstnanců?  

• Mám velký zájem.  

• Nějaké školení bych přivítal/a.  

• Je mi to jedno. 

• Nemám zájem.  

 

• Pokud mám zájem, o jaké? 

 

20. Existuje ve společnost SOLID Brno s.r.o. možnost odborného a kariérního 

růstu? 

• Ano. 

• Ano, pouze v oblasti odbornosti. 

• Ne.  

 

21. Jaký máte názor na celkový systém odměňování (včetně benefitů a odměn)? 

• Je dostatečně pestrý a variabilní.  
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• Je příliš složitý.  

• Je pro mě nezajímavý.  

• Změnil/a bych ho.  

• Je příliš demokratický.  

 

22. Jste s celkovým systémem odměňování spokojen/a? 

• Ano.  

• Ne.  

 

• Pokud ne, proč? 

 

23. Které benefity jsou pro Vás nejzajímavější (1 – nejméně zajímavý, 5 – nejvíce 

zajímavý)? 

• Stravenky.     1 2 3 4 5 

• Dovoz obědů.    1 2 3 4 5 

• 5. týden dovolené.   1 2 3 4 5 

• Předplacené sportoviště.  1 2 3 4 5 

• Předplacené wellness.  1 2 3 4 5 

• Vícedenní teambuildingy.  1 2 3 4 5 

• Jednodenní teambuildingy (hry). 1 2 3 4 5 

• Výroční večírky.   1 2 3 4 5 

• Vánoční večírky.   1 2 3 4 5 

• Vzdělávací kurzy a semináře.  1 2 3 4 5 

• Penzijní připojištění.    1 2 3 4 5 

• Životní pojištění.    1 2 3 4 5 

• Povinné ručení.    1 2 3 4 5 

• Narozeninový příspěvek.   1 2 3 4 5 

• Svatební příspěvek.    1 2 3 4 5 

• Příspěvek na novorozence.   1 2 3 4 5 

• Příspěvek při dosažení důchod. 

věku.      1 2 3 4 5 
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• Příspěvek za doporučení nového 

zaměstnance.     1 2 3 4 5 

• Příspěvek na dopravu  

(mimobrněnští).    1 2 3 4 5 

• Individuální přístup.    1 2 3 4 5 

• Flexipass.     1 2 3 4 5 

• Věcné dary.    1 2 3 4 5 

• Pracovní pomůcky (nářadí apod.).  1 2 3 4 5 

• Pracovní prostředí (klimatizace, 

čistota apod.)    1 2 3 4 5 

• Oddechová zóna (pergola).  1 2 3 4 5 

• Zvýhodněné bydlení.   1 2 3 4 5 

• 13. plat.    1 2 3 4 5 

 

24. Jste spokojen/a s poskytovanými zaměstnaneckými benefity?  

• Jsem velmi spokojen/a. 

• Jsem spokojen/a. 

• Mohlo by to být lepší, ale nestěžuji si.  

• Jsem nespokojen/a. 

• Jsem velmi nespokojen/a. 

 

• Pokud jsem nespokojen/a, proč? 

 

25. Jaká motivace je pro Vás nejsilnější (1 – nejméně, 5 – nejvíce)? 

• Finanční ohodnocení.   1 2 3 4 5 

• Benefity.    1 2 3 4 5 

• Pocit z dobře odvedené práce. 1 2 3 4 5 

• Pochvala nadřízeného.   1 2 3 4 5 

• Dobrý kolektiv.    1 2 3 4 5 

• Možnost kariérního postupu.  1 2 3 4 5 

• Kvalitní pracovní prostředí.   1 2 3 4 5 
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26. Přivítal/a byste motivační soutěže v rámci plnění stanovených úkolů? 

• Ano.  

• Někdy.  

• Ne.  

 

27. Myslíte si, že jednání Vašeho nadřízeného Vás motivuje k vyšším pracovním 

výkonům? 

• Ano.  

• Někdy.  

• Minimálně.  

• Ne.  

 

• Pokud minimálně nebo ne, proč? 

 

28. Jaký styl vedení uplatňuje společnost SOLID Brno s.r.o.? 

• Direktivní styl vedení (důrazné prosazování názorů vedení).  

• Autoritativní styl vedení (nižší forma direktivního stylu vedení).  

