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1 Úvod 

Tématem bakalářské práce je Zhodnocení systému odměňování ve vybrané 

společnosti. Odměňování patří v podniku mezi důležitou část personálního útvaru. Aby 

bylo dosahováno požadovaných cílů ve společnosti, musí být nastaven takový systém, aby 

tyto cíle byly splněny, aby společnost dosáhla úspěchů a zároveň byli zaměstnanci 

co nejlépe motivováni a odměněni za vykonanou práci. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit současný systém odměňování pracovníků 

ve společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. a zároveň najít možné lepší řešení při zjištění 

případných negativních zjištění. 

Při zpracování bakalářské práce bude současně využito teoretických poznatků 

získaných z odborných literatur a poznatků získaných přímo z praxe a také od odborných 

zaměstnanců této společnosti. Analýza situace odměňování bude předmětem formy 

dotazníkového šetření, které bude následně porovnáno a vyhodnoceno s nastavenými 

interními normami společnosti. 

V první části bakalářské práce budou popsána teoretická východiska systému 

odměňování, budou zde vymezeny základní pojmy, které se týkají odměn a pracovního 

výkonu, hodnocení práce, mzdových forem, celkových odměn, strategického odměňování, 

zásad zvyšování peněžní odměny a zásad hodnocení. V další části bude představen 

a charakterizován podnik, kterého se daná problematika týká, dále bude provedena analýza 

současného stavu odměňování a v poslední části bakalářské práce budou výsledky 

zhodnoceny a budou navržena případná doporučení ke zlepšení podmínek ve společnosti 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
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2 Teoretická východiska systému odměňování 

 

V této kapitole bude hlavní pozornost věnována pojmům a definicím zaměřeným 

na systém odměňování. 

2.1 Definice odměňování 

Současné moderní trendy odměňování jsou popsány hned v několika odborných 

literaturách a lze je vystihnout mnoha způsoby. 

Současné moderní řízení lidských zdrojů zahrnuje mzdu nebo plat, ale také další 

formy peněžní odměny, které jsou poskytovány pracovníkovi jako vyrovnání za jeho 

vykonanou práci. V moderním pojetí zahrnuje také pochvaly, povýšení, ale také nepeněžní 

zaměstnanecké výhody, které jsou poskytovány nezávisle na jeho pracovním výkonu, 

a to z titulu pracovního poměru či jiného vztahu, na jehož základě je pracovník 

v organizaci zaměstnán. Zpravidla mezi ně patří vybavení kanceláře, zařízení pracoviště 

nebo přidělení určitého stroje a zařízení. Častěji se i setkáváme i se vzděláváním, které 

poskytuje organizace zaměstnanci. Mimo těchto hmatatelných odměn, o kterých rozhoduje 

zaměstnavatel, tzv. vnější odměny se setkáváme i s vnitřními odměnami, které nemají 

hmotný charakter, ale souvisejí s příjemnými pocity z dobře odvedené práce, s radostí, 

které mu tato práce přináší, se spokojeností vyplývající z toho, že se může podílet 

na určitých úkolech či aktivitách při dosahování pracovních cílů jak svých, tak celé 

organizace.
1
  

Jedna z definic, která vystihuje řízení odměňování:
2
  

„Řízení odměňování se zabývá strategiemi, politikou a procesy potřebnými 

k zabezpečení toho, aby bylo to, čím lidé přispívají organizaci, uznáno a odměněno jak 

peněžní, tak nepeněžní formou. Je zaměřeno na podobu, realizaci a udržování systémů 

odměňování (procesů, metod a postupů odměňování), usilujících o uspokojování potřeb 

organizace i osob na ní zainteresovaných. Obecným cílem je odměňovat lidi slušně, 

spravedlivě a důsledně podle jejich hodnoty pro organizaci, aby to posloužilo budoucímu 

dosahování strategických cílů organizace.“  

                                                           
1 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl.vyd. Praha: Management Press, 

2007. 399 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7261-168-3. 
2 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009. 442 s. Expert (Grada). ISBN 978- 

80-247-2890-2. 
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2.2 Pojetí a úkoly odměňování pracovníků 

Odměňování pracovníků patří k jedné z nejstarších a nejzávažnějších personálních 

činností, u které je dbát mimořádné pozornosti u vedení organizací, tak i u pracovníků. 

Činnosti by měly být široce propracované, s rozsáhlou teorií a metodologií. Společnost by 

měla brát v úvahu také důležité faktory ovlivňující výši odměny pracovníka, a to dobré 

vztahy mezi vedením společnosti a pracovníky, spravedlivě hodnotit peněžní odměňování, 

vytvářet dobré pracovní podmínky a také korektní pracovní vztahy. 

Mezi úkoly systému odměňování patří zejména: 

 odměňovat své pracovníky za jejich dosažené výsledky, jejich úsilí, schopnosti 

a zkušenosti, loajalitu, 

 přilákat kvalitní uchazeče o zaměstnání ve společnosti, 

 pozitivně motivovat pracovníky a vést je k tomu, aby pracovali co nejlépe podle 

svých schopností, 

 dát pracovníkům možnost k realizaci rozumných aspirací při dodržování zásad 

rovnosti a nestrannosti, 

 zabezpečit, aby náklady práce mohly být vhodně kontrolovány, 

 poskytnout stimul pro zlepšování kvalifikace pracovníků a také jejich schopností, 

 dodržovat právní normy a veřejné zájmy, 

 zajistit, aby náklady a časová náročnost byly racionální, přiměřené zdrojům 

společnosti.
3
  

2.3 Odměna a pracovní výkon 

Odměna pracovníka by měla být závislá na pracovním výkonu. Pracovníci tak budou 

motivováni k dosahování lepšího pracovního výkonu a budou přesvědčení, že jejich 

pracovní úsilí povede k očekávané odměně. 

V praxi to zpravidla bývá tak, že odměny nejsou vázány na pracovní výkon. 

Zaměstnancům bývají automaticky vypláceny třinácté platy, placené dovolené aj., bez 

existence hodnocení zaměstnanců, a zda jim vznikne nárok či ne. 

                                                           
3
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management 

Press, 2007. 399 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7261-168-3. 
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Pracovní výkon bývá dost těžko měřitelný a s rozvojem ekonomiky roste počet 

i podíl úkolů, kdy je problémem změřit pracovní výkon. Zpravidla i u měřitelného 

pracovního výkonu nelze někdy měřit všechny tyto složky. Měření výkonu je dost náročná 

činnost, která vyžaduje disciplinovanost a soustavnou kontrolu výkonu práce. Problémem 

může být i přesně kvantifikovat vliv faktorů výkonu, které nemůže ovlivnit pracovník 

(pracovní podmínky, organizace práce, rozdíly v používané technice či technologii aj.) 

Bývá zvykem, že se při odměňování přihlíží na vzdělání pracovníků, délku praxe, dobu, 

po kterou je zaměstnán v organizaci a další zjistitelným znakům pracovníka.
4
  

2.4 Cíle řízení odměňování 

Systém odměňování pracovníků musí vycházet ze strategie organizace. Organizace 

musí mít jasno, jak bude její systém odměňování konkrétně vypadat. Měl by být navržen 

tak, aby co nejlépe vypovídal a vyhovoval konkrétním podmínkám dané organizace. 

