




















 


 






 
 







            
       



















    

            





















 
 

 





Abstrakt

Bakalářská práce analyzuje na základě podnikových materiálů, dotazníkového šetření a 

rozhovorů se zaměstnanci i zaměstnavateli podniku pracovní podmínky podniku 

KON-KYS s.r.o. Poskytuje informace o současném stavu pracovních podmínek 

v podniku a nabízí řešení na jejich zlepšení.

.

Klíčová slova
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Abstract

This bachelor’s thesis analyses the working conditions of the KON-KYS s.r.o. 

Company on the basis of company materials, a questionnaire survey and interviews with 

company employees and employers. It provides information about the current situation 

with regard to working conditions within the company and offers solutions for 

improvement of these conditions.
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ÚVOD

Hlavním cílem podniků je maximalizace zisku. Tohoto cíle lze dosáhnout mnoha 

způsoby. Jednou z cest je zvyšování produktivity práce, kterého lze docílit motivací a 

spokojeností zaměstnanců.

V dnešní době patří k nejdůležitějším prvkům podniku jejich zaměstnanci. Mít kvalitní 

a pracovité pracovníky, je úspěchem každé firmy. Proto je zajištění jejich spokojenosti 

velmi důležité a je třeba vytvořit vyhovující pracovní podmínky k jejich práci.

Hlavním cílem bakalářské práce je poskytnutí návrhů na zlepšení pracovních podmínek 

v podniku, a tím zvýšení spokojenosti zaměstnanců, což má za další následek zvýšení 

efektivity práce. Dílčí cíle této práce jsou: analýza a zhodnocení pracovních podmínek 

v podniku. Pracovní podmínky jsou nejprve zkoumány z teoretického hlediska.

Zaměřují se hlavně na motivaci zaměstnanců a jejich spokojenost. Spokojenosti lze 

docílit kvalitní vnitropodnikovou komunikací a péčí o pracovníky.

V praktické části je charakterizován podnik KON-KYS s.r.o. a jsou zde analyzovány

jeho současné pracovní podmínky. Analytická část je realizována na základě informací, 

které jsou získány z podniku, a to jak ze strany vedení, tak ze strany řádových 

zaměstnanců.

Práce se zaměřuje především na komunikaci v podniku, péči o zaměstnance, hodnocení 

zaměstnanců a jejich motivaci s cílem zlepšení spokojenosti zaměstnanců, a tím zvýšení 

efektivity práce.

Součástí práce jsou výsledky dotazníkového šetření, kde se zjišťuje spokojenost 

zaměstnanců se současnými pracovními podmínkami v podniku. Na základě výsledků 

dotazníkového šetření a na základě informací získaných v podniku v poslední části 

práce podáváme návrhy na zlepšení pracovních podmínek ve společnosti 

KON-KYS s. r.o..
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

1.1 Řízení lidských zdrojů

„Řízení lidských zdrojů je definováno jako strategický a logicky promyšlený přístup 

k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají – lidí, kteří v organizaci pracují a kteří 

individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace“ (ARMSTRONG, 2002,

s. 27)

1.1.1 Úkoly řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů se zaměřuje především na zlepšování využití a rozvoj pracovních 

schopností lidských zdrojů. Obecným úkolem řízení lidských zdrojů je zlepšovat 

výkonnost organizace. 

Dalšími úkoly jsou pak:

1. Zajištění zařazování pracovníků na pracovní místa tak, aby se optimálně 

využívaly jejich schopnosti a aby náplň pracovních úkolů odpovídala 

schopnostem pracovníků.

2. Optimální využívání pracovních sil.

3. Vytváření týmů, účinného způsobu vedení lidí a dobrých mezilidských vztahů 

v organizaci.

4. Vytváření dobrých pracovních podmínek a zajištění personálního a sociálního 

rozvoje pracovníků. 

5. Dodržování zákonů v pracovních oblastech, v oblastech zaměstnávání 

pracovníků a lidských práv. (KOUBEK, 2009, s. 17-18)
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Personální činnosti

Úkoly řízení lidských zdrojů se vykonávají prostřednictvím personálních činností. 

Nejčastějšími personálními činnostmi jsou:

 Vytváření pracovních míst

 Plánování personálních činností

 Zajišťování, vybírání a přijímání pracovníků

 Hodnocení pracovních výkonů pracovníků

 Zařazování pracovníků na pracovní pozice, jejich povyšování, přeřazování a 

propouštění

 Odměňování pracovníků

 Vzdělávání a rozvoj pracovníků

 Organizování a zajišťování komunikace v organizaci

 Péče o pracovníky

 Evidence a uchovávání informací týkajících se pracovních míst, pracovníků 

a jejich mezd a sociálních záležitostí a personálních činností

 Prozkoumání trhu práce

 Zdravotní péče o pracovníky

(tamtéž, s. 20-23)

1.1.2 Cíle řízení lidských zdrojů

Cílem řízení lidských zdrojů je plnění cílů podniku. Cíle by měly být uskutečňovány 

v následujících oblastech:

Efektivnost organizace

Náplní řízení lidských zdrojů je vytvářet postupy v řízení znalostí a talentů a vytvářet 

tak efektivní pracoviště a organizaci.
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Řízení lidského kapitálu

„Lidský kapitál představuje lidský faktor v organizaci; je to kombinace inteligence, 

dovedností a zkušeností, co dává organizaci její zvláštní charakter.“ (ARMSTRONG, 

2002, s. 31)

Dalším cílem řízení lidských zdrojů je získat a udržet si dobré a potřebné pracovníky a 

dbát na jejich potřeby a rozvoj. 

Řízení znalostí

Do řízení znalostí patří jejich získávání, ovládání a používání. Řízení znalostí by mělo 

vést ke zlepšení výkonů v organizaci.

Řízení odměňování

Řízení odměňování směřuje ke zvýšení motivace pracovníků a jejich oddanosti.

Zaměstnanecké vztahy

Cílem zaměstnaneckých vztahů je vytvářet prostředí, ve kterém budou udržovány dobré 

vztahy mezi pracovníky a vedením. (ARMSTRONG, 2002, s. 30-31)

1.1.3 Pracovní podmínky

„Práce je účelové vynakládání úsilí a aplikace znalostí a dovedností.“ (ARMSTRONG, 

2002, s. 185)

Lidé pracují, aby získali peníze na své živobytí, aby dosáhli uspokojení, že vykonávají 

něco užitečného a aby rozvíjeli své schopnosti. (tamtéž, s. 185)
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„Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které 

umožňují bezpečný výkon práce; za tím účelem zajišťují zejména

a) zřízení, údržbu a zlepšení zařízení pro zaměstnance,

b) zlepšení vzhledu a úpravy pracovišť,

c) vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a 

tělovýchovných potřeb a zájmů zaměstnanců,

d) závodní preventivní péči.“ (Zákoník práce, § 224)

Každému pracovníku by měly být poskytnuty vhodné pracovní podmínky. Všichni mají 

právo na zachování lidské důstojnosti, bezpečnou práci a pracovní prostředí a rozvoj 

osobnosti. Pracovní podmínky jsou pro podnik důležité, protože mají vliv na vztah 

pracovníka k práci. Čím lepší jsou pracovní podmínky, tím lepší je pracovníkův výkon. 

Při zajišťování vhodných pracovních podmínek je nutné přihlédnout k těmto 

skutečnostem:

 ochraně zdraví a životů pracovníků,

 schopnostem pracovníků,

 zajištění rozvoje pracovníků.

K ochraně zdraví a života nepatří jen prevence pracovních úrazů, ale v dnešní době 

hlavně odstranění nadměrného stresu. Ke stresu přispívá např. vysoká odpovědnost, 

časová tíseň a těžká fyzická práce. 

Pro podnik je důležitý ekonomický zisk, a tedy plné využití pracovního potenciálu 

zaměstnanců. Proto je důležité sladit schopnosti pracovníků s prací. (HÜTTLOVÁ,

1998, s. 5-6)
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1.1.4 Zaměstnanecký vztah

Zaměstnanecký vztah je vazba mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Zaměstnanec: „Způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v pracovněprávních 

vztazích práva a povinnosti, jakož i způsobilost vlastními právními úkony nabývat 

těchto práv a brát na sebe tyto povinnosti vzniká, pokud není v tomto zákoně dále 

stanoveno jinak, dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku; zaměstnavatel však s ní 

nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická 

osoba ukončí povinnou školní docházku.“ (Zákoník práce, § 6)

Zaměstnavatel: „Zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo 

fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu.“

(Zákoník práce, § 7)

Obrázek 1: Dimenze zaměstnaneckého vztahu (Zdroj: ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 
2002. s. 194.)
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1.2 Komunikace

Práce pracovníků je ovlivňována neustálými změnami uvnitř podniku. Aby tyto změny 

proběhly bez problémů, je třeba důvody a důsledky této změny sdělit těm, kterých se to 

týká. A to tak, že se sdělí srozumitelně, aby jim rozuměli a pochopili je. 

(ARMSTRONG, 2002, s. 661-662)

1.2.1 Systémy komunikace

Systémy komunikace se mohou dělit na písemné a verbální. Mezi písemné lze zařadit 

podnikové noviny, nástěnky či věstníky a za verbální považujeme schůze a porady.

Komunikace pomocí intranetu

Je to systém vnitřní elektronické pošty. Ve většině firem se systém této komunikace 

využívá pro informování většího počtu zaměstnanců.

Podnikové noviny

Podnikové noviny jsou vydávány často a pravidelně. Mohou obsahovat články, které 

vysvětlují činnosti a záměry managementu a také články o pracovnících a jejich 

činnostech. Dále se tam mohou objevovat rubriky, do kterých mohou čtenáři psát a 

podávat své podněty a management na ně může reagovat. 

Nejdůležitějším elementem podnikových novin je vydavatel. Je dobré, aby vydavatelem 

byl někdo blízký podniku. Měl by podnik dobře znát, ale na druhou stranu by měl být 

nestranný. Dobrým nápadem je, když si k sobě vydavatel vezme radu sestavenou 

z pracovníků a managementu.
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Věstníky

Věstníky jsou využívány k okamžitému sdělování a informování zaměstnanců. 

Informace sdělované prostřednictvím věstníků musí být sděleny ihned a nelze s nimi 

čekat např. až do dalšího vydání podnikových novin. 

Nástěnky

Nejčastějším komunikačním systémem jsou nástěnky. Mohou ale obsahovat neaktuální 

či nepotřebné informace. Pokud se o ně nikdo nestará a nekontroluje je, mohou se 

snadno takovými informacemi zahltit.

Video/DVD

Tento komunikační prostředek slouží především k informování o stavu podniku. Tato 

forma komunikace není moc účelná, protože je příliš neosobní.