• Demokratický styl vedení (naslouchání názorů členů společnosti).  

• Liberální styl vedení (zodpovědnost je rozložena do celé společnosti).  

 

29. Souhlasíte s obsahem Etického kodexu společnosti SOLID Brno s.r.o.?  

• Souhlasím.  

• Navrhl/a bych úpravy.  

• Nesouhlasím.  

• Považuji ho za zbytečný.  

 

• Pokud nesouhlasím, proč? 

 

30. Co patří mezi Vaši nejsilnější vazbu ke společnosti SOLID Brno s.r.o.? 

• Pracovní prostředí.  

• Vybavenost.  
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• Kolektiv.  

• Přístup vedení.  

• Způsob odměňování.  

• Pracovní pozice.  

• Důvěra ve společnost.  

• Moje vytvořené hodnoty pro společnost.  

• Dlouhodobá spolupráce.  

• Jistota.  

 

• Jiná vazba, jaká? 
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Příloha č. 12: Výsledky dotazníkového šetření  

Otázka č. 1: Vaše pohlaví: 

 

Graf I: Pohlaví zaměstnanců (Vlastní zpracování)  

Dotazník vyplnilo 34 zaměstnanců společnosti SOLID Brno s.r.o., z nichž 32 % bylo žen 

a 68 % bylo mužů. Z grafu je tedy patrné, že ve společnosti převažuje zastoupení 

mužského pohlaví.  

 

32%

68%

Vaše pohlaví:

Žena.

Muž.
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Otázka č. 2: Váš věk: 

 

Graf II: Věk zaměstnanců (Vlastní zpracování)  

Věková struktura zaměstnanců společnosti je v rozpětí od 19 do více než 65 let. Průměrný 

věk zaměstnanců ve společnosti SOLID Brno s.r.o., uvedený v podkapitole 

Spolupracovníci, činí 40,8 let. Největší zastoupení mají pracovníci, kteří spadají 

do kategorie od 46 do 55 let věku a dále také pracovníci, jejichž věk se pohybuje 

od 26 do 35 let. Necelých 20 % představují nejmladší zaměstnanci ve společnosti, tedy 

osoby do 25 let. Zaměstnanec dosahující více než 65 let pracuje ve společnosti pouze 

jeden.  

18%

29%

9%

32%

9%
3%

Váš věk:

Do 25 let.

26 - 35 let.

36 - 45 let.

46 - 55 let.

56 - 65 let.

Nad 65 let.
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Otázka č. 3: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

Graf III: Nejvyšší dosažené vzdělání zaměstnanců (Vlastní zpracování)  

Z grafu je patrné, že převažující skupinou v oblasti vzdělání je vzdělání středoškolské 

s maturitní zkouškou. Druhým nejpočetnějším dosaženým vzděláním pracovníků 

ve společnosti je středoškolské vzdělání bez maturity. Ve společnosti pracuje 

5 vysokoškolsky vzdělaných osob. 

 

3%

35%

41%

6%

15%

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Základní.

Středoškolské bez maturity.

Středoškolské s maturitou.

Vyšší odborné.

Vysokoškolské.
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Otázka č. 4: Jaká je Vaše pracovní pozice? 

 

Graf IV: Pracovní pozice zaměstnanců (Vlastní zpracování)  

Celých 85 % zaměstnanců společnosti vykonává práci výrobního dělníka, což odpovídá 

výrobní strojírenské společnosti, která klade důraz na dosahování nízkých režijních 

nákladů a s tím spojeného malého počtu THP pracovníků. 

 

 

15%

85%

Jaká je Vaše pracovní pozice?

THP pracovník (účetní,

personalistka, dispečer výroby,

kontrolor).

Výrobní dělník (soustružník,

frézař, vedoucí apretační dílny,

pracovník na dokončovacích

operacích, servisní pracovník,

pracovník přijímající a

připravující materiál, skladník,

uklizečka).
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Otázka č. 5: Jak dlouho ve společnosti SOLID Brno s.r.o. pracujete? 

 

Graf V: Délka zaměstnání ve společnosti (Vlastní zpracování)  

Průměrná doba zaměstnání ve společnosti, která je opět uvedená v podkapitole 

Spolupracovníci, činí 7 let. Méně než 1 rok ve společnosti pracuje 23 %, což představuje 

8 osob. Také zaměstnanců pracujících ve společnosti nad 1 rok do 3 let je 8. Necelých 

20 %, což je přesně 6 osob, představují zaměstnanci, kteří pro společnost pracují více než 

10 let.  