Požadavkem je, aby tento systém odměňování byl zaměstnanci akceptován. Mezi přední 

cíle řízení odměňování bude odměňovat pracovníky podle hodnoty práce, kterou pro 

podnik vytvářejí, odměňovat za správné věci, a to z hlediska výsledků, získávat a udržovat 

si vysoce odborné a kvalitní pracovníky, motivovat správnou cestou své pracovníky, 

získávat si oddanost pracovníků, vytvářet podnikovou kulturu vysokého výkonu, 

propojovat odměňování s cíli podniku i s hodnotami a potřebami pracovníků.
5
   

2.5 Řízení pracovního výkonu 

Řízením pracovního výkonu se posuzuje nejen výkon, který bývá zaměřen 

na výsledky, ale také na chování zaměstnanců, tzn. tomu, jak může vykonávaná činnost 

změnit celkové výsledky. Při provádění zkoumání výkonu se používají podklady z plánů 

osobního zlepšování a rozvoje, ale i složky ostatních aktivit.
6
  

                                                           
4
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management 

Press, 2007. s. 399. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7261-168-3.  
5
 ČOPÍKOVÁ, Andrea a Petra HORVÁTHOVÁ. Odměňování zaměstnanců v organizacích. 1. vyd. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2010. 142 s. ISBN 978-802-4822-648. 
6 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 

789 s. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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Zaměstnavatelé obohacují řízení pracovního výkonu tak, aby posuzovaly nejen 

stanovené cíle, ale také kvalitativní stránky práce. Měla by být posuzována stránka 

hlavních schopností i ukazatele chování.
7
 

2.6 Hodnocení práce 

Hodnocení práce má pro odměňování velký význam. Poskytuje informace o tom, 

aby peněžní odměna byla spravedlivá, a také aby tvořila základnu pro spravedlivé 

odměňování. V letech 80. a 90. získalo hodnocení práce ne moc dobrou pověst, protože 

práce kolem hodnocení byly vnímány spíše jako byrokratické, z hlediska času časově 

náročné. Hodnocení práce by mělo být vnímáno jako nástroj pro zásady spravedlivého 

odměňování, a to za stejnou práci má náležet stejná odměna. 

2.6.1 Definice hodnocení práce 

 

„Hodnocení práce představuje systematický proces stanovování relativní hodnoty 

prací v organizaci za účelem stanovení vnitřních mzdových/platových relací. Poskytuje 

základnu pro vytváření spravedlivých mzdových/platových struktur, pro zařazování 

prací/pracovních míst do těchto struktur, pro řízení relací mezi pracemi/pracovními místy 

a odměnami a pro zjišťování zásady stejné odměny za práci stejné hodnoty.“
8
  

Cíle hodnocení práce 

Hodnocení pracovního výkonu patří k základním pravidlům řízení organizace. 

Povinností vedoucích pracovníků je ohodnotit své podřízené. Porovnávají, jak pracovníci 

plní a zvládají své pracovní úkoly a poskytují informace, které povedou ke zlepšení jejich 

práce a také posuzují jejich chování na pracovišti. Cílem organizace je prostřednictvím 

hodnocení práce dosáhnout celkového zlepšení pracovního výkonu svých zaměstnanců.   

Cíle hodnocení práce zpravidla jsou:
9
  

 stanovit takovou hodnotu prací, kterou bude možno spravedlivě posoudit, 

 poskytnout veškeré informace, které jsou potřebné k vytvoření a udržování 

spravedlivých mzdových a platových stupňů, 

                                                           
7
 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 

789 s. ISBN 978-80-247-1407-3.  
8 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009. 442 s.  Expert (Grada). ISBN 

978-80-247-2890-2.  
9 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009. 442 s.  Expert (Grada). ISBN 

978-80-247-2890-2. 
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 mít co nejobjektivnější systém pro zařazování prací do stupňů, případně tříd 

a umožnit jednotný přístup při rozhodování o zatřídění prací v organizaci, 

 porovnávat s tržními sazbami prací srovnatelnou složitostí nebo množstvím práce, 

 kritéria pro definování stupňů a zařazování prací do nich, by měla být jasná, 

 organizace by měla plnit povinnost poskytovat stejnou peněžní odměnu za práci 

stejné hodnoty. 

2.6.2 Hodnocení pracovníků  

Aby měla organizace představu o výkonech a pracovních schopnostech svých 

pracovníků, měla by přistoupit k jejich hodnocení. To je zároveň pro pracovníky motivací 

a zároveň zpětnou vazbou jejich působení v podniku. Základem hodnocení je získat 

veškeré informace o pracovním výkonu zaměstnance, také o jejich chování a poskytnout 

jim zpětnou vazbu k jejich pracovnímu působení v podniku. Cílem by mělo být zlepšení 

pracovního chování a výkonnosti pracovníků a zaměřit se na jejich osobní rozvoj, případně 

další rozvoj napříč organizací.
10

  

Hodnocení pracovníků je jednou z nejdůležitějších součástí chodu společnosti a také 

na něm do určité míry záleží, jak bude společnost fungovat. Mělo by být prováděno 

pravidelně, systematicky a spravedlivě, což se ve společnostech zase tak nedaří. 

Jsou společnosti, které hodnocení zaměstnanců neprovádí a vlastníci či manažeři 

to zdůvodňují, že je to zbytečné, podřízení o hodnocení nestojí a také jedním z důvodů je, 

že nadřízení nevědí, jak hodnotit zaměstnance. 

Pokud je ale společnost rozhodnuta, že bude zaměstnance hodnotit, potom je důležité 

zvolit optimální strukturu, průběžně hodnotit, poskytovat zpětnou vazbu prostřednictvím 

hodnocení jednotlivých pracovních úkolů. Výsledky průběžného hodnocení potom shrnout 

do pravidelného hodnocení, a to může být nejčastěji roční nebo půlroční. Může být 

ale i hodnocení mimořádné, které vychází například uplynutím zkušební doby nebo 

ukončením nějakého důležitého projektu.
11

  

 

                                                           
10 KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2010. 215 s. 

Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3. 
11 MODERNI ŘÍZENÍ: Výběr manažerského know how pro vedoucí pracovníky, podnikatele, konzultanty, lektory, 

pedagogy, studenty. Praha: Economia, a.s. 10/2012, str. 25-26. ISSN 0026-8720. 
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2.6.3 Proces hodnocení výkonu pracovníků 

Hodnocení výkonu pracovníků je proces, při kterém management organizace hodnotí 

výkony svých jednotlivých zaměstnanců. Poskytuje jim zpětnou vazbu o plnění 

a dosahování jejich cílů, ale také je motivuje, aby se zaměřili na zlepšení svého pracovního 

výkonu, například koučováním. Společnosti spíše řídí pracovní výkon, místo aby 

ho hodnotili. Management obvykle cílevědomě řídí své podřízené k neustálému 

zlepšování. Výkon jednotlivých zaměstnanců je po té monitorován a stává se základem 

pro odměňování.  

Proces hodnocení pracovního výkonu bývá obvykle součástí vnitropodnikové 

směrnice případně jiného interního dokumentu.
12

 

Obrázek 2.1 – Proces hodnocení pracovního výkonu. 

 

  

 

 

      

Zdroj: Vlastní zpracování.
13

  

2.6.4 Hodnoticí pohovor 

Hodnoticí pohovory vedoucího s podřízenými by měly proběhnout u zaměstnanců 

v časovém rozmezí zhruba 3 týdnů a měly by být předem naplánované a oznámené. Pokud 

jsou zaznamenávány elektronicky, pak je možnost sledování v průběhu celého procesu 

a upozorňovat na termín ukončení pohovoru. Na hodnoticí pohovor se musí manažer 

co nejlépe připravit.
14

  

Na hodnotící pohovor se hodnocený i hodnotící zpravidla účastní školení, kde 

je nutné si uvědomit smysl hodnocení, naučit se dovednosti, potřebné k hodnocení, 

                                                           
12 PILAŘOVÁ, Irena. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 120 s. 

Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-2042-5. 
13 BusinessInfo.cz. Hodnocení výkonu a odměňování zaměstnanců [ online ]. 2014 [cit. 2015-02-05].  Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/hodnoceni-vykonu-a-odmenovani-zamestnancu-47821.html#! 
14 BusinessInfo.cz. Hodnocení výkonu a odměňování zaměstnanců [ online ]. 2014 [cit. 2015-02-05].  Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/hodnoceni-vykonu-a-odmenovani-zamestnancu-47821.html#! 
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seznámit se s danou strukturou hodnocení, umět sdělovat kritiku, být asertivní při vznášení 

oprávněných žádostí, správně umět definovat cíle atd. Cílem úvodní části hodnotícího 

pohovoru je navodit přátelskou atmosféru, seznámit dotyčného se strukturou hodnocení, 

seznámit s účelem hodnocení a sdělit čas, po jakou dobu bude setkání trvat.
15

   

Předpokladem úspěchu hodnotícího pohovoru je jasně a srozumitelně se vyjadřovat, 

udržovat oční kontakt, přizpůsobovat komunikaci situaci, přiměřeně gestikulovat, volit 

vhodná slova a pozorovat neverbální projevy zaměstnance.
16

  

2.6.5 Pravidelné roční hodnocení 

Pokud má hodnocení za daný rok strukturovanou formu, pak je plánované 

a sledované napříč celou organizací. Čím je organizace větší, tím je vytvoření celého 

systému průběhu ročního hodnocení i současně s podporou informačních technologií 

o to důležitější. V malých organizacích probíhá hodnocení spíše neformálním způsobem, 

a to formou hodnoticího pohovoru, kdy vedoucí se svým podřízeným diskutují o výkonu 

zaměstnance za celý rok, ale také v rozvoji jeho dovedností a znalostí, případně o změnách 

v jeho postojích k práci. 