Týmový brífink

Týmové brífinky jsou společná setkání všech pracovníků v podniku, na kterých se 

předkládají a řeší různé informace. Měly by být vedeny a kontrolovány shora. 

K týmovému brífinku je zapotřebí osoby, která bude odpovědná za zvolené téma 

brífinku a za přípravu materiálů. (tamtéž, 2002, s. 664-667)

1.2.2 Oblasti komunikace

Na zaměstnanecké vztahy působí zejména manažerská a vnitropodniková komunikace a 

částečně také externí komunikace. (tamtéž, 2002, s. 662)
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Tabulka 1: Oblasti a cíle komunikace   

Oblasti komunikace Cíle

I.

Manažerská 

komunikace

1. Komunikace směrem dolů nebo do 
stran, obsahující informace o 
podnikových nebo funkčních cílech, 
jednotlivých oblastech politiky, 
plánech a rozpočtech, určené jejich 
realizátorům.

Zajistit, aby manažeři a mistři 
obdrželi jasné, přesné a včasné 
informace o tom, čeho mají podle 
očekávání dosáhnout-co mají 
udělat pro podporu podnikových 
cílů.

2. Komunikace směrem dolů, 
obsahující přímé instrukce 
manažera podřízenému o tom, co by 
měl dělat.

Zajistit, aby instrukce byly jasné a 
přesné, a poskytnout lidem 
potřebnou motivaci k práci.

3. Komunikace směrem nahoru a do 
stran, obsahující návrhy, náměty a 
připomínky k podnikovým nebo 
funkčním cílům k jednotlivým 
oblastem politiky a k rozpočtům od 
těch, kteří je mají uskutečňovat.

Zabezpečit dostatečný prostor pro 
manažery a mistry, který by jim 
umožnil ovlivnit podniková a 
funkční rozhodnutí v oblastech, 
ve kterých získali určitou 
odbornost a znalosti.

4. Komunikace směrem nahoru a do 
stran, obsahující informace o 
vykonané práci a výsledcích, určené 
managementu.

Umožnit managementu 
monitorovat a řídit výkon s cílem, 
aby v případě nutnosti mohl 
využít příležitosti nebo učinit 
nápravná opatření.

II.

Vnitropodnikové 

vztahy

5. Komunikace směrem dolů, 
obsahující informace o 
podnikových plánech, jednotlivých 
oblastech politiky nebo o výkonu.

Zajistit (i) stálou informovanost 
pracovníků o záležitostech, které 
se jich týkají, zvláště o změnách 
v pracovních podmínkách a 
faktorech ovlivňujících jejich 
životní úroveň a jistotu; (ii) 
stimulaci pracovníků k jejich větší 
identifikaci s podnikem.

6. Komunikace směrem nahoru, 
obsahující připomínky a reakce 
pracovníků na zamýšlené plány 
nebo na právě probíhající události 
v těch oblastech, které se jich 
dotýkají.

Zajistit pracovníkům možnost 
předkládat své návrhy a obavy a 
ukázat, že podnik je schopen ve 
světle těchto připomínek 
pozměnit své plány.

III.

Vztahy s okolím

7. Získávání a analýza informací 
z okolí podniku, které se týkají 
zájmů podniku.

Zajistit, aby byl podnik plně 
seznámen se všemi informacemi o 
legislativě a o marketingu, o 
komerčních a finančních trzích a 
o technicko-technologických 
záležitostech, které jej zajímají.

8. Prezentace informací o podniku a 

jeho výrobcích vládě, zákazníkům a 

široké veřejnosti.

Využít vlivu podniku k prosazení 

jeho zájmů formou vybudování 

pozitivního image a 

přesvědčování zákazníků, aby 

nakoupili jeho výrobky nebo 

služby.

Zdroj: ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. s. 662-663.
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1.2.3 Komunikační strategie

Komunikační strategie podniku by měla být založena na analýze:

 toho, co chce sdělit management

 toho, co chtějí slyšet zaměstnanci

 problémů, které vznikají při přijímání a předávání informací.

To, co chce management sdělit, je ovlivněno tím, co pracovníci potřebují vědět a co 

chtějí slyšet. Management podniku by měl dosáhnout toho, aby zaměstnanci pochopili

to, co se po nich požaduje a aby se zaměstnanci oddali cílům a úkolům podniku.

Zaměstnanci chtějí slyšet informace o tom, co se jich bezprostředně týká. Jedná se o 

změny pracovních podmínek a postupů práce, přesčasy, budoucí plány a další. 

Analýza problémů při komunikaci by měla vést k nalezení chyby, která vedla k selhání 

komunikace. Tuto chybu je třeba napravit. Tyto analýzy mohou být pomůckou 

k vytvoření komunikačního systému v daném podniku. Také by měly sloužit jako 

podklady pro řízení a načasování komunikace. (ARMSTRONG, 2002, s. 663-665)

1.3 Pracovní výkony a hodnocení

1.3.1 Pracovní výkony

Firmy si najímají pracovníky, aby odváděli určité pracovní výkony. 
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Pracovní výkon není jen množství a kvalita odvedené práce, nýbrž i chování 

pracovníka, které je ovlivněno jeho schopnostmi a dovednosti.

 Úsilí – Jde o energii, kterou zaměstnanec vynaloží na splnění pracovního úkolu.  

Může být ovlivněno aktuální stavem pracovníka a také povahou pracovního 

úkolu.

 Odborné schopnosti – Ke schopnostem patří znalosti a dovednosti, kterými by 

měl každý pracovník na určité úrovni disponovat. Jsou nutné k vykonávání 

práce.

 Vnímání role či úkolů – Jedná se o to, do jaké míry pracovník úkol pochopí.

Všechny tři složky jsou pro pracovní výkon důležité. Pokud by měl pracovník 

výborné odborné schopnosti a úsilí, ale nepochopil by zadaný úkol, pak by 

zřejmě pracovní úkol vykonal špatně. (KOUBEK, 2004, s. 17-24)

„Tradiční přístup k zabezpečování žádoucího pracovního výkonu pracovníků se 

vyznačuje direktivními metodami a odpovídá mu příkazový typ řízení. Hodnocení 

pracovního výkonu je pak založeno na tom, jak pracovník jemu přikázané úlohy plní, či 

– lépe řečeno – v příslušném období splnil (hodnocení je zaměřeno na minulost).“ 

(KOUBEK, 2004, s. 17)

V dnešní době se pracovní výkony přidělují pracovníkům podle jejich schopností a 

dovedností. Dosáhne se tak efektivního využívání schopností jednotlivých zaměstnanců. 

Řízení pracovního výkonu je nepřetržitý proces komunikace, který probíhá mezi 

zaměstnancem a jeho nadřízeným. Jsou v něm definovány očekávání, kterých se má 

v práci docílit. Tato komunikace by měla být oboustranná. (tamtéž, s. 17-19)

Pokud je pracovník oddán nějakému úkolu nebo podniku, bude pracovat s větším 

nasazením pro uskutečnění cílů. Oddanost pracovníků většinou vychází z vedoucího 

pracovníka, který je informuje o daném úkolu nebo záměru. 
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Když je práce nudná, je vyčerpávající. Tlačit pracovníky k vykonání většího množství 

nudné práce je nesmyslné. Podnik by měl zařídit, aby byla práce fascinující a 

povzbuzující. (ULRICH, 2009, s. 20)

                                             MOTIVUJÍCÍ VEDENÍ
                                      A NEUSTÁLÁ KOMUNIKACE

Obrázek 2: Řízení pracovního výkonu (Zdroj: KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu. Praha: Management Press, 
2004. s. 21.)

Dohoda (smlouva) o 
pracovním výkonu a 
vzdělávání a rozvoji

Pracovní výkon 
pracovníka v průběhu 
roku a jeho sledování

Zkoumání (hodnocení) 
pracovního výkonu 

pracovníků a jeho faktorů

Vzdělávání a rozvoj 

pracovníků

Odměňování 

pracovníků
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1.3.2 Hodnocení

Každá organizace se jednou dostane do fáze, kdy zjistí, že je třeba zdroje využívat 

efektivněji. Efektivní využívání zdrojů znamená maximální výkonnost zaměstnanců, a 

toho lze docílit účinnou motivací. Hodnocení je potom určitě jeden z účinných 

motivačních nástrojů. (PILAŘOVÁ, 2008, s. 11)

Hodnocení má dvě hlavní funkce – poznávací a motivační. Poznávací funkce dává 

vedoucímu možnost poznat pracovníka, a to díky pravidelnému sledování pracovníka. 

Tyto poznatky pak může vedoucí využít při určování úkolů, odměňování, apod. 

Motivační funkce umožňuje pracovníkovi zjistit, jak pracuje, což může vést ke snaze se 

zdokonalit. (HÜTTLOVÁ, 1998, s. 86)

Systémy hodnocení

Existuje mnoho různých systémů hodnocení založených na odlišných pravidlech a na 

odlišných kriteriích hodnocení. Hodnocení mohou být systematické, tj. hodnocení 

probíhající v pravidelných intervalech, nebo za předem stanovených příčin, podle 

dopředu stanovených postupů. Tento typ hodnocení bývá prováděn písemně. 

Nesystematické hodnocení se uskutečňuje náhodně, nebo podle potřeby. Je 

neformálního charakteru.

Hodnocení výkonu

Někdy se označuje jako krátkodobé hodnocení, protože bývá prováděno v kratších 

časových periodách. Hodnocení výkonu je založeno na hodnocení množství a kvality 

vykonané práce. Kritériem hodnocení výkonu je splnění úkolu, nebo dosažení cíle.    

(PILAŘOVÁ, 2008, s. 11-13)
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Pracovníci si často stěžují na to, že neví, jak jsou hodnoceni. Často se dozví až za delší 

časové období, že zaměstnavatel už dlouho není spokojen s jejich prací. Kdyby se o tom 

dozvěděli dříve, mohli by své chyby dávno napravit a poučit se tak, nebo by je pochvala 

naopak motivovala k dalším dobrým výkonům. (KOUBEK, 2004, s. 35)

Důležitou složkou hodnocení pracovního výkonu je podávání návrhů na zdokonalení 

výkonu, aby pracovníci maximálně využívali své schopnosti a znalosti. K tomuto je 

potřeba dobrý vztah mezi řídícími pracovníky a zaměstnanci. 

Hlavní cíl hodnocení je zabezpečení maximálního využití schopností a znalostí 

pracovníků. Dalším cílem je prohloubení a zlepšení vztahu mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem. Toho lze dosáhnout vytvářením porozumění mezi oběma stranami 

ohledně očekávání, cílů, motivace a dalších.

Systém hodnocení výkonu by měl být spolehlivý, platný, standardizovaný, praktický a 

funkční. Měl by podávat platné informace a měl by sloužit jako užitečný nástroj pro 

řídící pracovníky. Jeho provoz by neměl být příliš složitý ani náročný na čas.                         

