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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem změn systému hodnocení a odměňování 

ve vybrané společnosti. První část bakalářské práce pojednává o teoretických poznatcích 

z oblasti hodnocení a odměňování pracovníků. Druhá část obsahuje analýzu současného 

stavu hodnocení a odměňování pracovníků v organizaci. Závěrečná část sestává z návrhu 

na zlepšení těchto systémů včetně ekonomického zhodnocení navrhovaného řešení. 

Abstract 

The submitted bachelor´s thesis deals with the proposal of changes of employees 

evaluation and remuneration system of selected company. First part focuses on theoretical 

knowledge from the sector of evaluation and remuneration of employees. Second part 

contains analysis of the current situation of rewarding and evaluating of employees in the 

chosen company. Final part suggests improvements of used processes. This bachelor´s 

thesis also includes economic evaluation of the proposed solution. 
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Odměňování pracovníků, hodnocení pracovníků, celková odměna, 360° zpětná vazba, 

zaměstnanecké výhody 
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ÚVOD 

Hodnocení a odměňování zaměstnanců je nejdůležitější nástroj organizace při zvyšování 

pracovního výkonu. Tyto dva procesy spolu úzce souvisí, protože odměňování 

pracovníků je často vázáno na jejich hodnocení. Stává se ovšem, že je tato činnost 

ve společnostech podceňována, což se týká především menších organizací. To vede 

k tomu, že vnikají zbytečné náklady, zaměstnanci jsou nespokojení, organizace není 

na trhu práce konkurenceschopná, existuje vysoká fluktuace zaměstnanců a celkově není 

vytvářeno pozitivní pracovní prostředí a kladné vztahy v organizaci. 

Spravedlivý systém hodnocení a odměňování má také velký vliv na motivaci 

zaměstnanců. Dobře motivovaný pracovník odvede zpravidla mnohem kvalitnější 

pracovní výkony a je přínosem pro organizaci jako celek, neboť spokojenost zaměstnanců 

se projeví nejen zvýšením pracovního výkonu, ale také při budování dobrého jména 

společnosti jako dobrého zaměstnavatele. Pracovníci mohou být motivováni jak formou 

peněžních, tak i nepeněžních odměn, z nichž běžnější formou jsou odměny peněžní. 

V současné době se však stále více přihlíží také k nepeněžním formám odměňování. 

Zaměstnanci touží po veřejném uznání a ocenění od zaměstnavatele například formou 

povýšení. 

Tato bakalářská práce se zabývá systémy hodnocení a odměňování pracovníků 

ve společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. Téma této práce bylo zvoleno na základě 

skutečnosti, že současné systémy hodnocení a odměňování zaměstnanců v této organizaci 

byly vyhodnoceny jako nedostačující. Pro vedení organizace je jednou z hlavních priorit 

péče o zaměstnance. Společnosti záleží na tom být atraktivním zaměstnavatelem a také 

chce zajistit svou konkurenceschopnost na trhu práce. Zároveň si je vědoma toho, 

že aktuální stav je nevyhovující.  

Jako nedostatek současného systému hodnocení a odměňování pracovníků vidí vedení 

společnosti nepříliš velkou vázanost hodnocení a odměňování pracovníků na výkon 

na výrobních a technických pracovních pozicích, kde by chtělo zavést hodnocení, které 

bude tuto skutečnost brát v potaz. Pracovníci nemusejí být za této situace k práci 

dostatečně motivováni. Dalším problémem současného systému může být příliš 

subjektivní hodnocení pracovníků, kdy se mohou do výstupů tohoto hodnocení 
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promítnout i osobní vztahy mezi nadřízeným a podřízeným. V obchodním oddělení 

je pak problém v až přílišné vázanosti odměňování a výkonu, vzhledem k zavedenému 

proviznímu systému. V současném stavu může takovýto systém podněcovat rivalitu 

a v krajním případě i přebírání zákazníků na úkor jiného obchodního zástupce. 

Společnost v tomto směru chce podniknout takové změny, které by toto riziko snižovaly.  

Tato bakalářská práce se skládá z několika částí. Nejprve jsou zmíněny teoretické 

poznatky týkající se hodnocení a odměňování zaměstnanců. Druhá část této bakalářské 

práce je zaměřena na analyzování současného stavu systému hodnocení a odměňování 

ve vybrané společnosti. Následuje stěžejní, návrhová část, kde jsou doporučeny zlepšující 

návrhy týkající se změn aktuálně fungujících systémů v této organizaci. 
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CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ  

Hlavní cílem této bakalářské práce je navržení vhodných změn, které povedou ke zlepšení 

současného systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané organizaci včetně 

navržení postupů, jak těchto změn dosáhnout a také ekonomické zhodnocení tohoto 

navrhovaného řešení. Tato navržená opatření budou vycházet z analýzy současného 

stavu.  

Pro naplnění hlavního cíle budou použity metody analýzy základních vnitřních i vnějších 

faktorů, jenž ovlivňují fungování společnosti. Součástí předložené práce je také 

sběr primárních dat, a to pomocí řízeného rozhovoru a dotazníkového šetření týkajícího 

se spokojenosti zaměstnanců. Výstupem těchto analýz bude návrh vhodných 

změn systému hodnocení a odměňování pracovníků, který bude připraven na míru 

vybrané společnosti a daného odvětví působení. 

V teoretické části je čerpáno ze dvou druhů zdrojů – odborné literatury a internetových 

zdrojů. V analytické části bylo pro potřeby práce použito následujících metod: 

• Zjištění informací prostřednictvím dotazníkového šetření – zaměstnancům 

byly rozdány anonymní dotazníky. 

• Zjišťování informací pomocí metody rozhovoru s vedením společnosti – tato 

metoda byla použita k získání informací přímo od vedení společnosti. 

• Analýza ekonomické situace – tato část je věnována ekonomické situaci 

organizace. Jedná se o rozbor výnosů, nákladů a hospodářských výsledků 

společnosti za dané období a faktorů, které tyto hodnoty mohly ovlivnit. 

• Analýza „7S“ faktorů – v rámci práce byla provedena tato analýza týkající 

se interního prostředí organizace, konkrétně sedmi klíčových faktorů jež se podílí 

na jejím chodu. 

• Porterova analýza pěti sil – analýza oborového prostředí, jež zkoumala vztahy 

s konkurenty, dodavateli a odběrateli organizace. 

• Analýza trhu práce – jedná se o průzkum současné situace na trhu práce. 

Součástí této analýzy je mzdové šetření o tržních sazbách, analýza konkurence 

z hlediska odměňování a poskytování zaměstnaneckých výhod, dále analýza 

zaměstnanosti a nezaměstnanosti, jež obsahuje také analýzu nabídky práce 
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a poptávky po práci na trhu práce a v jejím závěru analýza věkové a vzdělanostní 

struktury obyvatelstva. 

• SWOT analýza – jedná se o souhrnnou analýzu v závěru analytické části práce, 

s jejíž pomocí byly porovnány výsledky analýz vnějšího a vnitřního prostředí. 

Níže jsou vybrané metody analýzy popsány z teoretického hlediska. 

Analýza „7S“ faktorů  

V rámci této analýzy dochází k analyzování sedmi vnitřních faktorů, jež jsou na sobě 

závislé a pro fungování společnosti důležité. Patří mezi ně: strategie 

organizace – a to jak strategie odměňování pracovníků, tak i celková strategie 

společnosti, organizační struktura společnosti, jež ukazuje vzájemné 

vazby jednotlivých pracovníků a vnitropodnikových útvarů organizace, systémy 

společnosti – zde jsou analyzovány současné systémy hodnocení a odměňování 

zaměstnanců v organizaci, dále styl řízení, který je vedením společnosti při řízení 

pracovníků uplatňován, spolupracovníci – zde jsou analyzováni z různých hledisek 

zaměstnanci, sdílené hodnoty, jež jsou v rámci organizace zastávány a schopnosti, 

kde jsou popsány schopnosti a vzdělání pracovníků i schopnosti organizace jako 

celku (1, s. 34). 

Porterova analýza pěti sil  

Tato analýza se zabývá pěti základními konkurenčními silami, které určují úroveň 

organizace v daném odvětví. Tyto síly, jež jsou v rámci analýzy zkoumány, jsou: síla 

stávající konkurence, jež zkoumá přímé a nepřímé konkurenty organizace, síla 

potenciální konkurence, kde se analýza zaměřuje na možné konkurenty, jež by mohly 

organizaci ohrozit, síla dodavatelů – vyjednávací síla podnikatelských subjektů, 

jež dodávají organizaci materiál, zboží, služby a podobně, síla odběratelů – vyjednávací 

síla podnikatelských subjektů, kteří od organizace kupují výrobky a služby a síla 

výrobních substitutů, jež by mohly na trhu nahradit výrobky a služby poskytované 

organizací. (2, s. 42). 
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SWOT analýza 

Jedná se o souhrnnou analýzu, s jejíž pomocí jsou shrnuty závěry všech předchozích 

analýz. Její součástí je analýza vnitřní situace ve společnosti, kde je zaměřena na silné 

a slabé stránky společnosti, a vnějšího okolí, kde zkoumá příležitosti a hrozby týkající 

se společnosti. V závěru analýzy dojde k syntéze těchto zjištění pomocí porovnávání 

silných stránek s příležitostmi organizace, silných stránek s hrozbami týkajícími 

se organizace, slabých stránek s příležitostmi organizace a nakonec slabých stránek 

s hrozbami týkajícími se organizace (3, s. 91). 

Práce je rozdělena do následujících částí. Teoretická část je zaměřena na vymezení 

základních pojmů týkajících se odměňování a hodnocení pracovníků. Analytická 

část se zabývá analýzou současného stavu ve vybrané společnosti s využitím výše 

zmíněných analytických metod. Dojde zde k syntéze poznatků, na jejichž základě 

v následující, návrhové části práce budou navrženy vhodné změny současného stavu 

a zvoleny konkrétní postupy, kterými těchto změn má být dosaženo, a to včetně 

ekonomického zhodnocení těchto návrhů. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části bakalářské práce jsou objasněny některé klíčové pojmy týkající se systému 

odměňování a hodnocení pracovníků. Nejprve bude popsán systém hodnocení 

pracovníků, jeho úkoly a využití, proces a metody hodnocení. V následující části 

jsou zmíněny základní termíny týkající se odměňování pracovníků, systému odměňování, 

jeho součástí a forem odměn. 

1.1 Hodnocení pracovníků 

Proces hodnocení zaměstnanců je důležitá personální činnost, jež zjišťuje pracovní 

výkon, plnění úkolů a požadavků pracovního místa či role a pracovní chování 

zaměstnance. Dále je tato činnost zaměřena na vztahy zaměstnance ke spolupracovníkům, 

zákazníkům a ostatním osobám, s nimiž přichází do styku při výkonu práce. Dalším 

důležitým prvkem hodnocení pracovníků je sdělování výsledků takového hodnocení 

jednotlivým pracovníkům a konzultace těchto výsledků. Následně jsou hledány cesty 

pro zlepšení pracovního výkonu a realizaci těchto opatření (4, s. 208).  

Armstrong definuje hodnocení pracovního výkonu jako formální posuzování a hodnocení 

pracovníků jejich manažery v pravidelném intervalu a striktně hodnocení pracovního 

výkonu odlišuje od jeho řízení, což je komplexnější proces (5, s. 416) 

Hodnocení bývá přednostně zaměřeno buď na výsledky práce, nebo na pracovní a sociální 

chování. Vyskytují se zde však potíže s měřitelností těchto charakteristik a jejich 

spolehlivostí. Je ovšem nutné hodnotit pracovníky také podle schopností a osobnosti 

pracovníka, jež odpovídají požadavkům pracovní pozice (4, s. 208). V současném pojetí 

je systém hodnocení brán mimo jiné jako nástroj zkvalitňování personálu organizace 

a také specifikace rozvojového potenciálu výkonu pracovníka. Součástí hodnocení 

by tak mělo být ocenění pozitivních vlastností pracovníka, ale také určení rezerv 

a prostoru pro jeho zdokonalování (6, s. 257) 

Klíčovou roli v hodnocení pracovníků hraje přímý nadřízený hodnoceného pracovníka. 

Pokud nedochází k hodnocení nadřízeným a pracovníci jsou hodnocení jinou osobou, 

měly by být pro tuto skutečnost velmi specifické a vážné důvody (7, s. 99). V poslední 

době je ale také posilován participativní charakter hodnocení, dochází tedy k tomu, 

že do procesu hodnocení vstupuje sám hodnocený pracovník (4, s. 209). 
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V praxi se rozlišují dvě podoby hodnocení zaměstnanců (4, s. 208): 

• Neformální hodnocení – průběžné hodnocení pracovníka během výkonu práce, 

jež je příležitostné povahy. Jedná se o součást každodenního vztahu mezi 

nadřízeným a podřízeným. Výstupy tohoto hodnocení zpravidla nebývají 

zaznamenávány (4, s. 208). 

• Formální hodnocení – systematické hodnocení pracovníka, které mívá 

standardizovanou podobu, periodicky se opakuje a jsou o něm vedeny písemné 

záznamy. Tyto záznamy pak souží jako podklad pro další personální činnosti, 

jež se týkají hodnocených zaměstnanců (4, s. 208). 

1.1.1 Úkoly systému hodnocení a využití hodnocení 

Výčet úkolů systému hodnocení a následných využití tohoto hodnocení je poměrně 

obsáhlý. Patří do něj rozpoznání současné úrovně pracovního výkonu zaměstnance, jeho 

silných a slabých stránek, otevření prostoru pro zlepšení výkonu, vazba na odměňování, 

motivace pracovníků, rozpoznávání potřeb jejich rozvoje, potenciálu a plánování kariéry 

či jejich alokace. Dále lze výstupy využít pro hodnocení systému výběru pracovníků, 

hodnocení jejich vzdělávání a stanovení dalších úkolů v budoucnosti (4, s. 209). 

Hroník uvádí tři základní důvody po potřebu systému hodnocení pracovníků. Jedná 

se o změnu či posílení organizační kultury a komunikace strategie, dále zvýšení 

výkonnosti pracovníků a slaďování zájmů všech účastníků procesu. Pokud hodnocení 

nemá tato zaměření, stává se pouze zbytečnou administrativní zátěží (7, s. 16). 

V praxi se výsledků hodnocení pracovníků používá nejčastěji pro účely (4, s. 210): 

• Odměňování pracovníků. 

• Rozmisťování pracovníků povyšováním, přeřazením či ukončením pracovního 

poměru. 

• Vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

• Stimulace pro zlepšení pracovního výkonu a motivace pracovníků. 

Proces hodnocení pracovníků je tedy jedním z nejdůležitějších předpokladů pro plnění 

základních úkolů řízení lidských zdrojů, jako jsou alokace pracovníků na vhodná 

pracovní místa, vhodné spojení pracovníka s pracovními úkoly, využívání jeho 

schopnosti, efektivní vedení lidi a tvorba zdravých pracovních vztahů. Realizuje také 
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personální a sociální rozvoj pracovníků (4, s. 210). Tento proces je proto z těchto důvodů 

nezbytné neustále zkoumat a vylepšovat, neboť jeho ústředním požadavkem je přesnost 

a spravedlnost (4, s. 211). 

1.1.2 Pracovní výkon 

Pracovní výkon lze definovat jako množství práce připadající na stanovené časové období 

(6, s. 545). V širším vyjádření se jedná o stupeň plnění úkolů, jež tvoří náplň práce daného 

pracovníka. Vyjadřuje nejen množství a kvalitu odvedené práce, ale také ochotu, přístup 

k práci, pracovní chování, vztahy s lidmi a další kritéria, jež jsou považována 

za významná v souvislosti s vykonávanou prací. Pracovní výkon lze podle Koubka také 

charakterizovat jako výsledek spojení následujících faktorů, jež k jeho maximalizaci musí 

být přítomny všechny ve vzájemně vhodném poměru (4, s. 212): 

• Úsilí – jedná se o množství energie vynaložené pracovníkem při plnění úkolu. 

Jde o proměnlivou veličinu, jež kolísá v souvislosti se stavem pracovníka 

a s povahou úkolu (4, s. 212). 

• Schopnosti – jsou to osobní charakteristiky pracovníka používané při výkonu 

práce, jež jsou potřebné k jejímu úspěšnému vykonávání. Jejich vývoj se v čase 

příliš nemění. Úroveň znalostí a dovedností pracovníka tvoří horní hranici jeho 

pracovních výkonů (4, s. 212). 

• Vnímání role či úkolů – jde o míru pochopení role či úkolu pracovníkem 

a je vztaženo ke směrům, o kterých se pracovník domnívá, že je na ně vhodné 

orientovat pracovní úsilí (4, s. 212). 

Kritéria pracovního výkonu 

Pro posuzování pracovního výkonu daného pracovníka je důležité stanovit, která kritéria 

výkonu jsou pro výkon dané práce přiměřená. Jsou zvažována z hlediska spolehlivosti, 

citlivosti na náhodné vlivy či rozdílnosti podmínek práce. Univerzální kritéria pracovního 

výkonu jsou kvalita, kvantita a včasnost plnění. S těmito základními kritérii 

si však v praxi při hodnocení nelze vystačit a jsou uplatňována kritéria detailnější 

(4, s. 212). Tato rozšířená kritéria jsou (8, s. 128): 

• Výsledky práce – sem patří například kritérium množství vyrobených výrobků 

či poskytnutých služeb, kvalita výrobků a služeb, odpadovost či zmetkovitost, 
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počet obsloužených zákazníků, jejich spokojenost, počet reklamací a realizované 

výsledky práce (8, s. 128). 

• Pracovní chování – pod tuto kategorii spadá ochota přijímat úkoly a úsilí 

vynaložené při jejich plnění, dodržování instrukcí, ohlašování problémů, 

hospodárnost, zacházení se zařízením, dodržování pravidel, podávání návrhů, 

či požívání alkoholu a drog na pracovišti (8, s. 128). 

• Sociální chování – tento pojem zahrnuje ochotu ke spolupráci, schopnost jednat 

s lidmi, vztahy ke spolupracovníkům, zákazníkům, nadřízeným, podřízeným 

či styl vedení lidí 8, s. 128). 

• Dovednosti a znalosti, potřeby, vlastnosti – do této široké kategorie kritérií 

náleží znalost práce, dovednosti pracovníka, fyzická síla, schopnost koordinace 

činností, vzdělání a osvědčení, podnikavost, cílevědomost, ctižádostivost, sociální 

potřeby, samostatnost, spolehlivost, vytrvalost, přizpůsobivost, organizační 

schopnosti, verbální schopnosti, znalost jazyků, loajalita a čestnost. Lze sem také 

zařadit tvořivost, schopnost vést lidi, smysl pro osobní odpovědnost a odolnost 

vůči stresu (8, s. 129). 

Kritéria pracovních výsledků umožňují měření a je pro ně důležité stanovit normy 

výkonu. Ostatní kritéria zahrnují subjektivní přístup hodnocení, neboť nejsou přesně 

měřitelná (4, s. 214). 

Výše popsané determinanty a kritéria pracovního výkonu mají s pracovníkem přímou 

souvislost. Lze ovšem také vzít v úvahu faktory, jež pracovní výkon ovlivňují, avšak 

s pracovníkem nesouvisejí a on sám je ovlivnit nemůže. Nejedná se tedy o přímé 

determinanty pracovního výkonu, ale faktory modifikující efekt úsilí, schopností 

a vnímání role (4, s. 214). Nejvýznamnějšími pracovníkem neovlivnitelnými faktory 

jsou nedostatečné využívání času pracovníka či naopak jeho přetížení, nepřiměřenost 

zařízení, vybavení a pracovního prostředí, nejasná pravidla, nedostatek spolupráce 

se spolupracovníky, nedostatky v zadávání úkolů či vzdělávání pracovníků nebo životní 

podmínky pracovníka (8, s. 129). 
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1.1.3 Proces hodnocení pracovníků 

Proces hodnocení pracovníků je rozdělen do tří časových období. Proces začíná 

přípravným obdobím, kdy jsou stanoveny předměty hodnocení, jeho zásady a pravidla, 

proběhne analýza a specifikace pracovních míst, jsou formulována kritéria výkonu, jeho 

hodnocení a normy, jsou zvoleny metody hodnocení a pracovníci jsou o hodnocení 

důkladně informováni. Následuje období získávání informací a podkladů, 

kdy jsou pracovníci pozorováni při práci, jsou zkoumány výsledky jejich práce 

a je pořizována dokumentace o jejich pracovním výkonu. Závěrečnou fází 

je vyhodnocování informací, kdy se pracovní výsledky zhodnotí, tudíž jsou porovnávány 

se stanovenými normami. Následuje sdělovací rozhovor s pracovníkem. Závěr procesu 

tvoří následné sledování pracovního výkonu zaměstnance po jeho hodnocení (4, s. 215). 

Hodnotící rozhovor je nejdůležitější částí procesu hodnocení pracovníků. Dochází nejen 

k ohodnocení jednotlivých kritérií pracovního výkonu, ale také získání vyjádření 

hodnoceného k samotnému výsledku hodnocení. Výstupem je formulace konkrétních 

závěrů vůči zaměstnanci a jeho výkonu, pozici a další perspektivě v organizaci (6, s. 261) 

Pracovníky může hodnotit více různých osob (4, s. 216): 

• Přímý nadřízený – jedná se o nejkompetentnější osobu pro hodnocení 

pracovníka. Měl by vyhodnocovat výsledné podklady hodnocení, činit 

z nich závěry, vést hodnotící rozhovor a navrhovat opatření. Výhodou je důvěrná 

znalost hodnoceného pracovníka i náplně pracovní činnosti. Nevýhodou případná 

subjektivita hodnocení (4, s. 216). 

• Nadřízený bezprostředního nadřízeného – funguje jako ověřovatel 

a schvalovatel hodnocení bezprostředního nadřízeného, aby byla zajištěna 

správnost a spravedlivost procesu. nevýhodou zde může být nedostatek kontaktu 

s jednotlivými pracovišti a pracovníky (4, s. 216). 

• Pracovník personálního útvaru – není příliš časté, používá se v případě 

neexistence nejbližšího nadřízeného (4, s. 216). 

• Nezávislý externí hodnotitel – například psycholog, bývá zapojen do hodnocení 

týkajícího se pouze některých aspektů pracovního výkonu (4, s. 217). 

• Zákazník – používá se v momentě, kdy daný pracovník přichází do přímého 

kontaktu se zákazníky. Výhodou je důležitá zpětná vazba od klientů, nevýhodou, 
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že se do hodnocení pracovníka může promítnout i nespokojenost zákazníky 

se službou či výrobkem (4, s. 217). 

• Spolupracovník – poměrně spolehlivá metoda hodnocení – spolupracovníci 

dobře znají kvality pracovníka i pracovní náplň pozice. Nevýhodou je nízká 

ochota spolupracovníků se do procesu hodnocení zapojovat (4, s. 217). 

• Podřízený – méně používaný způsob hodnocení, vhodné v momentě, 

kdy podřízení dobře znají povahu práce svého nadřízeného. Je hodnoceno 

především chování. Nevýhodou může být opět subjektivní hodnocení (4, s. 217). 

• Sebehodnocení – neustále vzrůstá význam této metody. Sebehodnocení 

je vhodné jako příprava pro hodnotící rozhovor. Často mívá podobu písemné 

zprávy či vyplnění hodnotícího formuláře. Jeho cílem je zajistit pravdivost 

a otevřenost odpovědí. Pracovník si uvědomuje požadavky své práce 

a to, jak je plní. Nevýhodou je, že pracovníci často nejsou schopni sami sebe 

objektivně ohodnotit (4, s. 217). 

• Týmové hodnocení – hodnocení pracovníků týmem z důvodů překonání 

subjektivity a jednostrannosti hodnocení. Tým může obsahovat bezprostředního 

nadřízeného, spolupracovníky či psychologa. Hodnocení pracovníci 

se spolupodílejí na práci v týmu, výběru kritérií hodnocení a členů týmu 

(4, s. 218). 

• Assessment centre – jedná se o pokus o minimalizaci lidského faktoru 

při hodnocení pracovníků. Tento způsob však nelze použít univerzálně. Využití 

nalezne především v rozpoznávání rozvojového potenciálu vedoucích 

pracovníků. Jedná se o neosobní hodnocení pracovníků (4, s. 218). 

• Ostatní veřejnost – jedná se o vzácný případ hodnocení, kdy jsou pracovníci 

hodnoceni veřejností či ostatními osobami, s nimiž přichází do kontaktu 

(4, s. 218).  

Hodnocení 360° zpětná vazba 

Koncepce třistašedesátistupňového hodnocení pracovníků je snahou o moderní 

hodnocení pracovníků, jehož cílem je hodnotit pracovníky co nejobjektivněji 

a nejvšestranněji.  Pracovníci jsou hodnocení podle stejných kritérií různými hodnotiteli 

(7, s. 66). Při hodnocení pomocí této metody jsou uplatňována kritéria hodnocení 



 

21 

 

v co nejširším množství napříč všemi kategoriemi, jež jsou výše zmíněné výsledky práce, 

sociální a pracovní chování a dovednosti, znalosti, potřeby a vlastnosti. Hodnocení 

je prováděno více hodnotiteli, jak je naznačeno na schématu přiloženém níže (4, s. 218). 

 

Obrázek č. 1: Třistašedesátistupňové hodnocení zaměstnanců  

(Zdroj: 4, s. 218) 

Významnou roli při tomto hodnocení hraje opět přímý nadřízený hodnoceného 

pracovníka, dále ovšem také sám pracovník při vstupu sebehodnocení do procesu 

(4, s. 219). 

Výhodou této metody je, že pracovníci získají širší přehled o vnímání jich samých 

ostatními lidmi, zvýší se jejich povědomí o jejich schopnostech a významu. Je dosaženo 

také otevřenější zpětné vazby, jsou posilovány a upevňovány žádoucí schopnosti 

organizace, dochází k orientaci pozornosti na rozvoj pracovníků, pracovníci vidí 

rozhodující stránky výkonu a je zde také spolehlivější zpětná vazba pro manažery, kteří 

se také musí neustále rozvíjet. Nebezpečím je přílišné zbyrokratizování samotného 

procesu (5, s. 433) 
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1.1.4 Metody hodnocení pracovníků 

Metod hodnocení pracovníků je relativně vysoký počet, přičemž metody mívají řadu 

různých variant. Výčet nejčastěji používaných obsahuje například hodnocení podle 

stanovených cílů, na základě plnění norem, volný popis, hodnocení pomocí stupnice, 

checklist nebo metodu BARS. Následuje popis vybraných základních metod (4, s. 219). 

Hodnocení podle stanovených cílů 

Hodnocení podle stanovených cílů neboli Management by objectives je používáno 

pro hodnocení manažerů a specialistů. Stanoví se cíle práce, zpracují se plány postupu 

dosažení těchto cílů, vytvoří se podmínky umožňující pracovníkům realizaci těchto plánů, 

plnění těchto cílů je následně měřeno a posuzováno, jsou podnikána opatření ke zlepšení 

stavu či nápravě a na závěr jsou stanoveny cíle nové (4, s. 219). Tato metoda podněcuje 

pracovníka k rozvoji a přispívá k celkovému úspěchu, pokud dochází k postupnému 

určení cílů od vedoucích pozic organizace přes její různé úrovně až k jednotlivcům 

(6, s. 266) 

Cíle musí být kvantifikované, měřitelné, ověřitelné, dosažitelné, jasně formulované, 

podnětné a spolu s plánem musí sloužit jako základna pro pravidelné rozhovory 

o pracovním výkonu. Měl by být také ponechán prostor pro součinnost pracovníků 

(4, s. 219). Kritéria tvorby cílů lze shrnout tak, že budou splňovat kritéria stanovené 

metodou SMART, která charakterizuje znaky dobře formulovaných cílů (5, s. 421). 

Hodnocení na základě plnění norem 

Metoda je užívána nejčastěji při hodnocení výrobních dělníků. Stanoví se normy nebo 

očekávané úrovně výkonu. Pracovníci jsou s těmito normami poté seznámeni. Nakonec 

je porovnáván skutečný výkon každého pracovníka s danou normou (4, s. 220). 

Pro stanovení norem se užívá řada metod, lze zmínit například průměrnou výrobu 

na jednoho pracovníka, výkon vybraných pracovníků, časovou studii, výběrovou metodu 

či názor experta. Výhodou je posuzování výkonu pomocí objektivních měřítek. 

Nevýhodou je, že metoda neumožňuje porovnávání výkonu na různých kategoriích 

pracovních pozic (4, s. 220). 
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Hodnocení pomocí stupnice 

Při této metodě se hodnotí jednotlivé aspekty pracovního výkonu zvlášť. Užívá se více 

druhů stupnic: 

• Číselná – kdy každé kritérium hodnocení je odstupňováno pomocí číselných 

hodnot. K souhrnnému hodnocení lze použít součtu či aritmetického průměru 

(4, s. 221). 

• Grafická – hodnocení kritéria je vyznačeno na úsečce. Souhrnné hodnocení 

je pak vyjádřeno křivkou spojující body vyznačené na těchto úsečkách a slouží 

k dokumentaci silných a slabých stránek výkonu (4, s. 221). 

• Slovní – Hodnocení je vyjádřeno vhodným slovem, jímž je ohodnocena úroveň 

každého kritéria. Například „Vynikající výkon“, „Dobře vyvážený výkon“ 

či „Nepřijatelný výkon“ (4, s. 221;5, s. 427)  

Lze použít i kombinaci výše uvedených způsobů hodnocení pomocí stupnice. Metoda 

je univerzálně použitelná. Nevýhody spočívají v riziku opomenutí důležitých kritérií 

hodnocení nebo nesprávné interpretaci či nepochopení slovního hodnocení (4, s. 221). 

Dále také například v demotivačním charakteru hodnocení v případě, že je pracovník 

ohodnocen jako podprůměrný (5, s. 427) 

1.1.5 Sdělování hodnocení pracovníkům 

Výsledky hodnocení musí být hodnoceným pracovníkům sdělovány, přičemž 

by pracovníci měli mít právo se k těmto výsledkům vyjádřit. Je důležité také nalézt 

způsob nápravy nedostatků objevených při hodnocení. K tomu slouží hodnotící rozhovor, 

jež je s hodnoceným pracovníkem zpravidla veden přímým nadřízeným (4, s. 225). 

Tento hodnotící rozhovor by měl mít stanovenou strukturu, která by měla obsahovat 

zhodnocení současného stavu výkonu pracovníka, formulaci plánu pro zlepšení tohoto 

výkonu a identifikaci problémů, příležitostí a faktorů, jež nezávisí na pracovníkovi. Dále 

zahrnuje orientaci pozornosti pracovníka na určité aspekty jeho práce, zkvalitnění 

komunikace mezi nadřízeným a podřízeným, umožnění pracovníkovi, aby vyjádřil 

svůj názor a zabezpečení podkladů pro odměňování pracovníka. V neposlední řadě 

hodnotící rozhovor rozpoznává potenciál pracovníka, ale také potřeby jeho vzdělávání 

a rozvoje (4, s. 225). 
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Rozhovor by měl splňovat následující kritéria. Základem je podat objektivní průběžné 

hodnocení pracovního výkonu. Hodnocený pracovník by se měl rozhovoru aktivně 

účastnit. Hodnotitel musí mít snahu o konstruktivní pomoc a neměl by rozhovor začínat 

negativními skutečnostmi. Mělo by být nalezeno společné úsilí při řešení problémů 

vedoucí ke společné dohodě následujícího vývoje a formulace pracovních cílů 

do budoucna. Hodnocení by nemělo obsahovat překvapení pro hodnoceného, což může 

být vyřešeno například zavedením prvku sebehodnocení pracovníka (6, s. 275). 

Velký význam zde má volba stylu rozhovoru, který může být z hlediska hodnotitele 

dominantní, či se hodnocený může částečně zapojit. Nejvhodnějším typem je pak plně 

participativní rozhovor, jež vyjadřuje rovnoprávné postavení těchto dvou osob.  

Hodnotitel by se měl pečlivě přichystat, postupovat podle strukturovaných bodů, během 

rozhovoru být pozitivní, kritizovat konstruktivně, umět během rozhovoru pochválit, 

nechat hodnoceného mluvit, snažit se o pochopení pracovníka, povzbuzovat 

ho v sebehodnocení, zaměřit se na jeho výkony, nikoliv na jeho osobnost. Diskuze 

by měla být bez překvapivé kritiky a také by měla určit měřitelné cíle a plán na další 

období (4, s. 226;5, s. 425). 

1.2 Odměňování pracovníků 

Odměňování je jednou z nejstarších a zároveň nejdůležitějších personálních činností. 

V moderním řízení lidských zdrojů není v systému odměňování zahrnuta pouze 

mzda nebo plat, či jiné formy peněžního odměňování. Jako kompenzace za vykonanou 

práci poskytovanou zaměstnanci organizací zahrnuje také nepeněžní odměny, 

zaměstnanecké výhody, formální uznání či povýšení, a to pouze na základě pracovního 

vztahu. Jinými slovy, tyto odměny nemusejí být vázány na výkon pracovníka (4, s. 283). 

Systém odměňování je tvořen následujícími částmi (5, s. 517). 

• Strategie odměňování – stanovení záměrů organizace, které se týkají procesu 

odměňování v dlouhodobé perspektivě s cílem efektivního plnění cílů organizace, 

vychází tedy ze strategie organizace a strategie lidských zdrojů. Definuje úmysl 

organizace za co, komu, kolik a jak platit (9, s 320). 

• Politika odměňování – Návody pro rozhodování a stanovení potřebných kroků. 
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• Praxe odměňování –  struktury stupňů a sazeb, metody, programy potřebné 

k realizaci strategie a politiky odměňování. 

• Procesy odměňování – způsoby realizace a provádění praxe odměňování. 

• Postupy (procedury) odměňování – konkrétní kroky podnikané v zájmu udržení 

systému a zajištění jeho funkčnosti. 

Odměňování je činnost, na níž jsou kladeny určité požadavky jak ze strany 

zaměstnavatele, tak pracovníků. Systém odměňování by měl všem zúčastněným aktérům 

vyhovovat, a z tohoto důvodu by se také měli podílet jeho na tvorbě, procesu zavádění 

v praxi i jeho následném provozu (8, s. 158). 

Při formování lidských zdrojů v organizaci, jejich struktury a vlastností zaujímá systém 

odměňování významnou úlohu. V praxi bývá systém tvořen (10, s. 5): 

• mzdovým systémem organizace – s jeho pomocí se utváří individuální 

mzda pracovníka, stanovuje hlavní faktor diferenciace mezd a také jaké nástroje 

použije ke stanovení individuální mzdy (9, s. 322) 

• systém odměn a požitků mimomzdového charakteru – působí na pracovní 

výkon, chování a postoje pracovníků nejen k práci, ale také k organizaci a jejím 

cílům. 

Výše a podoba odměňování a poskytovaných benefitů je úzce spjata s lokálním trhem 

práce a místními podmínkami. Kvalitní systém odměňování pak poskytuje 

zaměstnancům takové odměny, které danou organizaci činí konkurenceschopnou na trhu 

práce (11, s. 184). 

1.2.1 Celková odměna 

Podle Armstronga se celková odměna skládá z odměn přímých, nepřímých, vnitřních 

i vnějších, jinými slovy tedy zahrnuje všechny typy odměn. Veškeré součásti odměny, 

které vycházejí z práce samotné, jsou navzájem propojeny a tvoří logický celek. Jedná 

se zejména o základní mzdu nebo plat, zásluhovou odměnu, zaměstnanecké výhody 

a nepeněžní výhody, jenž zahrnují právě vnitřní odměny. Transakční odměny neboli 

odměny hmotné plynou z transakcí mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Jedná 

se především o peněžní odměny a zaměstnanecké výhody. Naproti tomu relační neboli 

vztahové nebo také nehmotné odměny se týkají kategorie vzdělávání, rozvoje 
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a zkušeností nabytých při zaměstnání, ale také třeba zážitků z práce. Na obrázku níže 

je znázorněno propojení vlivu dvou hlavních kategorií – transakčních odměn a relačních 

odměn (5, s. 519).  

