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Příloha číslo 1: Základní organizační schéma HMMC 

 

Zdroj: (21)  
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Příloha číslo 2 Pokračování základní organizační struktury 

 

 

Zdroj: interní dokumenty HMMC 
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Příloha číslo 3 Výstupní dotazník 

Výstupní formulář 

Tento dokument obsahuje soukromá data, na která se vztahuje zákon číslo 101/ 2000. 

Datum:   Pozice v HMMC:   

Jméno kandidáta:   Délka prac. vztahu:   

Přihlížející:   Nadřízený:   

Otázky:  Odpovědi:         

1. Proč jste se rozhodl opustit 

společnost? 
a) mzda/ benefity h) jiné osobní důvody 

b) prac. podmínky (doprava, prac. doba) i) žádný z důvodů 

c) vztah s nadřízeným/ styl vedení j) alkohol/ drogy 

d) náplň práce k) neomluvená absence 

e) nemožnost 

rozvoje   l) porušení prac. kázně 

f) zdraví 

m) neuspokojivé prac. 

výsledky 

g) jiné prac. důvody komentář: 

2. Hledal jste novou práci aktivně 

nebo jste byl kontaktován? 

aktivně  kontaktován 

komentář: 

3. Byl jste spokojen se mzdou a 

benefity? 
ANO NE 

komentář: 

4. Můžete popsat vztah se svým 

nadřízeným? 
Pozitivní Neutrální negativní 

komentář: 

5. Mohl byste popsat atmosféru na 

vašem úseku? 
Pozitivní Neutrální negativní 

komentář: 

6. Byl jste spokojen se svou náplní 

práce? 

ANO NE 

komentář: 

7. Co byste změnil na své pozici, 

aby jste byl více spokojený? 

komentář: 

8. Zlepšil jste si své znalosti a 

dovednosti? 
ANO NE 

komentář: 

9. Vyskytly se ve vašem úseku 

nějaké problémy, které byste chtěl 

popsat? 

ANO NE 

komentář: 

10. Jak byste popsal spolupráci s 

jinými úseky? 
Výborná kladná  neutrální záporná špatná 

komentář: 

11. Co se Vám na Vaší práci líbilo 

a co ne? 

komentář: 

12. Uskutečnil byste nějaké změny 

ve Vašem úseku nebo ve 

společnosti? 

Pracovní hodiny Pracovní prostředí Vedení Méně práce 

komentář: 

13. Pokud by jste se mohl vrátit 

zpět do společnosti, udělal by jste 

to? 

ANO NE 

komentář: 

Zdroj: interní dokumenty HMMC 
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Příloha číslo 4

 

Zdroj: interní dokumenty HMMC
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Příloha číslo 5 

 

Zdroj: Interní dokumenty HMMC 
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Příloha číslo 6 

 Náklady na školení: 

 1 školitel na 100 osob.  

 Společnost má 3000 zaměstnanců.  

 Školení by byla 2hodinová.  

 500 Kč/ hod sazba školitele za výuku.  

náklady na zaplacení školitele                           (4.1) 

 Ušlá mzda pracovníků:  

 Průměrná mzda 26 800 

 Měsíční pracovní fond je 160 hodin 

průměrná výše mzdy na hodinu                   (4.2) 

náklady na zaplacení ušlé mzdy zaměstnanců                        (4.3) 

 Celkové náklady na 1 školení jsou                         (4.4) 

 Časová náročnost: dle potřeby 

 Nejkratší verze: 

 Školitel je schopný denně proškolit 3 skupiny. 

         pracovních dní, to znamená 2 týdny. (4.5) 
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Příloha číslo 7 

(4.6) viz 1. Podíl na zisku: 

Zisk společnosti Hyundai Motor Company za rok 2013 je 1, 639 bil. Kč/ rok. 

Minimální částka, která by mohla zaměstnance zajímat je 11 473 Kč/ rok, která odpovídá 

0,000007 % podílu na zisku.  

Maximální částka, která je efektivní je 24 585 Kč/ rok, které odpovídá 0, 000015 % podíl na 

zisku.  

Pro přehlednost uvádím tabulku, která zobrazuje 3 verze podílu (minimální, maximální a 

průměrný podíl mezi minimální a maximální verzí), které vychází ze zisku 1, 639 bil. Kč/ rok.   

Verze podílu 

na zisku 

Podíl na zisku v 

% 

Celkem za rok/ 

zaměstnance 

Počet 

zaměstnanců 

Celkem za rok/ 

závod 

Minimální 0, 000007 11 473 Kč/ rok 3000 34, 419 mil. Kč 

Střední 0, 000011 18 029 Kč/ rok 3000 54, 087 mil. Kč 

Maximální 0, 000015 24 585 Kč/ rok 3000 73, 755 mil. Kč 

 

Toto finanční ohodnocení velmi přispívá k motivaci zaměstnanců, protože se primárně váže 

na jejich výkon. HMMC takto může „snížit rozdíl, ve mzdách“ v porovnání s konkurencí 

v odvětví.  