(ARTHUR, 2010, s. 12-20)

1.3.3 Metody hodnocení

Metody hodnocení slouží jako návod jak hodnotit. Na výběr je mnoho metod. Často 

také dochází ke kombinaci více metod.

Metody zařazování

Metoda zařazování spočívá v seskupení zaměstnanců podle vybraného kritéria od 

nejlepšího po nejhorší. Je využívána v organizacích s menším počtem zaměstnanců. 

Skupina zaměstnanců, která má více než 15 osob se takto hodnotit nedá.
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Párové srovnávání

U této metody se srovnávají výkony zaměstnanců mezi sebou. U každého srovnání se 

přiřadí bod tomu pracovníkovi, který je lepší. Výsledné hodnocení je dáno součtem 

vítězných bodů u každého pracovníka.

Metoda kritických událostí

Metoda kritických událostí zachycuje kritické pracovní výkony. Kritické pracovní 

výkony jsou výkony buď extrémně dobré, nebo extrémně špatné. Výsledkem metody je 

výčet kritických událostí.

Hodnotící rozhovor

Bývá prvkem každého hodnocení. Rozhovor se koná na základě připravených okruhů a 

témat ze strany hodnotitelů. Hodnotitelé bývají na tyto rozhovory školeni.

Hodnotící škály

Tato metoda patří k nejčastěji používaným psychometrickým metodám. Jde hodnotit 

chování, vykonanou práci, vztahy aj. Hodnocení i stanovení výsledků je velmi 

jednoduché a ve většině případů je doplněno hodnotícím rozhovorem. Hodnotící škály 

se dále mohou dělit na numerické, grafické a škály se slovním popisem.

Psychologické testy a dotazníky

Tuto metodu využívají odborníci, protože interpretace výsledků těchto testů je velmi 

složitá. Je zde hodnocena osobnost, zvláště její schopnosti a hodnoty. Doprovodnou 

metodou bývá rozhovor. Nejčastější využití je u výběru zaměstnanců.

Mezi další metody hodnocení patří například také nucená distribuce, metoda stanovení 

úloh a metoda stanovení cílů. (PILAŘOVÁ, 2008, s. 30-38)
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1.4 Motivace

Motivace zaměstnanců je důležitá pro všechny organizace. Každá organizace by chtěla, 

aby zaměstnanci dosahovali maximálních pracovních výkonů. A k tomu slouží různé 

motivační nástroje, jako jsou odměny, stimulace a hlavně práce a pracovní podmínky. 

Motiv je podnět k nějaké reakci či činnosti. Motivace je souhrn faktorů, které mají vliv 

na lidi a na jejich chování.

Motivovat lidi znamená, vést je směrem, kterým chceme, aby se pohybovali za účelem 

dosažení určitého cíle. Lidé jsou motivování, když ví, že dosáhnou nějakého výsledku, 

který uspokojí jejich potřeby. 

Model procesu motivace

Zjištěním nedostatku nějaké potřeby se vyvolá motivace. Poté se určí cíle, jejichž 

splněním se daná potřeba uspokojí a dále se určí kroky, které povedou ke splnění cíle. 

Pokud je cíl splněn, je pravděpodobné, že při podobné situaci se budou opakovat stejné 

kroky. 

Typy motivace

 Vnitřní motivace – lidé motivují sami sebe. Jedná se o faktory, které si člověk 

vytváří sám a které ovlivňují jeho chování a jeho další kroky. 

 Vnější motivace – motivace jiných lidí. Tvoří jí odměny a tresty. 

Vnitřní motivátory mají dlouhodobější účinek a vnější spíše krátkodobější.

(ARMSTRONG, 2002, s. 219-221)
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1.4.1 Teorie motivace

Teorie instrumentality

Podle této teorie jsou lidé motivování na základě odměn a trestů. Pouze spojitost odměn 

a trestů s pracovním výkonem, bude lidi motivovat k práci. Dále je tato teorie vázáná na 

kontrolování pracovníků a nerespektuje řadu lidských potřeb.

Teorie zaměřené na obsah

Bývá označována jako teorie potřeb. Jejím základem je to, že potřeby představují obsah 

motivace. Potřeba, která není uspokojena, tvoří stav nerovnováhy. Aby se rovnováha 

zase nastolila, je třeba určit cíl, který tuto potřebu uspokojí a stanovit kroky, které 

povedou k dosažení cíle. Neuspokojené potřeby tedy motivují chování lidí. 

Ne všechny potřeby jsou stejné a mají pro člověka stejnou váhu. Tudíž každá potřeba 

vyvolá jinou motivaci a jiné úsilí k dosažení jejího uspokojení. Jednu potřebu lze také 

uspokojit dosažením různých cílů. (tamtéž, s. 223)

Maslowova hierarchie potřeb

Podle této hierarchie existuje pět základních skupin potřeb.

 „Fyziologické – potřeba kyslíku, potravy, vody a sexu.

 Jistoty a bezpečí – potřeba ochrany proti nebezpečí a nedostatku uspokojování 

fyziologických potřeb.

 Sociální – potřeba lásky, přátelství a akceptace jako příslušníka skupiny.

 Uznání – potřeba mít stálé a pevné vysoké hodnocení sebe sama (sebeúctu) a 

být respektován ostatními (prestiž). Tyto potřeby lze zařadit do dvou 

doplňujících se skupin: Za prvé je to touha po úspěchu, a za druhé touha po 

reputaci nebo postavení definovaných jako respekt nebo úcta ostatních lidí a 

projevujících se v podobě uznání, pozornosti, významu nebo ocenění.
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 Seberealizace (sebenaplnění) – potřeba rozvíjet schopnosti a dovednosti, stát se 

tím, v co člověk věří, že je schopen se stát.“ (ARMSTRONG, 2002, s. 224)

Teorie zaměřené na proces

Motivačním nástrojem těchto teorií jsou psychologické procesy. Dávají realističtější 

návody pro motivování lidí než teorie potřeb. 

Expektační teorie (očekávání)

Očekávání je současná domněnka, že podniknutím určitých kroků, člověk dosáhne 

určitého cíle. Hraje zde roli síla očekávání. Lze tedy říci, že čím vyšší je hodnota 

odměny a čím vyšší je závislost získání této odměny na úsilí, tím větší úsilí bude 

vynaloženo.

Teorie cíle

Podle teorie cíle se motivace a výkon zvyšuje se stanovováním určitých cílů, které jsou 

náročné, ale přijatelné a existuje-li zpětná vazba. Cíle umožňují informovat lidi o tom, 

jaké úrovně výkonu mají dosáhnout. Existuje tam také zpětná vazba, která umožňuje 

sledovat kvalitu odvedené práce z hlediska daného cíle.

Teorie spravedlnosti

Teorie spravedlnosti vychází ze spravedlivého zacházení. Je-li s lidmi spravedlivě 

zacházeno, jsou motivováni. Pokud tomu tak není, jsou demotivováni. Lidé 

porovnávají, jak je s nimi zacházeno v porovnání s ostatními. (tamtéž, s. 221-227)
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1.4.2 Spokojenost s prací

Spokojenost s prací vychází z toho, jaký má člověk ke své práci vztah. Pokud je tento 

vztah kladný, pak je člověk s prací spokojen. Pokud je záporný, pak člověk není s prací 

spokojen. 

Spokojenost s prací je ovlivňována řadou faktorů. Mezi tyto faktory patří vnější a 

vnitřní motivační faktory, kvalita řízení, sociální vztahy se spolupracovníky a jak jsou 

ve své práci úspěšní. 

Růst spokojenosti s prací nemusí vést ke zvýšení pracovního výkonu. To, co vede ke 

zvýšení pracovního výkonu, není spokojenost s prací, ale vysoký výkon. Protože lidé 

jsou motivování, aby dosáhli cílů, a tak budou spokojení, když těchto cílů dosáhnou 

vyšším výkonem. Lze tedy říci, že pokud pracovníkům poskytneme příležitost a 

podmínky k výkonu a odměníme je za něj, zlepšíme tak jejich výkon. 

Spokojenost jde zkoumat pomocí čtyř metod:

 Strukturované dotazníky – mohou být univerzální, srovnávací a nebo jen 

doplněny o určité otázky. Jejich použití je levné, jak z hlediska analýzy, tak 

z hlediska organizování. 

 Rozhovory – může se jednat o rozhovory jdoucí do hloubky problémů, nebo o 

rozhovory, kde je dán seznam bodů, na které se odpovídá. Rozhovory lze 

provádět s každým jednotlivcem zvlášť, což je ale časově náročné a drahé, nebo 

se skupinou lidí, kde se ale nemusí odhalit skutečné názory, protože někteří 

mohou mít problémy s vyjadřováním před ostatními lidmi.

 Kombinace dotazníku a rozhovoru – nejvhodnější metoda ke zjištění 

spokojenosti s prací. Kombinuje totiž kvantitativní informace z dotazníku a 

kvalitativní informace z rozhovoru. 

 Diskusní skupiny – tyto skupiny jsou tvořeny vybranými pracovníky a jsou 

orientované na určité záležitosti. (ARMSTRONG, 2002, s. 228-230)
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V dnešní době se od pracovníků vyžaduje, aby pracovali mnohem více a s méně zdroji.  

Firmy mění své staré smlouvy a nenabízejí pracovníkům už tolik jistoty. Ti se 

v důsledku toho nesnaží vynakládat své síly nad svůj rámec. 

Jelikož podniky vyrábí více s menším počtem zaměstnanců, snaží se je do procesu 

zapojit nejen fyzicky, ale také psychicky. A to tak, že zaměstnanci mají pocit, že se 

někdo zajímá o jejich zájmy a že cítí, že mají s firmou silný vztah. (ULRICH, 2009, s.

139-140)
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2 ANALYTICKÁ ČÁST

2.1 Charakteristika podniku

Společnost KON-KYS s.r.o. vznikla 30. 12. 2003 jako nástupce sdružení fyzických 

osob se stejným názvem KON-KYS výroba a potisk autoplachet, která byla založena 

v září roku 1990 majiteli Pavlem Konopáčem a Ing. Jaroslavem Kyselým. Firma si 

rychle získala důvěru zákazníků a vešla do povědomí většiny výrobců nákladních 

automobilů a automobilových nástaveb. Díky rychlému a spolehlivému jednání, a také 

kvalitnímu zpracování zakázek pomocí vyspělých zahraničních technologií si získala 

mnoho spokojených zákazníků.

2.1.1 Předmět podnikání

Předmětem podnikání firmy KON-KYS je výroba textilního zboží (kromě oděvů a 

oděvních doplňků), velkoobchod, specializovaný maloobchod, výroba čalounických 

výrobků, reklamní činnost a marketing, polygrafická výroba.