Obrázek č. 2: Model celkové odměny  

(Zdroj: 5, s. 524) 

Podle jiného rozdělení lze odměny hmotné označit jako odměny vnější 

čili takové, o kterých ve své podstatě rozhoduje organizace a má je pod svou kontrolou. 

Na druhé straně jsou odměny vnitřní, které korespondují s osobností a potřebami 

pracovníka, ale také jeho zájmy, hodnotami a postoji (4, s. 283).  

Za výhody konceptu celkové odměny je považován větší vliv na motivaci a oddanost lidí 

z důvodů sdružení různých typů odměn, zlepšení zaměstnaneckých vztahů, optimální 

využití transakčních i relačních odměn, zvýšení flexibility v uspokojování individuálních 

potřeb zaměstnanců, zvýšení jejich loajality a zlepšení schopnosti řízení talentů. Toto 

vede k tomu, že si organizace dovede získat talentované a nadějné pracovníky a zároveň 

je schopna si je udržet (5, s. 521). 
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1.2.2 Úkoly systému odměňování 

Aby byl systém odměňování efektivní, měl by se soustředit jak na odměny vnější, 

tak i na odměny vnitřní (4, s. 285). Systém by měl odměňovat pracovníky podle hodnoty 

pro organizaci a hodnoty, kterou svou prací vytvářejí. Měl by odměňovat věci z hlediska 

chování a výsledků správné, vytvářet kulturu výkonu a motivovat pracovníky, 

čímž si získá jejich zájem a loajalitu. Dále by měl získávat a udržovat potřebné, kvalitní 

pracovníky a napomáhat pozitivním zaměstnaneckým vztahům. Mezi jeho úkoly patří 

také tvořit procesy celkového odměňování uznávající peněžní i nepeněžní odměny, 

propojovat postupy odměňování s cíli organizace i hodnotami zaměstnanců, fungovat 

spravedlivě, odměňovat tedy rovným způsobem a fungovat důsledně, transparentně 

a srozumitelně (5, s. 515). 

1.2.3 Mzdotvorné faktory 

Odměna jako taková by měla být vázána na pracovní výkon. Pokud pracovník bude 

motivován tím, že jeho úsilí povede k odměně, bude odvádět lepší pracovní výkon. 

Pracovní výkon však bývá obtížně měřitelný, a i v případě, kdy ho měřit lze je těžké měřit 

veškeré jeho složky. Nehledě k faktu, že samotný proces měření je dosti náročná činnost, 

a to jak na čas, tak i disciplínu. Organizace musí dále při odměňování přihlížet také 

k jiným s výkonem nesouvisejícím skutečnostem. Z těchto důvodů nelze vázat odměny 

pouze na pracovní výkon (4. s 288). 

Mezinárodní úřad práce sepsal seznam faktorů, které by měly být při odměňování 

pracovníků brány v potaz. Jsou to například analýza a úsudek, bystrost, chybovost, 

dovednosti, fyzické požadavky, iniciativa pracovníka, obratnost, obtížnost práce, 

odpovědný přístup, přesnost, řešení problémů, tvořivost, úsilí, vzdělání, znalost práce 

a mnoho dalších (4, s. 289). Tyto výše uvedené faktory tvoří takzvané vnitřní mzdotvorné 

faktory. Při odměňování hrají významnou roli také vnější faktory. O podobě a velikosti 

odměny tedy nerozhoduje pouze pracovník a organizace. Mezi vnější faktory ovlivňující 

odměňování můžeme zařadit populační vývoj, situaci na trhu práce v daném regionu 

či státu, strukturu lidských zdrojů organizace, dále pak například ekonomickou a sociální 

politiku vlády, životní styl, úroveň zdanění a také úroveň odměňování v konkurenčních 

organizacích (4, s. 286). 
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1.2.4 Způsoby odměňování pracovníků 

Rysem řízení pracovního výkonu bývá odměňování podle zásluh. Odměna je závislá 

na výkonu, čili výstupu, schopnostech, čili vstupu, nebo na kombinaci obojího, 

např. na přínosu nebo přispění. Způsoby zásluhového odměňování jsou (12, s. 163): 

• Odměňování podle výkonu – zde je charakteristický nárůst mzdy podle 

hodnocení odvedeného pracovního výkonu. 

• Odměňování podle schopností – nedochází k odměňování pracovníků pouze 

za jimi dosažené výsledky, ale za schopnost efektivně pracovat. 

• Odměňování podle přínosu – pracovníci jsou odměňováni nejen za výsledky, 

ale za kvalitu své práce. Jinými slovy řečeno, při odměňování je důležité nejen 

to, čeho pracovníci dosáhli, ale také způsoby, jakými bylo výsledku dosaženo. 

• Odměňování za očekávané výsledky práce – odměňování za dohodnutý soubor 

prací, neboli pracovní výkon, který se pracovník zaváže odvést či odvádět. 

Způsoby odměňování konkrétního pracovníka jsou ovšem dále určeny řadou dílčích 

faktorů, například odvětvím činnosti, výsledky práce, legislativními nařízeními 

a podobně. Na základě vykonávané pracovní činnosti zaměstnavatel volí vhodnou formu 

odměňování a také odpovídající formu mzdy (13, s. 37). 

Týmové odměňování 

Autonomní tým je definován jako pracovní skupina, která má přidělen celkový pracovní 

úkol a může sama uvážit, jak tuto práci vykoná, dále může uvážit časové rozvržení, 

plánování a řízení této práce a také jak rozdělí úkoly mezi své členy (5, s. 281). 

Týmové odměňování tedy poskytuje odměny týmům či skupinám pracovníků 

vykonávajícím práci, jež souvisí s výkonem týmu. Tento výkon je možno měřit v podobě 

výstupu či plnění norem. Odměna bývá vyplácena v podobě bonusu, jež je rozdělen 

proporcionálně mezi členy týmu a přičten k jejich základní mzdě. Členové mohou 

být oprávněni dostávat odměnu na základě jejich schopností nebo dovedností (5, s. 591). 

Výhodami tohoto konceptu je povzbuzování efektivní týmové práce a kooperace, 

vyjasňování týmových cílů a priorit, vyšší flexibilita týmu, stimulace ke kolektivnímu 

zlepšování výkonu a povzbuzování méně efektivních členů týmu s cílem jejich 

zlepšování. Týmy však musí být soudržné. Někteří jedinci mohou být nespokojeni 
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s týmovým odměňováním na úkor individuálního hodnocení a jiní zase mohou pociťovat 

tlak spolupracovníků k dodržování norem. Je nezbytné, aby byly týmy snadno 

identifikovatelné, správně vytvořené a práce jednotlivých členů týmů by měla 

být vzájemně propojena. Mělo by být možné stanovit cíle a normy týmové práce 

a na jejich základě měřit výsledky pracovní činnosti týmu. Týmové odměny 

tak všeobecně splňují kritéria pro výkonnostní odměny (5, s. 592) 

1.2.5 Mzdové formy 

Mzdové formy mzdově oceňují výsledky práce i všechny aspekty výkonu s přihlédnutím 

ke mzdotvorným faktorům důležitým pro organizaci. Volba mzdové formy či jejich 

kombinace je jedním z nejdůležitějších problémů systému odměňování (5. s. 169). Jinými 

slovy lze říci, že pomocí mzdových forem je dotvářena konkrétní výše mzdy v závislosti 

na výkonu a zásluhách pracovníka (4, s. 291). Jejich úkolem je mzdově ocenit práci 

zaměstnance (4, s. 307).  

Mzda nebo plat je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, odměna za vykonanou 

práci, která náleží zaměstnanci. Pojmem mzda se označují peněžitá plnění a plnění 

peněžité hodnoty za práci v soukromém sektoru, plat se pak užívá pro odměňování 

ve státní správě, kde jsou mzdové prostředky brány z veřejných rozpočtů (14). 

Mzda by měla být diferencovaná podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce 

zaměstnance, dále podle pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných 

pracovních výsledků (9, s. 322) 

Jsou rozlišovány základní mzdové formy, těmi jsou časová mzda, úkolová 

mzda, podílová neboli provizní mzda, mzda za očekávané výsledky práce, 

mzda za znalosti a dovednosti a mzda za přínos. A dále dodatkové mzdové formy, jimiž 

jsou prémie, odměny, osobní ohodnocení, zákonné a dobrovolné příspěvky, podíly 

na výsledku hospodaření organizace, odměny za zlepšovací návrhy, zaměstnanecké akcie 

a další (4, s. 291). 

Časová mzda 

Jedná se o hodinovou, týdenní či měsíční částku, jež pracovník dostává za jím vykonanou 

práci. Jedná se o nejpoužívanější základní mzdovou formu a zpravidla tvoří největší 
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část celkové odměny pracovníka. Úkolem systému časových mezd je tvorba 

srovnatelného a spravedlivého systému odměňování pracovníků, přičemž jejich 

odměňování je závislé na jejich pracovních úkolech a výkonech. (4, s. 309). Časová 

mzda je univerzálně využitelná a jejími výhodami jsou jednoduchost, nízké 

administrativní náklady, srozumitelnost a snadné plánování mzdových nákladů 

organizace (9, s. 334) 

Úkolová mzda 

Jedná se o nejjednodušší typ pobídkové formy mzdy. Pracovník je odměňován za každou 

jednotku práce, jež odvede, určitou částkou. Tuto formu mzdy lze uplatnit 

i při odměňování skupiny pracovníků. Základní podmínkou je zjistitelnost 

a kontrolovatelnost množství a kvality práce odvedené pracovníkem (4, s. 311). 

Mzda je uplatnitelná především při odměňování výrobních dělníků (9, s. 335) 

Podílová neboli provizní mzda 

Tato mzdová forma bývá uplatňována zejména v obchodních činnostech či některých 

službách. Odměna je zcela závislá na množství či objemu prodaných výrobků či služeb, 

nebo alespoň z část závislá na tomto objemu, v takovém případě má pracovník 

garantovaný základní plat, k němuž dostává provizi. Výhodou je přímý vztah odměny 

k výkonu (4, s. 312). 

Prémie 

Jedná se formu dodatkové mzdy vázané na výkon pracovníka. Jsou rozlišovány 

periodicky se opakující prémie za uplynulé období s jasně vymezenou závislostí 

na odvedeném pracovním výkonu. Takovéto prémie mohou být jak individuální, 

tak kolektivní a zpravidla jsou stanoveny tzv. prémiovým řádem organizace. Dále 

existují jednorázové prémie neboli mimořádné odměny například za vynikající plnění 

pracovních úkolů, iniciativu, pracovní chování a podobně (4, s. 315). 

Tuto kategorii by bylo možné zahrnout pod zásluhové odměňování – odměny podle 

výkonu podle Armstronga. Zde jsou přírůstky peněžní odměny vztaženy právě k dosažení 

definovaných úkolů či cílů. Při jejich splnění dochází ke zvyšování celkové peněžní 
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odměny pracovníka a toto splnění může být posouzeno na základě výstupů hodnocení 

pracovníka (5, s 584). 

Odměny 

Jedná se o jednorázové a mimořádné odměny s cílem ocenit pracovní úsilí nebo 

nadstandardní pracovní úspěch či mzdově zvýhodnit zaměstnance za délku zaměstnání 

v organizaci, čímž se posílí jejich oddanost. Sem lze zařadit například odměny za objevy, 

vynálezy či zlepšovací návrhy či odměny k pracovnímu a životnímu výročí (9, s. 337). 

Zákonné a dobrovolné příplatky 

Rovněž se jedná o dodatkovou formu mzdy. Mohou být povinné, zákonného charakteru, 

či nepovinné, které organizace dobrovolně poskytuje svým pracovníkům. Mezi 

ty povinné patří příplatek za práci přesčas, práci ve svátek, v sobotu a v neděli, za práci 

ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí, za práci v noci a podobně. Mezi nepovinné 

příplatky patří příplatky na dopravu do zaměstnání, na oděv, ubytování a další (4, s. 317). 

1.2.6 Zaměstnanecké výhody 

Jedná se o takové formy odměn, které organizace pracovníkům poskytuje pouze 

v návaznosti na skutečnost, že pro ni pracují a nebývají tudíž vázány na výkon 

pracovníka. Aby byla zajištěna spokojenost pracovníků s těmito výhodami, je nutné, 

aby organizace zjišťovala jejich potřeby a přání. Výhody mohou být poskytovány plošně, 

kdy mají všichni zaměstnanci k dispozici stejné výhody. A nebo individuálně v závislosti 

na skutečnost, že se potřeby jednotlivých pracovníků liší. Jsou zaváděny volitelné 

systémy zaměstnaneckých výhod, kdy si pracovník vybírá z několika nabídek vhodně 

sestavených souborů těchto výhod, jedná se o tzv. systém kafetérie (4, s. 319;9, s. 339). 

Armstrong definuje tyto výhody jako složky odměny poskytované navíc k různým 

formám odměny peněžní. Cílem by mělo být poskytnout zaměstnancům atraktivní soubor 

celkových odměn, které budou uspokojovat jejich osobní potřeby, posilovat jejich 

loajalitu a také poskytovat odměny, jež jsou daňově zvýhodněny. Rozlišuje tyto hlavní 

typy výhod (5, s. 595):  

• penzijní systémy – příspěvky zaměstnavatele do penzijních fondů zaměstnance, 
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• osobní jistoty – nemocenské, zdravotní, úrazové nebo životní pojištění, 

• finanční výpomoc – půjčky, výpomoci, slevy na zboží podniku, 

• osobní potřeby – dovolená navíc, na zotavenou, péče o děti, poradenství, přerušení 

kariéry, 

• podnikové automobily a pohonné hmoty, 

• jiné výhody – dotované stravování, příplatky na ošacení, úhrada telefonních výloh 

a zařízení a 

• nehmotné výhody – týkají se organizace a jejího přispění ke kvalitě pracovního 

života a zvýšení atraktivity zaměstnavatele. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část bakalářské práce se zabývá analýzou současného stavu ve společnosti Reklama 

Kubíček spol. s.r.o., která se zaměřuje na výrobu nafukovadel nejrůznějších tvarů, typů 

a velikostí, héliových poutačů, nafukovacích kostýmů a speciálních tvarů. Začátek 

kapitoly je věnován základním informacím o společnosti. Další oddíl tvoří analýza 

ekonomické situace. Následuje analýza „7S“ faktorů a vlastní výzkum sestávající 

z dotazníkového šetření týkajícího se spokojenosti zaměstnanců a řízeného rozhovoru 

s vedením společnosti. Poté práce pokračuje Porterovou analýzou pěti sil, dále analýzou 

trhu práce a kapitola je zakončena shrnující SWOT analýzou. 

2.1 Historie 

Kořeny výroby sahají do počátků 80. let minulého století, kdy se jednalo pouze 

o konstrukci horkovzdušných balónů. V druhé polovině tohoto desetiletí vybudoval 

pan Aleš Kubíček ve společnosti Aerotechnik Kunovice profesionální výrobu 

horkovzdušných balónů, kde do roku 1989 postavil téměř 30 balónů. Poté pokračoval 

v podnikání v této oblasti se sídlem společnosti v Brně na ulici Francouzská. 

V roce 1996 v Černé Hoře u Blanska z důvodů potřeby výroby vlastní balonové textilie 

vznikla výrobna tohoto materiálu a později byla tato část společnosti transformována 

do samostatné společnosti Textil Kubíček s.r.o. Společnost se během let neustále 

rozrůstala a vzhledem k poptávce nejen po horkovzdušných balónech, ale i po studeno-

vzdušných a heliových poutačích byla nakonec nucena opustit tyto prostory a vystavět 

novou halu. V tomto období po přelomu tisíciletí dochází ke změně právního statutu 

a společnost Kubíček rozděluje své aktivity mezi dceřiné společnosti. V roce 2001 tedy 

vzniká také společnost Reklama Kubíček spol. s.r.o. se sídlem v původní budově na ulici 

Francouzská, ze které se původní výroba balónů přesunula do Maloměřic u Brna. Další 

dceřinou společností je již zmíněná společnost Textil Kubíček s.r.o., která zajišťuje 

výrobu dětských sportovních a vodních skákacích atrakcí. Společnost Balóny Kubíček 

s.r.o. se specializuje na původní činnost organizace a to výrobu horkovzdušných balónů. 

Nově vzniklá společnost Kubíček Aircraft s.r.o. se věnuje výrobě letadel. Mateřská 

společnost Kubíček a. s. je majoritním vlastníkem těchto dceřiných společností (15). 
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2.2 Základní údaje o společnosti 

V obchodním rejstříku jsou uvedeny tyto základní údaje (16): 

Název: Reklama Kubíček spol. s.r.o. 

Datum zápisu: 5. září 2001. 

Spisová značka: C 40520 vedená u Krajského soudu v Brně. 

Sídlo: St Francouzská 417/81, Zábrdovice, 602 00 Brno. 

Identifikační číslo: 26259052. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Blaňka – jednatel. 

Základní kapitál: 250 000 Kč. 

Počet zaměstnanců: 22 (stav k 31. 12. 2017).  

Zisk (2016): 496 000 Kč.  

Společníci: KUBÍČEK a.s. 80,00 %, 

                   Ing. Michal Skalický 20,00 %. 

Vklad: 250 000 Kč. 

Splaceno: 100 %. 

Obchodní podíl: 100 %. 

Druh podílu: základní. 

Kmenový list: nebyl vydán. 

CZ-NACE (17):  13920 Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů. 

731 Reklamní činnosti. 

702 Poradenství v oblasti řízení. 

772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně 

pro domácnost. 

251 Výroba konstrukčních kovových výrobků. 

252 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových 

nádrží a zásobníků. 

952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně 

pro domácnost. 
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2.3 Sortiment služeb 

Společnost nabízí širokou škálu produktů a služeb. Zákazníkovi poskytuje kompletní 

zpracování reklamy v podobě nafukovadla. Zákazník má možnost přijít s vlastním, 

již hotovým návrhem konceptu, ovšem společnost provádí i vymodelování 2D představy 

do reálného 3D tvaru. Následuje tisk, čili přenesení grafiky na technickou textilii. Další 

fází je přesný střih a popis textilních šablon pro další zpracování, Air-brush – výtvarné 

zpracování efektů a detailů. Následující fází výroby je přesné pevnostní šití, 

což je základní technologie celé výroby a svařování pro plachty velkých rozměrů. 

Dochází také k zabezpečování spojů proti postupu vody tavením. V konečné fázi 

je provedena důsledná kontrola a zkouška produktu. Pokud proběhne v pořádku, výrobek 

je expedován zákazníkovi (15). 

Ve výrobním sortimentu produktů společnosti lze nalézt (15): 

• Nafukovací oblouky a brány. 

• Nafukovací stany. 

• Nafukovací koule a balóny. 

• Nafukovací válce a kvádry. 

• Nafukovací skydancery. 

• Nafukovací maskoty a speciální tvary. 

• Nafukovací heliové poutače. 

• Nafukovadla pneumatická. 

• Nafukovací atrakce. 

Reklama Kubíček spol. s.r.o. ovšem nabízí také servisní služby týkající se již vyrobených 

nafukovadel. V rámci této činnosti poskytuje společnost opravy veškerých nafukovadel, 

tudíž nejen vyrobených společností, přebrandování stávajících výrobků, dále nabízí 

předsezónní revizi, která sestává z čištění, mytí, opravy provozních vad, doplnění 

upevňovacích prvků a podobně. Tímto způsobem si společnost zajišťuje zákaznickou 

loajalitu, neboť služby servisu výrobků jsou v této oblasti značnou tržní výhodou. 

Zákazník má tak pocit jistoty a spolehlivosti. Pro společnost znamená poskytování těchto 

služeb upevňování vztahů a opakované zakázky (15). 

V neposlední řadě provozuje společnost do jisté míry i pronájem a případný odprodej 

nafukovadel (15). 
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2.4 Analýza ekonomické situace 

Tato část práce je věnována analyzování současného ekonomického stavu organizace. 

Základními údaji, ze kterých ekonomická analýza vychází, jsou hodnoty výnosů, nákladů 

a výsledků hospodaření organizace před a po jejich zdanění. Údaje byly shromážděny 

z časového období od roku 2012 až po rok 2016. Tyto hodnoty jsou přehledně seřazeny 

podle jednotlivých let v následující tabulce: 

Tabulka č. 1: Ekonomická analýza  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 18) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

tis. Kč %  
změna 

tis. Kč %  
změna 

tis. Kč %  
změna 

tis. Kč %  
změna 

tis. Kč % 
změna 

Náklady 24 222 - 23 120 -5 % 21 461 -7 % 23 820 11 % 23 056 -3 % 

Výnosy 22 627 - 22 201 -1,9 % 21 957 -1,1 % 26 163 19 % 24 220 -7 % 

VH před 

zdanění

m 

-1 595 - -919 0,42 % 496 154 % 2 343 372 % 1 164 -50 % 

VH po 

zdanění 
-1 595 - -919 0,42 % 496 154 % 2 204 344 % 976 -56 % 

Z této tabulky lze vyčíst, že společnost v letech 2012 a 2013 nevykazovala kladný 

výsledek hospodaření. To bylo převážně z důvodů postupně dopadající hospodářské 

krize, ale také kvůli faktu, že v této době došlo k výrazným investicím v organizaci, 

a to především do vybavení a také opravy budovy. Od roku 2013 však výsledek 

hospodaření vzrůstal, roku 2014 již společnost nebyla ve ztrátě. Růst se zastavil 

až s nástupem roku 2016, což lze patrně přičíst nižší úspěšnosti společnosti v tomto roce, 

než tomu bylo v poměrně vydařeném období předchozího roku (19). 

Celkově je možné konstatovat, že za zkoumané období posledních pěti let činnosti 

má tato organizace nevyrovnané hospodářské výsledky. Lze si však povšimnout poměrně 

stálého rostoucího trendu, pouze v již zmíněném úspěšném roce 2015 došlo k výraznému 

skoku hodnoty výsledku hospodaření vzhůru. 

Hodnoty samotných výnosů a nákladů organizace jsou z dlouhodobého hlediska 

víceméně konstantní a dochází zde řádově jen k drobným odchylkám. Jejich velikost 

se každoročně liší kvůli různému počtu realizovaných zakázek v daném období (19). 
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Lze také zmínit, že v roce 2016 došlo ke změnám úpravy účetních výkazů. Zatímco v roce 

2015 spadaly položky „Změna stavu zásob vlastní činnosti“ a „Aktivace“ do kategorie 

výnosů, od roku 2016 jsou již součástí nákladů a hodnoty mají opačné znaménko. Mohlo 

tak dojít k nepatrnému zkreslení provedené ekonomické analýzy. Pokud by bylo 

na výpočet hodnoty výnosů a nákladů nahlíženo způsobem, kterým jsou vypočteny 

hodnoty za roky 2012 až 2015, aby hodnoty za rok 2016 byly v časové řadě zcela 

srovnatelné, dojde výpočet k hodnotám 23 782 tis. Kč u nákladů 

a 24 946 tis. Kč u výnosů. Došlo by tedy ke zvýšení obou těchto hodnot, a to proto, 

že obě přesunuté položky měly zápornou hodnotu a tvořily tak záporný náklad. 

Přesunutím došlo ke zvýšení hodnoty nákladů, které již nebyly o tyto položky snižovány, 

a zároveň se zvýšila také hodnota výnosů, neboť do jejich součtu položky přecházely 

s opačným, plusovým znaménkem. Pokud by tedy byly hodnoty celkových výnosů 

a nákladů porovnávány s předchozími lety pomocí této metodiky, došlo by k drobné 

změně výsledků. Avšak hodnoty, které jsou zde předmětem sporu, tvoří pouze malý podíl 

celkových hodnot nákladů a výnosů a změna vyvolaná touto úpravou účetních výkazů 

tak nemá větší dopad. 

2.5 Analýza „7S“ faktorů 

Následuje analýza sedmi vnitřních faktorů, které ovlivňují fungování společnosti a mají 

mezi sebou jisté vzájemné souvislosti. Těmito důležitými faktory jsou: strategie 

společnosti, organizační struktura společnosti, systémy odměňování a hodnocení 

pracovníků používané ve společnosti, styl řízení, který je uplatňován, spolupracovníci, 

sdílené hodnoty a schopnosti pracovníků i organizace jako celku (1, s. 34). 

2.5.1 Strategie 

Hlavní strategií společnosti v současné době je posílení obchodní značky Reklamy 

Kubíček. Vedení společnosti záleží na tom, aby jméno společnosti bylo více známé 

a pro mnohé potenciální klienty se tak stala první volbou. Společnost chce dále 

expandovat a rozšiřovat svou působnost na Evropském trhu. V současné době má většinu 

zákazníků v zahraničí, největší část odběratelů tvoří Německo. Vedení společnosti 

se chce proto zaměřit na zvýšení tržního podílu v České Republice, ovšem nikoliv na úkor 

zahraničního trhu (19). 
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Dále si společnost zakládá na kvalitním a proškoleném personálu, zejména na pozicích 

v technickém oddělení, jako je například kreativní pracovník nebo technologický 

pracovník. Vedení se zde snaží o to, aby na tyto pozice byli dosazováni pouze specialisté 

ve svém oboru (19). 

Strategie odměňování společnosti je zaměřena především na správné motivování 

zaměstnanců tím způsobem, aby nejen odváděli kvalitní práci, ale především aby přijali 

cíle organizace za své. Systém odměňování by měl ideálně zvyšovat loajalitu pracovníků 

vůči společnosti a přimět je, aby se co nejvíce podíleli na jejím chodu a potažmo 

pozitivních výsledcích. O zapojování svých zaměstnanců v této oblasti usiluje vedení 

společnosti například sebehodnocením pracovního výkonu pracovníků v určitých 

odděleních, vysokou odpovědností za odvedenou práci a snahou o naslouchání 

požadavkům zaměstnanců (19). 

2.5.2 Organizační struktura 

Podle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, které stanovuje kritéria pro zařazení 

konkrétního podniku do kategorií dle velikosti lze říci, že se jedná o „malý podnik“, neboť 

organizace splňuje podmínky stanovené tímto nařízením (21). Reklama Kubíček 

spol. s.r.o. má méně než 50 zaměstnanců (19) a zároveň její roční obrat nebo bilanční 

suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR (18). 

Společnost se dlouhodobě snaží o odbourávání tradičního modelu nadřízený – podřízený. 

Pro některé úkoly jsou tvořeny konkrétní týmy zaměstnanců podle potřeb a možností 

společnosti. Ve společnosti jsou týmy sestavovány podle potřeby organizace a řešeného 

problému. V rámci projektů jsou řešeny operativní plány týkající se výrobního oddělení, 

nebo projekty delšího časového charakteru týkající se například návrhů a jejich integrace 

do organizace. Rovněž je zde snaha o flexibilitu zaměstnanců, proto nejsou některé 

pozice striktně vymezeny, zaměstnanci mají v tomto případě kvalifikaci pro vykonávání 

činností spadajících pod více různých pozic a zároveň tedy mohou být pozice současně 

zastávány více pracovníky v daném oddělení. Tento systém je uplatněn především 

v technickém oddělení, kde například grafik může vykonávat pracovní náplň i jako 

technologický pracovník. Toto společnosti umožňuje pružně reagovat v obtížných 

situacích (19).  
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Vzhledem k povaze výše popsaných pracovních vztahů ve společnosti je následující 

zobrazení organizační struktury na Obrázek č. 2 pouze orientační. 

 

Obrázek č. 3: Organizační struktura společnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19) 

Struktura zaměstnanců z hlediska pracovních pozic 

Ve společnosti je rovnoměrné rozložení zaměstnanců mezi dělníky 

a technicko-hospodářské pracovníky, jak lze vidět v tabulce níže. 

Tabulka č. 2: Struktura zaměstnanců  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19) 

Pracovní pozice Počet zaměstnanců Vyjádření v % 

Vedoucí pracovníci 4 18,2 % 

Technicko-hospodářští pracovníci 8 36,4 % 

Dělníci 10 45,4 % 

V tabulce na následující straně jsou uvedeny počty zaměstnanců pro jednotlivá oddělení. 
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Tabulka č. 3: Rozložení zaměstnanců v rámci organizační struktury  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19) 

Oddělení Počet zaměstnanců Vyjádření v % 

Obchodní 4 18 % 

Technické 4 18 % 

Výrobní 11 50 % 

Administrativní 3 14 % 

Obchodní oddělení 

Úkolem tohoto oddělení je získávat nové zákazníky a zároveň udržovat kontakt s těmi 

stávajícími. Tuto činnost zajišťují obchodníci. O celkový chod oddělení se stará vedoucí 

obchodního oddělení, který provádí kontrolu a má dohled nad významnějšími zakázkami, 

asistentka vedoucího pak provádí vedlejší úkony jako domlouvání schůzek, 

administrativní záležitosti a je pomocnou silou vedoucího oddělení (19). 

Technické oddělení 

Technické oddělení je specifickou částí organizace. Zde se rodí návrhy na podobu 

výsledných produktů, které vytváří kreativní pracovník. Dále probíhá grafická úprava 

nafukovacích výrobků, což je v kompetencích grafika a také technické činnosti, týkající 

se výrobního procesu, které má na starost technologický pracovník. Dříve 

byl ve společnosti v tomto oddělení zaveden systém jedné pozice, která zahrnovala 

všechny tyto činnosti a pracovníci se při jejich vykonávání střídali. Tento způsob 

byl do jisté míry zachován, avšak zjistilo se, že různí pracovníci zvládají různé činnosti 

na rozdílných úrovních, například jeden z pracovníků je lepší v kreativním tvoření návrhů 

než v obsluze grafických strojů. Jednotliví pracovníci se proto vyprofilovali a došlo 

k rámcovému rozdělení pozic. Aktuálně jsou tedy všichni techničtí pracovníci 

kompetentní vykonávat veškeré činnosti spadající pod toto oddělení, avšak v praxi 

jsou zde tři pozice, které jsou svou náplní poměrně rozdílné a pracovníci jsou zvyklí 

vykonávat jen činnosti týkající se jejich úseku. Tento systém se odrazí nejen v kvalitě 

vykonávaných činností, neboť jsou pracovníci dobře obeznámení s náplní jejich práce 

a zároveň je baví, ale také se oddělení stává flexibilním a může reagovat na obtížné 
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nepředvídatelné situace. Celkovou kontrolu a koordinaci chodu oddělení zajišťuje 

vedoucí technického oddělení (19). 

Výrobní oddělení 

Výrobní oddělení je jádrem celé společnosti. Pracují zde střihači, jejichž úkolem 

je připravit materiál pro švadleny, které již pomocí strojů a doplňkových činností tvarují 

výslednou podobu produktu. Výrobu má na starosti mistr výroby – vedoucí tohoto 

oddělení, který se stará o správné rozmístění pracovních sil a zároveň provádí kontrolu 

kvality práce švadlen a střihačů (19). 

Administrativní oddělení 

Administrativní oddělení pak zajišťuje technicko-hospodářské činnosti. Mezi pracovníky 

tohoto oddělení lze zařadit účetní, dále pak vedoucího skladního hospodářství, který 

má na starosti dohled nad jednotlivými položkami materiálu a kontakt s dodavateli. Patří 

sem také jednatel společnosti, který zaštiťuje všechna oddělení, řídí společnost 

a reprezentuje ji na venek (19). 

Komunikace uvnitř společnosti 

Vedení společnosti si je samo vědomo, že v komunikaci má společnost jisté rezervy. 

Dříve, když byl uplatňován hierarchický systém, byla komunikace rychlejší, přímá. Nyní, 

vzhledem k častému uspořádávání týmů, je více časově náročná, avšak společnost si stojí 

za správností tohoto kroku z důvodu zkvalitnění produkce (19). 

2.5.3 Systémy 

V této části jsou podrobně přiblíženy systémy hodnocení a odměňování zaměstnanců 

ve společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. Nejprve bude popsán systém hodnocení 

zaměstnanců. Po této kapitole bude práce pokračovat popisem systému odměňování, 

přičemž bude popsán pro každé oddělení společnosti zvlášť. Následně jsou zmíněny 

informace týkající se poskytovaných benefitů, vzdělávání zaměstnanců a pracovního 

prostředí v organizaci. 
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2.5.3.1 Analýza systému hodnocení 

Systém hodnocení ve společnosti má svou danou podobu, avšak o hodnocení 

zaměstnanců nejsou vedeny formální záznamy a pro každé jednotlivé oddělení se liší. 

V obchodním, výrobním a administrativním oddělení provádí hodnocení vedoucí 

pracovník. U technického oddělení je hodnocení vedoucím pracovníkem pouze navrženo, 

následně pak pracovníci v oddělení vyjádří pomocí sebehodnocení souhlas či případný 

nesouhlas s výší navržené odměny. Hodnotí se minimálně jednou ročně, avšak 

pro jednotlivá oddělení je časový interval individuálně nastaven. Například pro technické 

a obchodní oddělení platí, že hodnocení může probíhat také po dokončení zadaného 

projektu (19).  

Vlastní akt hodnocení probíhá v podobě rozhovoru zaměstnance s jednatelem a vedoucím 

jeho oddělení. U této příležitosti se zhodnotí výkon a spokojenost se zaměstnancem 

za dané období, které je hodnoceno a je navržen další postup. Vedení společnosti se snaží 

také o to, aby zaměstnanec měl pocit, že je pro organizaci potřebný, a proto se během 

hodnotících schůzek přiklání také k metodě, že nechá zaměstnance, aby se částečně 

sám zhodnotil. Nabízí mu také prostor pro návrhy a připomínky k současnému stavu, 

které se mohou týkat téměř všeho dění ve společnosti – od vybavení pracoviště 

a pracovních vztahů až po používané technologie. Tato opatření vedou k motivaci 

zaměstnance zlepšovat dění ve společnosti, neboť má pocit, že je do něj zapojen a vzniká 

zde pocit seberealizace. V případě, že se návrh podaří úspěšně zapojit, může se toto 

promítnout v odměně pracovníka (19). 

Výsledkem hodnocení je sebereflexe zaměstnance, v některých případech i finanční 

odměna, kterou se vedení společnosti v případě realizace navrhnutého opatření i postupu 

při činnostech na daném projektu snaží promítnout do pohyblivé složky mzdy nikoliv 

až po skončení realizace, ale již v průběhu zavádění či práce na projektu. Tímto jsou opět 

zaměstnanci více motivování a přímo tak mohou vidět přínosy i v podobě finančního 

ohodnocení (19). 

2.5.3.2 Analýza systému odměňování 

Mzdový předpis neexistuje v psané podobě, v organizaci funguje pouze neformalizovaně.  

Odměňování zaměstnanců funguje na principu domluvy v jednotlivých odděleních (19). 
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Hlavní složku mzdy tvoří její pevná složka. Dále je tvořena zákonnými příspěvky 

a příplatky, jejichž procentuální zastoupení se liší dle období sezóny. Na konci roku 

dostanou zaměstnanci vánoční příspěvek, který se pohybuje ve výši dvou až šesti tisíc 

korun (19). 

Průměrná hrubá mzda je přibližně 21 011 Kč. Vedoucí jednotlivých oddělení mají 

odměnu stanovenou podobně jako jejich podřízení, avšak mají ve fixní části 

mzdy zahrnutu i složku za vedení lidí (19).  

Dále následuje podrobný výčet charakteristik odměňování zavedeného v jednotlivých 

odděleních. 

Výrobní oddělení 

U zaměstnanců výroby je uplatňována časová forma mzdy, a to hodinová. Do pevné 

složky mzdy se promítají zkušenosti a také praxe ve společnosti. Pracovník, který koná 

svou práci po delším pobytu na pozici rychleji a efektivněji je pro organizaci cennější 

než zaměstnanec, který je v organizaci teprve krátce a ještě nemá veškeré postupy 

a činnosti zažity. Proto se toto hledisko zahrnuje do výše hodinové mzdy, která 

je stanovena individuálně. Pohyblivá složka mzdy tvoří přibližně 10–20 % z celkové 

částky (19). 