Ve velkých organizacích jsou každoročně vyhlašovány termíny, které jsou nutné 

k provedení hodnocení. KPI – tzv. tvrdé ukazatele (ukazatele výkonnosti) jsou měřitelné 

a způsob vyhodnocení by měl být nastaven při stanovení cílů organizace na daný rok. 

Průběžné výsledky pravidelně vyhodnocovány, proto by konečné výsledky neměly být pro 

zaměstnance překvapením. Hodnoceny bývají také kompetence. 

Při provádění hodnocení je v praxi možné se setkat s různými problémy, 

a to s náročnou administrativou, pokud není systém řádně podpořen informačními 

technologiemi, hodnocení nemusí být vždy objektivní, manažeři mají sklon 

nadhodnocovat, protože nechtějí označit zaměstnance, kteří výrazně zaostávají 

za ostatními. Při vytvoření elektronického systému hodnocení bývají zpravidla náklady 

vyšší, příprava formulářů hodnocení bývá náročná, může se stát, že nejsou zvolena správně 

kritéria. 

                                                           
15 PILAŘOVÁ, Irena. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 120 s. 

Vedení lidí v praxi. ISBN 9788024720425. 
16 BusinessInfo.cz. Hodnocení výkonu a odměňování zaměstnanců [ online ]. 2014 [cit. 2015-02-05].  Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/hodnoceni-vykonu-a-odmenovani-zamestnancu-47821.html#! 
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Z praxe se doporučuje, aby hodnotil současně nezávisle zaměstnanec i jeho 

nadřízený a poté se obě tato hodnocení porovnala. Získáváme tím užitečné informace 

o tom, jaký rozdíl vyplyne při pohledu zaměstnance a jeho nadřízeného. Vznikne-li rozdíl 

o jeden až dva stupně škály, pak je předmětem hodnoticího pohovoru.
17

  

2.6.6 Metody hodnocení práce  

Metody hodnocení práce je možné rozdělit do dvou skupin, neanalytické 

a analytické metody. 

Neanalytické (sumární) metody práce – práce je porovnávána jako celek 

a  je umísťována do nějakých stupňů či pořadí. Tyto metody fungují na principu „práce 

s prací“, kdy je určitá práce porovnána s prací jinou, a tím dojde k rozhodnutí, která 

z těchto prací má větší, menší či stejnou hodnotu. Práce nejsou analyzovány co do hlediska 

prvků nebo faktorů. K neanalytickým metodám hodnocení práce patří:
18

  

Metoda pořadí prací – zpravidla nejprimitivnější forma hodnocení. Dle vnímání 

relativního významu a na základě popisu pracovního místa je sestaveno pořadí hodnocení 

prací. Práce se porovnávají a uspořádávají podle toho, jaká je jejich hodnota 

pro organizaci. Metoda se používá spíše v menších organizacích. 

Metoda párového porovnávání – statistická metoda, která je založena 

na vzájemném porovnávání prací jako celku s jinou prací. Porovnávají se všechny možné 

vytvořené dvojice prací a přidělujeme jim body. Práce, jež dostala nejvíce bodů, je nejvíce 

ohodnocena na rozdíl od práce, která nedostane žádný bod, je považována pro organizaci 

jako méně důležitá. 

Klasifikační metoda (katalogová) – je rovněž neanalytickou metodou, při níž jsou 

pracovní místa zařazena do předem vytvořených skupin (mzdových/platových stupňů), 

které se liší úrovní svých nároků či jaký má význam pro organizaci, zpravidla se označuje 

jako kvalifikační katalog organizace. Počet závisí na rozpětí požadavků na předpokladech, 

schopnostech a odpovědnostech ve skupině hodnocených prací. Tyto práce jsou poté 

zařazovány do jednotlivých stupňů na základě srovnání požadavků vyplývající z popisu 

pracovního místa s požadavky práce v jednotlivých třídách. 

                                                           
17 BusinessInfo.cz. Hodnocení výkonu a odměňování zaměstnanců [ online ]. 2014 [cit. 2015-02-05].  Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/hodnoceni-vykonu-a-odmenovani-zamestnancu-47821.html#! 
18 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009. 442 s. Expert (Grada). ISBN 

978-80-247-2890-2. 
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Neanalytické porovnání (vnitřní benchmarking) – rozhodování o hodnotě prací 

je intuitivní a v literaturách se neuvádí, že je tato metoda oficiální metodou hodnocení 

práce. Jedná se o porovnávání sledované práce s jakoukoliv prací v organizaci, o které 

se má za to, že je uznána jako správně zařazená a odměňovaná, se sledovanou prací 

do stejného stupně. Porovnává se práce jako celek, aniž by se jednotlivé faktory prací 

analyzovaly.  

Analytické metody hodnocení práce – tyto metody hodnocení prací jsou v praxi 

nejvíce používané, práce neporovnávají jako celek, ale každá práce je rozdělena na určité 

množství faktorů, které by měly být přítomny ve všech hodnocených pracích. Mezi hlavní 

typy analytických metod jsou řazeny bodovací metoda (metoda bodových stupňů) 

a metoda analytického faktorového porovnávání (metoda řad pořadí). 

K analytickým metodám hodnocení prací patří:
19

  

Bodovací metoda – tato metoda je založena na rozčlenění prací na tzv. placené 

faktory. Předpokládá se, že každý z těchto placených faktorů přispívá k hodnotě práce, 

a že všechny faktory jsou obsaženy ve všech pracích v organizaci, které jsou hodnoceny, 

avšak v různých mírách. Každému z těchto faktorů jsou pak přiděleny body podle míry, 

v jaké je tento faktor v hodnocené práci obsažen. Součet bodů pak určuje právě pořadí 

prací. Každá organizace si musí stanovit své faktory a také postup pro přidělování bodů, 

a to na základě toho, jaký faktor považuje za nejdůležitější. Mezi nejčastěji používané 

faktory patří např. odpovědnost, pracovní podmínky, složitost práce, duševní úsilí, 

interpersonální dovednosti, rozhodování, znalosti a dovednosti. 

Metoda faktorového porovnávání – vybírají se klíčové práce a identifikují se placené 

faktory. Rozdíl mezi metodou faktorového porovnání a bodovací metodou je v tom, 

že metoda nedělí placené faktory na subfaktory a stupně, a zavádí vytváření pořadí 

hodnocených prací u každého z placených faktorů. Při stanovování pořadí se u každého 

faktoru porovnávají tato pracovní místa zpravidla navzájem. Vytvářejí se řady pořadí 

pracovních míst z hlediska jednotlivých faktorů a poté se jim přidělují určité váhy. Pořadí, 

které je dosaženo u jednotlivých faktorů poté násobíme příslušnými váhami, výsledky 

sčítáme u každé práce za všechny faktory. Dostaneme celkovou relativní hodnotu práce, 

                                                           
19 ČOPÍKOVÁ, Andrea a Petra HORVÁTHOVÁ. Odměňování zaměstnanců v organizacích. 1. vyd. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2010. 142 s. ISBN 978-802-4822-648. 
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která se pak přetvoří do peněžního vyjádření. Metoda je v současnosti málo používaná, 

používají ji především nezávislí experti, kteří pracují pro pracovní soudy a jejich záležitosti 

se týkají stejné odměny za stejnou práci. 

2.7 Mzdové formy 

Mzdové formy mají za úkol ocenit nebo také ohodnotit výsledky práce pracovníka, 

z hlediska výkonu, pracovní schopnosti a pracovního chování. Jakým způsobem budou 

poskytovány mzdové formy, je v plné pravomoci podniku a nejčastěji bývají součástí 

vnitřního mzdového předpisu nebo v kolektivní smlouvě podniku ve mzdové části. 