23%

23%

15%

21%

15%

3%

Jak dlouho ve společnosti SOLID Brno s.r.o. pracujete?

Méně než 1 rok.

Nad 1 rok do 3 let.

Nad 3 roky do 5 let.

Nad 5 let do 10 let.

Nad 10 let do 20 let.

Více než 20 let.



 

XLVII 

 

Otázka č. 6: Jak často za měsíc chodíte do práce o víkendu (přesčasy)? 

 

Graf VI: Četnost práce o víkendu za měsíc  (Vlastní zpracování)  

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že téměř tři čtvrtiny zaměstnanců společnosti do práce 

o víkendu vůbec nechodí. 5 osob chodí do práce o víkendu jednou nebo dvakrát za měsíc. 

5 – 6krát do měsíce do práce o víkendu nechodí nikdo, ovšem 6 % zaměstnanců 

společnosti chodí do práce každý víkend.   

67%

15%

12%

6%

Jak často za měsíc chodíte do práce o víkendu (přesčasy)?

Do práce o víkendu

nechodím.
1 - 2krát.

3 - 4krát.

5 - 6krát.

7 - 8krát.
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Otázka č. 7: V kolika dnech běžného pracovního týdne (bez víkendu) překračujete 8 

hodinovou pracovní dobu (přesčasy)? 

 

Graf VII: Četnost práce přesčas v běžném pracovním týdnu (Vlastní zpracování)  

Necelá polovina zaměstnanců vůbec nepřekračuje 8 hodinovou pracovní dobu. 23 % osob 

zůstane v zaměstnání déle než 8 hodin 1x do týdne. Každý den běžného pracovního týdne 

však 8 hodinovou pracovní dobu nepřekračuje žádný ze zaměstnanců.  

44%

23%

12%

9%

12%

V kolika dnech běžného pracovního týdne (bez víkendu) 

překračujete 8 hodinovou pracovní dobu (přesčasy)?

V běžném pracovním týdnu nepřekračuji

8 hodinovou pracovní dobu.

1krát týdně.

2krát týdně.

3krát týdně.

4krát týdně.

5krát týdně.
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Otázka č. 8: Vyžaduje po Vás nadřízený nereálné pracovní výkony? 

 

Graf VIII: Požadavky nereálných pracovních výkonů od nadřízeného (Vlastní zpracování)  

Graf VIII znázorňuje, že 91 % zaměstnanců společnosti považuje požadavky svého 

nadřízeného za reálně splnitelné, což představuje pro vedoucí pracovníky kladnou 

zpětnou vazbu od svých podřízených. Pouze tři zaměstnanci si myslí, že jsou po nich 

pravidelně vyžadovány nereálné pracovní výkony.  

 

9%

53%

38%

Vyžaduje po Vás nadřízený nereálné pracovní výkony?

Velmi často.

Pravidelně.

Ve výjimečných

případech.
Nikdy.
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Otázka č. 9: Jste dostatečně často hodnocen/a a dostáváte zpětnou vazbu ohledně Vašich 

pracovních výkonů od nadřízeného? 

 

Graf IX: Spokojenost s  četností hodnocení a dostáváním zpětné vazby od nadřízeného 

(Vlastní zpracování)  

Více než polovina zaměstnanců společnosti je spokojena s četností hodnocení 

a dostáváním zpětné vazby od svého nadřízeného, ovšem 18 % pracovníků hodnocení 

a zpětnou vazbu za svůj pracovní výkon nedostává vůbec. Překvapující 

je, že 4 zaměstnanci si myslí, že osobní hodnocení a zpětná vazba je zbytečná.  

53%

17%

18%

12%

Jste dostatečně často hodnocen/a a dostáváte zpětnou 

vazbu ohledně Vašich pracovních výkonů od nadřízeného?

S četností hodnocení a zpětné vazby

jsem spokojen/a.

Přivítal/a bych častější hodnocení a

zpětnou vazbu.

Zpětnou vazbu za výkon

nedostávám.