Nosným výrobním programem firmy je výroba autoplachet na všechny druhy 

nákladních automobilů, přívěsů, návěsů a kontejnerů, provedení autoplachet včetně 

shrnovacích systémů EDSCHA a ANBA, autoplachty s kurtovým napínáním, tepelně 

izolační plachty, uzávěry autoplachet BONANZA. Firma se také hodně zaměřila na 

výrobu hal a stanů. Provádí reklamní potisky autoplachet standartním způsobem, ale 

nově i velkoplošným tiskem jak na vinyl tak i PVC, papír a další, a to na zařízení JETI 

3. 3. ve foto kvalitě. K tisku také realizuje grafické zpracování, tekutou laminaci na 

stroji AQUA SEAL, aplikace fólií na dopravní prostředky, okenní grafiky a prodej 

doplňků a příslušenství k autoplachtám.
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K výrobnímu programu firmy také patří výroba veletržních stánků, fóliovníků, krycích 

plachet, nafukovadel, dílenských závěsů a reklamních poutačů včetně kotvící techniky.

2.1.2 Organizační struktura

Organizační struktura podniku je tvořena hlavními třemi větvemi, kterými jsou: 

ekonomická, výrobní a grafická oblast.

Hlavní vedoucí 

výroby

Hlavní ekonom Vedoucí výroby Vedoucí grafik

Technik ve 

výrobě

Technik ve výrobě, 
kontrola + střižna

Fakturantka+

mzdová účetní

Příprava šablon 

pro tisk a 

grafické práce

Skladnice+ 

zásobovačka

Skladová 

účetní

Zástupce 

výroby

Grafik Grafik Grafik

Odborný mistr, 
technik ve výrobě

+sedlář

Obrázek 3: Organizační struktura. (Zdroj: Podnikové informace)
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2.2 Analýza současného stavu podniku

2.2.1 Trhy

Firma KON-KYS s.r.o. se pohybuje na trzích Evropské unie (Slovensko, Německo) a 

na trhu Srbska. Na těchto trzích firma prodává své výrobky a služby. V loňském roce 

firma prodávala své výrobky a služby: na český trh asi 50 % své celkové produkce, na 

německý trh asi 43 %, na slovenský trh 5 % a na srbský trh 2 %. Na trhu autoplachet 

v ČR zaujímá firma asi 40 % z celkové nabídky, na trhu stanů a pagod asi 35 %. 

Tržby za vlastní výrobky až do roku 2008 rostly, ale díky celosvětové krizi, která 

způsobila pokles poptávky a snížení celkové produkce vlastních výrobků, koncem roku 

2008 začaly klesat.

Nákup výrobků a služeb firma realizuje především prostřednictvím trhů České 

republiky, Německa a Rakouska, kde asi 90% nakupuje na trhu ČR.
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2.2.2 Pořizování zásob a majetku

Jako zdroje firma nakupuje hlavně plachtovinu a kování. Nákup plachtoviny se provádí 

minimálně dvakrát do měsíce a nákup kování jedenkrát do měsíce, záleží ale na 

velikosti zakázek. Díky tomu, že má společnost stálé dodavatele, tak jsou včasní a 

materiál je ve firmě hned na druhý den (někdy i týž den). Firma si vše hradí z vlastních 

zdrojů a včas.

Co se týče majetku firmy, tak ten si zajišťuje z vlastních prostředků. Jelikož firma chtěla 

zautomatizovat výrobu a zlepšit tak efektivitu a kvalitu výroby, zvýšit produktivitu 

práce, urychlit výrobní proces a také zohlednit životní prostředí snížením objemu 

odpadů, tak v předešlém roce zažádala o dotaci z Evropských fondů, a to z vyhlášeného 

projektu s názvem „Implementace automatických systémů při výrobě autoplachet a 

jiných výrobků“. 

2.2.3 Personalistika

Společnost se pohybuje na trhu práce České republiky. Na budoucí možné zaměstnance 

firma nemá specifické požadavky, protože při výrobním procesu dojde do dvou měsíců 

k jejich zapracování. Výhodou ovšem je bydliště ve stejném okrese, jako je firma, a to 

kvůli směnnosti. Tyto požadavky se týkají zaměstnanců ve výrobním procesu. Jedná se 

především o sedláře, šičky a grafiky. Specializovaní grafici už musejí mít znalosti IT a 

grafických programů jako je např. Corel. Na zaměstnance ekonomického úseku jsou 

hlavní požadavky maturita a ekonomické zaměření. 

Společnost KON-KYS s.r.o. má v současné době 58 zaměstnanců ve výrobním procesu 

a 12 ve vedení společnosti. Tento počet je díky hospodářské krizi nižší, než byl před 

rokem 2009.
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2.2.4 Komunikace a informovanost v podniku

Podnik je tvořen třemi hlavními odděleními: ekonomickým, výrobním a grafickým. 

Každé z těchto oddělení si samostatně přijímá objednávky. Propojení těchto tří oddělení 

probíhá pomocí pravidelných porad, které jsou důležitým zdrojem informací v podniku. 

Ty probíhají každé ráno se všemi vedoucími oddělení. Ti si předají veškeré nové 

informace o oddělení a jejich objednávkách. Dále se na nich probírají plány a 

zhodnocuje se dosavadní činnost společnosti.

Zaměstnancům jsou sdělovány informace o nových objednávkách vedoucím výroby. 

Ten za nimi s novou objednávkou přijde přímo na dílnu a vysvětlí jim, kolik a čeho se 

má dělat. Předá jim výkresy a skladník jim dodá materiál. Ostatní směny si už tyto 

informace předávají mezi sebou. Občas se stává, že předané informace mezi směnami 

nejsou úplné nebo přesné a může tak nastat situace, kdy se ve výrobě může snadno 

udělat chyba, a to díky těmto nepřesným informacím.

Ostatní důležité informace o své práci získávají pouze sděleními vedoucími výroby.

Jiné informace zaměstnanci nedostávají. Podnik neinformuje své zaměstnance o 

budoucích plánech a cílech. Pracovníci nejsou ani informováni o výsledcích 

každodenních porad vedení.

2.2.5 Motivace

Úkolová mzda

Podle zaměstnavatele je nejlepším nástrojem motivace úkolová mzda. Je si jist, že čím 

více si budou chtít pracovníci vydělat, tím větší bude jejich intenzita práce a vyrobí se 

více výrobků. Úkolová mzda sice motivuje pracovníky k vysokým výkonům, ale 

nemotivuje ke kvalitnímu zpracování výrobků. Je vhodné tuto formu mzdy kombinovat 

s doplňkovými formami, jako jsou prémie či odměny. Společnost ji ale nekombinuje, a 
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tak v poslední době zaznamenává nárůst reklamací. Může to být ale také způsobeno tím, 

že přijímají i zakázky s velmi krátkou dodací lhůtou, při kterých se také dělá s častými 

přesčasy.

Příspěvek na stravování

Dalším nástrojem motivace je v tomto podniku zvýhodněné stravování. Zaměstnanci

podniku KON-KYS s.r.o. si mají možnost zakoupit stravenky na jídlo do restaurace 

vzdálené zhruba 200 metrů od budovy firmy. Hodnota stravenky je 45 Kč, ale 

zaměstnanci si ji mají možnost pořídit za 20,25 Kč. Zbylých 24,75 Kč na stravenku 

přispívá firma. Tuto možnost stravování využívá 90 % zaměstnanců. Stravenky se 

prodávají na určitý měsíc. Není na nich stanoveno přímo datum, kdy se mají vyčerpat, 

ale jen měsíc, v kterém platí.

Tabulka 2: Příspěvek na stravování

Hodnota stravenky

(v Kč)

Cena pro zaměstnance

(v Kč)

Příspěvek od zaměstnavatele

(v Kč)

45 20,25 24,75

Zdroj: Podnikové informace

Restaurace, která tyto stravenky nabízí, je speciálně připravena na zaměstnance 

podniků. Denně nabízí menu složené z několika jídel, z kterého si pracovníci vybírají. 

Příprava jídel je vždy rychlá, takže zaměstnanci neztrácejí mnoho času. Restaurace 

nabízí také večerní menu, které může využít i odpolední směna.

„Příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů jsou daňově 

účinné do výše 55 % ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny.“ 

(Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 24)
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2.3 Dotazníkové šetření

Ve společnosti KON-KYS s.r.o. jsem se rozhodla udělat dotazníkové šetření. Při počtu 

58 zaměstnanců je to jeden z nejlepších způsobů, jak získat informace o zaměstnancích 

a jejich spokojenosti. Dotazník byl vyplňován pouze zaměstnanci na dílně, nikoliv 

vedením. Tudíž i celková analýza pracovních podmínek se bude zaměřovat pouze na 

zaměstnance ve výrobním procesu. Dotazník je rozdělen do šesti tematických okruhů. 

První okruh se týká osobních údajů, kde zaměstnanci uvedou základní informace o své 

osobě. Tyto dotazníky jsou anonymní, takže nemusí uvádět svá jména. Druhý okruh se 

skládá z otázek o zaměstnání v podniku. Třetí okruh zjišťuje, jaké jsou na pracovišti 

vztahy a jak jsou pracovníci hodnoceni. Ve čtvrtém okruhu zaměstnanci odpovídají na 

otázky týkající se komunikace ve společnosti a informovanosti. V pátém okruhu 

hodnotí celkové pracovní podmínky. A poslední okruh je zaměřen na motivaci

pracovníků.

Hlavním cílem tohoto dotazníku je zjistit spokojenost zaměstnanců s jednotlivými 

pracovními podmínkami. Dotazník je sestaven z otázek, které se zaměřují na pracovní 

podmínky, které - jak vyplynulo z informací od vedení společnosti - nejsou v podniku 

zrovna ideální. Na základě výsledků zjistíme, s jakými pracovními podmínkami nejsou 

zaměstnanci spokojeni a podáme návrhy k jejich zlepšení, a tím ke zvýšení spokojenosti 

zaměstnanců. To vše by mělo vést ke zvýšení produktivity, protože spokojení 

pracovníci jsou produktivnější.

Dotazníky byly zaměstnanci vyplněny v podniku po pracovní době. Byly vyplňovány 

po všech třech směnách. Po následné kontrole, zda jsou všechny otázky vyplněny, a po 

zhlédnutí odpovědí, jsem pár pracovníků další den navštívila a zeptala jsem se 

podrobněji na některé otázky a prodiskutovala jsem s nimi dotazník. 
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Graf 3: Věk respondentů (Zdroj: Dotazníkové šetření)
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 Zaměstnání ve společnosti
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Nejčetnější pracovní pozice v podniku je sedlář. Jeho náplní práce je výroba 

autoplachet. Podle výkresů rozměřuje, stříhá, svařuje a opatřuje kováním materiál. 