Technické oddělení 

V technickém oddělení jsou pracovníci odměňováni taktéž časovou mzdou, ovšem 

měsíční. Jejich mzda se skládá z pevné složky a velkou její část tvoří odměny, které 

mohou dosahovat až jedné třetiny celkové mzdy, jsou tvořeny například odměnami 

za realizované výsledky práce (19). 

Obchodní oddělení 

Pracovníci obchodního oddělení jsou odměňováni provizí z uzavřených obchodů. Mají 

vyměřenu základní pevnou složku mzdy, která je však často jen malou částí jejich 

výdělku. V praxi se zde odměny z provizí vyšplhají i na 60 % celkové částky. Asistentka 

obchodu nemá na uzavírání obchodů přílišný podíl, což se promítne ve výši odměn, které 

jsou nižší, než u ostatních členů oddělení a pohybují se okolo 10–15 % (19). 
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Administrativní oddělení 

Pevná složka mzdy pracovníků tohoto oddělení má časovou, měsíční formu. Pohyblivá 

složka mzdy se zde pohybuje velikostně podle náročnosti a komplikovanosti pracovního 

výkonu v daném měsíci. Lze říci, že se jedná přibližně o 10 %. Avšak odměny 

jsou zde stanovovány individuálně a pracovníci jsou takto hodnoceni podle obtížnosti 

činností vykonávaných v daném měsíci, neboť se náročnost práce v jednotlivých 

obdobích roku liší (19). 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrných hrubých mezd pro pozice 

společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. 

Tabulka č. 4: Průměrné hrubé mzdy pro pozice společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o.  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19) 

Pracovní pozice Průměrná hrubá mzda v Kč Z toho pohyblivá složka mzdy v Kč 

Jednatel 30 – 60 000 3 – 6 000 

Vedoucí skladního 

hospodářství 
20 – 30 000 2 – 3 000 

Účetní 20 – 30 000 2 – 3 000 

Vedoucí obchodního 

oddělení 
25 – 50 000 15 – 30 000 

Asistentka obchodu 15 – 20 000 1,5 – 3 000 

Obchodník 25 – 50 000 15 – 30 000 

Vedoucí technologického 

oddělení 
25 – 40 000 8 – 13 000 

Grafik 25 – 35 000 8 – 11 000 

Technik 25 – 35 000 8 – 11 000 

Kreativní pracovník 25 – 35 000 8 – 11 000 

Mistr výrobního oddělení 20 – 30 000 2 – 6 000 

Střihač 20 – 30 000 2 – 6 000 

Švadlena 15 – 25 000 1,5 – 5 000 

Z tabulky si lze na první pohled všimnout poměrně značných rozmezí, mezi nimiž 

se průměrná hrubá mzda pro jednotlivé pozice může pohybovat. Je to způsobeno 
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především specifickým zaměřením společnosti, kdy výše mzdy v mnoha případech záleží 

na počtu realizovaných či zprostředkovaných zakázek, což se u každé pracovní pozice 

projeví odlišným způsobem. U některých znatelněji – například u pozic obchodního 

oddělení, u některých méně, například ve výrobním oddělení. Dále je velikost 

mzdy u jednotlivých pracovníků závislá na počtu odpracovaných hodin, výši ohodnocení, 

nebo také na délce trvání zaměstnání ve společnosti. Z těchto důvodů lze velmi těžko 

stanovit konkrétní hodnotu průměrné mzdy pro danou pozici a proto také vedení 

společnosti při poskytování těchto informací stanovilo benevolentnější rozpětí hodnot. 

Benefity 

Společnost poskytuje svým zaměstnancům poměrně širokou škálu benefitů. V dnešní 

době je již běžným standardem poskytování stravenek, které má společnost také zavedeno 

a stravenky svým zaměstnancům poskytuje v hodnotě 70 Kč. Zaměstnavatel v tomto 

případě proplácí 60 % z hodnoty stravenky. Na pozicích, u kterých má vedení společnosti 

za to, že tyto benefity využijí, poskytuje zaměstnancům zvýhodněné telefonní tarify 

a mobilní telefony, a to i pro soukromé účely. Dále je zde možnost služebního vozu, 

případně zapůjčení dodávky pro potřeby zaměstnance, avšak pouze po domluvě (19).  

Jako další výhoda by se dala zmínit volná pracovní doba, která se týká především 

technického oddělení. Pro pracovníky výrobního oddělení je zde možnost využití 

masérských služeb (19). 

Nakonec lze uvést i firemní akce. Společnost každoročně pořádá vánoční večírek. Dále 

probíhají příležitostné události, jejichž konání může být uskutečněno přímo v budově 

organizace v relaxační místnosti. Jedná se například o oslavy narozenin 

či teambuildingové akce, které ale mohou také probíhat mimo prostředí společnosti. 

Zaměstnanci se domluví na společném výletu (19). 

Společnost dříve zaměstnancům poskytovala příspěvek na penzijní spoření, ovšem tato 

zaměstnanecká výhoda se nesetkala s příliš kladnou odezvou, neboť si zaměstnanci často 

zařizovali tyto záležitosti sami (19). 
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Vzdělávání zaměstnanců 

Jako jednu z forem celkové odměny lze chápat také rozvoj schopností a znalostí pomocí 

vzdělávání pracovníků. 

Ve společnosti je aplikován jazykový vzdělávací systém pro pracovní pozice, u kterých 

se může tato schopnost uplatnit, především se jedná o pracovníky obchodního 

a technologického oddělení. Výuka probíhá přímo v budově externí lektorkou 

a společnost hradí polovinu ceny kurzu. Pracovníci se učí jak anglickému, 

tak německému jazyku (19). 

Dále se společnost snaží vzdělávat vedoucí jednotlivých sekcí v oblasti znalostí středního 

managementu. Slibuje si tak zajištění fungování chodu společnosti, zlepšování 

pracovních vztahů a maximální využití lidských pracovních zdrojů (19). 

Pracovní prostředí 

Jak již bylo výše zmíněno, přímo v budově organizace je zřízena relaxační místnost, která 

slouží především ke stravování, ovšem lze ji využít i k dalším odpočinkovým aktivitám. 

Pro zaměstnance je na pracovišti také zdarma k odběru káva a pitná voda (19). 

Pracovní prostředí společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. bylo externě vedenou 

analýzou bezpečnosti práce označeno jako bezrizikové. Jediné pracoviště, ve kterém 

vedení společnosti nainstalovalo speciální systém klimatizace, je v oblasti tisku a zařízení 

tiskárny, kde jsou odsávány výpary vznikající při výrobním procesu (19). 

Co se dále pracovního prostředí týče, vedení společnosti v průběhu času registrovalo 

různé náměty, stížnosti a připomínky svých pracovníků a v mnoha ohledech tyto žádosti 

byly vyslyšeny. Jednalo se například o zútulnění relaxační místnosti, ale také úpravy 

týkající se úprav prostoru pro manipulaci s materiálem a s technologickými zařízeními, 

tudíž byly změny zaměřeny nejen na pohodlí zaměstnanců při odpočinku, ale v některých 

případech řešily zároveň také praktické výrobní otázky (19). 

2.5.4 Styl řízení 

Organizace se snaží upřednostňovat demokratický styl řízení, neboť je zde snaha 

o to, aby byly klasické vztahy nadřízený - podřízený co nejvíce změkčovány 
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a tím zajištěna vyšší flexibilita společnosti, jejích oddělení a také zaměstnanců 

samotných. Pracovníci tak mají v určitých ohledech možnost rozhodovat o dílčích 

záležitostech, které jsou v jejich kompetenci (19).  

2.5.5 Spolupracovníci 

Jedná se o „malý podnik“, kde jsou zaměstnanci rozděleni do jednotlivých oddělení, která 

jsou následně rozvrstvena do dílčích výrobních úseků. Zaměstnanci, kteří spolu pracují 

v menších skupinkách díky tomuto mohou navazovat úzké vztahy s kolegy, navzájem 

se respektují a mohou tak odvádět kvalitní práci (19).  

Vývoj počtu zaměstnanců 

V následující tabulce je zobrazen vývoj počtu zaměstnanců mezi lety 2011 až 2016. 

Lze vidět, že společnost se neustále rozšiřuje, i když pomalejším tempem. 

Tabulka č. 5: Vývoj počtu zaměstnanců  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet zaměstnanců 19 19 20 21 22 22 

Procentuální změna - 0 % 5,3 % 5 % 4,8 % 0 % 

Struktura zaměstnanců z hlediska pohlaví 

Ve společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. je vyrovnaný počet žen a mužů, tudíž 

lze tento stav označit za vyvážený. Ženy jsou zaměstnány především ve výrobním 

oddělení na pozici švadleny. Muži zastávají pozice střihačů a technických pracovníků. 

V ostatních odděleních tvoří jak řadové, tak vedoucí pracovníky muži i ženy (19). 

Struktura zaměstnanců z hlediska věku 

Průměrný věk ve společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. je zhruba 35 let. Nejvíce 

početně zastoupená skupina pracovníků je vymezena právě okolo této hodnoty. 

Společnost zaměstnává jak pracovníky mladé, již od 20 let, tak i pracovníky ve věkové 

skupině 40 až 60 let, přičemž obě tyto skupiny jsou početně přibližně vyrovnány. Starší 

zaměstnance společnost nemá (19). 
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Pracovní neschopnost zaměstnanců 

Od vedení společnosti bylo zjištěno, že průměrná nemocnost se pohybuje okolo pěti 

dnů na rok na jednoho zaměstnance (19). Podle českého statistického úřadu se jedná 

o běžnou hodnotu, neboť průměrná pracovní neschopnost v České republice dosahuje 

k roku 2016 k hodnotě přibližně 4,2 dne za rok (22). 

Fluktuace zaměstnanců 

Společnost netrpí vysokou fluktuací zaměstnanců. V následující tabulce lze vidět počty 

zaměstnanců, kteří za roky již výše zmíněné od společnosti odešli. 

Tabulka č. 6: Míra fluktuace zaměstnanců  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet zaměstnanců 19 19 20 21 22 22 

Počet odchodů 2 2 1 2 2 1 

Míra fluktuace 11 % 11 % 5 % 10 % 9 % 5 % 

Doporučená míra fluktuace je zhruba 5-10 %. V české republice se však průměrná 

fluktuace zaměstnanců pohybuje na o něco vyšších hodnotách, přibližně 15 % (23). 

Z toho hlediska lze konstatovat, že společnost splňuje kritéria pro optimální úroveň 

obratu zaměstnanců a nevznikají zde z tohoto důvodu negativní jevy. 

Produktivita práce 

Produktivitu práce lze zkoumat z řady různých hledisek. Pro účely této práce byly 

zvoleny výpočty produktivity práce z přidané hodnoty, produktivity práce z výkonů 

a dále také zisk na jednoho pracovníka organizace. V tabulce číslo 7 lze vidět hodnoty 

těchto jednotlivých ukazatelů za roky 2012 až 2016. Dále byly vypočteny hodnoty 

mzdové produktivity a mzdové rentability, které jsou zobrazeny v tabulce číslo 8, opět 

za stejné časové období. 
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Tabulka č. 7: Produktivita práce  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 18) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

tis. Kč 
% 

změna 
tis. Kč 

% 

změna 
tis. Kč 

%  

změna 
tis. Kč 

%  

změna 
tis. Kč 

%  

změna 

Produktivita 

práce 

z přidané 

hodnoty 

386 - 401,4 4 % 505,6 26 % 523,8 3,6 % 447 -14,7 % 

Produktivita 

práce z 

výkonů 
1191 - 1110,1 -6,8 % 1045,6 -5,8 % 1189,2 13,7 % 1100,9 -7,4 % 

Zisk na 

zaměstnance 
-83,9 - -46 45,3 % 23,6 151,4 % 100,2 342,2 % 44,4 -55,7 % 

Ukazatele produktivity práce z přidané hodnoty a produktivity práce z výkonů byly 

spočteny podílem částky přidané hodnoty, resp. výkonů, a přepočteným ročním 

průměrným počtem zaměstnanců za každý sledovaný rok. 

Z těchto ukazatelů lze konstatovat, že od začátku zkoumaného období produktivita práce 

z přidané hodnoty stoupala, výjimkou byl pouze rok 2016, kdy došlo ke znatelnému 

poklesu přibližně na úroveň výchozího roku. Toto bylo způsobeno poklesem tržeb 

v důsledku nižšího počtu zakázek a zvýšením hodnoty výkonové spotřeby, při stejném 

počtu zaměstnanců jako v předchozím roce.  

Ukazatel produktivity práce z výkonů se pohybuje v ustálených mezích a nejsou 

zde patrné vyšší výkyvy. Zisk na zaměstnance byl kvůli zápornému výsledku hospodaření 

v letech 2012 a 2013 také pod nulovou hodnotou, v následujícím roce však došlo 

k nárůstu této hodnoty a tento trend stále pokračuje. 

Tabulka č. 8: Mzdová produktivita a rentabilita  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 18) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Kč 
% 

změna 
Kč 

% 

změna 
Kč 

%  

změna 
Kč 

%  

změna 
Kč 

%  

změna 

Mzdová 

produktivita 
4,61 - 4,35 -5,6 % 3,75 -13,8 % 4,52 20,6 % 4,32 -4,4 % 

Mzdová 

rentabilita 
-0,33 - -0,18 43,4 % 0,08 144,9 % 0,38 362,2 % 0,18 -54,1 % 
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Z tabulky lze vyčíst, že ukazatel mzdové produktivity, který udává, kolik korun tržeb 

připadá na 1 korunu mzdových nákladů, kolísá v čase v řádu jednotek až desítek procent. 

Stejně tak ukazatel mzdové rentability, který udává částku z výsledku hospodaření 

připadající na 1 korunu tržeb, lze charakterizovat jako velmi kolísavý. Až do roku 2016 

vykazoval pomalý nárůst, v tomto roce byl zaznamenán pokles téměř o polovinu hodnoty 

tohoto ukazatele, což bylo způsobeno snížením velikosti výsledku hospodaření oproti 

předchozímu roku, přičemž došlo zároveň k poklesu mzdových nákladů, který 

však již nebyl tak razantní. 

2.5.6 Sdílené hodnoty 

Společnost si zakládá na tom, aby u svých zaměstnanců probouzela iniciativu a snahu 

o odvádění co nejlepších výkonů. Dbá na to, aby zaměstnanci byli loajální vůči 

společnosti a odpovědní za vykonanou práci, což vede ke zvyšování kvality výroby 

a pomáhá budovat dobré jméno společnosti, a to nejen v rovině zákaznické, ale také staví 

společnost do pozice dobrého zaměstnavatele (19). 

2.5.7 Schopnosti 

Velmi důležitou schopností společnosti je plnění požadavků zákazníka. Ve všech 

ohledech se snaží odběratelům vyjít vstříc, a to i v případech, kdy nabízené řešení není 

nejjednodušší cestou, neboť spokojený zákazník je společnosti věrný a vzniká 

zde příležitost pro opakované objednávky. Vlastnost pružně reagovat na nastalé 

příležitosti, ale také problémy je rovněž velice důležitá, proto se společnost snaží v těchto 

směrech rozvíjet a neustále tak zlepšovat úroveň poskytovaných služeb (19). 

Společnost Reklama Kubíček spol. s.r.o. disponuje certifikáty na překupované zboží, 

které vyžadují výrobci dodávající toto zboží. Někteří odběratelé společnosti vyžadují 

certifikáty, které se týkají nehořlavosti materiálu pláště určitých nafukovacích výrobků, 

v České republice se jedná o normu ČSN EN 13501-1 (730860): Požární klasifikace 

stavebních výrobků a konstrukcí staveb, kde je nutné splnit požadavky kategorie 

B1 – nízká hořlavost. U pohonných jednotek zařízení zajišťujících přísun vzduchu 

je vyžadována odběrateli certifikace normy ČSN EN 60529 (330330), která 

klasifikuje stupně ochrany krytem elektrických zařízení se jmenovitým napětím 
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do 72,5 kV. Je vyjádřena v IP, což je stupeň krytí, který se týká například parametru 

vodotěsnosti těchto přístrojů (19). 

Zaměstnanci, kteří se zabývají dílčí montáží elektrických součástí nafukovadel potřebují 

k výkonu své práce kvalifikaci odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky 

č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu. U některých 

pozic je vyžadována znalost práce s vysokozdvižným vozíkem a také manipulace 

s nákladovým výtahem (19). 

Struktura zaměstnanců z hlediska vzdělání 

Společnost zaměstnává jak pracovníky s vysokoškolským, tak i pracovníky 

se středoškolským vzděláním, přičemž se jedná o zaměstnance s maturitou či výučním 

listem bez maturity (19). Podrobné zastoupení jednotlivých skupin je vypsáno v příloze 

této bakalářské práce ve výsledcích dotazníkového šetření, a je také blíže popsáno 

v oddílu „Analýza spokojenosti zaměstnanců“. 

Struktura zaměstnanců z hlediska délky zaměstnání 

Z již zmíněného dotazníkového šetření, jež bude podrobně popsáno v následujícím 

oddílu, vyplynulo, že společnost nemá potíže udržet si zaměstnance. Nejpočetnější 

skupina zaměstnanců je tvořena pracovníky, kteří jsou ve společnosti zaměstnáni již více 

jak pět let. Značnou část tvoří taktéž pracovníci s délkou zaměstnání od dvou do pěti 

let. Tento fakt koresponduje se zjištěním nízké fluktuace ve společnosti. Podrobné 

zastoupení jednotlivých skupin pracovníků podle délky zaměstnání je graficky 

znázorněno v příloze této bakalářské práce ve výsledcích dotazníkového šetření. 

2.6 Analýza spokojenosti zaměstnanců 

Tento oddíl je věnován analýze spokojenosti zaměstnanců. Tato analýza byla provedena 

v měsíci dubnu roku 2018 prostřednictví dotazníkového šetření. Všem 22 zaměstnancům 

byl rozdán dotazník, jenž je přiložen k této bakalářské práci jako příloha č. 1. Návratnost 

vyplněných dotazníků dosáhla počtu 15 navrácených dotazníků, čili zhruba 

70 % z celkového množství. 
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Z dotazníkového šetření vyplynula řada závěrů. Za kladné faktory lze považovat 

vyváženou strukturu zaměstnanců z hlediska pohlaví i věku, větší délku zaměstnání 

většiny zaměstnanců ukazující na to, že společnost je schopna si tyto kvalifikované 

pracovníky udržet, spokojenost většiny zaměstnanců se zaměstnáním a vysoké úsilí 

vkládané pracovníky do pracovní činnosti. 

Většina zaměstnanců je dostatečně spokojena s výší své mzdy a s poměry jejích 

pohyblivých složek. Spokojeni jsou také s rozvržením jejich pracovní doby. 

Ve společnosti je podle zaměstnanců zaveden demokratický styl vedení a většina 

z nich má ve společnosti pocit seberealizace. Většina z dotazovaných by také doporučila 

společnost Reklama Kubíček spol. s.r.o. jako dobrého zaměstnavatele a taktéž podle 

nich společnost produkuje kvalitní výrobky. 

Dotazníkové šetření však ukázalo i celou řadu nedostatků, které se v současnosti 

vyskytují v rámci systémů odměňování a hodnocení společnosti. Zhruba čtyřicet procent 

zaměstnanců není dobře obeznámeno se systémem odměňování a hodnocení, v některých 

případech nemají přehled ani v záležitostech týkajících se jich samých, jedná se například 

o poměr pevné a pohyblivé složky jejich mzdy. 

Polovina zaměstnanců není dobře motivována pro svůj pracovní výkon. Jako prvek 

pro zlepšení motivace byla často uváděna možnost rozšíření stávající nabídky benefitů. 

Z v současné době poskytovaných benefitů si nejvíce chválí služby maséra a zvýhodněné 

mobilní tarify pro služební mobilní telefony. Nespokojenost vyjádřili zaměstnanci 

především se způsobem organizace firemních akcí a zejména s nevyhovujícím prostředím 

budovy, což se týkalo zařízení relaxační místnosti a občerstvení při práci. 

Zaměstnanci dostali příležitost vyjádřit se, o jaké neposkytované benefity by měli dále 

zájem. Nejvíce zaměstnanců stojí o zavedení příspěvku na penzijní spoření. Velká 

část zaměstnanců by měla také zájem o příspěvek na dovolenou, rozšíření možnosti 

vzdělávání se – především se jedná o obchodní oddělení, kde mají zájem o vzdělávání 

v problematice obchodu a managementu. Dále byl projeven značný zájem o vstupenky 

na sportovní a kulturní akce. 

Zaměstnancům dále vadí přístup vedení společnosti k nim samým a špatná zpětná vazba 

na jejich pracovní výkony. To může ukazovat na neefektivní systém hodnocení, neboť 

jedním z jeho hlavních úkolů je zaměstnanci ukázat, v čem chybuje a co naopak dělá 
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dobře, aby se neustále zdokonalovala úroveň kvality výrobků a byl zajištěn bezchybný 

chod společnosti. 

Co se týká ochoty ke změnám systémů hodnocení a odměňování ze strany samotných 

pracovníků obecně, zhruba polovina je pro obměny, druhá by současný stav neměnila. 

Nedostatky byly také odhaleny v oblasti komunikace na pracovišti, kde zhruba dvě třetiny 

pracovníků spatřují prostor pro zlepšení.  

Značný počet zaměstnanců v otázce zlepšení motivace také uvedl, že by bylo dobré 

zlepšit vztahy na pracovišti. Polovina respondentů pak odpověděla, že jsou vztahy 

ve společnosti mírně problematické. Druhá polovina sice označila vztahy jako dobré, 

avšak ne bezchybné. To ukazuje na nedostatky v organizaci a nedostatek 

team-buildingových činností. 

Zaměstnanci také nejsou zcela spokojeni ani s pracovním prostředím ve společnosti. Jako 

vyhovující je neoznačil nikdo, většina spatřuje opět prostor pro zlepšení, například 

zvýšení reprezentativnosti kancelářských prostor obchodního a technického oddělení, 

někteří zaměstnanci si stěžovali na špatné pokrytí internetu v budově či na špatnou 

tepelnou izolaci v zimních měsících 

Téměř všichni zaměstnanci pociťují při výkonu své práce stres. V kombinaci 

s nedostačujícím zázemím tento jev může výrazně snižovat pracovní výkon zaměstnanců 

a demotivovat je v jejich pracovním úsilí. Polovina zaměstnanců si nepřijde 

ve společnosti doceněna. 

2.7 Řízený rozhovor s vedením společnosti 

V rámci této bakalářské práce byl dále realizován řízený rozhovor s vedením společnosti, 

jmenovitě s jednatelem společnosti panem inženýrem Jaroslavem Blaňkou. Otázky 

řízeného rozhovoru byly koncipovány na základě výsledků provedených analýz, 

odpovědi byly během rozhovoru zaznamenávány a následně přepsány do následující 

podoby. 

1. Souhlasil byste s vytvořením mzdového předpisu pro organizaci Reklama 

Kubíček spol. s.r.o.? 

„Ne. V současné době tvorbu mzdového předpisu neplánujeme.“ (20) 
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2. Jak se snažíte motivovat zaměstnance? Myslíte, že současné systému 

hodnocení a odměňování zaměstnanců jsou dostatečně motivující? 

„Zaměstnance se samozřejmě snažíme motivovat. Uvědomujeme si ale, že některé bonusy 

a motivační prvky mohou být již méně účinné a lidmi budou vnímány jako standardy. 

Snažíme se hledat nové přístupy k otázce motivace. Z toho vyplývá i hledání nových 

atraktivnějších bonusů.“ (20) 

3. Souhlasil byste s formalizováním hodnotícího postupu a záznamů 

o hodnocení pracovníků?  

„Ano, souhlasil.“ (20) 

4. Ve kterých odděleních byste souhlasil se zvýšením provázanosti odměňování 

pracovníků na jejich pracovní výkon, popřípadě na výstupy z hodnocení? 

„Časem ve všech odděleních, kde takováto úprava bude možná – jedná se především 

o výrobní a technické oddělení. V obchodním oddělení je poměr pohyblivé složky 

mzdy vázán na výkon dostatečně, vzhledem k zavedenému proviznímu systému.“ (20) 

5. V jaké časové frekvenci by podle Vás měli být zaměstnanci, v závislosti 

na oddělení hodnocení? 

„Vedení společnosti by si představovalo hodnocení dvakrát ročně.“ (20) 

6. Souhlasil byste se zavedením informování zaměstnanců týkajícího 

se systému odměňování a hodnocení pracovníků ve společnosti? 

„Ano souhlasil, v této oblasti již i něco chystáme. Nejednalo by se o plošné informování, 

ale porozumění systému a vazeb jednotlivých složek, aby zaměstnanci cítili vzájemnou 

provázanost. Například u odměn podle výsledku činnosti organizace.“ (20) 

7. Myslíte si, že je ve společnosti problém s komunikací a vztahy na pracovišti? 

„Ano, problém zde existuje. Zaměstnanci nejsou úplně zvyklí na to zajímat se o informace 

a o dění v organizaci, udělají své a spěchají domů. Informace jsou šířeny, ale z hlediska 

zaměstnanců není přílišný zájem je vyhledávat a uchovávat.“ (20) 
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8. Uvítal byste školení zaměstnanců týkající se zlepšení stavu komunikace 

a pracovních vztahů uvnitř společnosti?  

„Taková to školení připravujeme. Již proběhla některá školení s užší skupinou managerů, 

chystají se další kola pro výrobu.“ (20) 

9. Byl byste pro rozšíření možností vzdělávání v konkrétních oddělení? 

„Ano.“ (20) 

10. Souhlasil byste se zútulněním a zvýšením reprezentativnosti pracovního 

prostředí? 

„Firma pracuje na přestěhování sídla do nových prostor, které budou lépe vyhovovat 

potřebám organizace i zaměstnanců.“ (20) 

11. Souhlasil byste se zavedením týmového odměňování zaměstnanců 

za odvedenou práci v týmu? 

„Hledáme odpovídající formu, ale zájem o týmové hodnocení je. Důvodem 

je i vyprovokování spících schopností zaměstnanců. Cílem je, aby lidé neviděli týmovou 

práci jako zdržování, ale jako cestu ke vzniku nových nápadů a postupů.“ (20) 

12. Souhlasil byste se zavedením následujících benefitů žádaných zaměstnanci?  

a) Příspěvek na penzijní spoření 

„O zavedení příspěvku uvažujeme. Někteří zaměstnanci však nemají zájem jej využít 

skrz organizaci.“ (20) 

b) Příspěvek na dovolenou 

„Zatím nezvažujeme, v současné době se jedná spíše o celkovou částku mzdy.“ (20) 

c) Vstupenky na sportovní a kulturní akce 

„Ano, hledáme dodavatele, který by zahrnul oboje, aby mohly benefit využít všechny 

věkové kategorie zaměstnanců.“ (20) 

d) Pružná pracovní doba u obchodního a technického oddělení 

„V těchto odděleních již částečně princip funguje.“ (20) 

 



 

56 

 

13. Má společnost problémy s obsazováním některých pracovních pozic? Pokud 

ano, jak tento problém řešíte? 

„Jedná se o celorepublikový problém. Řešíme jej tak, že hledáme i osoby mimo Českou 

republiku. Snižujeme také nároky na kvalifikaci pracovníků. Další cestou náboru 

je doporučení známých od našich zaměstnanců.“ (20) 

Shrnutí interních analýz 

Organizace má svůj základ ve strategii orientované na kvalitu výroby a růst společnosti. 

Zároveň však nezapomíná na péči o své zaměstnance, což je pozitivní faktor, který může 

přispívat k motivaci pracovníků. Na základě provedené ekonomické analýzy 

lze konstatovat, že společnost za zkoumané období let 2012 až 2016 udržuje rostoucí 

trend hodnot výsledku hospodaření. Poměrně konstantní jsou také hodnoty výnosů 

a nákladů společnosti. Analýza „7S“ faktorů ukázala, že společnost sice má již zaběhnuté 

procesy v rámci systémů odměňování a hodnocení pracovníků, avšak v některých 

oblastech se mohou objevit potíže. Například výše pohyblivé mzdy se velice liší napříč 

odděleními vně organizace. Ve výrobním a technickém oddělení prakticky nejsou 

odměny vázány na výkon, a naopak v obchodním oddělení tvoří pohyblivá složka 

mzdy většinu odměny pracovníka. Společnost poskytuje poměrně širokou škálu benefitů, 

avšak požadavky zaměstnanců na tento typ odměn se neustále vyvíjejí a vedení 

společnosti proto musí tuto problematiku důsledně sledovat a činit v průběhu času 

opatření. Kladně je možné také ohodnotit nízké hodnoty fluktuace a průběžně rostoucí 

hodnoty ukazatelů produktivity práce a rentability mezd. 

Závěry vyplývající z dotazníkového šetření jsou takové, že systémy hodnocení 

a odměňování v současném stavu příliš pracovníkům nevyhovují, zejména se pak jedná 

o systém hodnocení, jež by bylo na místě ucelit a formalizovat pro každé oddělení zvlášť, 

s čímž souhlasí také vedení společnosti. Často zaměstnanci ani nejsou podrobně s těmito 

systémy obeznámeni. 

Dále zaměstnanci vyjádřili částečnou spokojenost s poskytovanými benefity a vyjádřili 

svá přání týkající se benefitů, jejichž zavedení by ve společnosti uvítali. 

Problémem se také ukázala být nižší motivace zaměstnanců i z důvodů nedostatečného 

zázemí a mírně problematických vztahů na pracovišti spojených se špatnou komunikací, 
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které si je vědomo i vedení organizace. To vede k pociťování stresu při výkonu pracovní 

činnosti a tím i snižování pracovního výkonu. 

Z rozhovoru s vedením společnosti vyplynulo, že vedení společnosti má zájem 

o formalizování hodnotícího postupu pracovníků. Chce také zaměstnance lépe motivovat, 

například zavedením nových benefitů či pomocí týmového hodnocení a odměňování 

pracovníků. 

2.8 Porterova analýza pěti sil 

Porterova analýza se soustřeďuje na úroveň organizace v odvětví, ve kterém se pohybuje. 

Tato úroveň je dána podle Portera pěti základními silami: silou stávající konkurence, silou 

potenciální konkurence, silou dodavatelů, silou odběratelů a silou výrobních substitutů 

(2, s. 42). 

Stávající konkurence 

Reklama Kubíček spol. s.r.o. má poměrně velkou konkurenci. Nepohybuje 

se jen na českém trhu, ale velkou část výrobků produkuje pro zahraniční odběratele, 

což je v tomto odvětví běžná praxe. Konkurenti v České republice představují převážně 

překupníky již zhotovených reklamních nafukovadel s malou výrobní základnou, avšak 

širokým sortimentem. Z tohoto důvodu mohou konkurovat společnosti jen v jistém 

ohledu. Pokud jde o vlastní kompletní výrobu nafukovací reklamy, je hlavním 

konkurentem společnost Air shape production s.r.o., která veškeré své výrobky stejně 

jako společnost Reklama Kubíček vyrábí sama (19).  

Z webové stránky této konkurenční společnosti lze zjistit, že se zaměřují na zákazníky 

z celé Evropské unie a cílí na podobné odběratele, čili z větší části se jedná o velké 

organizace, u kterých mají záruku opakovaných objednávek v případě spokojenosti. 

Sortiment nabízí velmi podobný sortimentu společnosti Reklama Kubíček. Bohužel 

ale organizace nezveřejňuje své aktuální účetní výkazy, tudíž nelze zjistit podrobnější 

informace týkající se údajů o zaměstnancích a ekonomické situaci (24). 

Z dlouhodobého hlediska marketingový, potažmo reklamní trh poslední roky stále roste. 

I když je nejsilnější nárůst výdajů spojených s propagací tradičně spojen s investicemi 

do televizní reklamy, také výdaje společností za reklamu v ostatních typech médií 



 

58 

 

zaznamenávají v současné době nárůst (25). Poptávka po reklamních službách vzrůstá 

jak v rámci České republiky, tak i v rámci Evropské unie (26). V roce 2016 byla ceníková 

hodnota využitého mediálního reklamního prostoru v České republice výše 80 miliard 

korun (27), v roce 2017 dokonce přesáhla hranici 100 miliard korun (28).  

Tento nárůst je způsoben především faktem, že se ekonomika České republiky aktuálně 

nachází v hospodářském cyklu ve fází růstu, a tento trend patrně po následující roky 

neopustí. Podle České národní banky a České bankovní asociace by měl růst v tomto 

a následujícím roce pokračovat jen s mírnými změnami hodnot (29). 

Lze tedy očekávat, že také poptávka po netradičních typech reklamy i nadále poroste 

a mnoho konkurenčních společností je připraveno z tohoto růstu těžit. Tudíž zde existuje 

riziko, že by nepřipravené organizace případně nebyly schopny pokrýt požadavky 

narůstajícího trhu, a proto je nutné tento aspekt nepodcenit, neboť síla konkurence 

je relativně velká. 

Potenciální konkurence 

Potenciální konkurenti společnosti jsou především velké reklamní společnosti, které 

by se mohly rozhodnout vedle poskytování klasické formy reklamy rovněž začít vyrábět 

nafukovací reklamu, neboť poptávka po těchto produktech a této konkrétní formě 

reklamy neustále roste. Protože se společnost nezaměřuje primárně na lokální 

trh, ale významný podíl zákazníků je ze zahraničí, je těžké pokrýt všechny možnosti. 

Vstup na trh nemá pro toto odvětví příliš vysoké požadavky, obzvlášť, pokud se jedná 

o společnost, která má již zázemí a zkušenosti s odlišnou formou reklamy. 

A tak i v případě, kdy si společnost zakládá na kvalitní výrobě a péči o zákazníka, 

je poměrně obtížné zvyšovat tržní podíl, neboť se jedná o stále rostoucí trh a riziko 

potenciální konkurence roste s trhem (19). 

Dodavatelé 

Na rozdíl od zákazníků je podíl dodavatelů co se týče místní příslušnosti vyvážený. 

Zhruba 50 % z nich je z České republiky, další velkou část z celku tvoří Němečtí 

dodavatelé, okolo 20 %. Zde probíhá komunikace skrze dealera (19). 
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Do společnosti je třeba dodávat základní výrobní složky, jako jsou textilie, nástroje 

na šití, nitě, jehly, ale i komplexnější komponenty jako například ventilátory. Probíhá 

zde také kooperace s jinými společnosti na technických věcech, jako příklad je možné 

zmínit subdodávky z lokálního zámečnictví. Společnost je závislá jak na velkých 

dodavatelích, tak i na menších společnostech, což dohromady tvoří vyvážený systém (19).  

Je tedy možné říci, že vyjednávací síla dodavatelů je menší než vyjednávací síla 

odběratelů, avšak stále není zanedbatelná, neboť bez spolupráce s osvědčenými 

dodavateli by nebyla pružná reakce organizace a včasná výroba možná. 

Odběratelé 

Jak již bylo řečeno, velká část zákazníků pochází ze zahraničí, jedná 

se o 70-80 %. Jde převážně o velké společnosti, na které Reklama Kubíček spol. s.r.o. 

převážně cílí. Společnost se ale rozhodně nevyhýbá i spolupráci s menšími subjekty, 

ovšem zde je důležité zmínit, že menší odběratelé nemají většinou tendenci 

k opakovaným objednávkám, vzhledem k jejich menším finančním možnostem. Velcí 

odběratelé se naopak snadno stávají stálejšími zákazníky (19). 

Lze tedy konstatovat, že menší odběratelé zvláště lokálního charakteru nemají příliš 

velkou vyjednávací sílu, avšak stálí zákazníci ze zahraničních trhů v tomto případě 

disponují poměrně velkou vyjednávací silou, neboť mají méně omezené možnosti 

pro vyhledání či případnou změnu společnosti vyrábějící reklamní materiály. U těchto 

větších organizací se také jedná o dražší a početnější zakázky, které jsou pro společnost 

Reklama Kubíček spol. s.r.o. stěžejní. 