Osobní hodnocení a zpětnou vazbu

považuji za zbytečné.
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Otázka č. 10: Projevuje se pozitivní nebo negativní hodnocení Vašich praconích výkonů 

ve Vaší mzdě? 

 

Graf X: Projev pozitivního či negativního hodnocení ve mzdě (Vlastní zpracování)  

Graf X zobrazuje, že u více jak 50 % pracovníků se pozitivní ani negativní hodnocení 

jejich pracovního výkonu ve mzdě neprojevuje. 29 % osob má názor, že kladné či záporné 

hodnocení jejich výkonu v práci, se občas ve výši jejich mzdy promítne. Ostatním, 

to znamená 18 % zaměstnancům, ovlivňuje výši mzdy hodnocení jejich pracovních 

výkonů od nadřízeného.    

18%

29%

53%

Projevuje se pozitivní nebo negativní hodnocení Vašich 

pracovních výkonů ve Vaší mzdě?

Ano.

Občas.

Ne.
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Otázka č. 11: Jaký je Váš názor na Vaši pracovní pozici ve společnosti SOLID 

Brno s.r.o.? 

 

Graf XI: Názor na pracovní pozici (Vlastní zpracování)  

Odpovědi na tuto otázku odhalily, že 30 respondentů je se svou pracovní pozicí spokojeno 

a 12 % dotazovaných má ke svému pracovnímu místu neutrální postoj. Vyloženě 

nespokojený se svojí pracovní pozicí není žádný ze zaměstnanců, což se dá hodnotit 

kladně.   

20%

68%

12%

Jaký je Váš názor na Vaši pracovní pozici ve společnosti 

SOLID Brno s.r.o.?

Jsem velmi spokojen/a.

Jsem spokojen/a.

Je mi to jedno.

Jsem nespokojen/a.

Jsem velmi

nespokojen/a.
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Otázka č. 12: Myslíte si, že odměňování zaměstnanců ve společnosti je spravedlivé? 

 

Graf XII: Názor na spravedlivost odměňování ve společnosti (Vlastní zpracování)  

Necelých 40 % dotazovaných osob je přesvědčeno, že odměňování ve společnosti 

je spravedlivé, dalších 44 % si myslí, že odměňování je spravedlivé ve většině případů, 

ale podle 18 % z nich program odměňování spravedlivý není. Jeden ze zaměstnanců, 

který si myslí, že odměňování není spravedlivé uvedl, že se ve společnosti SOLID Brno 

s.r.o. nejsou vedením zohledňovány pracovní výkony, znalosti a také schopnost a chuť 

se učit novým věcem.  

 

38%

44%

18%

Myslíte si, že odměňování zaměstnanců ve společnosti je 

spravedlivé?

Ano.

Ve většině

případů ano.
Ne.
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Otázka č. 13: Vyhovuje Vám poměr pevné a pohyblivé složky mzdy (80/20 %)? 

 

Graf XIII: Spokojenost s  poměrem pevné a pohyblivé  složky mzdy (Vlastní zpracování)  

Celých 91 % zaměstnanců je spokojeno s poměrem pevné a variabilní složky mzdy, 

zbylým 9 % tento poměr nevyhovuje. Zaměstnancům, kterým tento poměr nevyhovuje, 

byla položena otázka proč, ale nikdo na ni neodpověděl.  

91%

9%

Vyhovuje Vám poměr pevné a pohyblivé složky mzdy 

(80/20 %)?

Ano.

Ne.
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Otázka č. 14: Jste se svým finančním ohodnocením spokojen/a? 

 

Graf XIV: Spokojenost s  finančním ohodnocením (Vlastní zpracování)  

Dle očekávání odpověděla většina dotazovaných, že si na finanční ohodnocení nestěžují, 

ale mohlo by být lepší. 10 zaměstnanců je se svým finančním ohodnocením spokojeno, 

naopak 2 pracovníci jsou nespokojeni. Tito nespokojení pracovníci se k důvodu 

nespokojenosti nevyjádřili.  

 

 

6%

23%

65%

6%

Jste se svým finančním ohodnocením spokojen/a?

Jsem velmi spokojen/a.

Jsem spokojen/a.

Mohlo by to být lepší,

ale nestěžuji si.

Jsem nespokojen/a.

Jsem velmi

nespokojen/a.
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Otázka č. 15: Jste při vykonávání své pracovní pozice zatížen/a stresem? 