2.7.1 Časová mzda a plat 

Časovou mzdu je možné uplatnit u jakéhokoliv druhu práce. U dělnických profesí, 

kde je hodinový mzdový tarif, který se určí jako součin tarifu a skutečně odpracované 

doby, a to v hodinách. U měsíčních tarifů, které bývají u nemanuálních činností, 

je mzda/plat přímo úměrná počtu odpracovaných dnů v měsíci. Výhodou časové mzdy je: 

 usnadňuje plánovat mzdové náklady, 

 mzda/plat je srozumitelná a dává jistotu výdělku, 

 administrativně levná a je jednoduchá, 

 při změnách v organizaci práce uvnitř organizace nepůsobí jako překážka. 

 

Kritickým bodem se stává její nízký stimulační podnět ke zvyšování pracovního výkonu.
20

  

 

Primárním úkolem systému časových mezd a platů je vytvoření systému 

pro spravedlivé a srovnatelné odměňování pracovníků, které je závislé na jejich pracovních 

úkolech a na jejich pracovním výkonu. Časové mzdy/platy jsou v praxi nejrozšířenější, 

ačkoliv někdy vznikají potřeby většího přínosu zaměstnance pro společnost. 

2.7.2 Úkolová mzda  

Úkolová mzda je efektivní při odměňování výrobních dělníků, tzn. ve výrobních 

podnicích, v jejichž náplni práce je velký podíl ručně vykonávaných činností a lze jej 

                                                           
20 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Řízení lidských zdrojů.: základy moderní personalistiky. Vyd. 1. v Praze: C. H. Beck, 2012. 

559 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-347-9. 

 



17 
 

snadno kvantifikovat. Mzda je závislá na množství výkonu, který dělník odvedl, 

vyjádřeného plněním výkonových norem. Úkolová mzda, zejména její forma, je 

považována za vysoce pobídkovou mzdu, protože je založena na jednoduchém a přímém 

vztahu mezi skutečným pracovním výkonem a výdělkem. Tento způsob může provázet 

řada negativ, a to, zaměstnanec chce dosáhnout co nejvyšší mzdu, a to bývá spojeno 

s nedodržováním technologického postupu či s nadměrným fyzickým vypětím, také 

nehospodárným zacházením s výrobním zařízením, ale i se zhoršením odváděné práce 

a nedodržováním bezpečnostních předpisů. Máli být efektivní, je nutností provádět 

pravidelně revize normativní základny, aby se zachoval růst produktivity práce dělníka 

pracujícího v úkolové mzdě před mzdovými náklady. Stává se, že obava ze zpevňování 

norem a kolísání mzdy podle výkonu motivuje zaměstnance k záměrnému zadržování 

výkonu.
21

  

2.7.3 Zásady odměňování v organizaci 

Politika odměňování v organizaci se řídí souborem zásad, které ovlivňují 

a usměrňují oblast systému odměňování a důsledně se orientují na plnění úkolů, které jsou 

obsaženy v kapitole 2.2 (Pojetí a úkoly odměňování pracovníků). Nastávají přitom klíčové 

otázky, na které se musí politika odměňování v organizaci zaměřit: 

 minimální a maximální úroveň peněžní odměny s ohledem na možnosti organizace, 

situaci na trhu práce, dohody s odbory, státní regulaci, 

 spravedlivé odměňování pracovníků – vnitřní a vnější srovnatelnost 

při odměňování, za stejnou práci stejné odměňování, 

 obecné relace mezi řídícími a provozními manažery, novými a stálými pracovníky, 

nadřízenými a podřízenými, 

 vytvářet prostředky pro odměňování, velikost podílu na celkových nákladech 

společnosti, tzv. hledisko konkurenceschopnosti, 

 jaká část z celkových prostředků se bude věnovat na základní mzdy/platy, jaká část 

na pobídkové složky a také na zaměstnanecké výhody, 

                                                           
21 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Řízení lidských zdrojů.: základy moderní personalistiky. Vyd. 1. v Praze: C. H. Beck, 2012. 

559 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-347-9. 
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 prostředky, které budou věnovány na růst odměn v následujícím roce (období), kdo 

o tom bude rozhodovat, v jakých intervalech bude docházet k růstu odměn, jak 

se růst rozdělí mezi jednotlivé formy odměňování, 

 motivační účinky odměňování, 

 jak budou zveřejňovány informace o odměnách, případně jejich utajování, 

 vyjednávání s pracovníky o odchylkách od stanovených tarifů, struktury odměn 

a mzdové struktury, 

 zásady slušnosti a dodržování spravedlnosti při odměňování pracovníků, 

dodržování souvisejících zákonů. 

Každá organizace má zájem na tom, aby systém odměňování byl úspěšný a efektivní, 

proto je třeba dodržovat tyto zásady: 

Stabilita systému a zajištění rozdílů v požadavcích prací založené, např. 

odpovědnosti, úsilí, dovednostech, pracovních podmínkách. Mzdy/platy by se neměly 

příliš odchylovat od úrovně na trhu práce. Důsledné rozlišování prací na pracovním místě, 

její hodnotu a odměňování, tržní hodnotou, výkonem. Stejná práce je ohodnocena stejnou 

odměnou. Při odměňování používání stejných nástrojů, aby bylo možné rozpoznat 

individuální rozdíly. Přiměřeně informovat pracovníky o postupech při stanovování 

mzdových tarifů. Každý zaměstnanec by měl být informován, jakým způsobem bude 

odměňován na svém pracovním místě.
22

  

2.8 Techniky použité v bakalářské práci 

V rámci zpracování bakalářské práce bude použita metoda dotazníkového šetření, 

která bude dále vyhodnocena pro zjištění spokojenosti ve společnosti DPO 

při odměňování. Tato metoda bude v analytické práci z větší části využita, proto bude blíže 

vysvětlena v samostatné kapitole. 

Dotazníkové šetření je součástí celého marketingového výzkumu, kdy jsou 

propojeny informace od zákazníků, spotřebitelů i široké veřejnosti s firmou pomocí 

informací, které se získají prostřednictvím tohoto šetření. 

                                                           
22 ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009. 442 s. Expert (Grada). ISBN 

978-80-247-2890-2. 
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2.8.1 Marketingový výzkum 

Je to funkce, kdy dochází k předání informací od spotřebitelů, zákazníků, veřejnosti 

se společností pomocí informací, které jsou používány pro lepší identifikaci 

marketingových problémů, dále při vytváření, hodnocení, případně zlepšení 

marketingových aktivit, monitorování marketingového výkonu a vůbec lepšímu 

porozumění marketingového procesu. 

Téměř každá společnost může mít v podstatě neformální, levnou variantu technik 

marketingového výzkumu, nebo také jako formální variantu, kde se předpokládá využití 

složitých marketingových technik a bývá prováděná velkými marketingovými 

společnostmi. 

Proces marketingového výzkumu zahrnuje definování problému, stanovení cílů 

marketingového výzkumu, plán výzkumu, implementování plánu, následná interpretace 

a sdělení, co bylo zjištěno.
23

  

Zdroje dat marketingového výzkumu 

  Z hlediska získávání informací rozlišujeme marketingový výzkum na sekundární 

a primární. 

  Primární výzkum – jsou to nově sbírána data většinou v terénu zpravidla za již 

známým konkrétním účelem pro daný výzkum trhu. Výzkumníci je provádějí většinou 

vlastními silami nebo si k této činnosti najímají různé instituce.  

 Sekundární výzkum – využívá data, která již existují v rámci primárního 

shromažďování, již s nimi někdo pracoval a budou dále využity k dalšímu zpracování.
24

   

Sekundární data 

 Zpravidla bývají dostupná při zahájení výzkumu, primárně už byla sbírána, proto 

se jedná opakovaně sbíraná data. Jejich čas na získání a zjištění bývá mnohem menší 

než u získávání primárních dat. Data bývají většinou veřejně přístupné nebo se jedná 

o firemní údaje, které mohou být interní – z vnitřního prostředí firmy (např. finanční plány, 

prodejní výkazy) nebo z externího prostředí firmy (např. legislativa, odborné publikace). 