Druhá nejčetnější pozice je grafik. Grafici buď obsluhují tiskárny a laminátory, nebo na 

vyrobené autoplachty nanášejí přes šablony barvu. Šička je doplňková profese 

k sedlářům. Obsluhuje šicí stroje a jednotlivé výrobky opatřuje řemínky, smyčkami či 

přezkami. Skladníci přijímají materiál na sklad, ukládají ho, evidují a vydávají do 

výroby.

Otázka č. 10: Jak dlouho bude zaměstnance uspokojovat práce v této společnosti?

Svou budoucnost v podniku vidí 81 % zaměstnanců. Maximálně 3 roky by chtělo 

v podniku vydržet 13 %. 6 % respondentů si myslí, že práce ve firmě KON-KYS je 

bude uspokojovat méně než 1 rok.

 Vztahy na pracovišti a hodnocení

Otázka č. 11: Jak respondenti vychází se spolupracovníky?

Z výsledků dotazníku vyplývá, že pracovníci mají mezi sebou dobré vztahy. Myslí si to 

96 % respondentů. Pouhé 4 % nejsou úplně spokojení se spolupracovníky.

Otázka č. 12: Jaká je komunikace mezi spolupracovníky?

Pracovníci by mezi sebou měli komunikovat. V tomto podniku tomu tak je. 98 % 

respondentů hodnotí komunikaci mezi spolupracovníky za velmi dobrou až dobrou. 

Zbylé 2 % pak za špatnou.
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Dobrá spolupráce a dobré vztahy mezi spolupracovníky jsou důležité pro f

týmů. Z předchozích otázek je jasné, že spolupracovníci spolu vycházejí velmi dobře a 

že ani s komunikací není problém. A tak podle toho i vypadá fungování týmů. 25

respondentů je velmi

spokojeno. Žádný z dotazovaných není nespokojen.

Otázka č. 15: Je práce zaměstnanců hodnocena jinak než mzdou?

Graf 

Z odpovědí zaměstnanců vyplývá, že v

Myslí si to 73 % respondentů. Jen 9

slovním hodnocením. Zbylí respondenti
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Pracují zaměstnanci v týmu nebo samostatně?

KYS s.r.o. je z 85 % týmová. Zaměstnanci dělají ve 

většinou po čtyřech lidech. Pouze 15 % zaměstnanců pracuje samostatně. Jsou to

především šičky a skladníci.

Jsou dotazovaní spokojeni s tím, jak tým funguje?

Dobrá spolupráce a dobré vztahy mezi spolupracovníky jsou důležité pro f

předchozích otázek je jasné, že spolupracovníci spolu vycházejí velmi dobře a 

komunikací není problém. A tak podle toho i vypadá fungování týmů. 25

spokojeno, jak týmy fungují a 75 % respondentů je spíše 

dotazovaných není nespokojen.

Je práce zaměstnanců hodnocena jinak než mzdou?

Graf 8: Hodnocení práce (Zdroj: Dotazníkové šetření)

odpovědí zaměstnanců vyplývá, že v podniku není práce hodnocena 

% respondentů. Jen 9 % si myslí, že je hodnocena i jinak, a to občasným 

Zbylí respondenti neví, anebo tvrdí, že někdy.

9%

73%

14% 4%

Je Vaše práce hodnocena 
jinak než mzdou?

Ano

Ne

Jen výjimečně

Nevím

% týmová. Zaměstnanci dělají ve skupinkách 

% zaměstnanců pracuje samostatně. Jsou to

Dobrá spolupráce a dobré vztahy mezi spolupracovníky jsou důležité pro fungování 

předchozích otázek je jasné, že spolupracovníci spolu vycházejí velmi dobře a 

komunikací není problém. A tak podle toho i vypadá fungování týmů. 25 % 

% respondentů je spíše 

hodnocena jinak než mzdou. 

i jinak, a to občasným 

Jen výjimečně



Otázka č. 16: Odpovídá platové ohodnocení zaměstnanců jejich vykonávané práci?

Více jak polovina zaměstnanců je spíše spokojena s

40 % je spíše nespokojeno. Většina pracovníků tvrdí, že je velmi spokojena s

složkou mzdy. Na platovém ohodnocení jim ale vadí to, že nedostávají prémie ani 

odměny. 

Graf 9: Platové ohodnocení x vykonaná práce

Otázka č. 17: Jsou dotazovaní spokojení s

ohodnocení?

Neexistující hodnocení zaměstnanců

odměňování a osobního ohodnocení

odměňování a osobního ohodnocení

nespokojen(a)“ a zbylých 19

Otázka č. 18: Byli pracovníc

I přesto, že v podniku neexistuje hodnocení

pochváleni. V posledním měsíci bylo pochváleno 11

zaměstnance, kteří jsou v

Zbylých 89 % nebylo pochváleno.
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Odpovídá platové ohodnocení zaměstnanců jejich vykonávané práci?

Více jak polovina zaměstnanců je spíše spokojena s platovým ohodnocením. Zbylých 

40 % je spíše nespokojeno. Většina pracovníků tvrdí, že je velmi spokojena s

složkou mzdy. Na platovém ohodnocení jim ale vadí to, že nedostávají prémie ani 

: Platové ohodnocení x vykonaná práce (Zdroj: Dotazníkové šetření)

Jsou dotazovaní spokojení s principy odměňování a osobního 

hodnocení zaměstnanců v podniku se promítá do nespok

a osobního ohodnocení. 62 % zaměstnanců je spíše nespokojeno s

a osobního ohodnocení. 19 % se přiklání k odpovědi „ velmi 

nespokojen(a)“ a zbylých 19 % k „spíše spokojen(a)“. 

Byli pracovníci v posledním měsíci pochváleni?

podniku neexistuje hodnocení jiné než mzdou, bývají občas zaměstnanci 

posledním měsíci bylo pochváleno 11 % zaměstnanců. Jedná se o 

zaměstnance, kteří jsou v podniku noví. Jsou častěji kontrolování, a 

% nebylo pochváleno.

11%

49%

40%

Odpovídá Vaše platové 
ohodnocení práci, kterou 

vykonáváte?

Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Odpovídá platové ohodnocení zaměstnanců jejich vykonávané práci?

platovým ohodnocením. Zbylých 

40 % je spíše nespokojeno. Většina pracovníků tvrdí, že je velmi spokojena s pevnou 

složkou mzdy. Na platovém ohodnocení jim ale vadí to, že nedostávají prémie ani 

(Zdroj: Dotazníkové šetření)

principy odměňování a osobního 

promítá do nespokojenosti s principy 

pokojeno s principy 

odpovědi „ velmi 

, bývají občas zaměstnanci 

% zaměstnanců. Jedná se o 

a tedy i hodnoceni. 

Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne



Otázka č. 19: Jaké postihy mají zaměstnanci za špatně odvedenou práci?

Z odpovědí vyplývá, že za špatně provedenou práci jsou zaměstnanci většinou jen 

slovně pokáráni. Žádný jiný trest jim nehrozí. 

nečeká.

Graf 10: Postihy za špatně provedenou práci

Otázka č. 20: Jaké mají zaměstnanci výhody z

Zaměstnavatel si myslí, že kvalitní 

jejich povinnost, a tak za ní pracovníci nejsou navíc odměňováni. Občas jsou však 

alespoň slovně pochváleni, a to jen tehdy, pokud je práce mimořádně rychle vykonána, 

nebo novějším a efektivnějším způsobe

Graf 11: Výhody za dobře provedenou práci

Postihy za špatně udělanou 

44

Jaké postihy mají zaměstnanci za špatně odvedenou práci?

odpovědí vyplývá, že za špatně provedenou práci jsou zaměstnanci většinou jen 

slovně pokáráni. Žádný jiný trest jim nehrozí. V některých případech je žádný postih ani 

: Postihy za špatně provedenou práci (Zdroj: Dotazníkové šetření

Jaké mají zaměstnanci výhody z dobře odvedené práce?

Zaměstnavatel si myslí, že kvalitní práci by měl odvést každý z pracovníků

a tak za ní pracovníci nejsou navíc odměňováni. Občas jsou však 

alespoň slovně pochváleni, a to jen tehdy, pokud je práce mimořádně rychle vykonána, 

nebo novějším a efektivnějším způsobem.

: Výhody za dobře provedenou práci (Zdroj: Dotazníkové šetření)

13%

87%

Postihy za špatně udělanou 
práci

Žádné

Pokárání

72%

28%

Výhody za dobře 
odevedenou práci

Žádné

Pochvala

Jaké postihy mají zaměstnanci za špatně odvedenou práci?

odpovědí vyplývá, že za špatně provedenou práci jsou zaměstnanci většinou jen 

některých případech je žádný postih ani 

ové šetření)

dobře odvedené práce?

pracovníků a bere to za 

a tak za ní pracovníci nejsou navíc odměňováni. Občas jsou však 

alespoň slovně pochváleni, a to jen tehdy, pokud je práce mimořádně rychle vykonána, 

(Zdroj: Dotazníkové šetření)

Žádné

Pokárání

Žádné

Pochvala
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 Komunikace a informovanost

Otázka č. 21: Jsou respondenti spokojení s komunikací v podniku?

57 % respondentů je spíše spokojeno s celkovou komunikací v podniku. 43 % je spíše 

nespokojeno s komunikací. Těmto zaměstnancům tam hlavně celková komunikace 

chybí. Pokud komunikace funguje, tak s ní jsou spokojeni.

Otázka č. 22: Jsou zaměstnanci spokojení s komunikací s jejich nadřízenými?

Z celkové komunikace v podniku jsou pracovníci nejvíce spokojeni s komunikací se 

svými přímými nadřízenými. Těchto spokojených je dohromady 68 %. Zbylých 32 % 

není úplně spokojeno.

Otázka č. 23: Jsou dotazovaní dobře informováni o cílech a poslání společnosti?

Graf 12: Informovanost o cílech a poslání podniku (Zdroj: Dotazníkové šetření)

Otázka č. 24: Mají pracovníci dostatek informací ke své práci?

K dobře odvedené práci je třeba dostatek informací o postupu práce. 72 % zaměstnanců 

jich má dostačující množství. 8 % jich má nedostatek a zbylých 20 % deklarovalo, že 

má dostatek informací jen k některé práci.

4%

25%

37%

34%

0% 10% 20% 30% 40%

Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

Jste dobře informován(a) o 
cílech a poslání společnosti?



Otázka č. 25: Chtěli by respondenti zlepšit informovanost?

Zaměstnancům chybí celkové informace o podniku, jeho plánech, cílech a 

stavu. Proto by chtěli zlepšit informovanost.

Graf 

Otázka č. 26:  Respektuje nadřízený názory pracovníků?