Substituční produkty 

Zde lze uvést prakticky jakoukoliv formu venkovní reklamy. Zákazník se v případě zájmu 

o zviditelnění rozhoduje podle různých kritérií, která často bývají velice individuální. 

Blízkou kategorií produktů, které společnost nemá ve svém výrobním programu, 

je výroba velkoplošných transparentů. Jedná se ale například i o takovou formu reklamy, 

jako jsou festivalové a propagační stánky, pomocí kterých jsou určitým způsobem 

společnosti také propagovány. Tyto produkty najdou využití právě na velkých akcích, 

veletrzích nebo různých festivalech (19). 
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Z tohoto hlediska je nutné, aby společnost byla vůči těmto substitučním produktům 

obezřetná, neboť řada odběratelů zvažuje různé možnosti prezentace vlastní značky 

či vlastního produktu a velkou roli bude při rozhodování hrát také cenový faktor. 

Na druhou stranu, v současnosti je zde mnoho společností, které si rády připlatí 

za netradiční formu reklamy, přičemž nafukovací předměty jistě do této kategorie 

reklamy spadají. Jedná se zde tedy o středně velikou sílu. 

Shrnutí Porterovy analýzy 

Na základě této analýzy lze konstatovat, že konkurence, ať už stávající či potenciální, 

může znatelně ovlivnit budoucnost společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. Je důležité, 

aby se této problematice vedení společnosti věnovalo a kladlo na získávání důležitých 

a aktuálních informací o konkurenčním prostředí důraz. S rostoucím trhem a fází růstu 

hospodářského cyklu lze očekávat, že poroste také konkurence. Společnosti si musí 

dát pozor nejen na konkurenci se stejným zaměřením výroby, ale také na konkurenty 

vyrábějící substituční produkty, neboť zákazníci reklamních společností volí pro účely 

své propagace nejrůznější formy reklamních služeb. A to podle situace, příležitostí 

a finančních možností. Může se proto stát, že konkurenční společnosti nabízející 

substituční produkty mohou na trhu výrobků u některých zákazníků uspět. Další 

z faktorů, které by mělo vedení organizace sledovat, je vysoká vyjednávací síla 

odběratelů – stálých zákazníků. Na tuto skutečnost může být nahlíženo částečně jako 

na pozitivní, avšak pokud by většina zákazníků společnosti dosáhla vyšší vyjednávací 

síly, mohlo by to znamenat pro společnost Reklama Kubíček spol. s.r.o. případné potíže 

při vyjednávání výhodných podmínek zakázek. 

2.9 Analýza trhu práce 

Tento oddíl práce je věnován současné situaci na trhu práce. Nejprve budou zmíněny tržní 

sazby práce v České republice a Jihomoravském kraji a průměrné mzdy pro pozice 

společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. Dále byla analyzována konkurence společnosti 

z hlediska odměňování a poskytovaných benefitů. Následují analýza zaměstnanosti 

a nezaměstnanosti, poté oddíl pokračuje analýzou nabídky práce a poptávky po pracovní 

síle a jejich vzájemného vztahu. Kapitola je zakončena analýzou věkové a vzdělanostní 

struktury obyvatelstva. 
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2.9.1 Analýza tržních sazeb 

V tabulce níže jsou zaznamenány hodnoty průměrných měsíčních hrubých mezd v České 

republice a Jihomoravském kraji za roky 2012 až 2016 (30;31). Vzhledem k faktu, 

že reklamní činnosti podle sekcí CZ-NACE spadají pod sekci M – Profesní, vědecké 

a technické činnosti, byla do tabulky zahrnuta také průměrná hrubá mzda v tomto odvětví 

ekonomické činnosti (22). 

Tabulka č. 9: Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 30;31;22) 

Průměrná hrubá mzda v Kč 2012 2013 2014 2015 2016 

Česká republika 25067 25035 25768 26591 27575 

Jihomoravský kraj 24135 24385 24820 25867 26629 

Odvětví ekonomické činnosti dle CZ-NACE – sekce M 32857 32181 32755 33833 34140 

Hodnota průměrné měsíční hrubé mzdy v čase dlouhodobě roste. Tento trend je patrný 

jak v rámci statistik České republiky, tak i Jihomoravského kraje. Na první pohled 

je možné povšimnout si faktu, že Jihomoravský kraj vykazuje mírně nižší hodnoty 

průměrných mezd oproti České republice jako celku. Za analyzované období lze říci, 

že se výše rozdílu těchto dvou hodnot příliš nemění, neboť kolísají velmi podobně. 

Výjimkou je rok 2013, kdy průměr hrubé mzdy v České republice zaznamenal mírný 

pokles, ale v Jihomoravském kraji hodnota pokračovala v růstu. Hodnoty průměrných 

mezd v rámci odvětví ekonomické činnosti dle CZ-NACE jsou řádově výrazně vyšší, 

než je hodnota průměrné hrubé mzdy za všechna odvětví. Toto je způsobeno vysokými 

hodnotami mezd poskytovaných v kategorii společností zabývajícími se profesními, 

technickými a vědeckými činnostmi, k níž patří také společnost Reklama Kubíček 

spol. s.r.o. Také zde si lze povšimnou poměrně stálého růstového trendu hodnot. 

Průměrná hrubá měsíční mzda ve společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. 

je se svou již výše zmíněnou hodnotou průměrné hrubé mzdy 21 011 Kč pod odvětvovým 

průměrem, což se dá vysvětlit atypickým a nestandardním zaměřením organizace v rámci 

odvětví reklamní činnosti, v němž se společnost pohybuje. 
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V tabulce níže jsou uvedeny aktuální hodnoty průměrných hrubých mezd a mediánů 

těchto mezd na trhu práce v Jihomoravském kraji za rok 2016 pro jednotlivé pracovní 

pozice společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o.  

Tabulka č. 10: Průměrná hrubá mzda a její medián v Jihomoravském kraji pro pozice společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 32) 

Pracovní pozice Pracovní pozice podle MPSV 

Průměrná 

hrubá 

mzda v Kč 

Medián 

hrubé 

mzdy v Kč 

Jednatel 

Vedoucí obchodního oddělení 

Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, 

obchodních, administrativních a podpůrných činností 
69 439 54 087 

Vedoucí technologického oddělení 

Mistr výrobního oddělení 

Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních 

technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech 
60 691 44 033 

Asistentka obchodu 

Vedoucí skladního hospodářství 

Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a 

pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů 
21 379 19 945 

Účetní Úředníci pro zpracování číselných údajů a v logistice 26 423 24 935 

Obchodník Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě 45 777 39 350 

Grafik 

Technik 

Kreativní pracovník 

Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a 

techniky 
31 274 29 291 

Střihač 

Švadlena 

Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu a pracovníci v 

příbuzných oborech 
18 708 17 503 

Zdaleka ne všechny pozice byly na webových stránkách integrovaného portálu 

Ministerstva práce a sociálních věcí, ze kterého byly tyto údaje čerpány, uvedeny 

či nazvány stejným způsobem, proto bylo v práci v takovýchto případech přistoupeno 

k dodatečnému přiřazení těchto pozic k podobným kategoriím, jak je naznačeno v tabulce 

výše. 

Pro účely práce byly zjištěny nejen hodnoty průměrných hrubých měsíčních 

mezd, ale také mediány hrubých mezd. Medián odpovídá hodnotě, která po seřazení 

všech hodnot zahrnutých do výpočtu od nejnižší po nejvyšší zaujme místo přesně 

uprostřed řady. Tato hodnota byla brána v potaz z toho důvodu, že ukazatel průměrné 

mzdy bývá zkreslen malým procentem pracovníků, kteří mají výrazně vyšší 
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mzdy než většina. Hodnota tohoto ukazatele nebere tyto výjimky v potaz a proto může 

mít nižší vypovídající hodnotu než medián. 

V tabulce níže jsou srovnány hodnoty průměrných mezd ve společnosti Reklama Kubíček 

spol. s.r.o. s mediány průměrných hrubých mezd v Jihomoravském kraji pro jednotlivé 

pozice společnosti podle stejného zařazení jako v předcházející tabulce. Je také 

naznačena průměrná procentuální výše pohyblivé složky mzdy vzhledem k celkové 

částce mzdy. 

Tabulka č. 11: Porovnání výše hrubých mezd ve společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. a 

v Jihomoravském kraji  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 32) 

Pracovní pozice 

Reklama Kubíček spol. s.r.o. Jihomoravský kraj 

Průměrná hrubá 

mzda v Kč 

Z toho pohyblivá 

složka v % 

Medián hrubé 

mzdy v Kč 

V průměru pohyblivá 

složka v % 

Jednatel 30 – 60 000 10 % 54 087 23 % 

Vedoucí skladního 

hospodářství 
20 – 30 000 10 % 19 945 14 % 

Účetní 20 – 30 000 10 % 24 935 13,8 % 

Vedoucí obchodního oddělení 25 – 50 000 60 % 54 087 23 % 

Asistentka obchodu 15 – 20 000 10 – 15 % 19 945 14 % 

Obchodník 25 – 50 000 60 % 39 350 20,1 % 

Vedoucí technologického 

oddělení 
25 – 40 000 33 % 44 033 20,7 % 

Grafik 25 – 35 000 33 % 29 291 16 % 

Technik 25 – 35 000 33 % 29 291 16 % 

Kreativní pracovník 25 – 35 000 33 % 29 291 16 % 

Mistr výrobního oddělení 20 – 30 000 10 – 20 % 44 033 20,7 % 

Střihač 20 – 30 000 10 – 20 % 17 503 12,3 % 

Švadlena 15 – 25 000 10 – 20 % 17 503 12,3 % 

Z tabulky lze vyčíst, že hodnoty průměrných hrubých mezd ve společnosti Reklama 

Kubíček ve většině případů odpovídají současným platovým podmínkám na trhu práce. 

Rozdílné hodnoty u některých pozic je možno vysvětlit faktem, že hodnoty mezd na trhu 
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práce jsou přiřazeny souhrnným skupinám, pod které lze zařadit více různých pracovních 

pozic. Tohoto si lze povšimnout například u pozice Střihače, který je zařazen do stejné 

skupiny jako pozice Švadleny, která má v organizaci nižší ohodnocení. Podobně je tomu 

také u pozic vedoucích jednotlivých oddělení, kteří mají ve zkoumané organizaci velice 

podobnou náplň práce, jako jejich podřízení a dostávají ke mzdě navíc odměnu za vedení 

lidí (například vedoucí obchodního či technologického oddělení), avšak z hlediska 

rozdělení pracovních pozic podle Ministerstva práce a sociálních věcí spadají 

pod kategorie řídících pracovníků, kteří mají v průměru vyšší finanční ohodnocení (19). 

Další odchylky mohou být způsobeny také skutečností, že Reklama Kubíček je „malý 

podnik“. Je pochopitelné, že větší společnosti si mohou dovolit své pracovníky ohodnotit 

lépe. Je také nutné dodat, že se jedná o průměrné hodnoty, které se mohou v závislosti 

na situaci lišit od skutečnosti. 

Co se týče průměrných procentuálních hodnot podílu pohyblivé složky mzdy, i zde hraje 

roli zařazení několika různých pracovních pozic pod jednu skupinu. Na jednotlivých 

odchylkách má také podíl specifické zaměření společnosti. I přes to však řada těchto 

hodnot ve společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. odpovídá hodnotám průměrných 

velikostí pohyblivých složek mezd v Jihomoravském kraji. Bylo by ovšem dobré tyto 

odchylky sledovat, neboť ne všichni zaměstnanci mohou být spokojeni s vyšším podílem 

pohyblivé složky mzdy. Určití zaměstnanci chtějí mít jistotu výdělku i v momentě, 

když by se jim ve výkonu pracovní činnosti nedařilo tak dobře. Zejména se tato záležitost 

týká obchodního a technologického oddělení, kde je podíl pohyblivé složky mzdy vysoký 

a i samo vedení společnosti zde má zájem na tom, aby výše odměny těchto pracovníků 

nebyla závislá pouze na množství pracovníkem realizované práce. Na druhou stranu 

mohou mít tyto výkonnostní odměny silný motivační efekt a je tudíž třeba tuto 

problematiku důsledně vyhodnotit. 

Analýza konkurence z hlediska odměňování 

V tomto oddílu je popsána konkurence společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. 

z hlediska odměňování zaměstnanců. Z průzkumů vyplývá, že zaměstnanec je ochoten 

dojíždět za prací v průměru maximálně hodinu času denně v celkovém součtu, 

což znamená půl hodiny strávit cestou do práce a stejný čas cestou z práce (33). Proto 

pro účely této práce byl stanoven okruh dojezdu půl hodiny od budovy sídla společnosti 
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Reklama Kubíček spol. s.r.o., kde se rovněž nachází výrobní prostory a kanceláře 

společnosti. Toto území je vymezeno kružnicí s poloměrem 30 km vzdušnou čarou, neboť 

existuje předpoklad, že se jedná o nejdelší možnou vzdálenost, kterou lze za 30 minut 

absolvovat s přihlédnutím k městskému prostředí, kde je například limitována rychlost 

vozidla. 

Ve vymezeném území se nachází řada přímých konkurentů, čili ekonomických subjektů, 

které se věnují výrobě, prodeji, či pronájmu nafukovadel a reklamní činnosti. Avšak velká 

část z nich se zabývá pouze obchodní činností s nafukovadly či drobnými úpravami 

nafukovadel a nebo se výrobou těchto produktů zabývají velmi okrajově. Lze určit 

dva hlavní konkurenty v oblasti výroby nafukovací reklamy. Jedná se o již zmíněnou 

společnost Air shape production s.r.o., dále pak o společnost Father & Son spol. s.r.o., 

rovněž se sídlem v Brně, která se kromě výroby nafukovadel zabývá také dopravním 

značením a výrobou reklamních textilií. Pokud bude vymezený okruh dojezdu rozšířen 

zhruba na dvojnásobek, lze zahrnout do výčtu přímé konkurence ještě společnost 

BALONY.EU, s.r.o., se sídlem v obci Břestek, která má ve svém výrobním portfoliu 

produkty velice podobné společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. – reklamní 

nafukovadla a nafukovací reklamní předměty, ale navíc i dětské skákací hrady 

či horkovzdušné balony. Bohužel, společnosti Air shape production a BALONY.EU, 

s.r.o. nemají na stránkách Veřejného rejstříku a Sbírky listin Ministerstva spravedlnosti 

České republiky k dispozici aktuální účetní výkazy. Společnost Father & Son spol. s.r.o. 

zde výkazy k dispozici má, avšak průměrný přepočtený počet zaměstnanců je zde uveden 

nulový. Na webových stránkách těchto společností rovněž nelze tyto údaje dohledat 

a v rámci této analýzy nebyly nalezeny ani nabídky práce v podobě inzerce 

na internetových portálech, kde by případně mohly být informace uvedeny. Z tohoto 

důvodu nelze dále analyzovat přímou konkurenci.  

Nepřímí konkurenti, čili organizace, které poptávají pracovníky se stejným či podobným 

zaměřením jako společnost Reklama Kubíček spol. s.r.o., nesoutěží se společností na trhu 

produktů, ale především na trhu práce, kde potenciálnímu zaměstnanci záleží 

na pracovních podmínkách a systému odměňování pracovníků ve společnosti. Pro účely 

práce byla tato analýza zaměřena primárně na pozici švadleny, neboť ostatní pozice 

analyzované společnosti jsou pro organizace poskytující reklamní služby běžné 

a konkurenti tohoto typu jsou tak zahrnuti již v přímé konkurenci. Avšak vzhledem 
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ke specifickému zaměření organizace je třeba také těchto zaměstnanců. Zároveň 

jsou švadleny nejvíce poptávanou pracovní pozicí v organizaci a obecně je na trhu práce 

pracovníků s tímto zaměřením nedostatek. Proto byla v této části analýzy pozornost 

směřována především na krejčovství a opravny oděvů, kde najdou tito pracovníci 

uplatnění. 

Bohužel, ani zde nebyla při analýze nalezena ve vymezeném okruhu společnost, která 

by mohla společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. konkurovat na trhu práce a zároveň 

by měla ve Veřejném rejstříku k dispozici své účetní výkazy. V Brně se nachází například 

Stříhárna – Krejčovství Barbořáková, což je společnost zabývající se velkosériovým 

stříháním oděvů a malosériovým šitím, dále pobočka společnosti Lorenzo Capo 

s.r.o., zabývající se šitím sportovních oděvů, poté módní salon Mahdall & Lenská, 

nabízející šití společenských obleků a šatů na míru, nebo Šicí dílna Květ se sídlem 

v Kuřimi, zabývající se výrobou a opravou oděvů. Také v tomto případě na internetových 

stránkách společností ani v inzerci na internetových portálech nebyly potřebné informace 

k dispozici. Proto nelze dále nepřímou konkurenci podrobněji analyzovat. 

Zaměstnanecké benefity 

Různorodá škála poskytovaných zaměstnaneckých benefitů se rok od roku rozrůstá. 

To je způsobeno hospodářským růstem a příznivou ekonomickou situací, ale také 

zejména faktem, že benefity se pro mnoho zaměstnanců stávají jedním z mnoha 

rozhodujících faktorů, podle kterých si volí své zaměstnavatele. Benefit, který 

byl atraktivní pro potenciální zaměstnance v minulosti však v současné době nemusí 

stačit, neboť se stal již jakýmsi standardem poskytovaným většinou zaměstnavatelů. 

V této souvislosti lze zmínit například poskytování stravenek či náborový příspěvek. 

Proto se nabídka těchto benefitů poskytovaných zaměstnavateli v čase mění a je pouze 

na nich, jak poutavé spektrum těchto odměn dokáží poskytnout a také kolik finančních 

prostředků obětují této části odměňování (34). 

V posledních letech dochází v oblasti zaměstnaneckých benefitů ke značným změnám 

(35).  Zaměstnanci se začínají více zaměřovat na dlouhodobé benefity a upouští 

od těch věcných. To se projevuje například právě v mírném poklesu atraktivity stravenek 

a nárůstu popularity zaměstnaneckých výhod jako jsou příspěvky na životní pojištění 

a penzijní spoření, vysoký zájem je také o jazykové kurzy, především o výuku 
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angličtiny (34). Zaměstnavatelé se také snaží zajistit svým pracovníkům kvalitnější 

stravování a zdravý životní styl, což může napomáhat větší motivaci a lepšímu výkonu 

zaměstnanců (35). 

Čím dál častěji používaný a kladně přijímaný systém poskytování benefitů je takzvaný 

princip Kafeterie, kdy si každý zaměstnanec navolí z širšího výběru benefitů ty, o které 

stojí nejvíce, přičemž každé z těchto výhod je přiřazena bodová hodnota a každý 

zaměstnanec je limitován určitým počtem těchto bodů, které může při výběru 

rozdělit (35). 

U výrobních segmentů je v České republice nedostatek pracovníků, a proto společnosti 

volí různé formy nadstandardních benefitů. Poskytují například příspěvek na dopravu 

do zaměstnání, příspěvek na bydlení ale také například benefity ve formě firemní školky 

či hlídání dětí, což je žádané především u mladých zaměstnanců (36). 

V České republice zaměstnavatel běžně poskytuje průměrně 9-12 různých benefitů (34). 

Toto číslo závisí především na velikosti společnosti, odvětví, v němž se společnost 

pohybuje, na ekonomické situaci společnosti, ale také na zájmu o benefity projeveném 

samotnými zaměstnanci. I když zaměstnanecké benefity s postupem času procházejí 

změnami, určité často poskytované výhody jsou zaměstnanci stále oblíbené. Proto 

se počet organizací poskytujících tyto benefity nemění či pouze lehce kolísá. Následuje 

výčet dvaceti zaměstnaneckých benefitů, které jsou aktuálně nejčastěji používány 

a v posledních letech se drží na prvních příčkách oblíbenosti u zaměstnanců (34): 

• Dovolená poskytovaná nad rámec zákona. 

• Kultura – vstupenky, poukázky. 

• Lékařské prohlídky. 

• Mobilní telefon. 

• Možnost práce z domova (Home office). 

• Pitný režim/občerstvení na pracovišti. 

• Pružná pracovní doba. 

• Příspěvek na cestování do zaměstnání. 

• Příspěvek na dovolenou. 

• Příspěvek na penzijní spoření. 

• Příspěvek na životní pojištění. 
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• Služební automobil. 

• Sport – poukázky, slevy. 

• Stravenky. 

• Třináctý plat. 

• Věcné dary, jednorázové odměny. 

• Vzdělávání. 

• Zaměstnanecké půjčky. 

• Zdraví (např. vitamíny, rehabilitace). 

• Zdravotní volno (tzv. Sick day). 

Velká část těchto zaměstnaneckých benefitů je již poskytována tradičně, 

a i když lze konstatovat, že se staly standardem a pro značnou část pracovníků 

samozřejmostí, stále se těší vysoké oblibě. Do této kategorie je možné zařadit mobilní 

telefon, služební vůz, příspěvky na dovolenou, třináctý plat nebo lékařské prohlídky. 

Další kategorie benefitů se do povědomí zaměstnanců dostala teprve nedávno, či prozatím 

tyto benefity nejsou natolik rozšířené – jedná se například o zaměstnanecké půjčky, 

Sick days, různé poukázky na sportovní, rekreační nebo kulturní aktivity, ale také 

příspěvky na zdravotní služby (34).  

Velký zájem je v současnosti o zaměstnanecké výhody týkající se dovolené nad rámec 

zákonem daných čtyř týdnů, pružné pracovní doby a čím dál více také možnosti 

vykonávat práci z domova, což ocení především matky s dětmi nebo mladé páry. 

V případě poskytování těchto benefitů zaměstnavatelem se může jednat o jeden 

z klíčových prvků při rozhodování potenciálních uchazečů o tom, zda se budou ucházet 

o takové pracovní místo. Značná část společností však tyto atraktivní zaměstnanecké 

výhody podceňuje, i když je po nich mezi zaměstnanci stále větší poptávka 

a jsou dokonce ochotni vzdát se i části své mzdy v případě, že by jim byly tyto výhody 

poskytnuty (37).  

Proto je také důležité, aby si vedení organizace vždy důkladně zjistilo, o co mají 

jak stávající, tak potenciální zaměstnanci z možné nabídky poskytovaných výhod zájem 

a přizpůsobili se jejich přáním a potřebám. Nemělo by tudíž docházet k situacím, 

kdy společnost nabízí určité spektrum benefitů, jenž však zůstanou zaměstnanci 
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nevyužity. V takovém případě může dojít ke ztrátě motivace a vytvoření negativního 

obrazu zaměstnavatele na trhu práce. 

2.9.2 Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti 

Obecná míra nezaměstnanosti v rámci České republiky a Jihomoravského kraje 

je uvedena v následující tabulce, opět za roky 2012 až 2016: 

Tabulka č. 12: Obecná míra nezaměstnanosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38;39) 

Obecná míra nezaměstnanosti  2012 2013 2014 2015 2016 

Česká Republika 7,0 % 7,0 % 6,1 % 5,0 % 4,0 % 

Jihomoravský kraj  8,1 % 6,8 % 6,1 % 5,0 % 3,9 % 

V rámci České republiky míra nezaměstnanosti dlouhodobě klesá, o Jihomoravském kraji 

lze říci totéž. Od roku 2012 klesla obecná míra nezaměstnanosti o tři procentní body 

v České republice, v Jihomoravském kraji pokles nabyl hodnoty o 0,2 procenta vyšší. 

Lze také říci, že během zkoumaného období mezi roky 2012 a 2016 se snížil rozdíl mezi 

nezaměstnaností v kraji a ve státě jako celku. V roce 2012 byla obecná míra 

nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji o 1,1 % vyšší než v celkovém průměru České 

republiky. Do roku 2014 se obě hodnoty vyrovnaly a v posledním zobrazeném roce 

se dokonce výše nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji stala nepatrně nižší než v České 

republice. Je tedy možné konstatovat, že kraj, v němž se analyzovaná společnost nachází, 

nemá s vysokou nezaměstnaností problém. 

V České republice počet ekonomicky aktivních obyvatel v roce 2016 dosahuje hodnoty 

přibližně 5,35 milionu lidí (38). V jihomoravském kraji se jedná o 600 tisíc ekonomicky 

aktivních osob, což v přepočtu činí zhruba 11,2 % (39). 

V tabulce na následující straně jsou uvedeny hodnoty procentuálního zastoupení 

zaměstnanosti dle sektorů – primární, sekundární a terciální sféry za rok 2016. 
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Tabulka č. 13: Zaměstnanost dle sektorů za rok 2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 22;39) 

Sektor Česká republika Jihomoravský kraj 

Primární 2,9 % 2,8 % 

Sekundární 38,1 % 37,1 % 

Terciální 59 % 60,1 % 

Opět lze najít paralelu mezi hodnotami zaměstnanosti dle jednotlivých sektorů 

v Jihomoravském kraji a České republice jako celku. Pouze malá část zaměstnanců 

se podílí na prvovýrobě, více než třetina zaměstnanců pracuje v sekundárním sektoru 

neboli druhovýrobě. Většina zaměstnanců tedy spadá do terciéru.  

Pracovní síla 

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí je aktuálně za měsíc únor roku 2018 v Brně 

evidováno 13 040 nabídek práce, nebo uchazečů o práci. Oproti tomu poptávka 

po pracovní síle činí pouze 9 420 míst. Nejpočetnější skupina uchazečů o zaměstnání 

jsou úklidoví a pomocní pracovníci a druhou skupinu v pořadí tvoří administrativní 

pracovníci, s počtem 1 267, resp. 1 215 uchazečů. Nejvíce poptávané skupiny pracovníků 

jsou pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, dopravy a v příbuzných 

oborech s poptávkou 1 592 pracovníků, dále pak pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy 

s devíti sty dvaceti čtyřmi volnými pracovními místy (40). 

Jako klíčovou pracovní pozici vzhledem k oboru podnikání společnosti identifikuje 

vedení organizace pozici švadleny. Pracovníků ochotných zastávat tuto pozici je na trhu 

práce výrazný nedostatek a je značným problémem nalézat takové zaměstnance. Švadlen 

je v současné době stále méně, což je především následek uzavírání učňovských oborů 

s tímto zaměřením. Dalším důvodem je fakt, že s úpadkem ručního šití textilu v minulých 

desetiletích v České republice došlo k postupné ztrátě zájmu již vyučených pracovníků 

o toto odvětví a ve velké míře podstoupili rekvalifikaci na jiné pracovní pozice, například 

účetní, a to i navzdory tomu, že v určitých odvětvích po švadlenách poptávka stále 

existovala. Proto je v současné době na trhu práce těchto pracovníků nedostatek 

a organizace jsou nuceny nabízet uchazečům nadstandardní podmínky, snižovat 

kvalifikační nároky, ale také hledat pracovníky například v řadách čalouníků 
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či volnočasových švadlen. V těchto případech trvá zaučení nových pracovníků delší 

dobu (19). 

Obecně lze říci, že se společnost potýká s problémem, který koresponduje s trendem 

nízké nezaměstnanosti v České republice. Uchazeči o pracovní místo tak často 

nevyhledávají zaměstnání primárně z důvodu zabezpečení své ekonomické a sociální 

situace nebo uspokojení základních potřeb, ale především hledají lepší pracovní 

podmínky a také vyšší platové ohodnocení, než jaké jim nabízí konkurenční 

zaměstnavatelé. Vedení společnosti jde tudíž především o to, aby pracovník 

kvalifikovaný pro výkon určité pracovní činnosti, jenž se uchází o pracovní místo, 

měl v první řadě jistý zájem o obor, nadšení pro výkon práce samotné a dosáhl vlastní 

spokojenosti v případě jeho souznění se zájmy organizace. Nikoli tedy aby jeho motivem 

byla pouze odměna či lepší podmínky výkonu povolání (19). 

V tabulce níže jsou vypsány počty nabídek práce a velikost poptávky po konkrétních 

pracovnících pro pracovní pozice v organizaci Reklama Kubíček spol. s.r.o. v Brně 

za měsíc únor roku 2018. 

Tabulka č. 14: Nabídka a poptávka pracovní síly  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 40) 

Pracovní pozice Pracovní pozice podle MPSV 
Nabídka 

práce 

Poptávka po 

pracovní síle 

Jednatel 

Vedoucí obchodního oddělení 

Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, 

obchodních, administrativních a podpůrných činností 
92 25 

Vedoucí technologického oddělení 

Mistr výrobního oddělení 

Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních 

technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech 
55 34 

Asistentka obchodu 

Vedoucí skladního hospodářství 

Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a 

pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů 
1215 290 

Účetní Úředníci pro zpracování číselných údajů a v logistice 226 141 

Obchodník Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě 162 83 

Grafik 

Technik 

Kreativní pracovník 

Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a 

techniky 
224 86 

Střihač 

Švadlena 

Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu a pracovníci v 

příbuzných oborech 
183 120 
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Při tomto šetření bylo aplikováno stejné rozřazení pracovních pozic do souhrnných 

skupin uvedených v integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, jaké 

již bylo použito při mzdovém šetření o tržních sazbách v této práci. 

Jak lze z tabulky vyčíst, u všech naznačených pozic nabídka pracovní síly převažuje 

poptávku po pracovní síle, čili že je více uchazečů o pracovní místo než počet volných 

pracovních míst. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že organizace by neměla 

mít v případě potřeby problém najít na trhu práce dostatek pracovníků na pozice 

organizace. Tento zevrubný výčet však velmi generalizuje jednotlivé pracovní pozice, 

více specifických pracovních pozic je zde sloučeno a uvedeno pod jednou společnou 

kategorií. Z toho je možno usoudit, že může existovat v konkrétních případech, jako 

je tomu u pozice švadleny, nedostatek těchto specializovaných pracovníků i v momentě, 

kdy nabídka pracovní síly za kategorii, pod kterou tato pracovní pozice spadá, převažuje 

nad poptávkou po pracovní síle. Čili v obecném měřítku by společnost neměla mít potíže 

s hledáním nových pracovníků, avšak v některých případech může k této situaci dojít. 

2.9.3 Analýza věkové a vzdělanostní struktury obyvatelstva 

V tabulce níže je zobrazena věková struktura obyvatelstva České republiky v roce 2016. 

Tabulka č. 15: Věková struktura obyvatelstva České republiky v roce 2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 22) 

Věková skupina Celkem v tis. osob Celkem v % 

0 až 14 let 1 647 15,6 % 

15 až 64 let 6 943 65,6 % 

65 a více let 1 989 18,8 % 

Celkem 10 579 100 % 

Jak lze na první pohled vidět, nejpočetnější skupinu obyvatelstva tvoří ekonomicky 

aktivní obyvatelstvo v rozmezí 15 – 64 let. Česká republika se však dlouhodobě potýká 

s nízkou porodností a stále tudíž roste podíl osob starších 65 let na úkor skupiny osob 

do 15 let. 

V tabulce na následující straně je zobrazena věková struktura obyvatelstva pouze 

za Jihomoravský kraj v roce 2016. 
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Tabulka č. 16: Věková struktura obyvatelstva Jihomoravského kraje v roce 2016  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 41;22) 

Věková skupina Celkem v tis. osob Celkem v % 

0 až 14 let 182,3 15,5 % 

15 až 64 let 772,5 65,5 % 

65 a více let 224 19 % 

Celkem 1 178,8 100 % 

Lze učinit závěr, že věkové složení obyvatelstva Jihomoravského kraje je téměř totožné 

se složením obyvatelstva v České republice. 

V tabulce č. 17 je znázorněna vzdělanostní struktura obyvatelstva České republiky v roce 

2016 včetně procentního vyjádření. 

Tabulka č. 17: Vzdělanostní struktura obyvatelstva České republiky  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 42) 

 Celkem v tis. osob Celkem v % 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 8 928,7 100 % 

Základní vzdělání 1 228,7 13,8 % 

Střední vzdělání bez maturity 3 025,7 33,9 % 

Střední vzdělání s maturitou 3 004,9 33,7 % 

Vysokoškolské vzdělání 1 653,7 18,5 % 

Bez vzdělání, nezjištěno 15,7 0,2 % 

Lze konstatovat, že největší část obyvatelstva tvoří lidé se středním vzděláním 

bez maturity, ale s nepatrným odstupem je neméně početná skupina obyvatel se středním 

vzděláním s maturitou. Vysokoškolsky vzdělaní lidé tvoří zhruba pětinu obyvatelstva. 

V tabulce č. 18 je znázorněna opět vzdělanostní struktura obyvatelstva ve stejném roce, 

avšak pouze za Jihomoravský kraj. 
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Tabulka č. 18: Vzdělanostní struktura obyvatelstva Jihomoravského kraje  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 42) 

 Celkem v tis. osob Celkem v % 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 995,8 100 % 

Základní vzdělání 114,8 11,5 % 

Střední vzdělání bez maturity 315,0 31,6 % 

Střední vzdělání s maturitou 328,7 33,0 % 

Vysokoškolské vzdělání 236,1 23,7 % 

Bez vzdělání, nezjištěno 1,1 0,1 % 

Z tabulky vyplývá, že statisticky je Jihomoravský kraj velmi blízko průměru České 

republiky. Je zde ovšem větší počet osob se středním vzděláním s maturitou a také 

vysokoškolsky vzdělaných lidí. Tato situace je pro společnost Reklama Kubíček 

spol. s.r.o. příznivá, neboť poměrné zastoupení pracovníků v organizaci z hlediska 

vzdělanosti je této situaci podobné. 

Shrnutí analýzy trhu práce 

Z analýzy trhu práce vyplývá, že hodnota průměrné měsíční mzdy je pod oborovým 

průměrem, což může být způsobeno specifickým zaměřením společnosti. Zároveň 

však při porovnávání hodnot průměrných hrubých mezd společnosti Reklama Kubíček 

spol. s.r.o. a mediánů průměrných hrubých mezd za Jihomoravský kraj lze zjistit, 

že hodnoty se od sebe příliš neliší. Co se týče pohyblivé složky mezd, lze již zpozorovat 

větší výkyvy mezi porovnávanými hodnotami. Tento fakt může být opět připsán 

specifickému zaměření společnosti a také aktuálnímu nastavení systému odměňování, 

kde, jak již bylo výše konstatováno, je v některých odděleních nízký podíl pohyblivé 

složky mzdy, neboť odměny nejsou příliš vázány na výkon. V jiných oddělení naopak 

překračují znatelně průměr hodnot Jihomoravského kraje, protože v těchto odděleních 

jsou pracovníci odměňováni převážně za odvedenou práci výkonnostními formami 

mzdy. Obecná situace na trhu práce je z hlediska společnosti Reklama Kubíček příznivá, 

neboť u většiny pozic společnosti je na trhu práce vyšší počet uchazečů o pracovní místo 
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než počet volných pracovních pozic.  Riziko lze spatřit v oblasti získávání určitých typů 

pracovníků, jmenovitě uchazečů o pozici švadleny, neboť těch je na trhu práce nedostatek 

a v blízké době se situace pravděpodobně nezlepší. Společnost proto musí zvážit, jakým 

způsobem tyto nedostatkové pracovníky v případě potřeby zaujme a stane 

se pro ně atraktivním zaměstnavatelem. 

2.10 SWOT analýza 

Analytická část této bakalářské práce je zakončena souhrnnou SWOT analýzou, která 

využívá závěrů předchozích analýz a identifikuje hlavní silné a slabé stránky organizace 

a porovnává je s vlivy působícími na okolí podniku – příležitostmi a hrozbami vnějšího 

prostředí (3, s. 91). Závěr oddílu tvoří syntéza zjištění této analýzy. 

2.10.1 Silné stránky 

Za silnou stránku společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. lze rozhodně považovat 

širokou nabídku produktů reklamních nafukovadel. Ta jsou zároveň kvalitně zhotovena, 

na čemž si vedení společnosti zakládá. Výhodou je také velmi dobrý zákaznický servis 

spojený s péči o zákazníka samotného a udržováním dobrých vztahů. 