                                                           
23

 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-

1545-2. 
24 FORET, Miroslav a Jana STÁVKOVÁ. Marketingový výzkum: jak poznávat své zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada, 

2003. 159 s. Manažer. ISBN 80-247-0385-8. 
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Primární data 

 Jedná se o nová data, která musí nejprve shromážděna pro daný účel a tím dochází 

k pomoci při řešení konkrétního účelu. Data nebyla v dřívější době publikována a hlavní 

výhodou je, že jsou data aktuální a konkrétní. Sběr těchto dat bývá ale nákladnější a časově 

náročnější než u sekundárních dat. Primární data získáváme kvalitativní nebo kvantitativní.  

Kvalitativní primární data – sběr je obvykle náročný a zpravidla k tomu potřebujeme 

aktivní spolupráci dotazovaných.  

Kvantitativní primární data – data se získávají snadněji, dají se vypozorovat, dotazováním 

je dokážou sami sdělit.
25

 

Analýza informací 

 Další metodou, která byla použita v bakalářské práci je analýza informací, 

a je součástí teoretické části. V procesu marketingového výzkumu se analýzou informací 

zpracovávají zjištění a fakta, které se nashromáždí pomocí příslušných ukazatelů a tabulek. 

Testují se různé hypotézy, provádí se analýzy citlivosti jednotlivých předpokladů testů.
26

   

Sběr informací 

 Obecně sběr informací je tou nejnákladnější částí výzkumu a taky náchylnější 

na chyby. Dotazovatelé provádějí dotazovaní přímo v určité lokalitě, také v domácnostech, 

po telefonu nebo internetem. Sběr provádějí určité problémy, jako např. respondenti nejsou 

doma nebo jsou těžkou zasažitelní, proto je musíme kontaktovat opakovaně, případně 

je nahradit někým jiným. Někteří odmítají spolupráci, jiní zase můžou být předpojatí 

a neupřímní.  Metoda sběr informací bude použita pro charakteristiku organizace DPO 

a bude provedena v této společnosti.
27
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Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5. 



21 
 

2.8.2 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření je nejčastěji používaným nástrojem pro získávání neboli sběr 

dat. Dotazník je z pravidla používán jako nástroj, kde tazatel nepřijde do přímého kontaktu 

s respondenty, ale může také sloužit jako pomocný nástroj tazatelů při rozhovorech. 

Firmy provádějí dotazníkové šetření za účelem zjištění názorů, znalostí, prevence 

a spokojenosti zaměstnanců či lidí. Možnosti jak provádět dotazování jsou různé, 

a to dotazování prostřednictvím e-mailu nebo webu, telefonicky, osobně, rozesíláním 

dotazníků poštou. Hlavním účelem je tedy získat názory, pocity ale i fakta respondenta, 

a to formou otázek, které jsou zaměřeny na konkrétní problematiku v organizaci.
28

 

Typy otázek v dotazníkovém šetření 

Uzavřené otázky nabízejí na výběr odpovědi, které jsou předem připraveny, jasně 

formulovány tak, aby byly jasně interpretované a snadno pochopitelné. 

Otevřené otázky umožňují respondentům odpovědět na otázky vlastními slovy. 

Dotazovatelé jsou schopni z nich poznat, jakým směrem se ubírá myšlení lidí.
29

  

Před samotným předáním dotazníku k jeho vyplnění, by měl tazatel vysvětlit 

respondentovi, z jakého důvodu bude dotazník vyplňovat, respektive objasnit účel a cíl 

dotazníkového šetření. Dále by měl tazatel respondentovi uvést, jakým způsobem bude 

údaje z dotazování zpracovávat, poskytnout mu zároveň srozumitelný návod pro správné 

vyplnění dotazníku a aby nedošlo ke špatnému pochopení otázek, tak objasnit jejich smysl. 

Doporučené množství otázek v dotazníku je 20 a méně, protože větší počet otázek 

v dotazníku většinou potencionální respondenty může odradit. Délka potřebná 

pro vyplnění dotazníku by neměla překročit 10 minut. Otázky by měly jednoznačné, 

výstižné a jednoduché, srozumitelné, stručné a krátké věty, validní, tzn. ptát se pouze na to, 

co potřebujeme vědět. Nepoužívat sugestivní otázky, které nabádají k určité odpovědi.  

Výběr respondentů dotazníkového šetření 

Při zvolené metodě výzkumu musí marketingový výzkumník určit výběr 

respondentů. Je třeba se rozhodnout, koho se bude výzkum dotazovat, o jakou se bude 
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jednat populaci, případně stanovit si věkový údaj. Dále kolik lidí bude dotazováno a jak 

se budou respondenti vybírat.
30

   

Výhody metody dotazníkového šetření: 

 nejlevnější metoda průzkumu, 

 jednoduchá co by na vyplnění, 

 jednoduchá při zpracování a vyhodnocování, 

 k respondentům šetrná metoda, která se nepovažuje za dotěrnou. 

Nevýhody metody dotazníku: 

 někdy může být problém získat respondenty, 

 vyplnění nepravdivých údajů, 

 nižší návratnost dotazníků.
31

 

 

Znaky v dotazníkovém šetření 

U vybraných jednotek (respondentů) zjišťujeme výši příjmu, počet dětí, míru 

spokojenosti se službou atd., tyto znaky se nazývají variabilními.  

Kvalitativní znaky (slovní znaky) jsou takové, při kterých jsou informace vyjádřeny 

slovem např. žena, muž, národnosti, stupeň vzdělání). Kvantitativní znaky (číselné znaky) 

nabývají číselných hodnot a jsou měřitelné (např. výška, hmotnost, teplota, čas a pořadové 

(např. kvalifikační platová třída, míra souhlasu, náklady, zisk, úvěr).
32

 

Slovní znaky mohou být rozděleny na základní kategorizaci, a to velmi spokojen, 

spokojen, nespokojen, velmi nespokojen. Tyto znaky volíme podle toho, co nám určité 

odpovědi mají přinést, případně odvodit z šetření potřebné závěry.  

Získané údaje budou zapsány do tabulek a vyjádřeny poté graficky, které by měly 

vypovídat o vlastnostech zkoumaného souboru či dalších vzájemných souvislostech.
33
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2.8.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou z nejznámějších a nejvíce používaných metod analýzy 

prostředí. Cílem SWOT analýzy je zjistit ve firmě jaká jsou silná a slabá místa relevantní 

a zároveň jsou schopna vyrovnat se změnami, které mohou nastat.
34

 SWOT analýza se také 

nazývá analýzou silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí, a jsou odvozena 

od anglických názvů jejich prvních písmen:
35

 

S – strenghts (silné stránky společnosti)  

W – weaknesses (slabé stránky společnosti) 

O – opportunities (příležitosti společnosti) 

T – threats (hrozby společnosti) 

 
Obrázek 2.2 – SWOT analýza 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování
36

 

Silné stránky – interní faktory společnosti, díky kterým může mít na trhu silnou pozici. 

Jsou to oblasti, ve kterých je firma velmi dobrá. Jedná se o firemní dovednosti, schopnosti 

a potenciál. 

Slabé stránky – jsou opakem silných stránek a znamená to, že společnost je v něčem 

slabá, úroveň je nízká, což může bránit k efektivnímu výkonu společnosti. 

Příležitosti – možnosti, při jejichž realizaci stoupají vyhlídky na lepší využití 

disponibilních zdrojů, plnění cílů a růst celé společnosti. 
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Hrozby – situace či změna, která je nepříznivá a vede k překážkám ve společnosti, také 

k úpadku případně neúspěchu.
37

 

V bakalářské práci bude zpracována SWOT analýza, která bude zaměřena na silné 

a slabé stránky společnosti a na analýzu hrozeb a příležitostí. 
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3 Představení společnosti 

 

 V této kapitole bude uvedena společnost Dopravní podnik Ostrava a.s., ve kterém byla 

bakalářská práce zpracována, dále bude představena společnost a její historická a současná 

stránka. Společnost DPO poskytuje služby v městské hromadné dopravě ve městě Ostrava 

a dalších přilehlých okolních částech města. Dále se zabývá výstavbou, projektováním, 

modernizací, údržbou a opravou dopravních cest. Modernizace se týkají všech dopravních 

prostředků, montáže a údržby se týkají tramvají a trolejbusů. Společnost DPO provádí 

výcviky řidičů, prodej reklamních služeb a projektuje dopravní obsluhu celého území.  