 

Graf XV: Četnost  zatížení stresem při výkonu práce (Vlastní zpracování)  

Pocit ojedinělého stresu při výkonu své pracovní pozice má 50 % respondentů. Při výkonu 

práce není vůbec stresem zatíženo 29 % pracovníků, ovšem jeden jediný pracovník 

je ve stresu v práci stále.  

3%

18%

50%

29%

Jste při vykonávání své pracovní pozice zatížen/a stresem?

Stále.

Často.

Ojediněle.

Vůbec.
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Otázka č. 16: Jste ze své práce fyzicky nadměrně unaven/a? 

 

Graf XVI: Četnost  nadměrné fyzické únavy z práce (Vlastní zpracování)  

Stálou nadměrnou fyzickou únavu z práce nepociťuje žádný z dotazovaných 

zaměstnanců. Vůbec nebo ojediněle je ze své práce fyzicky nadměrně unaveno celých 

91 % pracovníků. Pouze 3 pracovníci pociťují nadměrnou fyzickou únavu při práci 

nebo po ní často.  

 

9%

59%

32%

Jste ze své práce fyzicky nadměrně unaven/a?

Stále.

Často.

Ojediněle.

Vůbec.
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Otázka č. 17: Jste ze své práce psychicky nadměrně unaven/a? 

 

Graf XVII: Četnost  nadměrné psychické únavy z práce (Vlastní zpracování)  

Výsledkem otázky číslo 17 je fakt, že necelé tři čtvrtiny zaměstnanců jsou buď ojediněle 

nebo nejsou vůbec psychicky nadměrně unaveni. Ovšem často se při své práci cítí 

nadměrně psychicky unaveno 30 % dotazovaných osob. Zároveň také stále pociťuje 

nadměrný psychický tlak jeden ze zaměstnanců.  

3%

30%

29%

38%

Jste ze své práce psychicky nadměrně unaven/a?

Stále.

Často.

Ojediněle.

Vůbec.
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Otázka č. 18: Panuje na Vašem pracovišti dobrá nálada? 

 

Graf XVIII: Četnost dobré nálady na pracovišti (Vlastní zpracování)  

Dle 88 % dotázaných pracovníků panuje na pracovišti dobrá nálada stále nebo často, 

zbylých 12 % má názor, že pozitivní nálada na pracovišti je pouze ojedinělá. Četnost stále 

či časté dobré nálady na pracovišti vykazuje skvělý kolektiv a atmosféru ve společnosti.  

 

26%

62%

12%

Panuje na Vašem pracovišti dobrá nálada?

Stále.

Často.

Ojediněle.

Vůbec.
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Otázka č. 19: Jaký je Váš názor na odborné školení a vzdělávání zaměstnanců? 

 

Graf XIX: Názor na odborné školení a vzdělávání (Vlastní zpracování)  

Výše uvedený graf zobrazuje skutečnost, že 64 % pracovníků by mělo zájem o nějaké 

odborné školení či vzdělávání. 7 osobám je jedno, zda by bylo nějaké vzdělávání 

či odborné školení uskutečněno. Ovšem 15 % zaměstnanců společnosti SOLID Brno 

s.r.o. nemá o žádné školení ani vzdělávání zájem. Ti, kteří o tuto oblast nejeví zájem, svůj 

názor opět neodůvodnili.  

29%

35%

21%

15%

Jaký je Váš názor na odborné školení a vzdělávání 

zaměstnanců?

Mám velký zájem.

Nějaké školení

bych přivítal/a.

Je mi to jedno.

Nemám zájem.
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Otázka č. 20: Existuje ve společnosti SOLID Brno s.r.o. možnost odborného a kariérního 

růstu?  

 

Graf XX: Možnost odborného či kariérního růstu (Vlastní zpracování)  

Jelikož se jedná o relativně malou společnost, dalo se předpokládat, že ve společnosti 

na většině pracovních pozic nebude možnost kariérního postupu či růstu. I přes tento fakt 

si 21 % respondentů myslí, že je ve společnosti možnost kariérního i odborného růstu. 

Dle 44 % zaměstnanců je ve společnosti možný alespoň růst v oblasti odbornosti.  