Zaměstnance společnosti lze zařadit mezi specialisty v oboru, jsou pečlivě vybíráni a mají 

k dispozici moderní technologie výroby. Díky již zmíněné snaze o odbourávání tradičních 

vztahů nadřízený – podřízený v některých odděleních jsou při plnění svých úkolů 

maximálně flexibilní. Nízká hodnota průměrné pracovní neschopnosti a fluktuace 

zaměstnanců jsou taktéž pozitivním faktorem. Společnost je dlouhodobě schopna udržet 

si své zaměstnance a sami pracovníci chtějí do své práce vkládat vysoké úsilí. 

Z hlediska odměňování lze za silné stránky organizace považovat spokojenost 

zaměstnanců s výší jejich mezd, spokojenost s poměrem pevných a pohyblivých složek 

jejich mezd a také s rozvržením pracovní doby. 

2.10.2 Slabé stránky 

Mezi slabé stránky organizace patří skutečnost, že v minulosti bylo pro společnost 

obtížné udržet si kladný výsledek hospodaření a nebýt tak ve ztrátě. 
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Dále je zde potíž s komunikací uvnitř společnosti, avšak tento fakt je vedení 

znám a nepodceňuje ho. Toto souvisí také se špatným poskytováním zpětné vazby 

pracovníkům od nadřízených, což může naznačovat na nedostatky systému hodnocení. 

Časová forma mzdy, jenž je zavedena u většiny pracovních pozic má slabší motivační 

účinek, neboť je vyplácena paušálně a zaměstnanci tak mají jakousi „jistotu“ výdělku 

i při nižším pracovním výkonu. Neformalizované systémy hodnocení a odměňování 

ve společnosti tento problém mohou případně dále prohlubovat. Zaměstnanci často 

nemají přehled o základních informacích týkajících se těchto systémů, například neznají 

poměr složek mzdy. 

Další slabou stránkou společnosti je fakt, že ne všichni zaměstnanci jsou spokojeni 

s pracovním prostředím, v některých odděleních existují mírně problematické pracovní 

vztahy a pracovníci pociťují při výkonu pracovní činnosti stres. 

Lze zmínit také nízké rozdíly v odměňování vedoucích pracovníků jednotlivých oddělení 

a jejich přímých podřízených při porovnání výše těchto odměn na trhu práce. 

Zde by mohla vzniknout nespokojenost s nízkou odměnou za vedoucí funkci. 

2.10.3 Příležitosti 

Do tohoto oddílu je možné zařadit fakt, že reklamní a marketingový trh jsou neustále 

rostoucí trhy. To se může jevit jako velká příležitost pro společnost Reklama Kubíček 

spol. s.r.o., která může tohoto konstantního růstu využít ve svůj prospěch a sama zvyšovat 

svůj tržní podíl i tržní hodnotu organizace. Zároveň má možnost budovat si dobré jméno 

jak mezi potenciálními klienty, tak i na trhu práce, kde může působit jako dobrý 

zaměstnavatel pro možné zaměstnance. 

Expanze na evropský trh je jedním ze strategických plánů společnosti. Stejně 

tak zvyšování tržního podílu organizace v České republice, neboť vedení si je zde samo 

vědomo velkého potenciálu organizace. 

2.10.4 Hrozby 

Hrozbou pro organizaci je vysoká závislost odvětví, ve kterém působí, na hospodářském 

cyklu ekonomiky. Pokud bude ve fázi recese či krize, společnosti budou do reklamních 
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produktů logicky investovat méně, než je tomu v období růstu, kdy se organizacím 

daří a proto mají finančních prostředků pro tyto aktivity dostatek. 

Existuje zde také vysoká závislost na velkých odběratelích, jež jsou opakovanými 

zákazníky společnosti a tudíž disponují velkou vyjednávací silou. Toto je způsobeno 

značně velkou rivalitou na trhu produktů. 

S rostoucím trhem není možno opomenout ani hrozbu neustále narůstající konkurence, 

ale také možnosti postupného zvyšování atraktivity substitučních produktů. Pokud 

společnost Reklama Kubíček spol. s.r.o. nebude těmto hrozbám v současné době expanze 

marketingového a reklamního trhu věnovat dostatečnou pozornost, hrozí riziko, 

že by se tržní podíl společnosti v budoucnu nezvyšoval, či by dokonce mohl 

svou hodnotu ztrácet. 

Hrozbou pro společnost Reklama Kubíček spol. s.r.o. z hlediska trhu práce je především 

riziko nedostatku pracovníků na pozici švadleny, kterých by nemuselo být na trhu práce 

v případě potřeby dostačující množství a společnost by tak byla nucena nabízet 

potenciálním zájemcům vyšší odměny či snižovat nároky na jejich kvalifikaci.  

2.10.5 Syntéza zjištění SWOT analýzy 

V tomto oddílu jsou shrnuty závěry analýzy SWOT. Nejprve budou porovnána zjištění 

týkající se prvního kvadrantu „SO“ – porovnání silných stránek a příležitostí organizace. 

Poté je pozornost věnována druhému kvadrantu „ST“ – čili silných stránek porovnaných 

s hrozbami. Analogicky jsou porovnány slabé stránky organizace nejdříve 

s příležitostmi a následně s hrozbami, čili jsou zkoumány třetí – „WO“ a čtvrtý – „WT“ 

kvadrant (3, s. 93). 

Co se týče prvního kvadrantu, široká nabídka produktů, kvalitní výrobky a péče 

o zákazníka korespondují s faktem rostoucího marketingového a reklamního trhu, 

kde má díky zmíněným silným stránkám společnost vysokou šanci zaujmout jak klienty, 

tak i potenciální zaměstnance. Taktéž flexibilita, odbornost, úsilí vkládané do práce, 

spokojenost pracovníků s jejich mzdami a nízké hodnoty fluktuace a pracovní 

neschopnosti zde hrají pozitivní roli. 

V kvadrantu číslo dvě, čili porovnání silných stránek a hrozeb pro organizaci, lze uvést 

konfrontaci snahy o profesionalitu pracovníků organizace s nedostatkem určitého typu 
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těchto odborníků na trhu práce. Závislost odvětví na fázi hospodářského cyklu a stavu 

ekonomiky je částečně kompenzována kvalitními výrobky a zákaznických servisem, 

neboť pokud se bude potenciální klient v okamžiku zhoršení ekonomické situace 

či dokonce krize rozhodovat o zadání zakázky organizaci, je toto jednání nepochybně 

kladnou skutečností. I při nárůstu konkurence je kvalita, odbornost pracovníků i šíře 

nabídky zvýhodňujícím prvkem společnosti. 

Při porovnávání slabých stránek s příležitostmi z okolí organizace analýza došla 

k zjištění, že by problémem při zvyšování tržního podílu v souvislosti s rostoucím trhem 

mohly být rezervy v systémech odměňování a hodnocení, jež nemají formalizovanou 

podobu a zaměstnanci o nich nemají dobré povědomí. Nabízená mzda, i v případě, 

že jsou s její výší zaměstnanci spokojeni, nemusí mít vždy dostačující motivační účinek. 

Poslední kvadrant je věnován porovnání slabých stránek společnosti s hrozbami z jejího 

okolí. Zde je možno opět uvést nedostatky současných systémů odměňování a hodnocení 

pracovníků ve společnosti v kontrastu se neustále narůstajícím objemem konkurenčních 

zaměstnavatelů a nedostatkem pracovníků na pozici švadleny. Rozhodující skutečností 

pro potenciální zaměstnance při výběru zaměstnavatele může být vyšší propracovanost 

systémů hodnocení a odměňování pracovníků u konkurenčních společností, 

u odměňování například více vyhovující nabídka benefitů, v případě hodnocení 

pracovníků správné poskytování zpětné vazby a tudíž celkově lepší komunikace uvnitř 

společnosti. Zejména ve výrobním oddělení byly odhaleny mírně problematické pracovní 

vztahy a vysoká úroveň stresu při pracovním výkonu, což by mohlo chtěné nedostatkové 

zaměstnance odradit. Pro nově příchozí kvalifikované zaměstnance je taktéž negativním 

faktorem nedostačující prostředí a nereprezentativnost kancelářských prostor. 

Dalším rizikem by se mohla stát vysoká vyjednávací síla velkých odběratelů, kteří 

jsou stálými zákazníky, což by za jistých okolností mohlo být chápáno také jako pozitivní 

faktor. Avšak vzhledem k tomu, že společnost Reklama Kubíček spol. s.r.o. v minulých 

letech měla potíže s udržením kladného výsledku hospodaření, v případě odlivu 

či nepřízně těchto odběratelů by mohly v tomto ohledu opět nastat pro organizaci potíže. 

Vedení organizace by se mělo zaměřit především na posílení silných stránek, které mohou 

využít při současných příležitostech na trhu práce a na snížení dopadů stránek slabých 

tak, aby byla společnost atraktivním zaměstnavatelem na trhu práce. Zároveň 
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by ale měla organizace věnovat pozornost také eliminaci hrozeb, neboť při stále 

narůstající a zdokonalující se konkurenci výhoda výrobního a kvalitativního hlediska 

nemusí vždy stačit. Pozornost je doporučeno soustředit také zjištěním z posledního 

kvadrantu. Pokud bude zachován současný stav systémů odměňování a hodnocení 

pracovníků, může organizace o svou atraktivitu u potenciálních zaměstnanců přijít. Toto 

představuje problém především u nedostatkových pracovníků, jejichž získávání 

je pro organizaci prioritou. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části bakalářské práce jsou navržena opatření pro zlepšení současného stavu 

systémů hodnocení a odměňování ve společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. Tyto 

návrhy změn vycházejí z analýz provedených v této práci a jejich cílem je eliminovat 

nedostatky, které byly pomocí těchto analýz nalezeny. 

Z interních analýz a vlastního výzkumu v podobě dotazníkového šetření týkajícího 

se spokojenosti zaměstnanců vyplynulo, že hlavními nedostatky ve společnosti 

je nevyhovující současný stav systémů hodnocení a odměňování. Zaměstnanci nemají 

v systémech odměňování a hodnocení pracovníků přehled a ani snahu tyto informace 

získávat. Dále komunikace a vztahy na pracovišti, nevyhovující prostory v organizaci 

a nedostatečná motivovanost zaměstnanců. V řízeném rozhovoru byly vedení společnosti 

položeny otázky týkající se těchto nedostatků a na základě odpovědí na tyto otázky bylo 

zjištěno, že problémy týkající se komunikace a vztahů na pracovišti vedení společnosti 

již řeší. Organizace se v dohledné době bude stěhovat do nových, více vyhovujících 

prostor, tudíž je řešen i tento problém nízké reprezentativnosti pracovního prostředí. 

Vedení společnosti také pracuje na zvýšení informovanosti zaměstnanců týkající 

se především systémů hodnocení a odměňování. Vedení společnosti má zájem 

o formalizování systému hodnocení, avšak co se týče systému odměňování, zde je vedení 

organizace zdrženlivější a v současné době proto nemá zájem o vytvoření závazného 

mzdového předpisu organizace. 

Návrhová část je proto soustředěna na návrh formalizace systému hodnocení pracovníků 

ve společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. V rámci této kapitoly bude pro každé 

oddělení vytvořen postup hodnocení pracovníků, stanovena kritéria hodnocení, časová 

frekvence hodnocení a další parametry procesu. Bude také vytvořen hodnotící formulář, 

opět pro každé oddělení zvlášť. V rámci kapitoly bude přiblíženo použití výstupů 

hodnocení v rámci odměňování pracovníků a zvýšení tak jejich výkonosti i motivace. 

Dále je návrhová část věnována návrhu zavedení týmového odměňování a hodnocení 

pracovníků. V řízeném rozhovoru vedení společnosti projevilo o tuto problematiku 

zájem, vzhledem k faktu, že v rámci organizace jsou některé projekty a úkoly plněny také 

v týmech. 
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Poslední oddíl návrhové části je věnován rozšíření nabídky benefitů. Z analýz vyplynulo, 

že jak pracovníci, tak vedení společnosti mají zájem na zavedení určitých nových 

benefitů. Jedná se o příspěvek na penzijní spoření pro zaměstnance a vstupenky 

na kulturní a sportovní akce pro zaměstnance. 

3.1 Návrh změn systému hodnocení 

Jak již bylo v průběhu práce zmíněno, v současné době existují z hlediska aktuálního 

systému hodnocení pracovníků určité nedostatky. Především se jedná o fakt, že vedení 

společnosti nevede formální záznamy o hodnocení pracovníků ani nemá formalizovanou 

podobu procesu hodnocení. Vedení společnosti by mělo zájem na tom, aby odměna 

pracovníků výrobního a technického oddělení byla více vázána na pracovní výkon 

jednotlivých zaměstnanců. Podklady pro větší provázanost pohyblivé složky 

mzdy a výkonu pracovníků by tvořilo právě hodnocení pracovníků a záznamy 

o něm. U obchodního oddělení je naopak vázanost na výkon vzhledem k zavedenému 

proviznímu systému značná, což by mohlo podněcovat rivalitu. 

Vlastní výzkum ukázal, že zaměstnanci se necítí motivováni k podávání pracovního 

výkonu tak, jak by bylo ideální. Pokud by sami zaměstnanci viděli, že úsilí jimi vkládané 

do práce se zpětně odráží v kladném hodnocení a odměňování, jistě by se zvýšila i úroveň 

jejich motivace podávat vyšší pracovní výkony. 

Dále, pokud by vedení společnosti a hodnotící pracovníci měli k dispozici přesně 

vymezené postupy a náležitosti hodnotícího procesu, došlo by k celkovému usnadnění 

práce, úspoře času a zvýšení hodnoty výstupu takového hodnocení. To by spočívalo nejen 

v efektivním odměňování pracovitých zaměstnanců a zvýšení jejich motivace. 

Ale především by se výstupem hodnocení stala sebereflexe pracovníka, zlepšila 

by se komunikace mezi řídícími a řadovými pracovníky a zaměstnanec by obdržel 

bezprostřední zpětnou vazbu ke svým výkonům. 

Proto bylo jakožto ústřední téma návrhové části této bakalářské práce zvoleno přesné 

vymezení a zkvalitnění hodnotícího procesu, formalizace hodnotícího postupu a navržení 

vedení záznamů o výstupech hodnocení. 
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Navrhované řešení formalizace systému hodnocení v organizaci Reklama Kubíček 

spol. s.r.o. vychází z hodnocení pracovníků metodou „360° Zpětná vazba“, 

což je komplexní hodnocení pracovníků podle stejných kritérií různými hodnotiteli. 

Metoda byla zvolena na základě faktu, že je třeba pracovníky hodnotit na více různých 

úrovních, neboť pracovníci přicházejí do styku s nadřízeným, se svými kolegy, 

se zákazníky, případně podřízenými a tyto vztahy je vždy potřeba realizovat a upravovat 

na základě zpětné vazby v co nejširším měřítku. 

Vzhledem k diverzifikaci činností prováděných pracovníky jednotlivých oddělení 

byl tento systém hodnocení vymezen pro každé oddělení jednotlivě. V návaznosti 

na oddělení, potažmo pracovní pozici v organizaci se také liší subjekty, s nimiž 

pracovníci komunikují. Na základě této interakce je důležité správně vymezit hodnotící 

osoby a zvážit, u jakých pracovníků bude zapojení těchto osob do procesu hodnocení 

relevantní. Pro každou součást tohoto systému je podrobný popis uveden dále. Jedná 

se o již zmíněná oddělení v organizaci – výrobní, technické, obchodní a administrativní. 

Dále byl navrhnut hodnotící postup zvláště pro vedoucí pracovníky jednotlivých oddělení 

ve společnosti. 

3.1.1 Výrobní oddělení 

Pro výrobní oddělení byl navržen následující systém hodnocení pracovníků. Pracovník 

je hodnocen subjekty uvedenými v následujícím schématu. 

 

Obrázek č. 4: Schéma hodnotících osob v návrhu systému hodnocení pro výrobní oddělení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Metoda hodnocení: Hodnocení pracovního výkonu pomocí číselné stupnice 

a hodnotícího rozhovoru. 

Frekvence hodnocení: Čtvrtletně. 

Hodnocené osoby: Dělnické pracovní pozice výrobního oddělení – Švadlena a Střihač. 

Hodnotící osoby: Přímý nadřízený, vedení společnosti, spolupracovníci hodnoceného. 

Vazba na systém odměňování: Výkonnostní peněžní odměny. 

U tohoto oddělení je provázanost složek mzdy na pracovní výkon, potažmo výstup 

hodnocení zaměstnanců z pohledu vedení nejvíce žádaná. Výrobní oddělení je jádrem 

organizace. Pokud zde zaměstnanci nebudou podávat kvalitní pracovní výkony, bude 

to mít negativní dopad na chod celé organizace. Proto je zde motivace zaměstnanců 

a formalizace hodnotícího procesu prioritou. 

Při tomto hodnocení budou hodnoceny dvě dělnické pracovní pozice – švadlena a střihač. 

Kritérii hodnocení u pracovníků tohoto oddělení by proto měla odpovídat především 

schopnosti efektivně plnit zadané úkoly, jak z hlediska kvantitativního, 

tak i kvalitativního. Ve výrobním oddělení byly také pomocí analýzy zjištěny rezervy 

týkající se mírně problematických pracovních vztahů, na což se hodnocení také zaměřuje. 

Hodnocení se také podrobně věnuje pracovnímu chování – jak je pracovník ochoten plnit 

úkoly, dodržovat instrukce a jestli provozuje pracovní činnosti hospodárně. Z hlediska 

dovedností a znalostí pracovníka je třeba, aby pracovníci výrobního oddělení velmi dobře 

znali náplň své pracovní činnosti a cítili odpovědnost za odvedenou práci – tento 

bod je důležitý, neboť pokud nebudou pracovníci cítit za provedené výkony odpovědnost, 

podepíše se tento jev na celkové kvalitě produkce organizace. 

Toto hodnocení by měl provádět mistr výroby čili přímý nadřízený. Zná pracovníky 

nejlépe, jsou mu známy rozsah i náplň práce a jednotlivé dílčí kroky výroby. Vzhledem 

ke každodennímu styku se svými podřízenými je také případně schopen jim podat 

dodatečnou zpětnou vazbu a tak maximálně zefektivnit pracovní výstupy. Mistr bude 

hodnocení pracovníků přítomen tedy především z hlediska odbornosti a přesnosti. Dále 

by měl být hodnocení přítomen jednatel společnosti čili nadřízený vedoucího výroby. 

Toto opatření je zavedeno z důvodu zachování objektivnosti hodnocení a kontroly jeho 

průběhu. 
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Samotné hodnocení zde bude probíhat formou rozhovoru vedoucího organizace 

a vedoucího výrobního oddělení s konkrétním hodnoceným pracovníkem. Během tohoto 

rozhovoru dojde ke zhodnocení výsledků práce a chování pracovníka, ale také jeho 

pracovních dovedností a znalostí. Podrobná kritéria hodnocení, na které se hodnotitelé 

při tomto procesu zaměří, jsou vypsána podle jednotlivých kategorií pracovních dispozic 

pracovníka v níže přiloženém hodnotícím archu. 

 

Obrázek č. 5: Návrh hodnotícího formuláře pro výrobní oddělení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Hodnocení ve výrobním oddělení by mělo probíhat relativně často, neboť je zde třeba 

rychlá reakce na případné nedostatky výroby, jež se mohou podepsat na celkovém chodu 

společnosti. Zároveň se však časově jedná o poměrně náročný proces, kdy s každým 

pracovníkem bude nutné absolvovat hodnotící rozhovor zvlášť. Proto je zvolena 

frekvence čtvrtletního hodnocení, což je z hlediska obou zmíněných kritérií vyhovující 

perioda. 

Výstupem tohoto hodnocení bude přímá vázanost jeho výstupů na pohyblivou složku 

mzdy pracovníka. Každé kritérium hodnocení zaměstnance je pomocí hodnotícího 

formuláře ohodnoceno na stupnici od 1 – „Velmi dobré“ do 5 – „Velmi špatné“. Z těchto 

„známek“ je vypočten celkový průměr hodnocení. Ideálním stavem je tedy výsledný 

průměr s hodnotou 1,00. Na základě výsledného průměru bude pracovníkům výrobního 

oddělení přičtena k pohyblivé složce mzdy výkonnostní odměna, a to na základě klíče 

v tabulce níže. Odměna bude připisována vždy za hodnocené období, tudíž čtvrtletně. 

Tabulka č. 19: Návrh odměn na základě výstupu hodnocení – výrobní oddělení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výsledek průměru hodnocení podle intervalu Výkonnostní odměna 

<1;2) 8 000 Kč 

<2;3) 4 000 Kč 

<3;4) 2 000 Kč 

<4;5> Bez nároku na výkonnostní odměnu 

Z tabulky lze tedy vyčíst, že pro velmi pracovité zaměstnance se jedná o vyplacení 

osmi tisíc korun za čtvrtletí, což není zanedbatelná částka. V měsíčním vyjádření se jedná 

zhruba o 2 666 korun. Tato hodnota byla zvolena na základě předpokladu, že ve výrobním 

oddělení existuje podle vedení organizace velmi malá vazba odměny na pracovní výkon 

a je tedy třeba pohyblivé částky mezd navýšit a více promítnout výstupy hodnocení 

pracovníků do výkonnostních odměn. V procentuálním vyjádření dojde z hlediska 

poměru složek mezd k tomu, že se zde odměny přiblíží situaci, jež je v ostatních 

odděleních organizace. Tam totiž pohyblivé složky mezd činí výrazně vyšší podíl 

na celkové částce mzdy. 



 

86 

 

Tento systém povede ke zvýšení motivace pracovitých zaměstnanců a méně pracovité 

taktéž motivuje k podávání lepších pracovních výkonů. Vzhledem k faktu, že hodnocení 

je z velké části zaměřeno na pracovní a sociální chování pracovníka v rámci organizace, 

navržený systém by mohl napomáhat také zlepšování pracovních vztahů, a to jak mezi 

podřízeným – nadřízeným, tak i mezi pracovníky navzájem, neboť bude v zájmu 

jich samých zachovávání pozitivního pracovního prostředí. Tento jev povede k podávání 

kvalitnějších pracovních výkonů, neboť v příjemné pracovní atmosféře se pracovníci cítí 

lépe a budou se moci soustředit na práci. 

V případě nedostatečných výsledků hodnocení pracovníka je díky rozhovoru 

pracovníkovi poskytnuta zpětná vazba a zaměstnanec tak dostává prostor pro sebereflexi. 

Zaměstnanec během rozhovoru dostane také možnost obhájit svůj pracovní postup 

a chování, čímž může v případě zájmu sám přímo vstoupit do procesu hodnocení. Toto 

povede k pocitu zaměstnance, že vedení společnosti i přímému nadřízenému záleží 

na jeho názorech a postojích a bere je v úvahu. Ve vzájemné diskuzi také bude snáze 

nalezeno optimální řešení zjištěných nedostatků. 

V tomto oddělení, jak bylo na úvod kapitoly týkající se hodnocení pracovníků výrobního 

oddělení naznačeno, návrh systému hodnocení pracovníků obsahuje také hodnocení 

spolupracovníky. Toto hodnocení spolupracovníky nemá přímou návaznost na výše 

popsaný hodnotící proces a jeho výstupy s ním přímo nesouvisí. Vzhledem k faktu, 

že návrh hodnocení spolupracovníky je společný v jednotné podobě pro více oddělení, 

je podrobně popsán dále v kapitole 3.1.4 - „Hodnocení spolupracovníky“. 

3.1.2 Technické oddělení 

Pro technické oddělení byl navržen následující systém hodnocení pracovníků, 

kdy je pracovník hodnocen subjekty uvedenými ve schématu na následující straně. 

Metoda hodnocení: Hodnocení pracovního výkonu pomocí číselné stupnice 

a hodnotícího rozhovoru. 

Frekvence hodnocení: Pololetně. 

Hodnocené osoby: Technicko-hospodářští pracovníci technického oddělení 
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Hodnotící osoby: Přímý nadřízený, vedení společnosti, spolupracovníci hodnoceného, 

hodnocený. 

Vazba na systém odměňování: Výkonnostní peněžní odměny. 

 
Obrázek č. 6: Schéma hodnotících osob v návrhu systému hodnocení pro technické oddělení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Technické oddělení se od výrobního liší jak podstatou prováděných úkonů, tak velikostí. 

Vzhledem k nižšímu počtu zaměstnancům příslušejícím k tomuto oddělení 

je zde možnost více personalizovat hodnocení.  

Jedná se o hodnocení technicko-hospodářských pracovníků technického oddělení, čemuž 

jsou uzpůsobena také kritéria tohoto hodnotícího procesu. Opět je velká část kritérií 

věnována výsledkům pracovní činnosti a chování pracovníka, avšak je zde kladen větší 

důraz na schopnosti a dovednosti. To se týká především znalosti vykonávané práce 

a spolehlivosti pracovníků, ale například také tvořivosti a schopnosti se přizpůsobit 

situaci. V tomto oddělení jsou tyto schopnosti velmi důležité, neboť při tvorbě a výběru 

návrhu, i jeho následné realizaci při tisku je nezbytné, aby pracovníci splňovali všechna 

tato kritéria na co nejvyšší úrovni. Odpovědnost za vykonanou práci je v technickém 

oddělení také samozřejmostí. V tomto oddělení byly zaznamenány také lehké problémy 

s pracovními vztahy, tudíž se hodnocení věnuji i této oblasti kvalit pracovníka. Blíže 

jsou tato kritéria opět přiblížena v hodnotícím archu přiloženém na straně 89. 

Postup hodnocení je zde od výrobního oddělení odlišný. V tomto oddělení byla 

ponechána metoda sebehodnocení pracovníka. Spočívá v tomto postupu. Pracovníci 
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technického oddělení obdrží hodnotící formuláře, jež vyplní podle jejich názoru 

na svůj pracovní výkon, chování a dovednosti. Poté následuje rozhovor s vedoucím 

pracovníkem oddělení a vedením společnosti, opět z důvodů zajištění odbornosti 

a zároveň objektivity hodnocení. Společně hodnocený i hodnotitelé projdou jednotlivé 

známky kritérií hodnocení a provedou případnou korekci s komentářem, opět z důvodů 

efektivní zpětné vazby. Výhoda spočívá v konfrontaci pohledu na pracovní výkon 

samotného zaměstnance a pohledu na výkon z hlediska nadřízeného. Pracovník 

tak získává podklady pro zlepšení způsobu výkonu své pracovní náplně, vedení a přímý 

nadřízený zase získají možnost zjistit nedostatky či rozdíly ve vnímání náplně práce 

a pracovního výkonu z jejich strany. 

Hodnocení bude provedeno dvakrát ročně či v návaznosti na konkrétní dokončení 

projektu individuálně. Tento interval vyhovuje povaze vykonávaných činností.  

Výstupem tohoto hodnocení je opět průměrná „známka“ vypočtená z celkového součtu 

uděleného ohodnocení. Zaměstnancům na jejím základě v případě pololetního hodnocení 

budou přičteny výkonnostní odměny podle následujícího klíče, a to rovněž pololetně. 

Tabulka č. 20: Návrh odměn na základě výstupu hodnocení – technické oddělení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výsledek průměru hodnocení podle intervalu Výkonnostní odměna 

<1;2) 10 500 Kč 

<2;3) 5 250 Kč 

<3;4) 2 500 Kč 

<4;5> Bez nároku na výkonnostní odměnu 

Pro snaživé zaměstnance tudíž představuje měsíční navýšení pohyblivé složky 

mzdy o 1750 korun. U tohoto oddělení byl vedením organizace také vznesen požadavek 

na větší provázání výkonu a odměn. Avšak na rozdíl od výrobního oddělení 

se zde, v technickém oddělení již poměr pohyblivé složky mzdy na jejím celku blíží 

k jedné třetině, tudíž odměny byly zvoleny nižší, než tomu bylo u návrhu pro výrobní 

oddělení. I přes to se ale nejedná o zanedbatelné částky, což opět napomůže vyrovnání 

poměrů složek mezd oproti ostatním oddělením, jmenovitě obchodnímu. 
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Obrázek č. 7: Návrh hodnotícího formuláře pro technické oddělení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výstupem tohoto hodnocení však není v prvé řadě peněžní výkonnostní odměna, neboť 

zaměstnanci technického oddělení již mají poměrně vysoký podíl pohyblivé složky 
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mzdy díky ostatním typům odměn (příplatky, závislost na počtu realizovaných projektů). 

Největší hodnota navrženého postupu hodnocení spočívá v sebereflexi zaměstnance, 

ale i jeho nadřízeného. Při rozhovoru, kdy obě strany dostanou příležitost vyjádřit 

svůj názor na odvedený výkon, jak slovně, tak pomocí udělení známky, je možnost 

prodiskutovat vzájemné rozdíly vnímání a dojít tak ke vzájemné shodě či identifikování 

rezerv v pracovním výkonu či řízení a navrhnout postup pro zlepšení současné situace 

a případně i vnitropodnikových vztahů. 

Také v tomto oddělení bude navrženo hodnocení pracovníků spolupracovníky, 

jež nebude přímo závislé na výše popsaném hodnotícím procesu. Podrobný popis tohoto 

hodnocení je opět v kapitole „Hodnocení spolupracovníky“. 

3.1.3 Administrativní oddělení 

V administrativním oddělení byl navržen následující systém hodnocení pracovníků. 

Pracovník je hodnocen osobami uvedenými v následujícím schématu. 

 

Obrázek č. 8: Schéma hodnotících osob v návrhu systému hodnocení pro administrativní oddělení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Metoda hodnocení: Hodnocení pracovního výkonu pomocí číselné stupnice 

a hodnotícího rozhovoru. 

Frekvence hodnocení: Pololetně. 

Hodnocené osoby: Technicko-hospodářští pracovníci administrativního oddělení 

a pozice asistentky obchodu. 
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Hodnotící osoby: Přímý nadřízený, spolupracovníci hodnoceného. 

Vazba na systém odměňování: Výkonnostní peněžní odměny. 

Při hodnocení technicko-hospodářských pracovníků administrativního oddělení a pozice 

asistentky obchodu, jež byla z důvodů povahy pracovní činnosti sdružena s těmito 

pracovníky, je třeba nahlížet především na profesionálnost pracovníků při výkonu svého 

povolání. Hlavní kritéria pro jejich hodnocení jsou především pracovní a sociální 

chování, zejména úsilí a ochota při plnění úkolů, dodržování instrukcí a jednání s lidmi 

vně i mimo organizaci. Dále podstatnou roli hrají dovednosti a schopnosti – znalost práce, 

spolehlivost a osobní zodpovědnost. Co se realizovaných výsledků práce 

týče, v administrativě lze posuzovat toto kritérium podle rozsahu a kvality plnění zadané 

práce, nikoliv podle jejího množství. Taktéž je důležitá nízká chybovost. 

Vedoucím pracovníkem administrativního oddělení je jednatel společnosti. Hodnocení 

opět probíhá formou hodnotícího rozhovoru, nyní již pouze osoby jednatele 

a hodnoceného pracovníka. Společně projdou jednotlivá kritéria hodnocení, naznačená 

v hodnotícím listu přiloženém na následující straně a stanoví výsledný průměr „známky“ 

hodnocení. 

V administrativním oddělení je zvolena frekvence hodnocení dvakrát ročně, 

opět z důvodů minimalizace časové náročnosti.  

Přímým výstupem hodnocení je výkonnostní odměna promítající se do pohyblivé složky 

mzdy pracovníků. Jedná se o odměnu pololetní, přidělenou na základě následujícího 

klíče. 

Tabulka č. 21: Návrh odměn na základě výstupu hodnocení – administrativní oddělení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výsledek průměru hodnocení podle intervalu Výkonnostní odměna 

<1;2) 12 000 Kč 

<2;3) 6 000 Kč 

<3;4) 3 000 Kč 

<4;5> Bez nároku na odměnu 
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Obrázek č. 9: Návrh hodnotícího formuláře pro administrativní oddělení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Průměrná odměna pro výborně ohodnocené zaměstnance připadající na jeden měsíc 

je dva tisíce korun. Výše částek výkonnostních odměn byly zvoleny na základě faktu, 

že situace poměrů složek mezd je zde podobná situaci ve výrobním oddělení, avšak 

zde vedení společnosti nevidí tak velký problém s provázaností mzdy na výkon. Množství 

odvedené práce zde není pracovníkem tolik ovlivnitelné a závisí především na sezóně. 

Z tohoto důvodu byly výše částek výkonnostních odměn zvoleny vyšší oproti 

technickému oddělení, avšak lehce nižší než v oddělení výrobním. 

Peněžní odměna má přímý motivační efekt. Výstupem hodnocení je v druhé rovině opět 

sebereflexe zaměstnance, který při hodnotícím rozhovoru obdržel zpětnou vazbu a byly 

mu sděleny oblasti, ve kterých může své pracovní výsledy, chování a dovednosti vylepšit 

na požadovanou úroveň.  

V tomto oddělení, stejně jako u předchozích popsaných systémů hodnocení týkajících 

se výrobního a technického oddělení, je navrženo hodnocení pracovníků spolupracovníky 

nezávislé na výše popsaném procesu hodnocení pracovníků týkajícího se tohoto oddělení. 

Pro všechna tato tři oddělení je v následující kapitole navržen jednotný postup hodnocení 

pracovníků spolupracovníky. 

3.1.4 Hodnocení spolupracovníky 

Jak již bylo výše v textu zmíněno, návrh změn systému hodnocení pracovníků 

ve společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. obsahuje také nové zavedení hodnocení 

pracovníků spolupracovníky pro výrobní, technické a administrativní oddělení. Návrh 

se týká těchto tří oddělení z důvodu, že pracovníci těchto oddělení spolu v rámci oddělení 

často vzájemně přicházejí do styku a jejich činnosti bývají často úzce provázány. Dále 

je do tohoto procesu hodnocení spolupracovníky pod hodnocení v rámci 

administrativního oddělení zahrnuta také pozice asistentky obchodního oddělení, 

a to z důvodu náplně pracovní činnosti, při jejímž výkonu s pracovníky administrativního 

oddělení často přichází do styku. 

Je také důležité, aby v rámci organizace došlo ke zlepšení stavu vztahů na pracovišti, 

jež sami zaměstnanci označují, především ve výrobním oddělení, jako mírně 

problematické. Hodnocení spolupracovníky pomůže odhalit nedostatky, případně 
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problémové zaměstnance a vznese návrhy na zlepšení současného vztahu. A to pomocí 

vázanosti výstupu hodnocení na jednorázovou odměnu pro zaměstnance, jež z hlediska 

odbornosti pracovního výkonu, vztahů se spolupracovníky a chování na pracovišti 

dosáhnou při hodnocení nejlepších výsledků. 

Toto hodnocení spolupracovníky, vzhledem k náročnosti procesu, do něhož se v ideálním 

případě zapojí všichni pracovníci daného oddělení, bude prováděno jednou za půl roku. 

Pokud by byl nastaven interval mezi hodnoceními nižší, mohlo by dojít k projevení 

nesouhlasu ze strany zaměstnanců, jež by nemuseli být ochotní se do tohoto procesu 

zapojovat. 

Vzhledem k nastavenému intervalu bude hodnocení spolupracovníky u administrativního 

a technického oddělení zaměstnanců probíhat souběžně spolu s výše navrženými procesy 

hodnocení pro tato jednotlivá oddělení v předchozích kapitolách. U výrobního oddělení 

bude toto hodnocení spolupracovníky spojeno s procesem navrženým speciálně 

pro výrobní oddělení pouze v pololetí, neboť je zde pro individuální hodnocení oddělení 

nastavena čtvrtletní frekvence. Jinými slovy, při průběhu hodnocení zaměstnanců 

týkajícího se pouze výrobního oddělení bude vždy ob jedno hodnocení provedeno 

souběžně také hodnocení spolupracovníky. Při hodnocení týkajícího se administrativního 

a technického oddělení bude souběžně provedeno hodnocení spolupracovníky vždy. 