3.1 Identifikační údaje společnosti 

 

Obchodní firma:  Dopravní podnik Ostrava a.s.  

Sídlo:    Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

IČ: 61974757   DIČ: CZ61974757  

Základní kapitál:   3 327 648 000 Kč  

Zakladatel:   Statutární město Ostrava  

Osoby podílející se na základním kapitálu:  100% vlastník Statutární město Ostrava  

Obchodní rejstřík:  Dopravní podnik Ostrava a.s. byl zapsán do obchodního  

rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B.,  

vložka 1104, dne 19. 10. 1995  

Předmět činnosti - provozování MHD. 

 

 Dopravní podnik Ostrava a.s. vykazuje k 31. prosinci 2013 100% majetkovou účast 

v dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. Základní kapitál společnosti tvoří 50 akcií 

v nominální hodnotě 10 mil. Kč, v celkové částce 500 mil. Kč. Ocenění je provedeno 

pořizovací cenou. 

Obor činnosti 

Poskytování služeb městské hromadné dopravě v Ostravě a přilehlém území města 

(tramvajové, autobusové a trolejbusové), výstavba, projektování, údržba a oprava dopravní 
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cesty, opravy a modernizace dopravních prostředků, údržby, montáž tramvají a trolejbusů, 

dále výcviky řidičů, projektování dopravní obsluhy území, prodej reklamních služeb. 

3.2 Historie DPO 

MHD je nedílnou součástí života každého běžného města. Vývoj je vždy úzce spojen 

s hospodářským, ale také s politickým vývojem celého regionu. Stejně tak tomu bylo, 

a je i v Ostravě a jeho okolí. Střídala se zde poklidná období s méně klidnými, na což měla 

vliv i doprava. V roce 1989 pád totalitního režimu postavil městskou dopravu před nové 

úkoly, a to zefektivnit hospodaření podniku a připravit se na konkurenci, která 

se předpokládala v individuální dopravě a začala se brzy projevovat úbytkem cestujících 

a také nárůstem osobních automobilů. Byla zavedena tarifní politika v MHD, zónový tarif, 

mechanické znehodnocovače jízdenek byly nahrazeny modernějšími elektronickými, 

jízdenky byly s možností přestupu a změněny na časové. Velkou významnou událostí byl 

vznik Ostravského dopravního integrovaného systému. Došlo k tarifnímu sjednocení 

s příměstskými autobusovými linkami. Cílem stále probíhajících změn v DPO 

je zjednodušení a zpřehlednění systému a rozvoj ekologických druhů dopravy. 

3.3 Současnost DPO 

Akciová společnosti Dopravní podnik Ostrava provozuje v Ostravě městskou 

hromadnou dopravu. Zakladatelem společnosti, která je pokračovatelem dopravců za více 

než 100 let hromadné dopravy v našem regionu, je Statutární město Ostrava. Bohaté 

zkušenosti a potřeba udržet dobrou tradici MHD jsou pro vedení dopravního podniku 

hnacím motorem k udržování trvale dobrých a kvalitních služeb pro cestující. 

Poslání společnosti DPO: „Jsme tady proto, aby město žilo. Naši dopravou 

dotváříme rytmus jeho života.“ 

Vize společnosti DPO: „Cílem je vybudování dopravního podniku, který bude 

spolehlivě sloužit i příštím generacím.“ 

Principy, kterými se řídí DPO: Spokojenost zákazníka, profesionalita (odbornost, 

zodpovědnost, korektnost, spolupráce), spolehlivost, přesnost (disciplína), ochota, 

otevřenost (sdílení informací), týmová práce. 
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Strategie společnosti DPO 

Strategickým cílem společnosti DPO pro další období je poskytnout služby, týkající 

se přepravy městské hromadné dopravy bezpečně, kvalitně, hospodárně, co nejvíce 

odborné, orientované na co nejvyšší míru ekologizace a v neposlední míře s přístupností 

handicapovaným obyvatelům. 

V rámci dlouhodobé strategie ekologizace vozidel hromadné dopravy se přiklání 

k myšlence pořízení, tudíž provozování elektrobusů. Strategie „Zelená a čistá Ostrava 

2025“, kterou v roce 2013 zveřejnil DPO, počítá s obsazením elektrobusů, které jsou 

poháněny bateriemi a měly by být nasazeny na vnitroobvodových linkách. 

Dopravní obslužnost 

Jedním z cílů strategie společnosti je důležitá také přeprava handicapovaných obyvatel. 

Společnost DPO v rámci investic a dotačních fondů přispívá zároveň k ekologizaci Ostravy 

a pořizuje nízkopodlažní vozy pro handicapované cestující v rámci provozování své 

činnosti (viz Příloha č. 1). Počet vozidel se s každým rokem navyšuje a v současné době 

má ve svém vozovém parku tato vozidla: 

Tabulka 3.1 Struktura vozového parku k 31. 12. 2013 

 Tramvajová vozidla Trolejbusová vozidla Autobusy 

Počet vozidel 
272 61 299 

Z toho nízkopodlažní 
99 44 170 

CELKEM 371 105 469 

Zdroj: Vlastní zpracování – interní zdroje společnosti 

 Certifikáty kvality 

 Kvalitní služby a výrobky je primárním úkolem výrobců i spotřebitelů, protože 

se jedná o naplnění potřeb nebo očekávání zákazníků a zároveň dosahování jejich 

spokojenosti. Aby byli zákazníci spokojení je hlavním požadavkem téměř všech 

podnikatelských složek, výjimkou není ani DPO. Proto v souladu s podnikatelskou vizí 

DPO bylo vedením této společnosti rozhodnuto v červnu 2002 vybudovat systém 

managementu kvality podle ISO 9001. 
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 Rozhodujícími požadavky jsou zaměření na zákazníka, neustálé zlepšování, procesní 

přístup, vedení a řízení zaměstnanců a jejich zapojení, systémový přístup managementu, 

a vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy. 

 DPO je držitelem certifikátu managementu kvality v souladu s EN ISO 9001:2008 

pro provozování městské hromadné dopravy při dodržení ČSN EN 13816, včetně oprav 

a údržby tramvají, trolejbusů, autobusů a označníků při dodržení ČSN EN ISO 3834-2. 

Provozování autoškoly.  

Obrázek 3.1 - Logo společnosti DPO, zdroj: interní zdroje společnosti 

 

 

 

 

Zdroj: Interní zdroje společnosti 

3.4 Organizační struktura společnosti 

Ve společnosti DPO jsou uplatňovány tyto organizační struktury: 

Liniově štábní organizační struktura – vyjadřuje procesní uspořádání společnosti 

do organizačních útvarů, uvádí funkční závislosti organizačních útvarů a systemizovaných 

míst v systému řízení, vnitřní dělbu práce naznačuje systém komunikace a stanoví místa 

s rozhodovací pravomocí. Liniové štábní organizační struktura společnosti se na úrovni 

úseků člení: 

 úsek administrativní a správní, 

 úsek dopravní, 

 úsek technický a investiční, 

 úsek ekonomický a personální. 

Projektová struktura – jedná se o organizační strukturu ve formě projektových 

týmů, vytvořených výhradně za účelem řízení specifikovaného, resp. iniciovaného 

konkrétního projektu (s přesně definovaným začátkem a koncem), jehož předmětem 
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je řešení složitého nerutinního problému společnosti, vyžadujícího koncentraci 

a koordinaci zdrojů všech druhů. 

Organizační struktura Dopravního podniku Ostrava a.s. viz Příloha č. 2. 

3.5 Struktura zaměstnanců 

Počet zaměstnanců DPO zařazených podle kategorií byl v roce 2013 dle stavu 1 964, 

z toho 1 008 řidičů, 569 dělníků a 387 THP zaměstnanců. Oproti předchozímu roku 2012 

došlo ke snížení počtu zaměstnanců celkově o 11 a oproti roku 2011 o snížení celkem 21 

zaměstnanců. 