 

21%

44%

35%

Existuje ve společnosti SOLID Brno s.r.o. možnost 

odborného a kariérního růstu?

Ano.

Ano, pouze v oblasti

odbornosti.
Ne.
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Otázka č. 21: Jaký máte názor na celkový systém odměňování (včetně benefitů 

a odměň)? 

 

Graf XXI: Názor na celkový systém odměňování (Vlastní zpracování)  

Na základě odpovědí 73 % dotazovaných pracovníků je celkový systém odměňování 

dostatečně pestrý a variabilní, což znamená pro vedení společnosti pozitivní hodnocení 

od podřízených. Pro několik pracovníků je systém příliš složitý či dokonce nezajímavý 

nebo by ho chtěli změnit.  

73%

9%

6%

9%
3%

Jaký máte názor na celkový systém odměňování (včetně 

benefitů a odměn)?

Je dostatečně pestrý a

variabilní.

Je příliš složitý.

Je pro mě nezajímavý.

Změnil/a bych ho.

Je příliš demokratický.
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Otázka č. 22: Jste s celkovým systémem odměňování spokojen/a? 

 

Graf XXII: Spokojenost s  celkovým systémem odměňování (Vlastní zpracování)  

Téměř většina zaměstnanců společnosti je s celkovým systémem odměňování spokojena. 

Naproti tomu 4 pracovníci s tímto systémem spokojeni nejsou, kdy důvodem jednoho 

z nich je nedostatečná zpětná veřejná vazba na kladné i záporné hodnocení pracovního 

výkonu.  

88%

12%

Jste s celkovým systémem odměňování spokojen/a?

Ano.

Ne.
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Otázka č. 23: Které benefity jsou pro Vás nejzajímavější?  

 

Graf XXIII: Preference benefitů (Vlastní zpracování)  

Jako nejvíce zajímavý benefit se dle dotazníkového šetření ukázal 13. plat, což není moc 

překvapivým zjištěním. Na druhém místě se umístil dle dotazovaných zaměstnanců 

5. týden dovolené a třetí místo obsadily stravenky. Zajímavým je pro zaměstnance 

také individuální přístup, narozeninový příspěvek, pracovní prostředí či pracovní 

pomůcky. Nejmenší zájem mají pracovníci o předplacené sportoviště a povinné ručení.   
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Otázka č. 24: Jste spokojen/a s poskytovanými zaměstnaneckými benefity?  

 

Graf XXIV: Spokojenost s  poskytovanými benefity (Vlastní zpracování)  

Z grafu je patrné, že více jak polovina respondentů je s poskytovanými benefity 

ve společnosti spokojena, což lze hodnotit pozitivně. 35 % osob si na nabízené benefity 

nestěžuje, ale myslí si, že by bylo možné se v této oblasti zlepšit. Jeden pracovník 

s poskytovanými benefity není spokojen, přičemž svůj negativní postoj okomentoval tím, 

že se neustále navyšuje hodna stravenek a z toho důvodu nemůže vysoce hodnotovou 

stravenkou platit v obchodech za malé a levné nákupy, jelikož mu na ni nevrátí.  

12%

44%

35%

9%

Jste spokojen/a s poskytovanými zaměstnaneckými 

benefity?

Jsem velmi spokojen/a.

Jsem spokojen/a.

Mohlo by to být lepší, ale

nestěžuji si.

Jsem nespokojen/a.

Jsem velmi nespokojen/a.
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Otázka č. 25: Jaká motivace je pro Vás nejsilnější?  

 

Graf XXV: Nejsilnější motivace  (Vlastní zpracování)  

Graf znázorňující sílu motivace pracovníků vyjadřuje, že finanční ohodnocení 

má pro zaměstnance největší motivační účinek. Druhou nejsilnější motivací 

je pro zaměstnance dobrý kolektiv ve společnosti. Docela zarážející je, že i přes velké 

množství nabízených benefitů ve společnosti SOLID Brno s.r.o., jsou považovány 

za druhou nejméně silnou motivace pro pracovníky. Nejmenší motivační sílu má možnost 

kariérního postupu, což koresponduje i s tím, že ve společnosti není moc velká příležitost 

kariérního růstu.  
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Otázka č. 26: Přivítal/a byste motivační soutěže v rámci plnění stanovených úkolů? 