Výsledky hodnocení pracovníků spolupracovníky proto budou projednávány taktéž 

v rámci hodnotícího rozhovoru, probíhajícího u příležitosti hodnocení pracovníků 

konkrétního oddělení. 

Průběh hodnocení pracovníků spolupracovníky je následující. V okamžiku, kdy se bude 

blížit termín hodnocení pracovníků daného oddělení bude zaměstnancům v rámci 

oddělení rozdán formulář přiložený na následující straně. 

Pracovníci, jež takový formulář obdrží, ohodnotí své kolegy podle stupnice použité 

již při návrhu hodnocení pracovníků jednotlivých oddělení, čili ohodnotí kritéria na 

stupnici od 1 – „Velmi dobré“ do 5 – „Velmi špatné“. Následně budou formuláře 

vybrány. Vedení organizace ještě před započetím hodnotících rozhovorů individuálně 

nastavených pro každé oddělení zvlášť vyhodnotí výsledky těchto formulářů hodnocení 

pracovníků spolupracovníky. Výsledky každého pracovníka, stejně tak jako písemné 
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stížnosti, či chvála, jež byly součástí vyplněných formulářů hodnocení, budou při tomto 

rozhovoru probrány souběžně s výsledky hodnocení pracovníka za jednotlivé oddělení.  

  

Obrázek č. 10: Návrh hodnotícího formuláře pro hodnocení spolupracovníky  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Výstup tohoto hodnocení pracovníků spolupracovníky je nezávislý na procesu hodnocení 

pracovníků jednotlivých oddělení navrženém v kapitolách 3.1.1 až 3.1.3 a jeho 

výstupech. Odměny jsou zaměstnancům připsány ke mzdě pololetně, podle následujícího 

klíče. Výše těchto odměn nijak nesouvisí s výstupy hodnocení pracovníků navržených 

pro jednotlivá oddělení a jedná se tedy o dvě odlišné formy odměn. 

Tabulka č. 22: Návrh odměn na základě výstupu hodnocení spolupracovníky  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výsledek průměru hodnocení podle intervalu Výkonnostní odměna 

<1;2) 3 000 Kč 

<2;3) 2 000 Kč 

<3;4) 1 000 Kč 

<4;5> Bez nároku na odměnu 

Pro zaměstnance, jež budou tedy svými kolegy v rámci oddělení ohodnocení jako výborní 

spolupracovníci, znamená výstup tohoto hodnocení pololetní odměnu ve výši tři tisíce 

korun, v měsíčním vyjádření se jedná o 500 korun na jeden měsíc hodnoceného období. 

Výše částky byla zvolena takováto z důvodu, že vedení organizace i samotným 

zaměstnancům záleží na zlepšení vnitropodnikových vztahů. Navrhovaná částka zajistí 

dostatečnou motivaci zaměstnanců pracovat na sobě samých a přispěje ke zlepšení 

vnitropodnikových vztahů, neboť zaměstnanci se budou snažit získat kladná ohodnocení 

nejen v rámci hodnocení nadřízenými, jež je součástí návrhu hodnocení pro jednotlivá 

oddělení, ale taktéž kladná ohodnocení od svých kolegů. 

Úskalím této metody hodnocení by se mohla stát případná neochota samotných 

pracovníků vyplňovat takovéto hodnotící formuláře. V případě, že by tato situace nastala, 

hodnocení kolegy by již nadále nemělo vypovídající hodnotu. Proto je navržena 

jednorázová odměna 200 Kč pro každého pracovníka, jenž se zúčastní hodnocení 

pracovníků spolupracovníky. Pro organizaci se z hlediska půlročního intervalu nejedná 

o nezanedbatelnou částku a navržená výše odměny pracovníky k vyplnění formuláře 

motivuje dostatečně. 
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3.1.5 Obchodní oddělení 

Pro obchodní oddělení byl navržen systém hodnocení pracovníků, kde je pracovník 

hodnocen subjekty uvedenými v následujícím schématu. 

 

Obrázek č. 11: Schéma hodnotících osob v návrhu systému hodnocení pro obchodní oddělení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Metoda hodnocení: Hodnocení pracovního výkonu pomocí číselné stupnice 

a hodnotícího rozhovoru. 

Frekvence hodnocení: Čtvrtletně. 

Hodnocené osoby: Pozice obchodníka. 

Hodnotící osoby: Přímý nadřízený, vedení společnosti, zákazníci, hodnocený. 

Vazba na systém odměňování: Výkonnostní peněžní odměny. 

Toto hodnocení se týká výhradně pozice obchodníka, neboť zde existuje přímá návaznost 

odměny na počet a objem realizovaných obchodů. Do tohoto hodnocení by však měly 

být zahrnuty také schopnosti pracovníků týkající se verbálních či jazykových dovedností, 

neboť obchodníci často jednají se zahraničními klienty. Samostatnost, schopnost jednat 

s lidmi a spokojenost klientů je zde prioritou. Proto bylo při návrhu hodnocení pracovníků 

pro toto oddělení přihlédnuto i k této oblasti. V tomto oddělení jako jediném 

do hodnocení vstupuje jako hodnotitel také osoba zákazníka.  
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Obrázek č. 12: Návrh hodnotícího formuláře pro obchodní oddělení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Samotný proces hodnocení je zde velmi podobný návrhu hodnocení pracovníků 

technického oddělení. Průběh je tedy analogický – pracovníci obdrží formulář, jež vyplní 

podle svého přesvědčení. Následuje rozhovor, při němž je opět přítomen hodnocený 

pracovník, přímý nadřízený a vedení společnosti. Společně projdou jednotlivá kritéria 

hodnocení, provedou případnou korekci a najdou slabá místa ve v současnosti podávaném 

pracovním výkonu, chování a dovednostech pracovníka. Formulář hodnocení pracovníka 

je přiložen na předcházející straně. 

Součástí tohoto formuláře je také odděleně pod tabulkou hodnocení uvedeno kritérium 

s názvem „Spokojenost zákazníků“. Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, zde vstupuje 

do samotného procesu hodnocení také zákazník. Vzhledem k tomu, že obchodníci 

zajišťují styk s klienty organizace, je důležité, aby zpětná vazba byla vyjádřena také 

od nich. Každému klientovi, se kterým přijde hodnocený obchodník během hodnoceného 

období do kontaktu, bude e-mailem zaslán stručný hodnotící formulář, jež je přiložen 

na následující straně.  

Výstupem formuláře je opět bodové ohodnocení přiřazené podle totožné škály, 

od 1 – „Velmi dobré“ do 5 – „Velmi špatné“, z něhož se vypočte průměr. Průměry 

hodnocení od všech zákazníků hodnoceného jsou v následujícím kroku zprůměrovány. 

Výsledný celkový průměr se pak promítne právě v položce „Spokojenost zákazníků“. 

Hodnotitelé u této položky jako u jediné neprovádí korekci, pouze výslednou hodnotu, 

jež byla vypočtena ze zákaznických formulářů zapíšou do tabulky. 

Interval mezi hodnoceními je zde nastaven čtvrtletně z důvodů menšího počtu 

hodnocených pracovníků a tím i nižší časové náročnosti hodnocení a také proto, 

že obchodníci jsou v přímém kontaktu s klientelou společnosti a zajišťují získávání jejích 

zakázek. Pokud by zde existovaly nedostatky, podepsal by se tento fakt opět na chodu 

celé společnosti. 
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Obrázek č. 13: Návrh hodnotícího formuláře pro hodnocení zákazníkem – Obchodní oddělení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

I zde existuje vazba mezi výstupem hodnocení a pohyblivou složkou mzdy, kde se jedná 

o čtvrtletní odměny. Klíč přiřazení odměny pracovníkům podle průměru součtu 

bodového hodnocení jednotlivých kritérií je uveden na následující straně. Tato odměna 

v měsíčním vyjádření představuje při maximálním bodovém ohodnocení přibližně jeden 

a půl tisíce korun. Podrobnější rozdělení intervalů na dvojnásobný počet oproti ostatním 

oddělení je zde nastaveno z důvodu vyšší přesnosti hodnocení pracovníků a také proto, 

že bylo v rámci přiřazovacího klíče nutné přiřadit nejen odměny, ale také sankce 

za negativní ohodnocení.  
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Tabulka č. 23: Návrh odměn na základě výstupu hodnocení – obchodní oddělení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výsledek průměru hodnocení podle intervalu Výkonnostní odměna 

<1;1,5) 4 500 Kč 

<1,5;2) 3 000 Kč 

<2;2,5) 1 500 Kč 

<2,5;3,5) Bez nároku na odměnu 

<3,5;4) - 1 500 Kč 

<4;4,5) - 3 000 Kč 

<4,5;5> - 4 500 Kč 

Větší počet intervalů zamezuje nespravedlivému peněžnímu ohodnocení zaměstnanců, 

což je důležité především v návaznosti na udělování záporných odměn, jež se promítnou 

do celkové mzdy zaměstnance.  Výše částek byla zvolena na základě faktu, že v tomto 

oddělení je vysoký poměr pohyblivé složky mezd pracovníků na celkové mzdě. Vedení 

společnosti zde naopak vidí až příliš vysokou provázanost odměn a objemu realizovaných 

obchodů.  

Návrh systému hodnocení se při samotném procesu nezaměřuje na objem realizovaných 

prodejů, ale spíše na chování a schopnosti jednotlivých pracovníků. Navrhované 

výkonnostní odměny mají za úkol ocenit důležitou součást pracovních kvalit 

zaměstnance, týkajících se chování a schopností a zároveň svou výší korigovat poměr 

pohyblivé složky mzdy pracovníka vůči jeho celkové mzdě, neboť v tomto oddělení tvoří 

pohyblivá složka mzdy i 60 % celkové mzdy. Z tohoto důvodu je nastavena v tomto 

oddělení jako v jediném také sankce za výrazně negativní hodnocení. Tento systém 

napomůže díky zaměření hodnocení na chování a schopnosti pracovníka, 

což jsou při styku s klienty neopominutelné kvality, eliminaci negativních vlivů, 

jež existují ve stávajícím provizním systému, kdy jsou zaměstnanci odměňováni nikoli 

podle pracovního chování, nýbrž podle objemu realizovaných obchodů. Sankce v případě 

negativního ohodnocení povedou k motivaci zaměstnance zaměřit se nejen 

na maximalizaci objemu realizovaných obchodů, ale také na způsob komunikace 

s klienty. 
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Vzhledem k velikosti pohyblivé složky mzdy vázané na výkon čili objem realizovaných 

obchodů, je výstupem hodnocení především sebereflexe pracovníka. Je důležité, 

aby obchodníci získali zpětnou vazbu pro způsob jejich jednání s klienty, neboť se jedná 

o klíčovou oblast chodu celé organizace. A to jak od nadřízených, tak od klientů 

samotných. Přednosti způsobu hodnocení pracovníků jsou zde obdobné jako 

u technického oddělení – z výstupů těží jak hodnocení pracovníci, tak i přímý nadřízený. 

3.1.6 Hodnocení vedoucích pracovníků 

Vedoucí pracovníci organizace jsou hodnoceni podle následujícího schématu. 

 

Obrázek č. 14: Schéma hodnotících osob v návrhu systému hodnocení pro vedoucí pracovníky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Metoda hodnocení: Hodnocení pracovního výkonu pomocí číselné stupnice 

a hodnotícího rozhovoru. 

Frekvence hodnocení: Ročně. 

Hodnocené osoby: Vedoucí pracovníci. 

Hodnotící osoby: Přímý nadřízený, přímí podřízení, hodnocený. 

Vazba na systém odměňování: Výkonnostní peněžní odměny. 
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Součástí návrhu formalizace systému hodnocení je nové zavedení kategorie hodnocení 

vedoucích pracovníků. Tito pracovníci byli vyčleněni z hodnocení v rámci 

svých oddělení na základě odlišností náplně jejich práce jakožto řídících pracovníků. 

Pokud by nadále byli hodnoceni pouze podle kritérií jednotlivých oddělení, nemuselo 

by docházet k efektivnímu způsobu vedení lidí a komunikace nadřízených s podřízenými. 

Hlavními kritérii hodnocení vedoucích pracovníků jsou proto především činnosti 

a schopnosti týkající se vedení – styl vedení, chování k podřízeným, schopnost 

koordinace činností, samostatnost a organizační schopnosti vedoucího pracovníka. Dále 

je třeba, aby vedoucí pracovník sám oznamoval vedení společnosti nedostatky a problémy 

a podával konstruktivní návrhy, které budou tyto nedostatky eliminovat. Vedoucí 

pracovník může být posuzován také podle výsledků oddělení či dosahované kvality 

za oddělení, jež spadá pod jeho kompetenci. Podrobný výčet kritérií hodnocení je opět 

přehledně vypsán v hodnotícím formuláři na následující straně. 

Postup hodnotícího procesu je následující. Nejprve jsou všem přímým podřízeným 

hodnoceného vedoucího pracovníka rozdány hodnotící formuláře, vzor takovéhoto 

formuláře hodnocení podřízeným je přiložen na následující straně. Podřízení anonymně, 

z důvodů co nejvyšší autentičnosti hodnocení, vyplní podle analogického postupu jako 

u formulářů použitých v odděleních organizace – opět zde jsou vypsána kritéria 

hodnocení pracovníka rozdělená podle výsledků práce, pracovního a sociálního chování 

a dovedností a schopností hodnoceného. Každé kritérium je ohodnoceno známkou 

od 1 do 5. Z bodového součtu známek je vypočten nejprve průměr od jednoho 

hodnotitele, poté jsou zprůměrovány hodnoty od všech podřízených, jež vyplnili 

hodnotící formuláře. Podřízení mají v rámci formuláře také možnost slovně vypsat 

hodnocení vedoucího pracovníka, a to jak kladné, tak i negativní ohodnocení stránek 

týkajících se schopnosti vedení lidí a dalších aspektů pracovní náplně a chování 

vedoucího pracovníka. Mohou rovněž dopsat podněty pro zlepšení současné situace. 
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Obrázek č. 15: Návrh hodnotícího formuláře pro vedoucí pracovníky – hodnocení podřízeným  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vedoucímu pracovníkovi je dán k vyplnění formulář, jež má stejná kritéria hodnocení 

jako formulář pro hodnocení podřízenými vedoucího pracovníka. Sám hodnocený 
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pracovník provede obdobně jako je tomu u technického či obchodního oddělení 

sebehodnocení – podle vlastního názoru „oznámkuje“ jednotlivá kritéria uvedená 

ve formuláři přiloženém níže.  

 

Obrázek č. 16: Návrh hodnotícího formuláře pro vedoucí pracovníky – Sebehodnocení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Takto vyplněné formuláře – od podřízených i od hodnoceného pracovníka – jsou předány 

vedení společnosti. Poté následuje hodnotící rozhovor, ve kterém jsou zhodnoceny 

výstupy jednotlivých formulářů a je provedena korekce sebehodnocení. Dále 

jsou projednány jednotlivá slovní hodnocení či podněty pro zlepšení. Na závěr 

jsou vypočteny celkové průměrné známky jednotlivých hodnocených pracovníků, podle 

nichž jsou jednotlivým vedoucím pracovníkům vnitropodnikových útvarů přiřazeny 

výkonnostní odměny následovně. 

Tabulka č. 24: Návrh odměn na základě výstupu hodnocení – vedoucí pracovníci  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výsledek průměru hodnocení podle intervalu Výkonnostní odměna 

<1;2) 12 000 Kč 

<2;3) 6 000 Kč 

<3;4) 3 000 Kč 

<4;5> Bez nároku na odměnu 

Hodnocení vedoucích pracovníků je prováděno jednou ročně, neboť vedení lidí 

je komplexnější oblast pracovní náplně a je třeba nechat mezi jednotlivými hodnoceními 

dostatečný prostor pro změnu či zlepšení stavu, aby bylo dosaženo co možná 

nejefektivnějšího stavu věcí. Tento proces je rovněž velmi náročný na čas – vyplňování 

a kontrola formulářů i hodnotící rozhovor zaberou v tomto případě poměrně dost času. 

Proto je vhodné zvolit roční periodu tohoto hodnocení. Odměna pro nejlepší vedoucí 

pracovníky je tedy v ročním vyjádření dvanáct tisíc korun. Tato částka byla zvolena 

z důvodu, že u vedoucích pracovníků není vyžadována vyšší vázanost pracovních výkonů 

na velikost odměn. Tito pracovníci mají také již zavedenu v rámci mzdy odměnu 

za vedení lidí. Vyšší částky výkonnostních odměn proto u vedoucích pracovníků nejsou 

nutné. 

Nejdůležitější součástí navrhovaného postupu hodnocení je hodnotící rozhovor. Vedoucí 

pracovník je zde konfrontován jak s hodnocením podřízených, tak s hodnocením 

nadřízeného. Zároveň vnáší do celé věci vlastní pohled, což otevírá prostor pro diskuzi, 

vyjádření zpětné vazby a následné zlepšení negativních aspektů pracovní činnosti týkající 

se vedení lidí. 
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Výstupem hodnocení je tedy nejen promítnutí schopností, chování a pracovních výsledků 

vedoucího pracovníka do pohyblivé složky mzdy, ale především konstruktivní kritika 

a pojmenování nedostatků, jež současný styl vedení vedoucím pracovníkem vykazuje. 

Pokud je to v zájmu organizace a vedoucí pracovník má zájem rozšiřovat své znalosti 

a dovednosti v oblasti managementu, může být výstup hodnocení podkladem 

pro rozšíření možností vzdělávání vedoucích pracovníků v této oblasti.  

Pokud nebude v organizaci efektivní vedení jednotlivých vnitropodnikových útvarů, 

společnost nebude schopna efektivně plnit své cíle. Je však důležité brát v tomto případě 

ohled i na názory podřízených pracovníků, neboť je stylem vedení ovlivňována jejich 

pracovní výkonost, motivace i vztahy na pracovišti. V návaznosti na tuto skutečnost byla 

navržena tato metoda hodnocení vedoucích pracovníků, jež má odstranit negativní vlivy 

v oblasti řízení jednotlivých vnitropodnikových útvarů. 

3.1.7 Školení hodnotících pracovníků 

Aby byla zajištěna maximální vypovídající hodnota výstupů hodnocení, součástí návrhu 

je také uspořádání školení pracovníků, jenž budou mít za úkol účastnit se procesu 

hodnocení jako hodnotitelé. Je důležité, aby tito pracovníci uměli správně ohodnotit 

pracovní výkon zaměstnance, dokázali vést hodnotící rozhovor a podali dostačující 

zpětnou vazbu k výkonům pracovníka, která povede k napravení jeho nedostatků. 

Byl proveden průzkum nabídek školení pracovníků z hlediska těchto schopností 

týkajících se správného hodnocení pracovníků. Při tomto průzkumu byla vybrána nabídka 

školení hodnotících pracovníků, jež plně pokryje výše zmíněné požadavky týkající 

se obsahové náplně kurzu. Kurz je nabízen společností ICT Pro s.r.o. Jeho název 

zní „Zpětná vazba, hodnoticí pohovor a motivace zaměstnanců“. Jeho cílem 

je manažerům přiblížit informace týkající se zpětné vazby, hodnocení a motivace 

zaměstnanců. Formou modelových situací získají účastníci kurzu klíčové poznatky 

týkající se právě poskytování zpětné vazby, metody vedení hodnotících rozhovorů 

a přípravy procesu hodnocení (43). 

Náplň kurzu sestává ze tří základních částí, jimiž jsou již zmíněné podávání zpětné vazby 

– zde se dozví účastníci základní smysl, zásady a formy procesu, dále jsou upozorněni 

na důležité faktory a úskalí podávání zpětné vazby a je proveden praktický nácvik 
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podávání a přijímání zpětné vazby. Další částí kurzu je vedení hodnotícího rozhovoru. 

Účastníci jsou seznámeni s jeho významem, s náležitostmi a modelovými situacemi. 

Naučí se také jak zajistit optimální podmínky pro jeho vedení a jak správně sdělovat 

kritiku hodnoceným. Závěrečnou částí je motivace zaměstnanců – zde jsou přiblíženy 

vazby správného provedení procesu hodnocení na následné motivování pracovníků 

k podávání lepších pracovních výkonů. Závěr kurzu tvoří praktická cvičení, shrnutí 

poznatků a diskuze k tématu (43). 

Výstupem kurzu je tedy zajištění pozitivního dopadu procesu hodnocení pro organizaci 

a zvýšení jak efektivity procesu hodnocení pracovníků, tak i jejich pracovního 

výkonu (43). 

Časový rozsah kurzu jsou dva dny v celkovém školícím čase 16 hodin. Společnost 

zajišťuje konání kurzů jak v sídle společnosti, jež se nachází v Brně na ulici Sochorova, 

tak i v případě školení zaměstnanců jako skupiny v prostorech dané zákaznické 

společnosti. Takováto možnost je v nabídce označena jako individuální kurzy na míru. 

Bohužel na webových stránkách společnosti není uvedena cena tohoto kurzu na míru, 

proto je navrženo, že se zaměstnanci dopraví na místo konání kurzu v sídle společnosti 

sami, přičemž jim bude proplaceno cestovné na jízdu po městě Brně paušálně ve výši 

250 Kč na osobu. Kurz probíhá v termínu od 10. do 11. července 2018 (43). 

Cena za celý kurz je rovna 7 623 Kč na osobu (43). V případě celkové kalkulace nákladů 

kurzu pro 4 vedoucí pracovníky organizace Reklama Kubíček spol. s.r.o. se jedná o částku 

ve výši 30 492 korun. Po přičtení cestovného vyplaceného účastníkům školení za dopravu 

ve městě Brně a zaokrouhlení je částka rovna 31 500 korun.  Tato částka tedy bude 

přičtena k celkovým nákladům na zavedení navrhovaných změn. 

Tento návrh na proškolení hodnotících pracovníků zajistí, že hodnotitelé budou 

postupovat při hodnocení pracovníků správným způsobem, budou znát úskalí hodnocení 

pracovníků a vědět, jak se vypořádat s nastalými obtížemi, získají schopnost 

vést hodnotící rozhovor a také budou schopni podat kvalitní zpětnou vazbu hodnocenému 

pracovníkovi. Toto povede v maximální možné efektivitě procesu hodnocení pracovníků 

v organizaci a ke zkvalitnění výstupů tohoto hodnocení. 
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3.1.8 Výstupy procesu hodnocení 

V tomto oddílu jsou shrnuty navrhované změny systému hodnocení a je provedeno 

ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení. 

Návrh řešení formalizace systému hodnocení aplikuje hodnocení pracovníků metodou 

„360° Zpětná vazba“. Jedná se o metodu hodnocení pracovníků, přičemž jsou pracovníci 

hodnoceni více různými hodnotiteli podle stejných kritérií. Toto řešení bylo zvoleno 

z důvodů šíře zpětné vazby, jež tato metoda poskytuje. Pracovníci vstupují do styku 

s různými subjekty jak vně organizace, tak i mimo ni. Proto je důležité, aby daný 

pracovník dostal efektivní zpětnou vazbu a došlo na základě hodnocení k jeho sebereflexi 

v co nejširším měřítku.  

Činnosti a vazby mezi pracovníky se liší podle pracovní pozice a vnitropodnikového 

oddělení, proto je návrh koncipován pro každé oddělení jednotlivě. Zvláštní kapitolu tvoří 

vedoucí pracovníci, pro něž byl také vymezen oddělený způsob hodnocení.  

Ve výrobním oddělení hodnocení probíhá stylem rozhovoru hodnoceného pracovníka, 

přímého nadřízeného a vedení společnosti. Zápis z hodnocení je pořizován pomocí 

hodnotícího formuláře. Je určeno výsledné hodnocení na základě průměru dílčích kritérií, 

pomocí něhož je zaměstnanci přiřknuta odměna. Hodnocení má tedy přímý dopad 

na mzdu zaměstnance a odrazí se v něm jako část pohyblivé složky mzdy. Hodnocení 

má také za úkol podat hodnocenému pracovníkovi zpětnou vazbu k jeho pracovním 

výsledkům, chování a dovednostem a vymezuje konkrétní oblasti, kde by pracovník 

mohl dosahovat vyšších kvalit. Hodnocení probíhá čtvrtletně. 

V technickém oddělení probíhá proces hodnocení nejprve formou sebehodnocení. 

Hodnocený pracovník vyplní hodnotící formulář, obdobný jako pro pracovníky 

výrobního oddělení, skládající se z ohodnocení dílčích kritérií pracovních výsledků, 

chování a dovedností. Následuje hodnotící rozhovor, kterého se účastní hodnocený 

pracovník, přímý nadřízený a vedení společnosti, v jehož rámci je provedena korekce 

sebehodnocení přímým nadřízeným a vedením společnosti. I zde má hodnocení přímý 

dopad na pohyblivou složky mzdy zaměstnance, protože na základě výsledné průměrné 

známky přiřazuje hodnocenému zaměstnanci finanční odměnu. Dále je zaměstnanci 

rovněž poskytnuta zpětná vazba k jeho pracovním výsledkům, chování a schopnostem 

a opět jsou vymezeny oblasti, ve kterých se hodnocený pracovník podle přímého 
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nadřízeného a vedení organizace má zdokonalit. V technickém oddělení probíhá 

hodnocení pololetně. 

V administrativním oddělení proces probíhá obdobně jako ve výrobním oddělení, pouze 

s rozdílem hodnotící osoby – zde hodnotí pracovníky pouze jednatel, neboť 

je dle organizační struktury sám přímým nadřízeným těchto pracovníků. Výstupem 

je opět finanční odměna a sebereflexe zaměstnance. Hodnocení pracovníků v tomto 

oddělení probíhá pololetně. 

V těchto třech výše zmíněných odděleních je navíc nově zavedeno také hodnocení 

spolupracovníky, nezávislé na výše zmíněných procesech hodnocení pracovníků 

jednotlivých oddělení. Výstupem tohoto hodnocení je jednorázová finanční odměna 

vyplácená zaměstnancům, jež dosáhli nejlepších výsledků. Hodnocení probíhá 

ve všech odděleních pololetně, pracovníci se vzájemně hodnotí také podle stejných 

kritérií, avšak v každém oddělení samostatně. Výsledky tohoto hodnocení jsou následně 

probrány souběžně při vedení rozhovorů navazujících na navržené systémy hodnocení 

pracovníků pro každé oddělení. 

V obchodním oddělení je pracovník hodnocen přímým nadřízeným, vedením společnosti 

a také zákazníky. Nejprve zákazníci, s nimiž za hodnocené období přišel obchodník 

do styku, vyjádří zpětnou vazbu pomocí jednoduchého formuláře zaslaného e-mailem. 

Následně pracovník provede sebehodnocení. Poté je během hodnotícího rozhovoru 

provedena korekce tohoto hodnocení, přičemž se do výsledného průměru bere v potaz 

i výsledek hodnocení zákazníky. Výstupem hodnocení je sebereflexe a výkonnostní 

peněžní odměna přiřazovaná na základě dosaženého výsledku průměru hodnocení. 

Hodnocení je zde prováděno čtvrtletně. 

Dále je nově navrženo hodnocení vedoucích pracovníků jednotlivých vnitropodnikových 

útvarů. Pracovník je hodnocen nejprve svými podřízenými. Poté provede sebehodnocení. 

Výstupy těchto dílčích hodnocení jsou prodiskutovány při hodnotícím rozhovoru 

s jednatelem společnosti, během něhož je provedena korekce hodnocení, jsou nalezeny 

oblasti, v nichž by bylo možné zlepšit působení hodnoceného vedoucího pracovníka 

a jsou navržena opatření, jak tohoto zlepšení dosáhnout. Výsledný průměr známek 

je zde rovněž použit jako podklad pro výkonnostní odměnu za vedení lidí pro vedoucí 

pracovníky, jež vstupuje do pohyblivé složky mzdy těchto pracovníků. Tímto způsobem 
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je ošetřeno efektivní vedení jednotlivých vnitropodnikových útvarů. Hodnocení 

vedoucích pracovníků probíhá z hlediska náročnosti provedení jednou ročně. 

Součástí návrhu je také školení hodnotících pracovníků z důvodu zajištění maximální 

efektivity procesu hodnocení pracovníků. Školení proběhne formou dvoudenního kurzu 

zaměřeného především na důsledné podávání zpětné vazby a správné vedení hodnotícího 

rozhovoru s hodnoceným pracovníkem. 

Dopady navrhovaných změn hodnocení jsou tyto. V prvé řadě dojde k sebereflexi 

pracovníků, je jim poskytnuta zpětná vazba k jejich pracovním výsledkům, jejich 

pracovnímu a sociálnímu chování a znalostem a schopnostem. Jsou určeny nedostatky 

jejich současných kvalit ve všech těchto kritériích hodnocení. Pracovníci jsou tak schopni 

zdokonalovat se ve všech těchto směrech, jsou schopni podávat kvalitnější pracovní 

výkony a v neposlední řadě dojde ke zlepšení vnitropodnikových vztahů, což systém 

hodnotící také tuto oblast pracovního chování podporuje. V některých případech může 

být výstupem hodnocení i doporučení pro rozvoj daného pracovníka - navržení rozšíření 

možností vzdělávání se při práci. Tento bod se týká především vedoucích pracovníků 

a rozšiřování jejich znalostí v oblasti managementu. 

Vzhledem k přímé vázanosti výsledků hodnocení na odměňování pracovníků dojde také 

k efektu zvýšení motivace zaměstnanců napříč pracovními pozicemi i odděleními. 

Nejedená se však pouze o stimulaci pracovního výkonu pomocí finančních odměn. 

Zpětně navržený systém hodnocení postihuje také nedostatky týkající se pracovních 

výsledků a vnitropodnikových vztahů. Pokud nabydou zaměstnanci pocitu seberealizace, 

budou mít vědomí dobře odvedené práce a pocit odpovědnosti, zvýší se jejich loajalita 

vůči organizaci jako celku a dobrému zaměstnavateli. Pokud se dále budou sami snažit 

o vytváření pozitivního pracovního prostřední a kladných vztahů na pracovišti, povede 

tento stav ke zvyšování jejich pracovního nasazení a tím i k vyšší efektivitě prováděných 

pracovních činností. 

Lze vyčíslit také ekonomické dopady tohoto navrhovaného řešení. Je třeba vzít v úvahu, 

že existují odlišné typy zaměstnanců. Někteří z nich budou novým systémem motivováni 

k podávání lepších pracovních výkonů více, někteří naopak méně. Pro účely této práce 

byla kalkulace celkových nákladů na výkonnostní odměny, jež mají návaznost 

na navržený systém hodnocení pracovníků v organizaci, postavena na základě 
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skutečnosti, že většina pracovníků bude při hodnocení dosahovat průměrných hodnot 

výstupů hodnocení. Pouze malá část pracovníků bude dosahovat extrémních, krajních 

hodnot. Pro účely této práce byl tento poměr stanoven 80/20, čili 80 % pracovníků bude 

průměrných a 20 % bude dosahovat nadprůměrných či podprůměrných výsledků. Toto 

rozdělení odpovídá poměru Paretova optima. V následujícím grafu je znázorněno 

rozdělení počtu zaměstnanců podle výstupů jejich hodnocení.  

 

Obrázek č. 17: Rozdělení počtu pracovníků podle výstupu jejich hodnocení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Při tvorbě tohoto modelu vycházelo rozložení výstupů mezi zaměstnance 

z principu normálního rozdělení. Z grafu lze vyčíst, že pracovníci s extrémními výstupy 

spadají do kategorií nadprůměrných a podprůměrných. Pokud tedy dojde 

k rovnoměrnému rozdělení této skupiny 20 % zaměstnanců, dosáhne výsledná hodnota 

10 % nadprůměrných výstupů a 10 % podprůměrných výstupů. Analogicky bylo 

přistoupeno také k rozdělení 80 % průměrných zaměstnanců, kdy polovina z nich čili 

40 % spadá do intervalu lehce nadprůměrných a 40 % k lehce podprůměrným. 

Tento model rozdělení byl aplikován při výpočtu celkové výše vyplácených 

výkonnostních odměn pro všechna oddělení a kategorii vedoucích pracovníků, avšak 

vyjma oddělení obchodního. V obchodním oddělení nebylo možné aplikovat výše 

naznačený pravděpodobnostní model rozdělení pracovníků do intervalů podle zastoupení. 
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Toto je důsledkem velmi malého počtu hodnocených pracovníků, rovného dvěma, který 

nelze důsledně rozdělit mezi jednotlivé intervaly výstupu hodnocení. Při tomto rozdělení 

ztrácí výsledky svou vypovídající hodnotu, neboť by se oba pracovníci nacházeli 

v prostředních, průměrných intervalech a náležela by jim nulová výkonnostní odměna. 

Proto zde bylo pro účely práce předpokládáno, že jeden pracovník ze zmíněných 

dvou dosáhne na ohodnocení druhého nejlepšího intervalu, a druhý na ohodnocení třetího 

nejlepšího intervalu. Tento předpoklad koresponduje se skutečností, že vedení 

společnosti v současnosti hodnotí tyto pracovníky kladně, avšak vždy zde bude prostor 

pro zlepšení jejich pracovního výkonu, pracovního chování a jejich schopností. Proto 

v rámci tohoto předpokladu nedosahují na nejlepší kategorii ohodnocení a zároveň nejsou 

hodnoceni negativně.  

Přehledně je toto předpokládané zastoupení pracovníků podle počtu v rámci jednotlivých 

intervalů následující. Lze si povšimnout, že je zde stupnice hodnocení nastavena 

z důvodů sankcí za špatné ohodnocení podrobněji než v předchozím modelu. 

Tabulka č. 25: Rozdělení intervalů výstupu hodnocení pracovníků podle poměru jejich početního 

zastoupení zaměstnanci  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výsledek průměru hodnocení podle intervalu Počet zaměstnanců 

<1;1,5) 0 

<1,5;2) 1 

<2;2,5) 1 

<2,5;5) 0 

Pomocí tohoto rozdělení tedy byly vypočteny předpokládané výše vyplácených 

výkonnostních odměn v ročním vyjádření pro jednotlivá oddělení. Podrobný postup 

výpočtu byl následující. Odhadované procento zaměstnanců pro každý interval bylo 

vynásobeno počtem pracovníků připadajících na hodnocené oddělení či skupinu 

hodnocených pracovníků, v obchodním oddělení byly brány výše vypsané počty 

zaměstnanců. Tyto hodnoty byly zaokrouhleny na celá čísla. Následně byly vypočtené 

počty zaměstnanců pro každý interval výstupu hodnocení pracovníků vynásobeny 

peněžní hodnotou výkonnostní odměny, jež je u každého oddělení a skupiny pracovníků 

nastavena odlišně. Tyto výsledné částky v peněžním vyjádření byly následně převedeny 
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do ročního vyjádření. Po sečtení všech těchto dílčích sum došel výpočet k celkové roční 

částce 265 000 Kč vydané na výkonnostní odměny vázané na výstupy hodnocení 

pracovníků. Podrobně jsou částky uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 26: Ekonomické zhodnocení navrhovaných změn systému hodnocení  

(Zdroj: Vlastní Zpracování) 

Hodnocené oddělení/skupina 

pracovníků 
Výše výkonnostních odměn 

Výše výkonnostních odměn 

v průměru připadající na 1 

zaměstnance 

Výrobní 128 000 Kč 12 800 Kč 

Technické 26 000 Kč 8 666 Kč 

Administrativní 30 000 Kč 10 000 Kč 

Hodnocení spolupracovníky 48 000 Kč 3 000 Kč 

Obchodní 18 000 Kč 9 000 Kč 

Vedoucí pracovníci 15 000 Kč 5 000 Kč 

Součet nákladů na výkonnostní odměny za rok 265 000 Kč 

Z tabulky lze vyčíst celkovou předpokládanou částku v ročním vyjádření, jež bude 

vyplácena zaměstnancům při zavedení navrhovaného systému. Tato částka je odhadována 

na 265 tisíc korun. V měsíčním vyjádření se pro organizaci jedná o navýšení nákladů 

na mzdy zaměstnanců o zhruba 22 tisíc korun, což je v přepočtu na jednoho zaměstnance 

přibližně jedna tisícikoruna a padesát korun. V průměrném vyjádření si tak zaměstnanec 

ročně přilepší o 12 620 korun. Je možné si také povšimnout, že podle odhadované výše 

vyplácených výkonnostních odměn byla vázanost pracovního výkonu na tyto odměny 

nejvíce provázána ve výrobním, dále pak v technickém a administrativním oddělení. 