Tabulka 3.2 Přepočtený stav zaměstnanců podle kategorií 

Kategorie 2011 2012 2013 

Řidiči MHD 1016 1026 1008 

Dělníci 600 584 569 

Technickohospodářští zaměstnanci 408 398 387 

Celkem 2024 2008 1964 

Zdroj: Vlastní zpracování - Výroční zpráva DPO 2013 

 

Nejvyšší počet zaměstnanců společnosti DPO je zastoupen ve věku 41 - 50 a 51 -60, 

a to 1 243, což je téměř 66 % ze všech zaměstnanců v evidenčním stavu k 31. 12. 2013. 

Nejnižší počet je zaměstnanců nad 60 let, a to 4, 23 % a druhým nejnižším počtem je 

věková struktura do 30 let, a to 7,46 %. Zaměstnanců ve věku 31 – 40 let pracuje ve  

společnosti 22,54 %. 

Tabulka 3.3 Věková struktura zaměstnanců DPO (evidenční stav k 31. 12. 2013) 

Věk Evidenční počet % podíl 

do 30 141 7,46 

31 – 40 426 22,54 

41 - 50 620 32,80 

51 - 60 623 32,97 

nad 60 80 4,23 

Celkem 1890 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování - Výroční zpráva DPO 2013 

 

Evidenční počet mužů k 31. 12. 2013 byl 1 428, což je 75,56 % z celkového počtu 

zaměstnanců. Tvoří jej převážně dělníci, a to jsou profese ryze mužské. Počet žen byl 

v evidenčním 462, což je 24,44 % z celkového počtu zaměstnanců. 
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Tabulka 3.4 Genderová struktura zaměstnanců DPO k 31. 12. 2013 

Pohlaví Evidenční počet % podíl 

Muži 1428 75,56 

Ženy 462 24,44 

Celkem 1890 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování - Výroční zpráva DPO 2013 

 

Průměrná měsíční mzda za Dopravní podnik Ostrava a.s. dosáhla za rok 2013 výše 

23 877 Kč, což představuje pokles oproti roku 2012 o 0,5 %. 
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4 Analýza systému odměňování ve společnosti 

V analytické části bakalářské práce budou popsány způsoby odměňování v DPO 

v návaznosti na fungující interní směrnice, které se týkají dané problematiky. Tyto 

informace budou po dohodě s vedením společnosti poskytnuty k dalšímu zpracování v této 

bakalářské práci. Cílem dotazníkového šetření bude zjistit, zda jsou zaměstnanci 

se stávajícím systémem spokojeni, zda rozumí systému odměňování v organizaci, případně 

jaká atmosféra ve společnosti funguje.  

 Pro dotazníky byli vybráni zaměstnanci všech tří kategorií, tj. dělníci, řidiči MHD 

a THP. Protože má organizace několik středisek v rámci Ostravy, byli k dotazníkovému 

šetření vybráni zaměstnanci ze všech těchto středisek.  

 Vedoucí zaměstnanci k dotazníkovému šetření vybráni nebyli. Odměňování vedoucích 

zaměstnanců je řešeno samostatnou interní směrnicí, kde jsou hlavním znakem nastavené 

ukazatele ke splnění cílů daného útvaru.  

 Celkem bylo distribuováno 200 dotazníků, a to náhodným výběrem ve společnosti 

DPO. Vyhodnocení bude provedeno v této části této bakalářské práce. 

4.1 Interní předpisy 

Odměňování zaměstnanců v DPO řeší samostatná interní směrnice - Kolektivní 

smlouva (KS), která je uzavřena s organizací DPO a dvěma odborovými organizacemi, 

jejíž přílohou je Mzdová dohoda. KS vychází z platných předpisů, upravuje vzájemné 

vztahy všech účastníků, práva a povinnosti v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, stanoví další pracovněprávní, mzdové a sociální vztahy a také práva v souladu 

s možnostmi organizace.  

Organizace musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat, udržovat, aktuální postup 

pro řízení všech nezbytných dokumentů v organizaci a musí vytvořit dokumentovaný 

postup pro stanovení nástrojů řízení potřebných: 

a) pro schvalování dokumentů z hlediska přiměřenosti před jejich vydáním, 

b) pro přezkoumání a aktualizování a pro opakované schvalování dokumentů, 

c) pro zajištění identifikace změn dokumentů a současného stavu revize dokumentů, 
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d) pro zajištění dostupnosti příslušné verze aplikovatelných dokumentů v místech 

používání, 

e) pro zajištění trvalé čitelnosti dokumentů, 

f) pro snadnou identifikaci dokumentů, 

g) pro zajištění identifikace dokumentů externího původu a řízení jejich distribuce, 

h) pro předcházení neúmyslného používání zastaralých dokumentů, 

i) pro používání vhodné identifikace zastaralých dokumentů, jsou-li z jakéhokoli 

důvodu uchovávány. 

 

Pravidla pro vytváření, vydávání a uplatňování interních norem jsou ustanoveny 

v interní směrnici ABC řídící normy, která řeší i seznamování s obsahem konkrétní normy 

zaměstnance společnosti a zároveň stanovuje pravidla pro vymezení okruhu těchto 

zaměstnanců. 

Seznámení s ustanovením normy má informativní charakter, to nevylučuje 

povinnost se ustanovením normy řídit. Provádí se samostudiem v elektronické podobě, 

samostudiem v listinné podobě, např. vyvěšením na informačních tabulích, jako kolovadlo, 

apod., sdělením prostřednictvím pracovní porady. O jeho provedení není povinnost vést 

písemný záznam. Zaměstnanci s přístupem na Intranet mají normu trvale k dispozici, 

pro zaměstnance, kteří nemají k Intranetu přístup, zajistí její výtisk a vyvěšení na místech 

k tomu určených pověřený zaměstnanec. Není vyžadováno písemné potvrzení 

o seznámení. 

Prokazatelné seznámení s ustanovením normy se provádí samostudiem normy 

v elektronické podobě – vedoucí útvaru nebo administrátor rozešle informaci o nově 

vydané normě v rámci útvaru, samostudiem v listinné podobě, např. řidiči mají k dispozici 

normu u výpravčích, na dispečinku apod., sdělením prostřednictvím školení. 

Prokazatelnost je doložena podpisem zaměstnance na zvláštní arch nebo do knihy. 

Prokazatelné vybavení normou je prováděno u vybraného okruhu zaměstnanců, kteří 

musí mít normu trvale k dispozici pro potřebu související s výkonem práce. 

Ve stanoveném časovém úseku je zaměstnanci na vyhrazených místech výtisk normy proti 

podpisu předán. 
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4.2 Mzdová oblast v DPO 

Zaměstnancům v DPO přísluší za jejich vykonanou práci mzda. Mzdou se rozumí 

peněžitá plnění, která jsou poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci, 

a to podle její odpovědnosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, složitosti 

a namáhavosti, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Zaměstnavatel 

(organizace) odpovídá za to, aby byl zaměstnanec zařazen do odpovídajícího tarifního 

stupně podle platného katalogu funkcí. 

Zaměstnanci přísluší mzda nejméně ve výši stanovených v mzdové dohodě KS. 

Stanovená mzda nesmí být nižší než minimální mzda daná platným zákoníkem práce. 

Do plnění minimální mzdy se nezahrnuje mzda za práci přesčas, za práci v noci, za práci 

ve svátek a za práci v sobotu a neděli, dále příplatek za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí.  

Personální plán a zaměstnanci útvaru personalistky 

Sestavení personálního plánu realizuje v DPO odbor personálního řízení. Plánuje 

se na přepočtené stavy zaměstnanců podle útvarů a kategorie zaměstnanců, 

a to po měsících. 

Vedoucí oddělení personalistiky zpracuje přepočtený stav zaměstnanců 

a vyhodnocení probíhá po kvartálech, kde se zdůvodňuje skutečnost a odchylky oproti 

plánu.  Vyhodnocení probíhá v I., II., III. a IV. čtvrtletí daného roku. 

Odbor personálního řízení je v organizační struktuře v působnosti úseku 

ekonomického a personálního a je řízen vedoucím odboru. Pod odbor personálního řízení 

se řadí dvě oddělení, a to oddělení personalistika a oddělení mzdová účtárna.  Odbor 

personální řízení zaměstnává 13 zaměstnanců včetně 3 vedoucích.  