 

Graf XXVI: Názor na motivační soutěže (Vlastní zpracování)  

Z tohoto grafu je patrné, že přesně polovina pracovníků nemá zájem o motivační soutěže, 

ve kterých by plnili určité stanovené úkoly. 13 zaměstnanců by o tuto aktivitu mělo zájem 

pouze někdy a zbylých 12 % by o tyto soutěže zájem mělo pravidelně.  

12%

38%

50%

Přivítal/a byste motivační soutěže v rámci plnění 

stanovených úkolů?

Ano.

Někdy.

Ne.
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Otázka č. 27: Myslíte si, že jednání Vašeho nadřízeného Vás motivuje k vyšším 

pracovním výkonům?  

 

Graf XXVII: Názor na motivaci k  vyšším pracovním výkonům na základě jednání  

nadřízeného (Vlastní zpracování)  

Výsledkem této otázky je fakt, že necelá polovina zaměstnanců je motivována jednáním 

svého nadřízeného pouze někdy, 9 respondentů je motivováno chováním a jednáním 

nadřízeného stále a ostatní osoby vedoucí pracovník motivuje minimálně nebo vůbec. 

Jeden z pracovníků, kterého jednání nadřízeného nemotivuje, zdůvodnil svůj názor tím, 

že pracuje stále stejně intenzivně bez ohledu na cokoliv a kohokoliv.   

26%

47%

9%

18%

Myslíte si, že jednání Vašeho nadřízeného Vás motivuje k 

vyšším pracovním výkonům?

Ano.

Někdy.

Minimálně.

Ne.
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Otázka č. 28: Jaký styl vedení uplatňuje společnost SOLID Brno s.r.o.? 

 

Graf XXVIII: Styl vedení společnosti (Vlastní zpracování)  

Dle názoru většiny dotazovaných osob je ve společnosti uplatňován demokratický styl 

vedení, což by odpovídalo názoru vedení. Nikdo z pracovníků si nemyslí, 

že je ve společnosti uplatňován striktní direktivní styl vedení, což je pozitivním jevem. 

Názor 7 pracovníků je takový, že společnost aplikuje autoritativní styl vedení a 6 osob 

považuje styl vedení ve společnosti za liberální.  
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18%

Jaký styl vedení uplatňuje společnost SOLID Brno s.r.o.?

Direktivní styl vedení

(důrazné prosazování názorů

vedení).
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(nižší forma direktivního

stylu vedení)

Demokratický styl vedení

(naslouchání názorů členů

společnosti).

Liberální styl vedení

(zodpovědnost je rozložena

do celé společnosti).
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Otázka č. 29: Souhlasíte s obsahem Etického kodexu společnosti SOLID Brno s.r.o.? 

 

Graf XXIX: Názor na obsah Etického kodexu (Vlastní  zpracování)  

Na otázku, zda dotazovaní pracovníci souhlasí s Etickým kodexem společnosti, jich 65 % 

odpovědělo, že ano. Překvapivým zjištěním ovšem je, že téměř čtvrtina pracovníků 

považuje existenci Etického kodexu za zbytečnou.  
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12%

23%

Souhlasíte s obsahem Etického kodexu společnosti 

SOLID Brno s.r.o.?

Souhlasím.

Navrhl/a bych

úpravy.

Nesouhlasím.

Považuji ho za

zbytečný.
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Otázka č. 30: Co patří mezi Vaši nejsilnější vazbu ke společnosti SOLID Brno s.r.o.? 

 

Graf XXX: Nejsilnější vazba ke společnosti (Vlastní zpracování)  

Nejsilnější vazbu ke společnosti SOLID Brno s.r.o. představuje u největšího počtu 

dotazovaných pracovníků přístup vedení, v čemž se odráží kvalita a schopnosti osob 

na manažerských pozicích. Jako druhý nejsilnější vztah ke společnosti se jeví jistota, 

důvěra ve společnost a také kolektiv. Vybavenost a pracovní prostředí však pro žádného 

pracovníka nejsilnější vazbu ke společnosti nepředstavují. Zaměstnanec, který zvolil 

jinou vazbu, ji specifikoval na kolektiv, způsob odměňování, přístup vedení a důvěra 

ve společnost.  
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Co patří mezi Vaši nejsilnější vazbu ke společnosti SOLID 
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