Na otázku, zda respektuje nadřízený názory pracovníků, 

ano a 28 %, že vždy. Ani jeden ze zaměstnanců si nemyslí, že nadřízený nerespektuje 

jejich názory. Vždy je schopen

 Pracovní podmínky

Otázka č. 27: Jsou dotazovaní spokojení s

Většina zaměstnanců je sp

spokojeno. Tvrdí, že ne vždy jsou jim plně vysvětleny všechny funkce strojů a zařízení, 

na kterých pracují.
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Chtěli by respondenti zlepšit informovanost?

Zaměstnancům chybí celkové informace o podniku, jeho plánech, cílech a 

stavu. Proto by chtěli zlepšit informovanost.

Graf 13: Zlepšení informovanosti (Zdroj: Dotazníkové šetření)

Respektuje nadřízený názory pracovníků?

Na otázku, zda respektuje nadřízený názory pracovníků, odpovědělo 72

%, že vždy. Ani jeden ze zaměstnanců si nemyslí, že nadřízený nerespektuje 

ejich názory. Vždy je schopen je vyslechnout.

Pracovní podmínky

Jsou dotazovaní spokojení s bezpečností práce?

je spokojena s bezpečností práce, pouze

Tvrdí, že ne vždy jsou jim plně vysvětleny všechny funkce strojů a zařízení, 

Ano
89%

Ne
11%

Chtěl(a) byste zlepšit 
informovanost?

Zaměstnancům chybí celkové informace o podniku, jeho plánech, cílech a aktuálním 

odpovědělo 72 %, že někdy 

%, že vždy. Ani jeden ze zaměstnanců si nemyslí, že nadřízený nerespektuje 

11 % není zcela 

Tvrdí, že ne vždy jsou jim plně vysvětleny všechny funkce strojů a zařízení, 
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Otázka č. 28: Jak hodnotí zaměstnanci své pracovní prostředí?

Třem čtvrtinám pracovníků dokonale vyhovuje pracovní prostředí a nechtěli by ho nijak 

měnit. Jedna čtvrtina říká, že by jej ráda vylepšila, i když s ním je docela spokojena. 

Otázka č. 29: Jsou pracovníci spokojení s pracovní dobou?

Pracovní doba je pro zaměstnance jedna z nejdůležitějších pracovních podmínek. 63 % 

je s ní spokojena, ale zbylých 37 % s ní úplně spokojena není. Zaměstnanci podniku 

KON-KYS s.r.o. totiž občas musí vykonávat přesčasy nebo pracovat o víkendech, 

jelikož firma přijímá objednávky s velmi krátkou dodací lhůtou. Tyto zakázky jsou ale 

pro firmu důležité a nemůže si dovolit je odmítnout.

Otázka č. 30: Jsou zaměstnanci spokojení s vykonáním jejich práce?

Je důležité, aby člověk dokázal také ohodnotit sám sebe a to, na jaké úrovni pracuje a 

zda jeho vykonaná práce odpovídá jeho schopnostem. 91 % zaměstnanců je spokojeno 

s tím, jak pracuje a myslí si, že jejich výkon odpovídá jejich schopnostem. 9 % není 

zcela spokojeno s tím, jak pracuje a myslí si, že by se měli zlepšit. Ale tvrdí, že jim 

chybí motivace.

Otázka č. 31: Mají respondenti zajímavou pracovní náplň?

Zdálo by se, že ve výrobní firmě nemůže být pracovní náplň zajímavá, ale 62 % 

dotázaných odpovědělo, že jejich pracovní náplň je zajímavá. Vyrábějí totiž různé 

výrobky, jejichž pracovní postup není identický. Zbylým 38 % nepřijde pracovní náplň 

zajímavá. 



Otázka č. 32: Mají pracovníci, co

potřebují?

Respondenti nedokázali jednoznačně odpovědět na tuto otázku, protože někdy mají

veškeré vybavení ke své práci a někdy jim při práci pochybí a musí ho jít doplnit. Tito 

dotazováni se rozdělili mezi ano i ne. Zbytek zaměstnanců má vždy veškeré vybavení 

potřebné pro jejich práci.

Graf 

Otázka č. 33: Vyhovuje zaměstnancům umístění pracoviště z

práce?

Podnik zaměstnává především pracovníky žijící

89 % zaměstnanců bydlí do 10 km od sídla firmy a těm umístění pracovi

vyhovuje. Ale i zbývajících 11

Stále to mají blíž, než do velkých měst, kde by se pro ně nějaké zaměstnání našlo.

Otázka č. 34: Jaká je celkově atmosféra na pracovišti?

Celková atmosféra na pracovišti je pro zhruba polovinu dobrá a pro druhou polovinu 

velmi dobrá až vynikající.

materiálu a pomůcek ke své 
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pracovníci, co se týče materiálu a pracovních pomůcek

Respondenti nedokázali jednoznačně odpovědět na tuto otázku, protože někdy mají

veškeré vybavení ke své práci a někdy jim při práci pochybí a musí ho jít doplnit. Tito 

dotazováni se rozdělili mezi ano i ne. Zbytek zaměstnanců má vždy veškeré vybavení 

potřebné pro jejich práci.

Graf 14: Pomůcky a materiál (Zdroj: Dotazníkové šetření)

Vyhovuje zaměstnancům umístění pracoviště z hlediska dopravy do 

Podnik zaměstnává především pracovníky žijící v blízkosti sídla firmy. 

bydlí do 10 km od sídla firmy a těm umístění pracovi

vyhovuje. Ale i zbývajících 11 % s tím nemá problém, i když dojíždí více než 10 km. 

Stále to mají blíž, než do velkých měst, kde by se pro ně nějaké zaměstnání našlo.

Jaká je celkově atmosféra na pracovišti?

Celková atmosféra na pracovišti je pro zhruba polovinu dobrá a pro druhou polovinu 

velmi dobrá až vynikající.

Ano
64%

Ne
36%

Máte vždy dostatek 
materiálu a pomůcek ke své 

práci?

se týče materiálu a pracovních pomůcek, vše co 

Respondenti nedokázali jednoznačně odpovědět na tuto otázku, protože někdy mají

veškeré vybavení ke své práci a někdy jim při práci pochybí a musí ho jít doplnit. Tito 

dotazováni se rozdělili mezi ano i ne. Zbytek zaměstnanců má vždy veškeré vybavení 

hlediska dopravy do 

blízkosti sídla firmy. 

bydlí do 10 km od sídla firmy a těm umístění pracoviště naprosto 

tím nemá problém, i když dojíždí více než 10 km. 

Stále to mají blíž, než do velkých měst, kde by se pro ně nějaké zaměstnání našlo.

Celková atmosféra na pracovišti je pro zhruba polovinu dobrá a pro druhou polovinu 



Graf 

 Motivace

Otázka č. 35: Mají respondenti motivaci 

Ve společnosti KON-KYS podle odpovědí chybí motivace k

Otázka č. 36: Chtěli by být dotazovaní více motivovaní?

Pracovníci nejsou dostatečně motivováni k

87 % z nich by chtělo být více motivováno. Zbývajícímu počtu pracovníku nevadí, že 

nejsou motivováni.

Velmi špatná

Spíše špatná

Dobrá

Velmi dobrá

Vynikající
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Graf 15: Atmosféra na pracovišti (Zdroj: Dotazníkové šetření)

Mají respondenti motivaci k lepším výkonům?

KYS podle odpovědí chybí motivace k lepším výkonům.

Graf 16: Motivace (Zdroj: Dotazníkové šetření)

Chtěli by být dotazovaní více motivovaní?

Pracovníci nejsou dostatečně motivováni k podávání lepších výkonů a 

nich by chtělo být více motivováno. Zbývajícímu počtu pracovníku nevadí, že 
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Otázka č. 37: Chtěli by mít zaměstnanci větší zodpovědnost?

Z dotazníku vyplývá, že 

pouze 15 % by chtělo mít větší zodpovědnost. 85 %

a jejich role vůči ostatním a nechtějí mít větší zodpovědnost.

Otázka č. 38: Jak hodnotí 

Výkonností a kvalitou vykonané práce se mohou pracovníci lišit. 83

myslí, že pracuje na stejné úrovni jako ostatní zaměstnanci. 4

než ostatní a 13 % si myslí, že pracuje hůře.

v podniku méně než 1 rok a nemají ještě tolik zkušeností a zručnosti jako ti, co tam 

pracují již mnoho let.

Otázka č. 39: Jaké příspěvky by chtěli respondenti zavést?

U každé otázky mohla být odpověď právě na jednu z

volit příspěvek, který by pro ně byl největším přínosem. Většina zaměstnanců by chtěla 

zavést příspěvky za dobré hodnocení. Dále pak delší 

péči. Ze zdravotní péče zaměstnanci zdůraznili rehabilitace.

Jaké příspěvky byste chtěl(a) 
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Chtěli by mít zaměstnanci větší zodpovědnost?

dotazníku vyplývá, že zaměstnanci chtějí být více motivováni, chtějí se zlepšovat, ale 

lo mít větší zodpovědnost. 85 % vyhovuje jejich zařazení v

a jejich role vůči ostatním a nechtějí mít větší zodpovědnost.

Jak hodnotí pracovníci svou práci vzhledem k ostatním pracovníkům?

Výkonností a kvalitou vykonané práce se mohou pracovníci lišit. 83

myslí, že pracuje na stejné úrovni jako ostatní zaměstnanci. 4 % říká, že pracuje lépe, 

% si myslí, že pracuje hůře. Těchto 13 % pracuje hůře, protože jsou 

podniku méně než 1 rok a nemají ještě tolik zkušeností a zručnosti jako ti, co tam 

Jaké příspěvky by chtěli respondenti zavést?

Graf 17: Příspěvky (Zdroj: Dotazníkové šetření)

U každé otázky mohla být odpověď právě na jednu z možností, a tak respondenti museli 

volit příspěvek, který by pro ně byl největším přínosem. Většina zaměstnanců by chtěla 

zavést příspěvky za dobré hodnocení. Dále pak delší placenou dovolenou a zdravotní 

péči. Ze zdravotní péče zaměstnanci zdůraznili rehabilitace.
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hodnocení
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Zdravotní péče

zaměstnanci chtějí být více motivováni, chtějí se zlepšovat, ale 

vyhovuje jejich zařazení v podniku 

ostatním pracovníkům?