K těmto nákladům je nutné dále připočíst také jednorázovou odměnu poskytovanou 

zaměstnancům, kteří se zapojí do hodnocení pracovníků spolupracovníky. Tato odměna 

byla stanovena ve výši 200 Kč na zaměstnance za vyplněné hodnocení. Pro účely výpočtu 

je předpokládáno, že se zapojí polovina zaměstnanců, pro něž je hodnocení navrženo. 

Jedná se o realistický podíl celkového množství, neboť někteří zaměstnanci budou touto 

částkou motivování k obětování několika minut svého času. Zdaleka ovšem nelze 

očekávat, že se zapojí všichni zaměstnanci, neboť ti, kteří nebudou mít o věc zájem, 

nemusí být přesvědčeni ani finanční odměnou. Pokud dojde k vynásobení poloviny počtu 
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šestnácti zaměstnanců, pro něž je hodnocení pracovníků spolupracovníky určeno, částkou 

200 korun na osobu, vyjde celková částka v ročním vyjádření, neboť se jedná o pololetní 

frekvenci hodnocení, 3 200 Kč. Součtem s předcházející částkou vyplacenou za celkové 

roční výkonnostní odměny vyjde částka navýšení mzdových nákladů 268 200 Kč. 

Pro společnost jsou však důležité nejen hodnoty těchto výkonnostních odměn, ale také 

celkové odvody společnosti za zaměstnance v případě zvýšení jejich mzdy. Proto je nutné 

do kalkulace nákladů také zařadit náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, 

jež společně tvoří 34 % vyplácené mzdy zaměstnance. Tato částka činní 

91 188 Kč celkem za roční období. Pokud dojde k součtu těchto dvou částek, vyjde 

hodnota celkového přírůstku osobních nákladů pro organizaci Reklama Kubíček 

spol. s.r.o. po zavedení navrhovaných opatření v ročním vyjádření 359 388 Kč. 

Bude-li porovnán tento nárůst osobních nákladů pracovníků se stávající výší této položky, 

jež je za rok 2016 ve výší 7 586 000 Kč, bude se jednat v procentním vyjádření 

o 4,74 % navýšení celkových osobních nákladů. Nejedná se tedy o nereálnou částku, 

jež by ohrozila stabilitu chodu organizace, jde pouze o drobné navýšení. 

Je ovšem třeba uvést, že na základě zvolené metody výpočtu se ve všech dílčích krocích 

jedná o odhadované hodnoty. Reálný stav věcí se může od naznačené prognózy odlišovat 

v návaznosti na individuální pracovní výkony zaměstnanců.  

K celkovým nákladům navrhovaných změn systému hodnocení pracovníků 

ve společnosti je nutné také přičíst náklady na proškolení hodnotících pracovníků. Tato 

částka je kalkulována na 31 500 korun. V celkovém úhrnu pak náklady na změny 

související s navrhovaným opatřením týkajícím se procesu hodnocení pracovníků činní 

390 888 korun a jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem (44). 

3.1.9 Harmonogram činností spjatých s navrhovaným řešením 

V rámci tohoto návrhu formalizace systému hodnocení pracovníků v dané organizaci 

je jako poslední krok nutné vymezit harmonogram činností, jež jsou spjaty s uvedením 

navrhovaného řešení do chodu. Je třeba stanovit termíny pro seznámení pracovníků 

se změnami systému hodnocení, dále je nutné proškolit hodnotící pracovníky a nakonec 

určit, k jakému datu budou změny systému hodnocení v organizaci zavedeny. 
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Při určení těchto dat lze vycházet ze skutečnosti, že jsou pracovníci hodnoceni 

vždy za určité období – čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Vzhledem k časové náročnosti 

a pracnosti jednotlivých navržených procesů hodnocení pracovníků je navrženo, aby tato 

hodnocení neprobíhala současně, avšak minimálně v týdenních intervalech od sebe 

navzájem. Dále by bylo dobré navrhnout termíny, jež budou mít dostatečný časový odstup 

od vymezeného hodnoceného období, aby bylo možné připravit podklady pro takovéto 

hodnocení pracovníků. Zároveň by však nebylo vhodné tento časový odstup navrhnout 

příliš velký, aby bylo hodnocení aktuální a přesné.  

V návaznosti na všechny výše uvedené podmínky bylo navrženo následující. V období 

od července do září, tudíž po dobu tří měsíců, má vedení organizace prostor 

pro seznámení pracovníků se změnami systému hodnocení pracovníků v organizaci 

a jeho návazností na výkonnostní odměny. Toto může být realizováno například pomocí 

besedy se zaměstnanci, kdy se během sezení projdou jednotlivé body nově navrhovaného 

systému a zaměstnanci zjistí na základě jakých kritérií budou nově hodnoceni. 

Po seznámení pracovníků se těmito informacemi je následujícím krokem proškolení 

pracovníků, jež budou vstupovat do hodnotícího procesu. Bude tedy provedeno školení 

těchto hodnotitelů, při kterém se dozví, jak správně postupovat při hodnocení 

podřízených, jak vést hodnotící rozhovor a jak vyvodit správné závěry procesu hodnocení 

konkrétního pracovníka včetně navržení opatření. U hodnocení zákazníky pro pracovníky 

obchodního oddělení není třeba klienty speciálně školit, všechny potřebné informace 

pro vyplnění jednoduchého formuláře jim budou spolu s ním zaslány e-mailem. 

Jsou stanoveny čtyři hodnotící měsíce během roku. Jsou to leden, duben, červenec a říjen, 

přičemž v těchto stanovených datech jsou vždy hodnocena období, jež končí 

v předcházejícím měsíci, konkrétně jeho posledním dnem. Navrhované datum 

pro zavedení změn systému hodnocení pracovníků v organizaci je stanoveno na 1. října 

2018. Jedná se tedy o dostatečný časový odstup pro proškolení hodnocených i hodnotitelů 

a přípravu ostatních administrativních záležitostí spojených s procesem.  

Pro zpřehlednění byla data stanovená pro hodnocení pracovníků jednotlivých oddělení 

nebo skupiny pracovníků utříděna do tabulky na následující straně. 
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Tabulka č. 27: Časový harmonogram hodnocení pracovníků  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V přiložené tabulce jsou barevně odlišena hodnocení podle jednotlivých oddělení 

a hodnocených skupin pracovníků. Zároveň byla na základě frekvence hodnocení 

pracovníků pro každý z těchto subjektů zvolena vhodná data realizace hodnocení 

pracovníků. U hodnocení spolupracovníků, jež probíhá nezávisle na hodnocení 

pracovníků nadřízeným, je stanoveno, že výsledky tohoto hodnocení budou rovněž 

zkonzultovány s hodnoceným pracovníkem během hodnotícího rozhovoru právě 

u příležitosti hodnocení pracovníků podle jednotlivých oddělení. V říjnu a dubnu takto 

souběžně probíhá hodnocení pracovníků výrobního a technického oddělení spolu 

s hodnocením spolupracovníků v rámci těchto oddělení. V měsících lednu a červenci 

je tento systém analogicky aplikován u oddělení administrativního. 

V tabulce jsou vypsána data plánovaných hodnocení pracovníků a rovněž období, 

jež budou během těchto procesů hodnocena. 

Stručný slovní přepis hodnot z tabulky pro první dva měsíce je následujícího znění. 

8. října bude provedeno první hodnocení, a to pracovníků výrobního oddělení za období 

červenec až září. 15. října bude provedeno hodnocení pracovníků technického oddělení, 

a to za období duben až září. Pro tato dvě oddělení bude souběžně provedeno také 

hodnocení kolegy – hodnocení bude probíhat 1. října, kdy budou pracovníkům rozdány 
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hodnotící archy. Spolu s hodnotícími rozhovory pro každé oddělení, jež budou probíhat 

v tomto měsíci, budou prodiskutovány s pracovníkem také výsledky tohoto hodnocení 

pracovníků spolupracovníky. 22. října proběhne hodnocení pracovníků obchodního 

oddělení, přičemž v rámci rozhovoru budou prodiskutovány s pracovníky také výsledky 

jejich hodnocení zákazníky. 

8. ledna bude znovu provedeno hodnocení pracovníků výrobního oddělení za období říjen 

až prosinec, neboť je zde interval nastaven čtvrtletně. V tomto týdnu budou také rozdány 

pracovníkům administrativního oddělení hodnotící archy pro hodnocení pracovníků 

spolupracovníky. 15. ledna proběhne hodnocení pracovníků administrativního oddělení 

za období červenec až prosinec, vzhledem k pololetní frekvenci hodnocení. V rámci 

rozhovorů tohoto hodnocení budou s pracovníky administrativního oddělení 

zkonzultovány také výsledky jejich hodnocení spolupracovníky. 22 ledna se uskuteční 

hodnocení obchodníků za období říjen až prosinec. 28. ledna nakonec proběhne 

hodnocení vedoucích pracovníků vnitropodnikových útvarů, a to za období celého 

uplynulého roku.  

Analogicky bude hodnocení pracovníků probíhat i v následujících měsících. Připsání 

výkonnostních odměn ke mzdě pracovníka bude stanoveno vždy pro mzdy za měsíc, 

v němž proběhlo hodnocení. 

3.2 Týmové odměňování a hodnocení pracovníků 

Tento oddíl je věnován návrhu na zavedení týmového odměňování a hodnocení 

pracovníků v organizaci Reklama Kubíček spol. s.r.o. Týmové hodnocení zaměstnanců 

je jedním z modernějších přístupů hodnocení zaměstnanců, jež nachází stále větší 

uplatnění v podnikatelských i státních ekonomických subjektech. 

V organizaci Reklama Kubíček spol. s.r.o. jsou týmy sestavovány dle potřeby organizace 

a řešeného problému, a to napříč odděleními. V rámci projektů jsou řešeny operativní 

plány týkající se například výroby, nebo projekty dlouhodobého zaměření týkající 

se například návrhů a jejich integrace do organizace. 

Příkladem týmové spolupráce může být tým složený z pracovníků technologického 

a administrativního oddělení, kdy má tým za úkol hledat nové příležitosti a inovace 

pro následující roky činnosti organizace, přičemž má pravidelné schůzky čtvrtletně. 
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Dalším příkladem je tým složený z pracovníků obchodního nebo technického oddělení 

s občasnou účastí jednatele a ekonoma pracujícího pro mateřskou organizaci. Dále 

například tým výroby zabývající se řízením výrobního procesu a operativními plány. 

Mimo rámec činnosti v týmu pracovníci plní i své standardní úkoly a pracovní činnosti. 

Frekvence sestavování týmu závisí na oblasti řešeného problému, proto je různorodá, 

od jednoho týdne, přes měsíční frekvenci až do období jednoho roku. 

Vzhledem k tomu, že zde existuje tato situace a také skutečnosti, že vedení společnosti 

projevilo zájem o tuto oblast hodnocení, byl tento návrh také zahrnut do návrhové části. 

Návrh týmového odměňování a hodnocení pracovníků spočívá tedy ve stanovení jasného 

procesu vyhodnocení týmové práce a odměňování členů týmu. 

Na počátku procesu jsou přesně formulovány cíle projektu a jsou stanoveny očekávané 

normy výsledků týmové práce. U týmů zajišťujících inovace či hledání nových 

příležitostí tyto normy mohou být například požadavky na ekonomické evaluace 

navrhovaných řešení, splnění vytyčených podmínek realizace projektu (cena, časové 

období, zaměření), u týmů starající se o operativní plány výroby může jít například 

o množstevní normy, normy kvality výroby či měřitelná úspora času. Dále je nutné 

stanovit vedoucího pracovníka týmu, jež spolu s vedením organizace provede výběr 

vhodných pracovníků, kteří budou členy týmu. Zde se otvírá také možnost 

pro zaměstnance, kteří se sami chtějí do těchto činností zapojit. Při výběru členů by proto 

k tomuto mělo být přihlíženo, neboť pracovník, který týmovou práci chce vykonávat 

sám od sebe představuje pro tým vyšší přínos než pracovník, jemuž byla tato činnost 

určena a jenž o ni nemá zájem. 

Dalším logickým krokem po výběru členů a sestavení týmu je rozdělení úkolů 

jednotlivým členům a důkladnému objasnění činnosti každému pracovníku. Dále 

by jim měl být sdělen celkový cíl a způsob, jakým ho má být dosaženo. 

Činnost týmu by pro svou komplexnost měla být sledována a korigován již během jejího 

průběhu, aby se zamezilo případným odchylkám a eliminovaly se faktory, jež by vedly 

k nesplnění stanovených cílů týmové práce. 

Po skončení pracovní činnosti týmového projektu následuje vyhodnocení jeho činnosti, 

kdy budou očekáváné a předem stanovené normy porovnány se skutečným výsledkem 

práce týmu. Na základě tohoto hodnocení činnosti týmu jako celku je stanovena výše 
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odměny označené jako týmová složka odměny. Motivační efekt této složky působí 

především na snahu spolupracovat a dosahovat lepších výsledků v týmu společně. Dojde 

tak ke zvýšení významu kooperace jednotlivých členů. 

Po tomto hodnocení celkové činnosti týmu následuje hodnocení jednotlivých pracovníků 

vedoucím týmu. Hodnocení zde probíhá formou vyplnění hodnotícího formuláře 

přiloženého na následující straně nadřízeným, který obsahuje jednotlivá kritéria 

pro individuální hodnocení výsledků práce a chování pracovníka a jeho přispění 

k celkové realizaci cílů týmové aktivity, která jsou pro efektivnost výkonu týmu důležitá. 

Toto hodnocení má přímou návaznost na odměnu pracovníka a promítne 

se do mimořádné složky odměny za týmovou práci.  

Lze si povšimnout, že navrhovaný formulář pro hodnocení pracovníků v týmu se lehce 

odlišuje od navrhovaných formulářů v rámci formalizace systému hodnocení. A to nejen 

v nižším počtu hodnotících kritérií, důležitých pro výkon pracovní činnosti v týmu. 

Ale také ve způsobu hodnocení. Pracovníci jsou zde opět hodnoceni pomocí stupnice. 

Nyní však nejen pomocí číselné formy stupnice, nýbrž také pomocí formy grafické, 

jež bude vyplňována souběžně s číselným hodnocením podle již vysvětlených stupňů 

představujících úroveň spokojenosti nadřízeného s výkonem pracovníka. Grafická 

podoba stupnice zde napomůže především ke zpřehlednění hodnocení. Její hlavní 

význam nespočívá ve výpočtu celkového průměru hodnocení pracovníka a návaznosti 

na mimořádnou složku odměny, ale především v identifikaci silných a slabých stránek 

pracovního výkonu zaměstnance, což je usnadněno právě grafickým znázorněním křivky 

hodnocení. V místech, kde se blíží k levému okraji tabulky se jedná o slabší stránku, 

v případě, že se blíží k pravému okraji, indikuje to silnou stránku pracovního výkonu 

pracovníka. Podklady tohoto výstupu jsou využitelné především v závěru procesu 

hodnocení při sdělování výsledků jednotlivým hodnoceným pracovníkům. 
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Obrázek č. 18: Návrh hodnotícího formuláře – práce v týmu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Po provedení hodnocení celkových výstupů týmové činnosti i hodnocení jednotlivých 

pracovníků jsou pracovníci za přítomnosti vedení organizace nadřízeným seznámeni 

s celkovými výsledky týmové aktivity, s individuálními přednostmi a nedostatky 

jednotlivých pracovníků a také s výší odměn náležících pracovníkům za odvedenou 

týmovou práci. Na závěr procesu je vedena se všemi členy týmu diskuze týkající 

se pracovních výkonů, návrhů na zlepšení výsledků a postupů, jakými těchto návrhů 

má být dosaženo. 
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Výstupem pro odměňování v návaznosti na týmovou práci by měla být peněžní odměna, 

jež bude zaměstnanci připočtena k jeho měsíční mzdě. Tato odměna bude složena 

z následujících částí: 

• Individuální složka odměny – zde je přihlédnuto k výši časové mzdy pracovníka 

a času obětovanému pracovní činnosti v týmu. Tato složka má tedy formu časové 

mzdy ve výši pevné složky mzdy, jež je pracovníkovi poskytována. 

• Týmová složka odměny – výše této složky odměny závisí především na povaze 

týmového úkolu a úrovni realizace stanovených cílů. Pro celý tým je na základě 

těchto skutečností vyčleněna celková suma, jež je mezi jednotlivé jeho členy 

rozdistribuována podle stanoveného klíče. Tímto klíčem může být například 

povaha úkolů jednotlivých členů týmu či podíl přispění na celkové realizaci 

týmového projektu. 

• Mimořádná složka odměny – tato složka je přímo vázána na výstup výše 

naznačeného hodnocení pracovníků. Pracovníci, jež budou během procesu 

ohodnocení kladně, obdrží navíc k vyplaceným individuálním a týmovým 

složkám odměny také tuto mimořádnou odměnu za podané pracovní výkony. 

Vzhledem k nedostatku informací týkajících se přesné tvorby týmů, počtu členů, jejich 

složení a přesně stanovené doby projektů a také faktu, že tyto skutečnosti bývají 

u v současnosti existujících týmů individuálně nastaveny, nelze výši všech složek odměn 

přesně vyčíslit. Pro účely práce a ekonomickou evaluaci navrhovaného řešení je tudíž 

stanoveno, že celková částka, jíž by mohla organizace na vyplácení týmových 

a mimořádných odměn dohromady ročně navíc vydat, bude 150 000 Kč. Po přičtení 

odvodů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění se jedná o částku 201 tisíc korun, 

jež je celkově zaměstnavatelem vyplacena. Výše této částky je na pokrytí všech těchto 

nových nákladů kalkulovaných v návaznosti na navrhované řešení dostačující. 

S přihlédnutím k faktu, že za výkon týmové činnosti budou k těmto dvěma složkám, 

pro něž je tato celková částka stanovena, pracovníci týmu dostávat také časovou 

mzdu, závisející na jejich současném mzdovém ohodnocení a čase obětovaném této 

týmové činnosti, zbylé dvě složky odměny mají již jen doplňující motivační efekt a spolu 

s výstupy hodnocení je jejich úkolem především motivace pracovníka, zvýšení atraktivity 

týmové práce, zlepšování podávaných pracovních výkonů pracovníky týmu 

a tím i přispění ke zlepšení celkových výsledků činnosti týmů. 
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3.3 Rozšíření nabídky benefitů 

Součástí návrhové části této bakalářské práce je i bod týkající se rozšíření stávající 

nabídky benefitů poskytovaných zaměstnancům společnosti. Zaměstnanci v dotazníku 

spokojenosti, jehož výsledky jsou v této práci přiloženy, vyjádřili částečnou spokojenost 

s aktuálně poskytovanou škálou benefitů a navrhli takové benefity, o které by měli 

v budoucnu zájem a které by případně zvýšily jejich motivaci pro podávání lepších 

pracovních výkonů. Také vedení společnosti vyjádřilo zájem o rozšíření této části celkové 

odměny a souhlasí se zavedením poskytování nových benefitů. 

Z analýz vyplynuly dva konkrétní benefity, o jejichž zavedení by stálo jak vedení 

společnosti, tak také, což je stěžejní, samotní zaměstnanci. Jsou jimi příspěvek na penzijní 

spoření a poskytování vstupenek na sportovní a kulturní akce. Podrobněji jsou jednotlivé 

návrhy rozepsány níže. 

3.3.1 Poskytování příspěvku na penzijní spoření zaměstnancům 

Poskytování příspěvku na penzijní spoření zaměstnancům od zaměstnavatele 

je dlouhodobě velmi oblíbeným benefitem, jež se drží na žebříčku popularity na prvních 

příčkách. A to i u samotných zaměstnavatelů, neboť takovýto příspěvek je daňově 

uznatelným nákladem. Navíc jde do určité částky o plnění osvobozená od daně a odvodů 

na sociální a zdravotní pojištění na straně zaměstnance. Nově od roku 2017 je zákonný 

limit pro daňové osvobození 50 000 Kč (44). 

Navrhované řešení je tedy zavést pro zaměstnance, kteří tento benefit využijí, toto 

doplňkové penzijní spoření. Zaměstnavatel bude v rámci tohoto návrhu paušálně těmto 

zaměstnancům přispívat 1 000 korun. Tímto budou splněny zákonné limity pro daňové 

osvobození na straně zaměstnance s velkou rezervou.  

Je však třeba provést podrobný průzkum, který by ukázal, jací konkrétní zaměstnanci 

by o tento benefit projevili zájem. Ne všichni zaměstnanci účastnící se dotazníkového 

šetření totiž uvedli, že by o benefit měli zájem. Je proto důležité, aby vedení organizace 

zjišťovalo aktuální potřeby svých zaměstnanců a poskytovalo tento příspěvek pouze 

těm, jež projeví zájem. V případě, že zaměstnancům tato forma odměny nebude 

vyhovovat, mělo by být součástí průzkumu a následného řešení také doporučení, jaký 

alternativní benefit ve stejné cenové hladině by bylo možno takovýmto zaměstnancům 
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poskytnou jako náhradu, aby si nepřišli v rámci organizace zanedbáni. Dále pokud bude 

chtít na penzijní spoření zaměstnanec případně posílat větší částku a snižovat 

o ni například tak hodnotu své mzdy, bude si toto možné s vedením společnosti domluvit 

individuálně. 

Vedení společnosti v případě zavedení tohoto benefitu všem zaměstnancům oznámí, 

že je zde možnost tohoto využití tohoto příspěvku. V případě projeveného zájmu 

zaměstnanci vedení společnosti předají jimi uzavřenou smlouvu týkající se vhodného 

produktu, jež byla uzavřena se společností poskytující služby penzijního spoření. 

Takovýmto zaměstnancům bude společnost měsíčně přispívat jeden tisíc korun na toto 

penzijní spoření. 

Pro ekonomické zhodnocení a kalkulaci nákladů je v rámci práce uvažováno, 

že by o tento benefit stálo zhruba 18 z 22 současných zaměstnanců organizace. 

Z 15 respondentů dotazníkového šetření se kladně pro zavedení tohoto benefitu vyslovilo 

hned 13, což činí zhruba 85 %. Pokud tento podíl bude vztažen na všechny zaměstnance, 

výsledek dosáhne právě počtu 18 zaměstnanců. Čili osmnácti zaměstnancům přispěje 

organizace na penzijní spoření jeden tisíc korun. Po sečtení těchto hodnot lze dojít 

k celkové částce nákladů na tento benefit rovné 18 000 Kč. Budou-li přičteny náklady 

na administrativu spojenou s poskytováním tohoto příspěvku a částka bude zaokrouhlena, 

lze dojít k celkovým nákladům dvacet tisíc korun. 

Zavedení tohoto opatření povede ke zatraktivnění společnosti jakožto zaměstnavatele, 

neboť se jedná o stále více žádaný benefit, což může oslovit i případné potenciální 

uchazeče o pracovní místo a zlepšit tak pozici organizace na trhu práce. Dále bude 

posílena loajalita zaměstnanců vůči zaměstnavateli, neboť nabydou dojmu, že společnosti 

není lhostejná jejich budoucnost a potřeby pro její zabezpečení. 

3.3.2 Poskytování vstupenek na sportovní a kulturní vyžití zaměstnanců 

Tento benefit se ukázal být z pohledu zaměstnanců velmi žádaným. Jeho poskytováním 

zaměstnanec dostane možnost využít mimopracovní dobu pro návštěvu kulturních 

či sportovních akcí. Výhoda pro zaměstnance spočívá v tom, že se jedná o nepeněžní 

plnění, jež je osvobozeno od daně z příjmu fyzických osob, při splnění podmínek, 

že se jedná o formu příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce. Z hlediska 
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zaměstnavatele se však jedná o daňově neuznatelný náklad, což je pro organizaci 

nevýhoda (44). 

Opět je zde na místě provést důkladný průzkum zaměstnaneckých preferencí, kolik z nich 

by o daný benefit mělo zájem a jakou jeho formu by si konkrétně představovali. Toto 

bude záležet na konkrétních požadavcích zaměstnanců, jež budou vycházet 

z podrobnějších průzkumů, jež vedení organizace musí na toto téma provést. Tyto 

průzkumy by taktéž měly zahrnout otázku, na jaké kulturní či sportovní akce by měly 

být vstupenky poskytovány. Vedení organizace by mělo dát zaměstnancům prostor 

pro vyjádření návrhů na konkrétní akce. Z těchto návrhů bude vyhotoven souhrnný 

seznam akcí, jež se budou objevovat v návrzích zaměstnanců častěji. 

Dále je nutné určit formu alternativního benefitu, stejně jako u předchozího, aby nebyli 

zaměstnanci, jež tento benefit nevyužijí a neprojeví o něj zájem, znevýhodněni.  

Při ekonomickém zhodnocení návrhu vychází kalkulace z předpokladu, že o tento benefit 

poskytování určitých by mělo zájem 8 z 15 respondentů dotazníkového šetření, což činí 

lehce přes 50 % všech zaměstnanců. Pokud opět bude toto procento vztaženo na celkový 

počet, lze předpokládat, že přibližně 11 zaměstnanců by mělo zájem tento benefit využít. 

Na jeden rok bude na tento benefit konkrétnímu zaměstnanci poskytnut „kredit“ ve výši 

600 korun. Ve stanoveném časovém období zaměstnanci vedení organizace nahlásí, 

o jaké konkrétní vstupenky z nabízeného seznamu by měli zájem. V případě, že hodnota 

vstupenky či vstupenek nevyčerpá veškerý kredit zaměstnance, může si tento 

zaměstnanec zvolit až do zmiňované výše 600 korun další vstupenky, o něž bude 

mít zájem. Jinými slovy, počet vstupenek na jednoho zaměstnance limitován není. 

V případě, že by se jednalo o vstupenku dražší, jež překročí nastavený limit, může 

být mezi pracovníkem a vedením společnosti sjednána individuální domluva o strhnutí 

nepokryté částky ze mzdy pracovníka na daný měsíc. 

Bude-li počet zaměstnanců, jež budou tento benefit využívat vynásoben celkovou částkou 

společnosti vydávanou na tento benefit pro jednoho pracovníka, vyjde v součtu 6 600 

korun jako souhrnný náklad na tento benefit. Je vhodné přičíst také náklady spojené 

s administrativními úkony při vyřizování náležitostí tohoto benefitu, jež zahrnují výběr 

a nákup konkrétních vstupenek. Po celkovém zaokrouhlení se jedná o celkovou částku 

7 000 korun za jeden rok. 
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Zavedení benefitu bude mít pozitivní účinek na motivaci zaměstnanců, neboť se jedná 

o žádaný benefit. Dále lze přihlédnout k faktu, že se jedná ve své podstatě o volnočasové 

aktivity spojené s uvolňováním stresu, který se v návaznosti na výsledky dotazníkového 

šetření u zaměstnanců ukázal jako významný problém. Zaměstnavatel tak tímto přispěje 

k relaxaci zaměstnanců mimo pracovní prostředí, zaměstnanci se budou cítit lépe, 

pravděpodobně mohou poté podávat i kvalitnější pracovní výkony. Tímto je v neposlední 

řadě také posílena loajalita zaměstnanců vůči společnosti, neboť mají pocit, 

že o ně zaměstnavatel pečuje i mimo pracovní dobu a jde mu o to, aby si volný čas užili. 

3.4 Celkové dopady navrhovaného řešení 

V tomto oddílu budou zkoumány celkové dopady navrhovaných změn systémů 

hodnocení a odměňování ve společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. 

Co se týče dopadů pro organizaci, byly navrženy změny formalizující systém hodnocení 

pracovníků, včetně podrobného popisu provázanosti jeho výstupů na pohyblivé složky 

mezd zaměstnanců. Byl navržen formalizovaný hodnotící postup, jež byl vytvořen 

pro každé oddělení a dále zvlášť pro vedoucí pracovníky jednotlivých vnitropodnikových 

útvarů. Toto řešení obsahuje i návrh podoby hodnotících formulářů, jež mohou 

být v procesu využity. V těchto formulářích jsou vyznačena jednotlivá kritéria, podle 

nichž bude konkrétní pracovník určitého oddělení hodnocen. V základu se jedná 

o hodnocení pracovních výsledků, pracovního a sociální chování zaměstnance a jeho 

schopností a dovedností důležitých pro výkon pracovní činnosti. 

Takto navržené řešení do jisté míry zjednoduší hodnotící postup. Zavedením 

navrhovaných změn se proces přehledně ucelí a jasně vymezí hodnocení pracovníků 

i jeho dopady na finanční stránku odměňování. Tyto dopady odpovídají vyčíslené sumě, 

jež je spjata s realizací navrhovaných změn. 

Hodnotící pracovníci budou díky absolvovanému kurzu týkajícího se hodnocení 

pracovníků vědět, jak při hodnocení efektivně postupovat, i jak využít výstupů hodnocení. 

Ty jsou provázány se systémem odměňování, dávají zaměstnanci okamžitou zpětnou 

vazbu, jsou podnětem k diskuzi a společným návrhům pro zlepšení současného stavu 

pracovního výkonu zaměstnance a v neposlední řadě mají také motivační efekt, neboť 

pracovníkovi se jím vynaložené pracovní úsilí a jeho chování promítne přímo ve výši 
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jeho mzdy. Dále hodnocení může odhalit prostor pro rozvoj a vzdělávání zaměstnanců 

v rámci organizace či prostor pro případný kariérní růst. Hodnocení vedoucích 

pracovníků má také vliv na efektivní vedení podřízených a řízení činnosti jednotlivých 

vnitropodnikových útvarů. 

Návrh týkající se zavedení odměňování a hodnocení pracovníků za jejich činnost v týmu 

zavádí proces hodnocení těchto týmových aktivit a vymezuje kritéria, 

jež jsou pro efektivní pracovní výkon v týmu důležitá. Výstup hodnocení má přímou 

návaznost na odměňování pracovníků za jejich týmovou činnost a spolupráci, přičemž 

je součástí odměny týmová a mimořádná, individuální složka. Dále je výstupem 

sebereflexe pracovníka, vyjasnění jeho slabých a silných stránek a formulace návrhů 

pro zlepšení jeho nedostatků.  

Navrhované řešení povede k zvýšení povědomí pracovníků o důležitosti týmové 

spolupráce, zlepší jejich vztahy a motivuje je k podávání lepších pracovních výkonů týmu 

jako celku. 

Další návrh týkající se rozšíření nabídky poskytovaných benefitů se zaměřil na poskytnutí 

příspěvku na penzijní spoření a poskytování vstupenek na sportovní a kulturní akce. 

U obou návrhů je třeba, aby vedení organizace provedlo podrobnější průzkum, kteří 

konkrétní pracovníci mají zájem o poskytnutí těchto benefitů. Těm, jež zájem neprojeví, 

by organizace měla v zájmu kolegiality nalézt jiný, alternativní benefit. 

Poskytnutí těchto benefitů bude mít dopad především na zvýšení motivace zaměstnanců, 

neboť tyto benefity jsou zaměstnanci velmi žádané, a proto je zde možné tento motivační 

charakter očekávat. Dále při realizaci navrhovaných změn dojde ke zvýšení loajality 

zaměstnanců vůči společnosti, neboť budou mít pocit, že zaměstnavateli na nich záleží, 

a tudíž v jejich očích stoupne hodnota organizace jakožto dobrého zaměstnavatele. 

Vstupenky na sportovní a kulturní akce navíc mohou přispět ke kvalitnějšímu odpočinku 

zaměstnanců v jejich volném čase, kteří pak při práci budou vykazovat nižší úroveň 

stresu, čímž dojde ke zvýšení pracovního výkonu.  

Co se týče ekonomických dopadů, v kapitole zabývající se návrhem formalizace systému 

hodnocení pracovníků a vyčíslení odměn navazujících na výstupy takto formalizovaného 

hodnocení byla celková částka nákladů v úhrnu stanovena na 359 388 korun. Řešení 

uvažuje realistickou variantu poskytování těchto odměn zaměstnancům, jež předpokládá, 
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že část z nich dosáhne na nejlepší ohodnocení, část z nich na podprůměrné ohodnocení. 

Největší část zaměstnanců však pravděpodobně dosáhne na hodnocení průměrné. 

Po celkové kalkulaci výpočet dospěl k této částce, jež je jako celek pro zaměstnavatele 

uznatelným daňovým nákladem (44). 

V rámci změn týkajících se systému hodnocení pracovníků ve společnosti byla vypočtena 

také částka, jež bude vydána za proškolení hodnotících pracovníků z důvodů maximální 

efektivnosti hodnotícího procesu. Tato částka je rovna 31 500 korun, a je také uznatelným 

daňovým nákladem, neboť se jedná podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

o výdaje spojené s odborným rozvojem zaměstnanců (44). V celkovém součtu náklady 

na změny spjaté s návrhem formalizace systému hodnocení činní 390 888 Kč.  

Pro návrh hodnocení a odměňování pracovníků za odvedení práce v týmu je uvažováno, 

že pracovníci za tuto práci budou hodnoceni nejen časovou mzdou přiměřenou jejich 

základní mzdě a času vloženému do týmové činnosti, ale také výkonnostními odměnami, 

jež budou závislé na výsledcích týmu jako celku i dílčích výsledcích a pracovním chování 

jednotlivých členů týmu. Na tyto výkonnostní odměny je vyhrazena plánovaná částka 

navýšení osobních nákladů o 150 tisíc korun ročně. Po přičtení odvodů sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění zaměstnavatelem celková částka činí 

201 000 Kč, jež je jako celek uznatelným daňovým nákladem pro zaměstnavatele (44). 

V kapitole zabývající se rozšířením nabídky poskytovaných benefitů došlo celkové 

vyčíslení nákladů k částkám 20 tisíc korun a 7 tisíc korun, přičemž první zmíněná 

je daňově uznatelným nákladem, druhá již ne, což je pro organizaci nevýhoda. Avšak 

v porovnání s celkovým obratem organizace se jedná o zanedbatelnou finanční hodnotu 

a tento fakt se tedy nijak výrazně nedotkne ekonomické stability organizace. Pro účely 

této práce je tedy výsledná částka uvažována v hodnotě 27 000 korun. 

Všechny výše uvedené částky jsou přehledně vypsány v tabulce na následující straně. 

Budou-li tedy náklady sečteny, dojde celková částka navýšení celkových osobních 

nákladů, jež bude organizací na změny navrhované v této části práce vynaložena, 

k hodnotě 618 888 Kč. V celkovém vyjádření oproti současným osobním nákladům 

se jedná o navýšení o 8,16 %. 
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Tabulka č. 28: Celkové náklady na zavedení navrhovaných opatření  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh Částka 

Formalizace systému hodnocení pracovníků 359 388 Kč 

Školení hodnotících pracovníků 31 500 Kč 

Návrh týmového odměňování a hodnocení pracovníků 201 000 Kč 

Rozšíření nabídky benefitů 27 000 Kč 

Celkový součet 618 888 Kč 

Časový harmonogram spjatý se zavedením všech navrhovaných změn 

V této kapitole je popsána časová posloupnost zavádění jednotlivých navrhovaných 

řešení v této bakalářské práci. Nejprve jsou stanovena data činností týkajících se zavedení 

změn systému hodnocení pracovníků, dále data týkající se zavedení týmového 

odměňování a hodnocení pracovníků ve společnosti a nakonec data spjatá se zavedením 

dvou nově navrhovaných zaměstnaneckých výhod. 

Všechna navrhovaná opatření je třeba nejprve projednat na schůzce vedení společnosti 

a zástupců mateřské společnosti Kubíček a.s., jež má v organizaci, pro níž jsou opatření 

navrhována, většinový podíl a schvaluje významné změny týkající se chodu společnosti. 