 

(4.7) viz 2. Půjčky 

U tohoto motivačního prvku nelze vyčíslit finanční a časovou náročnost. Jedná se pouze o 

dohodu mezi společnosti HMMC a vybranou bankou na českém trhu. Výhodné půjčky 

poskytuje například společnost Air Bank, která má pro širokou veřejnost v současné době 

bonusovou úrokovou sazbu 9, 9 %. Na základě jednání, z kterého by profitovala jak 

společnost Air Bank, tak společnost HMMC, by bylo možné úrokovou sazbu ještě snížit.  

 

(4.8) viz. 3. Příspěvky na dovolenou 

Vzhledem k nastavení firemní dovolené ve společnosti a náhledu korejské kultury na čerpání 

dovolené mimo tento čas, by bylo vhodné zavést příspěvek na dovolenou.  Opět uvádím 3 

verze, které se liší svou finanční náročností.  

1. Každý zaměstnanec, který bude čerpat dovolenou v termínu závodní dovolené, 

dostane bonus 750 Kč/ rok. Pokud takto budou čerpat dovolenou všichni zaměstnanci 

(3000 zaměstnanců), celkové náklady pro společnost budou 2 250 000 Kč/ rok.  

2. Pokud by byla částka navýšená na 100 Kč/ rok za stejných podmínek viz výše, 

celkové náklady by činily 3 000 000 Kč/ rok.  
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3. Společnost může zohlednit i rodinné příslušníky, kteří se budou účastnit dovolené. 

Průměrná česká rodina se skládá z 2 dospělých a 2 dětí. Příspěvky by se pohybovaly 

500 Kč/ dospělou osobu  a 250 Kč/ na dítě. Při průměrné rodině je tedy celková částka 

1 500 Kč/ rodinu. Pokud opět situaci zohledníme v rámci společnosti, jedná se o sumu 

4 500 000 Kč/ rok. 

 

(4.9) viz 4. Smluvní rekreace 

Situace je obdobná jako v případě (4.7) 

 

(4.10) viz 5. Společné rekreace/ výlety 

Pokud budeme uvažovat 1 – 2 denní výlety, jejichž cena bude 1000 Kč/ osobu, mohla by 

společnost přispívat 40 % na cenu výletu.  

a) Na 1 zaměstnance by tak společnost hradila 400 Kč. Pokud by se dovolené účastnil 

celý závod, je celková částka 1 200 000 Kč. 

b) Společnost může brát v potaz také rodinné příslušníky stjeně jako v předešlém případě 

(4.8). Nyní by cena výletu na dospělou osobu byla 1000 Kč, cena dítěte by byla 750 

Kč. Celková cena na rodinu, která se skládá ze 2 dospělých a 2 dětí, je doplatek pro 

společnost 1 400 Kč. Celozávodně by společnost investovala 4 200 000 Kč.  

Pokud by společnost organizovala 2 výlety ročně, jedná se o částky v případě a) 2 400 000 Kč 

a v případě b) 8 400 000 Kč.  

 

(4.11) viz 6. Cluby sport/ kultura 

Společnost opět může domluvit se společenským či kulturním centrem pronájem clubových 

místností či sportovišť za zvýhodněné ceny, popřípadě může sama zaměstnancům 

zprostředkovat tyto prostory. Pokud bychom uvažovali o měsíčním pronájmu 35 000 Kč a 

počáteční investici do vybavení 80 000 Kč. Získali bychom investici ve výši 500 000 Kč/ rok.  

 

(4.12) viz 7. Školení 

Časová a finanční náročnost na školení je rozebraná samostatně jako Příloha číslo 5.  

 

(4.13) viz 8. Kroužky jakosti 

Finanční náročnost kroužků jakosti nelze vyčíslit, neboť jejich záběr ve společnosti může 

velmi různorodý. Jednotlivá pracoviště používají různě finančně náročné materiály a stroje, 

proto jsou částky značně variabilní. Dle odborné literatury (5) založení kroužků trvá přibližně 
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půl roku. První výsledky kroužku jakosti je možné čekat přibližně 2 roky od jeho zahájení 

činnosti.  

 

(4.14) viz 9. Komunikace     

(4.15) viz 10. Informovanost 

(4.16) viz 11. Častější hodnocení a odměňování 

(4.17) viz 12. Zvýšení množství pochval (formální/ neformální) 

 

Jednotlivé prvky 

motivace nelze 

časově ani finančně 

vyčíslit, jedná se 

pouze o přístup 

kolegů, nadřízených 

a vedení. 