Výkonností a kvalitou vykonané práce se mohou pracovníci lišit. 83 % zaměstnanců si 

% říká, že pracuje lépe, 

% pracuje hůře, protože jsou 

podniku méně než 1 rok a nemají ještě tolik zkušeností a zručnosti jako ti, co tam 

možností, a tak respondenti museli 

volit příspěvek, který by pro ně byl největším přínosem. Většina zaměstnanců by chtěla 

placenou dovolenou a zdravotní 

Příspěvky za dobré 
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2.3.2 Shrnutí dotazníkového šetření

Podle odpovědí z dotazníku jsou zaměstnanci z celkového hlediska spíše spokojeni se 

zaměstnáním v podniku KON-KYS s.r.o. Prostředí, bezpečnost práce i vzájemná 

komunikace mezi sebou jim vyhovuje.

Zaměstnanci nejsou zcela spokojeni s platovým ohodnocením. Pevná složky mzdy jim 

vyhovuje a chválí si ji, ale chybí jim vyplácení prémií a odměn. Rádi by byli hodnoceni 

za svou práci i jinak, než jen pevnou složkou mzdy, a tak by chtěli dostávat za dobré 

hodnocení prémie navíc.

Pracovní doba je pro některé pracovníky problém, protože občas musí dělat přesčasy 

nebo o víkendech. A většinou jsou tyto přesčasy hlášeny v ten den, kdy mají být 

vykonány nebo den předem. 

I přesto, že mají pracovníci dostatek informací ke své práci, tak nebývají vždy přesné, 

protože většinu informací si předávají směny mezi sebou. Vedoucí pracovníci 

poskytnou podklady pouze jedné směně a ostatní si je už musí předávat. Vznikají tak 

občas nepřesnosti. Většině pracovníků chybí informace o podniku, jeho cílech a 

plánech. Chtěli by tak zlepšit celkovou informovanost. Polovina není ani příliš 

spokojena s celkovou komunikací v podniku. Mají dojem, že celková komunikace 

chybí.

Společnost motivuje pracovníky úkolovou mzdou. Ale ta není pro všechny pracovníky 

dostatečně motivující. Minimálně polovina respondentů by chtěla zlepšit motivaci.

Pokud by si zaměstnanci mohli vybrat některou z výhod, která by je nejvíce 

uspokojovala, byly by to především příspěvky za dobré hodnocení, zdravotní péče a 

delší placená dovolená.
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3 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ PRACOVNÍCH PODMÍNEK

Zvýšení motivace zaměstnanců

Pro každou firmu by mělo být důležité udržet si své dobře pracující zaměstnance. Přijít 

o dobrého pracovníka není jen přijít o konkrétní osobu, ale jde také o finanční ztrátu. 

Případným odchodům zaměstnancům je možné zabránit zvýšením motivace, kterého lze 

docílit odměnami. Jako pro každou firmu, tak i pro KON-KYS s.r.o. je důležité, aby se 

zaměřila hlavně na výkon pracovníků.

 Finanční prémie pro nejlepšího

Jak vyplynulo z průzkumu v podniku, zaměstnancům v podniku chybí proces hodnocení 

pracovní výkonnosti a také prémie a odměny. Systém hodnocení a odměňování

pracovníků není vždy jednoduchý a je k tomu třeba najmout další pracovní sílu, jako je 

zkušený personalista. To podnik ale nechce. Vedoucí výroby ovšem pravidelně prochází 

dílnami a kontroluje činnost pracovníků. Může tak na základě těchto kontrol provést 

zjednodušené hodnocení zaměstnanců podle vypozorovaných skutečností. Do svých 

hodnotících kritérií může navíc zařadit: včasnost, využitelnost pracovní doby, kvalitu 

odvedené práce, spolehlivost, vztah k týmové práci a další.

Souhrnné hodnocení by probíhalo jednou za měsíc, kdy by se na základě vybraných 

kritérií vedoucího výroby vyhlásil nejlepší pracovník ze všech tří směn a ten by dostal 

finanční prémii. Jednalo by se tak o pohyblivou složku mzdy. Kritéria pro přiznání

finanční prémie si podnik stanoví sám. Ovšem aby tato pohyblivá část plnila svůj 

motivační smysl, je lepší stanovit přesná kritéria pro její přiznání. Častěji se ale 

stanovují obecná kritéria pro její přiznání a tak záleží na zaměstnavateli, v jaké výši tuto 

pohyblivou složku v daném měsíci přizná.

Vedoucí pracovník by měl být při souhrnném hodnocení přesný a věcný. Je důležité, 

aby měl připravené důkazy ke svým důvodům. Na závěr musí dát zaměstnanci prostor 

pro své vyjádření a svůj názor.
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Tato finanční prémie by měla zaměstnance motivovat k lepším a kvalitnějším 

pracovním výkonům. Také by mohla zlepšit psychický stav zaměstnanců, jelikož budou 

vědět, že je někdo za jejich práci může ocenit a že se o jejich práci někdo zajímá.

Získáním takové prémie by mohlo zaměstnance podpořit k dalším lepším výkonům.

 Pokuta za špatně vykonanou práci

Kvalitně odvedená práce by ve výrobních podnicích měla být samozřejmostí. Ne vždy 

to tak ale je. KON-KYS s.r.o. se potýká s občasnými reklamacemi. Tyto reklamace se 

nejčastěji týkají toho, že výrobek nemá přesné míry podle požadavků. Doposud z toho 

zaměstnanci neměli žádné postihy. Firmě tak ale vznikají další náklady na opravu 

takových výrobků. 

Každý pracovník má přiděleno své číslo, které má vkládat ke každému výrobku, co 

vyrobí. Lze tak poznat, kdo jaký výrobek vyrobil. Pokud přijde reklamace na výrobek, 

vedoucí pracovník se podívá na číslo, které je u něj přiloženo a pozná, kdo výrobek 

vyrobil špatně. Tomu pracovníkovi nebo pracovníkům se podle velikosti škody strhne 

určitá částka z platu. Při škodě do 10 000 Kč se pracovníkovi nestrhne žádná částka. 

Pokud ovšem škoda překročí částku 10 000 Kč, bude zaměstnavatel požadovat náhradu 

škody. Výše náhrady škody bude stanovena individuálně podle rozsahu škody. Podle 

zákoníku práce však nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku, která se 

rovná čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Toto omezení by neplatilo, 

pokud by byla škoda způsobená úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných 

návykových látek. Pokud škodu zaviní více pracovníků, každý z nich hradí pouze

poměrnou část škody podle míry zavinění. (Zákoník práce, § 257)

Lze tak zabránit tomu, že zaměstnanci budou svou práci zanedbávat. Obzvláště když 

jsou placeni od úkolu. Stává se tak, že se zaměstnanci snaží udělat co nejvíce, ať si co 

nejvíce vydělají, ale kvalita práce je už pro ně vedlejší. Tím vznikají nepřesnosti 

výrobků a firmě tak přibývají zbytečné reklamace a náklady.
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 Zvýšení příplatku za přesčas

Podnik v poslední době přijímá i objednávky s velmi krátkou dodací lhůtou. Přijímají je, 

jelikož jsou tyto objednávky od velmi důležitého klienta, jehož zakázky tvoří 60 % 

všech zakázek podniku. Je nutno tedy pracovat přesčas a také víkendy. Firma se ale 

nehodlá těchto zakázek vzdát, a jelikož práce přesčas přibývá a zaměstnanci neradi 

pracují přesčas, navrhuji zvýšit příplatek za přesčas. Podnik momentálně vyplácí svým 

zaměstnancům příplatek za přesčas ve výši 25 % průměrného výdělku. Aby pracovníky 

neodradilo pracovat v této firmě, kde se musí pracovat přesčas, navrhuji zvýšit příplatek 

na 30 % průměrného výdělku.

Lze tak zabránit zbytečnému odchodu pracovníků z firmy, kteří nemohou nebo nechtějí 

pracovat přesčas. Zaměstnanci tak budou ochotni, když bude třeba, pracovat přesčas a 

zaměstnavatelé se nemusí bát, že zakázky nestihnou včas.

Uvažujme průměrný výdělek náhodně vybraného pracovníka, který má mzdu někde 

mezi nejvyšší a nejnižší mzdou v podniku, průměrnou dobu přesčasů vykonávanou za 

měsíc a počet pracovníků vykonávající přesčasy. Průměrný výdělek činí 159,42 Kč, 

průměrná doba přesčasů za měsíc je 12 hodin a práci přesčas vykonává většinou 15 

zaměstnanců. Při zvýšení příplatku na 30 % by se náklady společnosti za měsíc zvedly o 

128,5 Kč, uvažujeme-li práci přesčas jednoho zaměstnance, který vykoná 12 hodin 

přesčasů za měsíc. Při 15 pracovnících vykonávajících přesčas by se náklady měsíčně 

zvedly o 1927,5 Kč. Ročně by se pak zvedly o 23 130 Kč.
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Tabulka 3: Náklady na příplatky přesčas

25 % 

příplatek 

(v Kč)

30 % 

příplatek 

(v Kč)

Rozdíl

příplatků

za měsíc

(v Kč)

Rozdíl 

příplatků 

za rok

(v Kč)

1 pracovník, 12 

hodin měsíčně 

přesčas

478 574 96 1 152

+ Soc. a zdrav. 

pojištění hrazené 

zaměstnavatelem

640,5 769 128,5 1 542

15 pracovníků, 

12 hodin měsíčně 

přesčas

7 170 8 610 1 440 17 280

+ Soc. a zdrav. 

pojištění hrazené 

zaměstnavatelem

9 607,8 11 535 1 927,5 23 130

Zdroj: Podnikové informace

Zlepšení komunikace a informovanosti

Mezi hlavní vlivy, které působí na pracovní prostředí a spokojenost pracovníků, patří 

vnitrofiremní komunikace. Řadí se do ní jak jednostranná informovanost, tak dialog 

mezi vedením a zaměstnanci. Informovanost by měla být dlouhodobého charakteru, a 

aby vůbec plnila svou funkci, měla by probíhat pravidelně a určitým způsobem přístupu 

k informacím.

 Rozšíření informovanosti zaměstnanců

Zaměstnanci jsou velmi málo informováni o podniku, jeho celkovém stavu, o jeho 

plánech, cílech a zakázkách. Jelikož mají o tyto informace zájem, navrhuji vytvořit 

nástěnku, která by byla umístěna ve vstupní hale a mohla by tento problém vyřešit. Aby 

ale měla význam a byly na ní jen aktuální informace, měla by se alespoň jedenkrát 

měsíčně aktualizovat. Mohly by na ní být informace o plánech společnosti, novinky o 
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firmě, významná data podniku, nejlepší pracovníci a další. Zveřejňování nejlepších 

pracovníků navíc může přispět k motivaci ostatních zaměstnanců objevit se zde také.

Tato informativní nástěnka by měla zlepšit kvalitu informovanosti v podniku, jak si 

sami zaměstnanci přáli, a tím zlepšit jejich spokojenost.

 Prohloubení komunikace

Zlepšením komunikace lze zlepšit efektivitu práce. V podniku chybí pravidelná 

komunikace mezi nadřízeným a zaměstnanci. Zaměstnanci díky tomu mají málo 

informací o podniku, o budoucích zakázkách a další. 