Datum schůzky týkající se projednání návrhu změn systému hodnocení pracovníků, 

návrhu týmového odměňování a hodnocení pracovníků a zavedení dvou nových 

zaměstnaneckých výhod je souhrnně stanoveno na 1. července 2018. Na této schůzce 

budou návrhy opatření oficiálně schváleny.  

V kapitole zabývající se návrhem změn systému hodnocení pracovníků ve společnosti 

bylo stanoveno časové období pro seznámení pracovníků s navrhovanými změnami 

systému hodnocení pracovníků na měsíce červenec až září roku 2018, což je dostatečná 

časová lhůta pro tuto činnost. V tomto období by také měl proběhnout kurz s cílem naučit 

vedoucí pracovníky jak správně hodnotit pracovníky a poskytovat jim zpětnou vazbu, 

navrhované datum tohoto školení je od 10. do 11. července 2018, avšak výsledné datum 

konání kurzu se může lišit a proto je zde ponechán delší časový interval. Datum prvního 
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hodnocení podle nově navrhovaných opatření systému hodnocení pracovníků 

je stanoveno na 1. října 2018, data následujících hodnocení jsou uvedena v kapitole 3.1.9. 

Týmové odměňování a hodnocení je proces, jež se provádí nepravidelně v závislosti 

na formování týmů a plnění jim zadaných úkolů. Seznámení pracovníků, kterých 

se týmová práce v organizaci týká, s navrhovanými změnami je plánováno na totožné 

období, jako seznamování pracovníků s návrhem formalizace hodnotícího postupu, tudíž 

v období od července do září roku 2018. Uvedení změn v platnost je stanoveno na 1. října 

2018. Od tohoto data budou pracovníci v týmu za tuto činnost hodnoceni a odměňováni 

podle navrhovaného řešení. 

Co se týče zavedení dvou nových zaměstnaneckých výhod, časové rozmezí 

pro seznámení pracovníků s možností využívat tyto benefity je stanoveno opět 

od července do září 2018. Jedná se o dobu dostatečně dlouhou na to, aby byli pracovníci 

vedením organizace zpraveni o chystaném rozšíření nabídky benefitů a o způsobu, 

jak o poskytování daného benefitu zažádat. V případě poskytování příspěvku na penzijní 

spoření jde o dostatečnou dobu pro dojednání smlouvy o vhodném produktu 

zaměstnancem. Tuto smlouvu je zaměstnanec v případě zájmu o tento benefit povinen 

v tomto vymezeném časovém období se společností poskytující tyto produkty uzavřít 

a předat vedení organizace. V případě poskytování vstupenek na kulturní a sportovní akce 

jde o dostatečnou dobu pro výběr a sestavení nabídky akcí, na něž budou vstupenky 

poskytovány. V této době je zde také prostor pro dotazy zaměstnanců na vedení 

společnosti týkající se zavedení těchto dvou nově poskytovaných benefitů. Uvedení 

změn týkajících se rozšíření nabídky benefitů je stanoveno na 1. října 2018. Za tento 

měsíc bude zaměstnancům, jež projeví zájem, poprvé připsán příspěvek na penzijní 

spoření. Vstupenky na sportovní a kulturní akce obdrží zaměstnanci poprvé na konci 

prosince roku 2018.  

Všechna výše zmíněná data jsou přehledně roztříděna v tabulce na následující straně. 

Navrhovaný časový harmonogram změn by měl poskytnout dostatečné časové rezervy 

pro realizaci všech dílčích činností spjatých se zavedením všech navrhovaných 

změn ve společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. 
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Tabulka č. 29: Časový harmonogram změn všech navrhovaných změn  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

  

Činnost Datum/období realizace

Schválení všech navrhovaných opatření 1. července 2018

Seznámení pracovníků s navrhovanými změnami červenec až září 2018

Školení hodnotících pracovníků červenec až září 2018

První hodnocení podle navrhovaných opatření 1. října 2018

Seznámení pracovníků s navrhovanými změnami červenec až září 2018

Uvedení změn v platnost 1. října 2018

Seznámení pracovníků s navrhovanými změnami červenec až září 2018

Období pro sjednání smlouvy pracovníkem červenec až září 2018

Období pro výběr a sestavení nabídky akcí červenec až září 2018

První poskytnutí příspěvku na penzijní spoření 1. října 2018

První poskytnutí vstupenek na sportovní a kulturní akce konec prosince 2018

Návrh formalizace systému hodnocení

Návrh týmového odměňování a hodnocení pracovníků

Návrh rozšíření nabídky benefitů
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navržení vhodných změn, které povedou ke zlepšení 

současného systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti. Dále 

navržení postupů dosažení těchto změn a provedení celkové ekonomické evaluace 

navrhovaného řešení. 

Podkladem pro vytvoření návrhu těchto změn byla teoretická východiska a především 

analýzy základních vnitřních i vnějších faktorů ovlivňujících chod organizace. Důležitou 

součástí této analýzy byl také sběr primárních dat, a to pomocí dotazníkového šetření 

týkajícího se spokojenosti zaměstnanců. To ukázalo řadu nedostatků, s nimiž 

jsou zaměstnanci především nespokojeni. Jednalo se o neformalizovanou podobu 

systémů odměňování a hodnocení pracovníků ve společnosti, nedostačující pracovní 

prostředí a vztahy, pociťování stresu a z části vyhovující systém benefitů.  

Po tvorbu návrhu, jež by tyto nedostatky odstraňoval, bylo nezbytné získat také podklady 

od vedení organizace. Tyto informace byly získány pomocí provedení řízeného 

rozhovoru s jednatelem společnosti. Na základě tohoto rozhovoru byla návrhová část této 

bakalářské práce soustředěna na tyto nedostatky současných systémů odměňování 

a hodnocení pracovníků v organizaci – formalizaci systému hodnocení pracovníků, návrh 

týmového odměňování a hodnocení pracovníků za práci v týmu a rozšíření nabídky 

stávajících benefitů. 

Hlavním smyslem navrhovaného řešení formalizace procesu hodnocení pracovníků 

je přehledné ucelení, jasné vymezení a zjednodušení provádění procesu hodnocení 

pracovníků a provázanosti jeho výstupů na finanční stránku odměňování spravedlivým 

způsobem. Pracovníkům bude poskytnuta zpětná vazba v širším rozpětí pro podávání 

kvalitnějšího pracovního výkonu, dojde k jejich vyšší motivaci podávat tyto výkony 

a v neposlední řadě budou zlepšeny i vnitropodnikové vztahy. Zavedení týmového 

odměňování povzbudí především efektivní týmovou práci a kooperaci jednotlivých členů, 

povede k zvýšení flexibility týmu a méně pracovití členové budou mít snahu zvýšit 

svůj týmový pracovní výkon. Rozšířením nabídky benefitů opět dojde ke zvýšení 

motivace pracovníků pro jejich pracovní výkon a zvýší se jejich loajalita vůči společnosti, 

což povede k celkovému zvýšení atraktivity zaměstnavatele. 
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I 

 

 

 

Dotazník spokojenosti zaměstnanců 

 

Vážení zaměstnanci, 

Jmenuji se Vojtěch Novotný a jsem studentem třetího ročníku Fakulty podnikatelské 

na Vysokém učením technickém v Brně. Píši bakalářskou práci na téma: „Návrh 

změn systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti“ a tímto 

bych Vás rád požádal o spolupráci při vyplnění tohoto anonymního dotazníku. Získané 

údaje budou použity výhradně pro účely zpracování mé bakalářské práce. 

U otázek vyberte vždy jednu odpověď, která nejvíce odpovídá skutečnosti. Pokud 

tak bude v otázce výslovně uvedeno, můžete vybrat více odpovědí. 

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu při vyplňování odpovědí. 

 

1. Pohlaví. 

☐ Muž . ☐ Žena. 

2. Věk. 

☐ 20 – 30 let. ☐ 31 – 40 let. ☐ 41 – 50 let. ☐ 51 – 60 let. ☐ nad 60 let.   

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené zdělání? 

☐ Základní. ☐ Středoškolské bez maturity. ☐ Středoškolské s maturitou.  

☐ Vysokoškolské. 

4. Jak dlouho jste zaměstnán/a u společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o.? 

☐ Méně než 1 rok. ☐ 1 až 2 roky. ☐ 2 až 5 let. ☐ 5 až 10 let. ☐ 10 a více let. 

5. Na jaké pozici jste zaměstnán/a? 

☐ Dělník. ☐ Technicko-hospodářský pracovník. ☐ Vedoucí pracovník. 

6. V jakém oddělení společnosti jste zaměstnán/a? 

☐ Výrobní. ☐ Administrativní. ☐ Technické. ☐ Obchodní. 

 

 

Příloha 1: Dotazník spokojenosti zaměstnanců 
 



 

II 

 

7. Jste spokojen/a se zaměstnáním ve společnosti? 

☐ Velmi spokojen. ☐ Spíše spokojen. ☐ Spíše nespokojen. ☐ Nespokojen. 

Pokud jste odpověděl/a záporně, proč? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

8. Přemýšlel/a jste v nedávné době o změně zaměstnání? 

☐ Ano. ☐ Spíše ano. ☐ Spíše ne.  ☐ Ne.  

Pokud jste odpověděl/a kladně, proč? 

 

…………………………………………………………………………………….…………….. 

 

9. Vkládáte do své práce veškeré své úsilí? 

☐ Určitě ano. ☐ Spíše ano. ☐ Spíše ne. ☐ Určitě ne. 

Pokud jste odpověděl/a záporně, proč? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

10. Máte pro výkon své pracovní činnosti dostatečné zázemí? 

☐ Určitě ano. ☐ Spíše ano. ☐ Spíše ne. ☐ Určitě ne. 

Pokud jste odpověděl/a záporně, proč? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

11. Jste obeznámen/a se systémem odměňování ve společnosti? 

☐ Ano, velmi dobře. ☐ Znám pouze způsob odměňování mé osoby. ☐ Spíše ne.  

☐ Ne, vůbec. 

12. Jste spokojen/a s výší Vaší mzdy? 

☐ Velmi spokojen. ☐ Spíše spokojen. ☐ Spíše nespokojen. ☐ Nespokojen. 

13. Je pro Váš odměna za práci dostatečně motivující? 

☐ Ano, velmi.  ☐ Spíše ano. ☐ Spíše ne. ☐ Odměna mne nemotivuje.  

 



 

III 

 

14. Co by zvýšilo Vaši motivaci k podávání lepších pracovních výkonů? 

☐ Zvýšení mzdy. ☐ Rozšíření nabídky benefitů. ☐ Zlepšení pracovních vztahů.   

☐ Změna stylu řízení. ☐ Nevím, je mi to jedno.  

☐ Jiná odpověď: ……………………………………………………………………………….. 

15. Jste spokojen/a s poměrem pevné a pohyblivé složky mzdy? 

☐ Velmi spokojen. ☐ Spíše spokojen. ☐ Spíše nespokojen.  

☐ Nespokojen.  ☐ Neznám poměr složek mzdy. 

Pokud nejste spokojen/a, jaký poměr těchto složek byste uvítal/a? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

16. Kdo hodnotí Vaše pracovní výkony? Možnost více odpovědí. 

☐ Přímý nadřízený.  ☐ Vedení společnosti.  ☐ Spolupracovníci, kolegové.  

☐ Sebehodnocení.  ☐ Nevím. 

17. Jak často je Váš pracovní výkon hodnocen? 

☐ Denně. ☐ Týdně. ☐ Měsíčně. ☐ Ročně.  

☐ Méně než jednou za rok. ☐ Nevím. 

18. Přivítal/a byste zavedení změn systému odměňování? 

☐ Určitě ano. ☐ Spíše ano. ☐ Spíše ne. ☐ Určitě ne. ☐ Nevím, je mi to jedno. 

Pokud jste odpověděl/a kladně, jaké změny byste uvítal/a? 

 

…………………………………………………………………………………….…………….. 

 

19. Přivítal/a byste zavedení změn systému hodnocení? 

☐ Určitě ano. ☐ Spíše ano. ☐ Spíše ne. ☐ Určitě ne. ☐ Nevím, je mi to jedno. 

Pokud jste odpověděl/a kladně, jaké změny byste uvítal/a? 

 

…………………………………………………………………………………….…………….. 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

20. Jste spokojen/a s nabídkou poskytovaných benefitů? Ohodnoťte prosím v současnosti 

poskytované benefity na stupnici 1 až 5 (1- Velmi spokojen, 5- Velmi nespokojen). 

Poskytovaný benefit 1 2 3 4 5 

Stravenky      

Mobilní telefon, zvýhodněný tarif      

Služební vůz      

Zapůjčení dodávky      

Volná pracovní doba      

Využití masérských služeb      

Firemní akce      

Vzdělávání (jazykové, manažerské…)      

Káva a pitná voda na pracovišti      

Relaxační místnost v budově      

Pokud nejste s nabídkou spokojen/a, proč? 

 

…………………………………………………………………………………….……………..  

 

21. Jaké další benefity byste uvítal/a? Možnost více odpovědí 

☐ Kultura – vstupenky, poukázky.  ☐ Dovolená poskytovaná nad rámec zákona. 

☐ Sport – vstupenky, slevy.   ☐ Příspěvek na dovolenou. 

☐ Možnost práce z domova.   ☐ Příspěvek na penzijní spoření. 

☐ Pružná pracovní doba.    ☐ Zaměstnanecké půjčky. 

☐ Věcné dary, jednorázové odměny.  ☐ Vzdělávání.  

☐ Zdraví (vitamíny, rehabilitace, lékařské prohlídky). 

☐ Zdravotní volno (tzv. Sick day). 

☐ Jiné: ………………………………………………………………………………………… 

22. Jste spokojen/a s přístupem Vašeho nadřízeného? 

☐ Velmi spokojen. ☐ Spíše spokojen. ☐ Spíše nespokojen. ☐ Nespokojen.  

23. Poskytuje Vám nadřízený zpětnou vazbu k Vašim pracovním výkonům? 

☐ Ano.  ☐ Spíše ano.  ☐ Spíše ne. ☐ Ne.  

24. Jaký styl vedení je ve společnosti uplatňován? 

☐ Autokratický. ☐ Demokratický. ☐ Liberální. ☐ Nevím. 

25. Jste spokojen/a s přístupem vedení společnosti? 

☐ Velmi spokojen. ☐ Spíše spokojen. ☐ Spíše nespokojen. ☐ Nespokojen. 

☐ Nevím. 



 

V 

 

26. Jak byste označil/a komunikaci na pracovišti? 

☐ Velmi dobrá . ☐ Dobrá. ☐ Dostačující, ale s rezervami. ☐ Nedostačující. 

27. Jak byste ohodnotil/a pracovní vztahy na pracovišti? 

☐ Velmi dobré. ☐ Dobré.  ☐ Mírně problematické.  

☐ Nepřátelské, stěžující pracovní výkon. 

28. Máte v organizaci pocit seberealizace? 

☐ Určitě ano. ☐ Spíše ano. ☐ Spíše ne. ☐ Určitě ne.  

☐ Nevím, není pro mne důležitá. 

29. Jak byste ohodnotil/a možnosti vzdělávání se v průběhu zaměstnání ve společnosti 

Reklama Kubíček spol. s.r.o.? 

☐ Velmi dobré . ☐ Dobré. ☐ Dostačující, ale uvítal/a bych více možností.  

☐ Nedostačující. ☐ Nevím, nemám zájem se při práci vzdělávat. 

Pokud Vám možnosti vzdělávání plně nevyhovují, jaké změny byste uvítal/a? 

 

…………………………………………………………………………………….…………….. 

 

30. Jak byste ohodnotil/a pracovní prostředí ve společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o.? 

☐ Velmi dobré . ☐ Dobré. ☐ Dostačující, ale s rezervami.  

☐ Nedostačující. ☐ Nevím. 

Pokud Vám pracovní prostředí plně nevyhovuje, jaké změny byste uvítal/a? 

 

…………………………………………………………………………………….…………….. 

 

31. Vyhovuje Vám rozvržení Vaší pracovní doby? 

☐ Určitě ano.  ☐ Spíše ano. ☐ Spíše ne. ☐ Určitě ne.  

☐ Nevím, není pro mne důležité. 

Pokud jste odpověděl/a záporně, jaké změny byste uvítal/a? 

 

…………………………………………………………………………………….…………….. 

 

32. Pociťujete při výkonu své práce stres? 

☐ Určitě ano. ☐ Spíše ano. ☐ Spíše ne. ☐ Určitě ne.  

33. Doporučil/a byste společnost Reklama Kubíček spol. s.r.o. jako dobrého 

zaměstnavatele? 

☐ Určitě ano. ☐ Spíše ano. ☐ Spíše ne. ☐ Určitě ne. 
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34. Přijdete si ve společnosti doceněn/a? 

☐ Určitě ano. ☐ Spíše ano. ☐ Spíše ne. ☐ Určitě ne. ☐ Nevím. 

35. Myslíte si, že společnost produkuje kvalitní výrobky? 

☐ Určitě ano. ☐ Spíše ano. ☐ Spíše ne. ☐ Určitě ne.  

☐ Nevím, není to pro mne důležité. 
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Příloha 2: Výsledky dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření 

Níže jsou zapsány výsledky dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců 

provedeného ve společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. Šetření se zúčastnilo 

15 respondentů z celkového počtu 22 zaměstnanců, tudíž přibližně 70 % zaměstnanců. 

Dále je uvedeno již samotné hodnocení jednotlivých otázek dotazníku. 

1. Pohlaví. 

Lze říci, že poměr zastoupení obou pohlaví mezi respondenty byl téměř vyrovnaný, 

dotazník vyplnilo 7 mužů a 8 žen. Celkově ve společnosti Reklama Kubíček 

spol. s.r.o. jsou muži a ženy rovnoměrně zastoupeni. Nejvíce žen je zaměstnáno 

ve výrobním oddělení, a to konkrétně na pozici švadleny. Procentuální zastoupení 

respondentů je graficky zobrazeno níže. 

 

Graf č. č. I: Pohlaví respondentů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2. Věk.  

Věkový průměr ve společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. je zhruba 35 let. Nejvíce 

respondentů se řadí právě do skupiny „31 až 40 let“. Početně jsou také zastoupeny 

skupiny od dvaceti do třiceti let a od čtyřiceti do padesáti let. Celkově tento segment 

zaměstnanců od 20 do 50 let tvoří 87 % všech zaměstnanců. Lze tedy konstatovat, 

že společnost nemá problém přilákat i mladé zaměstnance. 

 

Graf č. II: Věk respondentů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené zdělání?  

Z šetření vyplynulo, že zaměstnanci dosáhli úrovně vzdělání od dokončení střední školy 

bez maturity až po vysokoškolské studium, nejpočetnější skupinu tvoří středoškolsky 

vzdělaní pracovníci s maturitou, což lze vidět v grafu níže. 

 

Graf č. III: Dosažené vzdělání respondentů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4. Jak dlouho jste zaměstnán/a u společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o.? 

Z grafu níže lze vyčíst, že společnost nemá potíže s udržením stávajících zaměstnanců, 

čemuž odpovídají i nízké hodnoty fluktuace. Nejvíce pracovníků je v organizaci více 

jak pět let, celkem 67 %. Zhruba třetina je zaměstnána déle než dva roky s horní hranicí 

doby zaměstnání pěti let. 

 

Graf č. IV: Délka zaměstnání respondentů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

5. Na jaké pozici jste zaměstnán/a? 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo nejvíce pracovníků dělnických profesí, střihačů 

a švadlen, dohromady devět. Dále v dotaznících odpovídali čtyři technicko-hospodářští 

pracovníci a dva vedoucí pracovníci. 

 

Graf č. V: Pracovní pozice ve společnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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6. V jakém oddělení společnosti jste zaměstnán/a? 

Respondenti dotazníkového šetření jsou alokování především ve výrobním oddělení jako 

dělníci, dále se průzkumu účastnili tři pracovníci technického oddělení a tři pracovníci 

oddělení obchodního. Bohužel nebyl navrácen ani jeden dotazník od pracovníků 

administrativního oddělení čili je v grafu uvedena nulová hodnota jejich procentuálního 

zastoupení. 

 

Graf č. VI: Příslušnost k oddělení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

7. Jste spokojen/a se zaměstnáním ve společnosti?  

Plných 80 % pracovníků je se zaměstnáním spokojeno. Spíše nespokojených 

a nespokojených pracovníků má organizace zhruba dvacet procent. Nespokojenost 

zaměstnanců s jejich zaměstnáním byla zaznamenána především ve výrobním oddělení. 

 

Graf č. VII: Spokojenost se zaměstnání ve společnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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8. Přemýšlel/a jste v nedávné době o změně zaměstnání?  

Zhruba 14 % zaměstnanců v nedávné době přemýšlelo o změně zaměstnavatele, opět 

se jednalo především o pracovníky výrobního oddělení. Jedná se o řádově malý počet 

zaměstnanců a tudíž jde o přirozenou úroveň této hodnoty. Více jak 85 % zaměstnanců 

je se svou stávající prací spokojeno. 

 

Graf č. VIII: Změna zaměstnavatele  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

9. Vkládáte do své práce veškeré své úsilí? 

Většina zaměstnanců při výkonu své práce usiluje o podávání kvalitního pracovního 

výkonu, v celkovém součtu se jedná o více jak 90 % respondentů. Nízké procento 

pracovníků přiznává, že by mohli své pracovní nasazení zvýšit. 

 

Graf č. IX: Pracovní úsilí  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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10. Máte pro výkon své pracovní činnosti dostatečné zázemí?  

Většina zaměstnanců společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. má dojem, 

že má k výkonu své pracovní činnosti dostatečné pracovní zázemí. Avšak plná třetina 

pracovníků se domnívá o opaku. Jedná se průřezově o pracovníky různých oddělení. 

V dotaznících u této otázky s možností vlastní odpovědi zaměstnanci uváděli, že se může 

jednat o málo reprezentativní prostory (jednalo se o pracovníky obchodního oddělení), 

zimu v kancelářích při chladném počasí a nedostatečné pokrytí sítě Wi-fi. 

 

Graf č. X: Pracovní zázemí ve společnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

11. Jste obeznámen/a se systémem odměňování ve společnosti? 

Zhruba polovina pracovníků se zajímá pouze o odměňování jich samých, což je logický 

závěr. Početná skupina pracovníků, jedná se zhruba o 40 %, však není plně obeznámena 

ani s kritérii vlastního odměňování. Opět se jedná převážně o pracovníky výrobního 

oddělení. Velká část z nich nemá o systému odměňování žádné informace, 

jak je naznačeno v grafu na následující straně. 
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Graf č. XI: Obeznámenost se systémem odměňování  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

12. Jste spokojen/a s výší Vaší mzdy? 

Na takto položenou otázku většina pracovníků odpověděla, že jsou spíše spokojeni 

s aktuální výší jejich mzdy. Člověk své nároky neustále zvyšuje, což platí i na očekávání 

týkající se odměny, tudíž není překvapivé, že nikdo nevyužil odpověď plné spokojenosti 

s částkou mzdy. Zhruba 20 % respondentů se domnívá, že by měli dostávat vyšší mzdu. 

 

Graf č. XII: Spokojenost se mzdou  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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13. Je pro Váš odměna za práci dostatečně motivující? 

Odměna za práci je dostatečně motivující pro 27 % procent dotázaných, dalším 

27 % k motivaci dostačuje částečně. Nespokojenost s motivačním efektem 

mzdy vyjádřila zhruba polovina respondentů, přičemž pro 13 % zaměstnanců je odměna 

demotivující zcela. Jedná se především o výrobní oddělení. 

 

Graf č. XIII: Motivační faktor odměny  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

14. Co by zvýšilo Vaši motivaci k podávání lepších pracovních výkonů?  

V návaznosti na předešlou otázku byli zaměstnanci vyzváni, aby uvedli, co by jejich 

motivaci k pracovnímu výkonu zlepšilo. Překvapivě nejvíce pracovníků nestálo 

o navýšení mzdy, ale o rozšíření nabídky poskytovaných benefitů. Třetina pracovníků 

uvedla, že by byli lépe motivováni, pokud by došlo ke zlepšení stávajících vztahů 

na pracovišti. Jednalo se především o pracovníky výrobního oddělení. 

 

Graf č. XIV: Zvýšení motivace  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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15. Jste spokojen/a s poměrem pevné a pohyblivé složky mzdy? Možnost vlastní 

odpovědi 

Neznalost systému odměňování v organizaci se promítla i do odpovědí na otázku týkající 

se poměrů složek mzdy. Čtyřicet procent respondentů tento poměr u své mzdy nezná. 

Zhruba 50 % respondentů je s poměrem složek jejich mzdy spokojeno, nespokojenost 

vyjádřilo pouze 7 % z celkového počtu. 

 

Graf č. XV: Spokojenost s poměrem složek mzdy  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

16. Kdo hodnotí Vaše pracovní výkony?  

Nejvíce pracovníků v organizaci hodnotí jejich přímý nadřízený, jedná se především 

o pracovníky výrobního a obchodního oddělení. Dva pracovníci technického oddělení 

mají, jak již bylo v hlavním textu práce zmíněno, v oddělení zavedeno sebehodnocení. 

Zbylí dva pracovníci jsou hodnoceni vedením společnosti, a to z důvodu, že se jedná 

o vedoucí pracovníky. 

 

Graf č. XVI: Hodnotitel pracovních výkonů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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17. Jak často je Váš pracovní výkon hodnocen? 

Většina respondentů, zhruba 90 % z nich, odpověděla, že jsou hodnoceni měsíčně, 

a to napříč odděleními. Dále byly zaznamenány odpovědi uvádějící roční hodnocení. 

Z tohoto závěru vyplývá, že společnost při volbě intervalu hodnocení příliš nerozlišuje 

mezi jednotlivými odděleními, což nemusí být správný přístup k věci. 

 

18. Přivítal/a byste zavedení změn systému odměňování?  

Zhruba polovina zaměstnanců by byla pro změny týkající se systému odměňování. Jako 

důvod zaměstnanci uváděli, že by stáli o vyšší mzdu či o vyšší čitelnost odměňovacího 

systému. Druhé polovině tento současný stav vyhovuje. Podrobněji je procentuální 

zastoupení odpovědí naznačeno v grafu níže. 

 

Graf č. XVII: Změny systému odměňování  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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19. Přivítal/a byste zavedení změn systému hodnocení?  

Systém hodnocení ve společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. by změnilo 

47 % zaměstnanců. Opět se jedná převážně o pracovníky z výrobního oddělení. 

40 % respondentů by nechalo věci při starém a třinácti procentům z nich je jedno, jaký 

systém hodnocení bude v organizaci fungovat. 

 

Graf č. XVIII: Změny systému hodnocení  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

20. Jste spokojen/a s nabídkou poskytovaných benefitů?  

V této otázce měli respondenti za úkol ohodnotit v současnosti poskytované benefity 

ve společnosti. Pro hodnocení měli k dispozici stupnici od 1 (Velmi spokojen 

s nabízeným benefitem) po 5 (Velmi nespokojen).  Ne všichni respondenti ohodnotili 

každý vypsaný benefit, neboť ne všechny benefity jsou poskytovány pro všechna 

oddělení.  

Z těchto hodnot od jedné do pěti byly vytvořeny průměrné známky. Čím více se blíží 

shora hodnota vypočteného průměru jedné, tím více jsou zaměstnanci s daným benefitem 

spokojeni. Výsledky jsou přehledně zobrazeny v tabulce na následující straně. 
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Tabulka č. I: Spokojenost zaměstnanců s v současnosti poskytovanými benefity  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Poskytovaný benefit Průměrná známka 

Stravenky 1,67 

Mobilní telefon, zvýhodněný tarif 1,13 

Služební vůz 2,33 

Zapůjčení dodávky 1,42 

Volná pracovní doba 1,75 

Využití masérských služeb 1,00 

Firemní akce 2,00 

Vzdělávání (jazykové, manažerské…) 1,33 

Káva a pitná voda na pracovišti 2,63 

Relaxační místnost v budově 2,42 

 

Lze si povšimnout nízkých hodnot průměrných známek u benefitů jako jsou masérské 

služby, možnost využití mobilního telefonu se zvýhodněným tarifem či možnosti 

vzdělávání. Zaměstnanci nejsou příliš spokojeni s firemními akcemi a využíváním 

služebních vozů společnosti. Překvapující je také zjištění nespokojenosti zaměstnanců 

s poskytováním občerstvení na pracovišti a zařízením relaxační místnosti. 
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21. Jaké další benefity byste uvítal/a? 

V rámci této otázky respondenti vybírali z často nabízených benefitů v organizacích, 

avšak neposkytovaných společností Reklama Kubíček spol. s.r.o., přičemž mohli rozdělit 

více hlasů. V průměru tak každý respondent vybral zhruba 4 benefity, jejichž zavedení 

by uvítal. Tyto hlasy byly sečteny a výsledky jsou zobrazeny v grafu níže. 

 

Graf č. XIX: Potenciální benefity  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nejvíce zaměstnanci stojí patrně o poskytnutí příspěvku na penzijní spoření, jedná 

se o absolutní většinu dotazovaných. Zhruba polovina zaměstnanců by si přála příspěvek 

na dovolenou, rozšíření možností vzdělávání se při práci či vstupenky na kulturní 

a sportovní akce. S úspěchem by se ve společnosti setkala také pružná pracovní doba, 

možnost práce z domova či dovolená navíc. 
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22. Jste spokojen/a s přístupem Vašeho nadřízeného? 

Téměř devadesát procent dotazovaných vypovědělo, že jsou s přístupem svého 

nadřízeného spokojeni. Malé procento respondentů vyjádřilo, že by přístup nadřízeného 

mohl být vstřícnější. 

 

Graf č. XX: Přístup nadřízeného  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

23. Poskytuje Vám nadřízený zpětnou vazbu k Vašim pracovním výkonům? 

Čtyřiceti procentům dotazovaných poskytuje nadřízený dostačující zpětnou vazbu. 

Většina respondentů však uvedla, že tato zpětná vazba pro ně není dostatečná. To ukazuje 

na lehký problém v komunikaci mezi nadřízeným a podřízeným. Tento problém je opět 

především záležitostí výrobního oddělení. 

 

Graf č. XXI: Zpětná vazba k pracovním výkonům  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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24. Jaký styl vedení je ve společnosti uplatňován? 

Dvě třetiny pracovníků v dotazníku uvedly, že je ve společnosti zastáván demokratický 

styl vedení. Zbylá třetina si nebyla jista, jaký styl je uplatňován, možnost jiné odpovědi 

nikdo nevyužil. 

 

25. Jste spokojen/a s přístupem vedení společnosti? 

Více než polovina respondentů není spokojena také s přístupem vedení společnosti. 

Především se jedná o pracovníky výrobního oddělení, ale také pracovníky technického 

oddělení. Podrobnější procentuální zastoupení je naznačeno v grafu níže. 

 

Graf č. XXII: Spokojenost s přístupem vedení společnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

26. Jak byste označil/a komunikaci na pracovišti? 

Komunikaci na pracovišti označilo za problematickou při dotázání samo vedení 

společnosti. Šedesát procent pracovníků vidí v komunikaci značné nedostatky. Zhruba 

třetině stav plně nevyhovuje, ale nebrání výkonu jejich pracovní činnosti. Grafické 

znázornění je přiloženo na následující straně. 
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Graf č. XXIII: Komunikace na pracovišti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

27. Jak byste ohodnotil/a pracovní vztahy na pracovišti? 

Patrně z kolegiálních důvodů pracovníci, kteří v otázce číslo 14. odpověděli, že jejich 

motivaci by zvýšilo zlepšení vztahů na pracovišti, nevyužili odpovědi, že se na pracovišti 

jedná vyloženě o vztahy nepřátelské. Avšak více jak polovina, konkrétně 53 %, považuje 

tyto vztahy za problematické, zbylá část hodnotí vztahy jako dobré. Tímto faktem 

by se vedení společnosti mělo dále zabývat, neboť žádný z respondentů neodpověděl, 

že by mu pracovní vztahy připadaly jako „Velmi dobré“. 

28. Máte v organizaci pocit seberealizace? 

Více jak polovina zaměstnanců má v organizaci dostačující pocit seberealizace. Přibližně 

40 % tento pocit však nemá, opět jde o pracovníky výrobního oddělení, což vychází 

z logiky věci a jednotvárnosti jimi vykonávané práce. 

 

Graf č. XXIV: Seberealizace zaměstnanců ve společnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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29. Jak byste ohodnotil/a možnosti vzdělávání se v průběhu zaměstnání ve 

společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o.?  

Jako velmi dobré hodnotí možnosti vzdělávání pouze 7 % procent dotazovaných. Padesát 

tři procent uvedlo, že by uvítali více možností naučit se při práci novým věcem a třinácti 

procentům možnosti vzdělávání nevyhovují, nebo jim nejsou vůbec nabízeny. 

V obchodním oddělení by pracovníci uvítali více možností vzdělávat se v oblasti obchodu 

a managementu.  

 

Graf č. XXV: Spokojenost s možnostmi vzdělávání ve společnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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30. Jak byste ohodnotil/a pracovní prostředí ve společnosti Reklama Kubíček 

spol. s.r.o.?  

Pracovní prostředí ve společnosti Reklama Kubíček spol. s.r.o. má podle 40 % pracovníků 

vyhovující úroveň. Třetina respondentů vidí v této oblasti značné rezervy a 27 procentům 

tento stav výrazně stěžuje pracovní výkon. Opět se zde lze setkat s požadavky na vyšší 

reprezentativnost kancelářských prostor, týkajících se obchodního a technického 

oddělení, či s nevyhovujícím výrobním prostředím. Možnost ohodnotit úroveň 

pracovního prostředí jako velmi dobré nikdo nevyužil, což by mohlo být považováno 

za varovný signál. 

 

Graf č. XXVI: Hodnocení pracovního prostředí ve společnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

31. Vyhovuje Vám rozvržení Vaší pracovní doby?  

Téměř devadesáti procentům pracovníků vyhovuje rozvržení pracovní doby a pouze 

13 procent z nich by si svou pracovní dobu rozvrhlo jinak, což je jistě pozitivní výsledek. 

 

Graf č. XXVII: Spokojenost s rozvržením pracovní doby  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 



 

XXV 

 

32. Pociťujete při výkonu své práce stres? 

Bohužel, 93 % dotazovaných pociťuje stres při výkonu své práce. Tento stav je z pohledu 

vedení společnosti jistě negativní. Zaměstnancům se snižuje pracovní výkon a naopak 

se může zvyšovat chybovost vykonávaných úkonů. 

 

Graf č. XXVIII: Stres při výkonu pracovní činnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

33. Doporučil/a byste společnost Reklama Kubíček spol. s.r.o. jako dobrého 

zaměstnavatele? 

Naopak pozitivním faktorem jistě je, že pouze 13 procent zaměstnanců by svého 

současného zaměstnavatele nedoporučilo potenciálním zaměstnancům. Ostatní 

pracovníci jsou spokojeni a považují společnost Reklama Kubíček spol. s.r.o. za dobrého 

zaměstnavatele. 

 

Graf č. XXIX: Ohodnocení společnosti jako dobrého zaměstnavatele  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 



 

XXVI 

 

34. Přijdete si ve společnosti doceněn/a? 

Doceněna ve společnosti si přijde zhruba polovina zaměstnanců. Čtyřicet procent 

si doceněno spíše nepřijde, sedm procent se cítí plně nedoceněno. Podrobnější 

procentuální zastoupení je graficky zobrazeno níže. 

 

Graf č. XXX: Pocit docenění zaměstnanců ve společnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

35. Myslíte si, že společnost produkuje kvalitní výrobky? 

Žádný z dotazovaných zaměstnanců se nedomnívá, že by společnost produkovala 

nekvalitní výrobky. Dvě třetiny dotazovaných jsou dokonce přesvědčeny, že zvýšit 

kvalitu výrobků již nelze. 

 

Graf č. XXXI: Hodnocení kvality výroby společnosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 