Je třeba zavést pravidelné porady, kterých se budou účastnit všichni zaměstnanci a 

vedoucí pracovníci. Momentálně v podniku probíhají pouze porady mezi vedením. Tyto 

porady by se měly konat pravidelně jedenkrát do měsíce v pevný den a pevnou hodinu. 

Na každé poradě by si vedení mělo mezi sebou vybrat tři vedoucí pracovníky, kteří 

budou své zaměstnance informovat o důležitých věcech. To samé by měla udělat strana 

zaměstnanců. Měli by si nejlépe vybrat jednoho pracovníka z každé směny. 

Cílem porad by mělo být zlepšení komunikace a zpětné vazby, motivace, navození 

pocitu, že tam člověk patří, předcházení konfliktům, popřípadě jejich řešení a další. 

Projednávat by se měly současné a budoucí zakázky, plány a cíle podniku. Měly by se 

také zhodnotit minulé zakázky a jejich zpracování, a pokud bude třeba, tak navrhnout 

zlepšení pro příští zakázky. 

Prohloubením komunikace by se měly odstranit zbytečné dohady a nedorozumění, a tím 

by měly lépe probíhat pracovní úkoly. Přínosem by dále byla kvalitnější organizace 

práce, efektivnější práce a posílení vztahu mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky. 

Pravidelné porady jsou totiž jedním z nejúčinnějších nástrojů k dlouhodobému 

zvyšování efektivity a produktivity práce zaměstnanců. 
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Péče navíc

Zdraví je to nejdůležitější, co člověk má. A zaměstnavatelé by měli myslet na zdraví 

svých zaměstnanců. Ve společnosti KON-KYS s.r.o. mají pracovníci ztížené pracovní 

podmínky, protože musí pracovat v kleče nebo ohnutí, a to nepřispívá hlavně jejich 

páteři.

V obci, kde sídlí firma, se nachází rehabilitační pracovnice. Podnik by tak mohl využít 

její služby a nabídnout je zaměstnancům, a tím dbát na jejich zdraví. Jedna návštěva u 

rehabilitační pracovnice stojí 100 Kč. Pokud by ale podnik její služby využil pro 

všechny zaměstnance, mohl by získat množstevní slevu ve výši 5 %. Aby rehabilitace 

byly účinné, měl by každý pracovník navštívit rehabilitační pracovnici alespoň osmkrát

za půl roku. Pokud by rehabilitace využili všichni zaměstnanci, firmu by náklady na 

péči o zdraví zaměstnanců vyšly na rok i se slevou na 88 160 Kč. Jelikož se jedná o 

nadstandardní zdravotní péči, nemůže si podnik tento výdaj daňově uznat.

Tabulka 4: Náklady na rehabilitace

1 rehabilitace 
(v Kč)

8 rehabilitací 
– ½ roku

(v Kč)

16 rehabilitací 
– 1 rok
(v Kč)

16 rehabilitací za 1 rok 
pro všech 58 
zaměstnanců

(v Kč)

Sleva 
5 %

(v Kč)

100 800 1 600 92 800 4 640

Zdroj: Podnikové informace

Zlepšit pracovní péči chce 25 % zaměstnanců, a tak by se zavedením tohoto kroku 

uspokojila minimálně čtvrtina podniku. Zaměstnanci budou mít nejen lepší zdravotní 

kondici, což povede k lepším pracovním výkonům, ale taky dobrý pocit z toho, že 

zaměstnavatelé myslí na jejich zdraví. 
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ZÁVĚR

V této práci jsme se zaměřili na pracovní podmínky z hlediska komunikace, 

informovanosti a motivace. Tyto pracovní podmínky jsou popsány jak z teoretického,

tak praktického hlediska. V praktické části jsou analyzovány konkrétní pracovní 

podmínky společnosti KON-KYS s.r.o..

Nejlepším zdrojem informací pro tuto práci bylo dotazníkové šetření a poté rozhovory 

se zaměstnanci. Přímou komunikací se zaměstnanci jsme získali cenné poznatky o 

podniku a také názory na jednotlivé pracovní podmínky. Každý pracovník vyjádřil svou 

spokojenost či nespokojenost. 

Dalším důležitým zdrojem informací byly informace i od vedení firmy. Získali jsme 

pohled jak zaměstnanců, tak vedení společnosti.

Jelikož ve firmě ještě nikdy neproběhlo dotazníkové šetření ani analýza pracovních 

podmínek a zjišťování spokojenosti zaměstnanců, vedení to jistě přineslo mnoho 

nových informací a podnětů. Dozvědělo se, jaké jsou názory jejich pracovníků a jak 

jsou spokojeni. Díky analýze pracovních podmínek a vyhodnocení dotazníkového 

šetření se může společnost zaměřit na nevyhovující pracovní podmínky a dále je 

sledovat. Pokud přijme návrhy na jejich zlepšení, které byly vytvořeny tak, aby podnik 

výrazně finančně nezatížily, může docílit zvýšení motivace zaměstnanců a zlepšení 

jejich spokojenosti, což by vedlo ke zvýšení produktivity práce.
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SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č.1: Dotazník

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ČR Česká republika

EU Evropská unie

IT Informační technologie

PVC Polyvinylchlorid



Příloha č. 1

Dotazník

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na pracovní 

podmínky v podniku, ve kterém pracujete. Jedná se zejména o komunikaci, motivaci a 

informovanost. Výsledky dotazníku budou sloužit jako podklad pro zlepšení pracovních 

podmínek, a tím pádem ke zlepšení spokojenosti zaměstnanců společnosti 

KON-KYS s.r.o. 

Prosím, vyberte vždy jen jednu z možností.

 Osobní údaje

1. Jakého jste pohlaví?
a) muž
b) žena

2. Kolik máte let?
a) do 26
b) 26-36
c) 37-46
d) nad 46

3. Kde bydlíte?
a) Mořkov
b) ve vzdálenosti do 10 km od Mořkova
c) dále než 10 km od Mořkova

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a) základní 
b) střední s výučním listem
c) střední s maturitou
d) bakalářské
e) vysokoškolské
f) jiné



 Zaměstnání ve společnosti

5. Jak dlouho již pro tuto společnost pracujete?
a) méně než rok
b) 1-2 roky
c) 2-5 let
d) více než 5 let

6. Jak jste celkově spokojen(a) se svým zaměstnáním v této společnosti?
a) velmi spokojen(a)
b) spíše spokojen(a)
c) spíše nespokojen(a)
d) velmi nespokojen(a)

7. Doporučil(a) byste zaměstnání v této společnosti některému ze svých 
přátel?
a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

8. Kdybyste znovu stál(a) před rozhodnutím o výběru zaměstnání, zvolil(a)
byste si opět tuto společnost?

a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

9. Jaká je Vaše pracovní pozice?
a) sedlář
b) šička
c) grafik
d) skladník

10. Jak dlouho myslíte, že vás práce v této společnosti bude ještě uspokojovat?

a) asi 1 rok nebo méně
b) asi 1-3 roky
c) dlouhodobě, více než 3 roky



 Vztahy na pracovišti a hodnocení

11. Vycházíte dobře se spolupracovníky?

a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

12. Na jaké úrovni je komunikace se spolupracovníky?

a) na velmi dobré
b) na dobré
c) na špatné
d) komunikace zde chybí

13. Pracujete v týmu nebo vykonáváte samostatnou práci?
a) tým
b) samostatná práce

14. Jste spokojen(a) s tím, jak tým funguje?
a) velmi spokojen(a)
b) spíše spokojen(a)
c) spíše nespokojen(a)
d) velmi nespokojen(a)

15. Je Vaše práce hodnocena jinak než mzdou?
a) ano
b) ne
c) jen výjimečně
d) nevím

16. Odpovídá Vaše platové ohodnocení práci, kterou vykonáváte?
a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

17. Jak jste spokojen(a) s principy odměňování a osobního ohodnocení?
a) velmi spokojen(a)
b) spíše spokojen(a)
c) spíše nespokojen(a)
d) velmi nespokojen(a)

18. Pochválil Vás v posledním měsíci někdo za dobře provedenou práci?
a) ano
b) ne



19. Pokud uděláte něco špatně, jaké z toho máte postihy?
a) žádné
b) pokárají mě
c) strhnou mi to z platu
d) vyhodí mě ze zaměstnání
e) jiné…

20. Pokud vykonáváte dobrou práci, jaké z toho máte výhody?
a) žádné
b) pochválí mě
c) odmění mě (jinak než finančně)
d) odmění mě finančně
e) povýší mě
f) jiné…

 Komunikace a informovanost

21. Jste spokojen(a) s komunikací v podniku?

a) určitě ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) určitě ne

22. Jste spokojen(a) s komunikací s nadřízenými?

a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

23. Jste dobře informován(a) o cílech a poslání společnosti?

a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

24. Máte dostatek informací ke své práci?

a) ano
b) ne
c) jen někdy



25. Chtěl(a) byste zlepšit informovanost?

a) ano
b) ne

26. Respektuje nadřízený vaše názory?

a) ano, vždy
b) někdy ano
c) ne, nikdy

 Pracovní podmínky

27. Jste spokojen(a) s bezpečností práce?

a) ano
b) ne

28. Jak hodnotíte své pracovní prostředí?

a) vyhovující
b) částečně vyhovující
c) nevyhovující

29. Jste spokojen(a) s pracovní dobou?

a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

30. Jste spokojen(a) s vámi vykonanou prací?

a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

31. Máte zajímavou pracovní náplň?

a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne



32. Co se týče materiálu a pracovních pomůcek, máte vše, co potřebujete?

a) ano
b) ne

33. Vyhovuje vám umístění pracoviště z hlediska dopravy do práce?

a) vyhovuje
b) částečně vyhovuje
c) nevyhovuje

34. Jaká je celkově atmosféra na pracovišti?

a) vynikající
b) velmi dobrá
c) dobrá
d) spíše špatná
e) velmi špatná

 Motivace

35. Máte motivaci k lepšímu výkonu?

a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne

36. Chtěl(a) byste být více motivován(a)?

a) ano
b) ne

37. Chtěl(a) byste mít větší zodpovědnost?

a) ano
b) ne

38. Jak hodnotíte Vaši práci vzhledem k ostatním pracovníkům?

a) pracuji lépe
b) pracuji na stejné úrovni
c) pracuji hůře



39. Pro zavedení jakých příspěvků byste byl(a)?

a) zdravotní péče (očkování, rehabilitace,..)
b) delší placená dovolená
c) příspěvky za dobré hodnocení
d) jiné

Děkuji Vám za strávený čas nad tímto dotazníkem.

Lenka Kyselá