Odbor personálního řízení včetně dvou oddělení má stanovené činnosti 

a kompetence, které jsou obsaženy v organizačním řádu společnosti.  

Vybrané činnosti a kompetence útvaru personálního řízení 

Činnosti  - koordinace a realizace personální, sociální a mzdové politiky společnosti 

včetně metodického vedení a zdokonalování souvisejících procesů, spolupráce při tvorbě 

strategie v oblasti personální a sociální politiky společnosti, spolupráce při nastavení 
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motivačních nástrojů včetně zpracování návrhu koncepce mzdové politiky a hodnocení 

zaměstnanců, kontrola mzdového vývoje a jeho usměrňování v souladu se mzdovou 

politikou společnosti, koordinace a realizace procesu kolektivního vyjednávání včetně 

vyhodnocování plnění kolektivní smlouvy, zajištění právní podpory podle platné 

legislativy – poskytování pracovněprávní služby v oblasti vztahů kolektivní povahy (právní 

vztahy v oblasti kolektivního vyjednávání, řešení kolektivních sporů, stávkové poradenství, 

jednání s odborovými organizacemi apod.), zajištění personálních potřeb společnosti 

(analýzy personálních potřeb společnosti, návrhy strategických řešení v oblasti 

personalistiky, tvorba a naplnění plánu lidských zdrojů, řešení pracovněprávních záležitostí 

zaměstnanců, koordinace výběrových řízení v personální oblasti) a další. 

Kompetence - metodicky řídit, organizovat pracovní činnosti a úkoly, kontrolovat 

plnění činností odboru včetně zdokonalování procesů zajišťovaných odborem, požadovat 

spolupráci po ostatních vedoucích organizačních útvarech v souvislosti s přípravou návrhu 

kolektivní smlouvy a přípravou kolektivního vyjednávání, požadovat informace 

a předkládat návrhy na strategické řízení v oblasti personální a sociální politiky 

společnosti, navrhovat změny systému a metodiky v činnosti odboru, spolupracovat 

s odborem veřejné zakázky a výběr dodavatelů  v oblasti zadávání veřejných zakázek 

týkajících se činnosti odboru, spolupracovat s odborem služby v oblasti agenturního 

zaměstnávání a další. 

Fluktuace zaměstnanců 

Míra fluktuace nám vyjadřuje poměr v procentech rozvázaných pracovních smluv 

k průměrnému počtu pracovníku za kalendářní období např. jeden rok. Do rozvázaných 

pracovních poměrů se nezapočítává důchod, mateřská dovolená apod.
38

 

Výsledné procento fluktuace je zkresleno skutečností, že společnost DPO 

dlouhodobě naplňuje trend zvyšování efektivity práce postupnou optimalizací počtu 

zaměstnanců. Část propuštěných zaměstnanců proto není nahrazena.    

Dopady fluktuace - zvýšené náklady, které jsou spojené s odchody zaměstnanců, 

případným přijímáním nových zaměstnanců, nestabilní kolektiv, demotivace zaměstnanců, 

snížená produktivita práce a další.
39

  

                                                           
38

 OPENN [ online ]. 2015 [cit. 2015-04-23]. Dostupné z: http://www.openn.cz/clanek- 

detail/o_hr/napsali_jsme/fluktuace_zamestnancu/cz 
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Pokud společnost provádí vyhodnocení míry fluktuace pravidelně, získává zároveň 

důležitou zpětnou vazbu na vývoj interní situace ve firmě.  

Nejčastější důvody zvýšené míry fluktuace může být odměňování zaměstnanců, 

náplň práce, ztráta motivace, únava, možnosti růstu, pocit vyhoření a také řídící dovednosti 

manažerů.
40

 

Tabulka 4.1 Fluktuace dle jednotlivých kategorií  

Za období rok 2014 

Kategorie ŘIDIČI DĚLNÍCI THZ c e l k e m 

Prům. evidenční stav zaměstnanců 943,1 546,63 380,71 1870,46 

f l u k t u a c e  v % 6,04 12,07 4,73 7,54 

Zdroj: Interní materiály společnosti  

 V tabulce 4.1 „Fluktuace dle jednotlivých kategorií“ za rok 2014 je míra fluktuace 

v procentech k počtu průměrnému evidenčnímu stavu zaměstnanců ve společnosti podle 

kategorií. U řidičů byla fluktuace 6,04 %, u dělníků 12,07 % a THZ zaměstnanců nejnižší, 

a to 4,73 %. Fluktuace jednotlivých kategorií a důvodů za roky 2010, 2011, 2012 a 2013 

viz Příloha č. 4. 

Minimální mzda  

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) stanovuje 

základní právní úpravu minimální mzdy. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 

mzdě, stanovuje výši základní sazby minimální mzdy o nejnižších úrovních zaručené 

mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci 

ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění od 1. ledna 

2015).
41

  

Ve sledované společnosti se uplatňují limity minimální mzdy. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o společnost, která má odměňování zaměstnanců upraveno kolektivní 

smlouvou, neuplatňují se minimální mzdové tarify. 

                                                                                                                                                                                
39 PERSONALL [ online ]. 2015 [cit. 2015-04-23]. Dostupné z: http://www.personall.cz/Fluktuace_I.html 
40

 OPENN [ online ]. 2015 [cit. 2015-04-23]. Dostupné z: http://www.openn.cz/clanek-

detail/o_hr/napsali_jsme/fluktuace_zamestnancu/cz 
41 ZÁKONÍK PRÁCE: prováděcí nařízení vlády a další související předpisy : s komentářem: k 1.1.2014. 8. aktualiz. 

vyd. Olomouc: Anag, 2014. 1247 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-850-5. 
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S účinností od 1. ledna 2015 dle nařízení vlády č. 204/2014 Sb., se základní sazba 

minimální mzdy zvyšuje, a to pro týdenní pracovní dobu 40 hodin na 9 200 Kč za měsíc 

nebo 55 Kč za hodinu.  

4.3 Formy mzdy v DPO 

Zaměstnavatel DPO může uplatnit mzdu časovou nebo smluvní. Uplatnění 

z uvedených mzdových forem je v plné pravomoci ředitele společnosti. Návrh podává 

příslušný vedoucí útvaru, který zároveň odpovídá za seznámení zaměstnanců se mzdovou 

formou, a také za účinné uplatňování této formy. 

4.3.1 Časová mzda v DPO 

Časová mzda se určuje jako součin mzdového tarifu v příslušném tarifním stupni 

a odpracované doby (u hodinové mzdy) nebo jako měsíční mzdový tarif v příslušném 

tarifním stupni upravený o absenci (u měsíční mzdy). U řidičů se tato mzda vypočte jako 

součin mzdového tarifu plus osobního hodnocení a odpracované doby. Mzdové tarify 

pro dělníky (mimo řidičů MHD) jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 4.2 Mzdové tarify pro dělníky pro rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní směrnice společnosti  

 V tabulce 4.2 jsou zobrazeny mzdové tarify pro dělníky platné po rok 2015. 

Zaměstnanci jsou zařazování do příslušného tarifního stupně, které odpovídá příslušnému 

pracovnímu místu, a do mzdového pásma, které je přiřazené dle individuálních schopností, 

výkonnosti a pracovních výsledků. Mzdové tarify jsou přiznávány v hodinové mzdě. 

mzdové 

pásmo 

Mzdové tarify v Kč/hod. pro dělníky (bez řidičů) 

tarifní stupeň 

2 3 4 5 6 7 8 

I. 66,70 70,30 75,80 84,70 94,60 104,80 115,10 

II. 69,20 73,50 80,50 89,90 99,80 110,70 121,10 

III. 72,00 76,90 86,30 95,50 106,10 117,10 128,10 

IV. 75,60 81,50 92,20 102,50 113,10 124,60 135,60 

V. 78,40 87,10 98,50 109,40 121,10 132,90 144,10 
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Tabulka 4.3 Mzdové tarify pro TH zaměstnance pro rok 2015 

 

Mzdové tarify v Kč/měsíc 

tarifní stupeň 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. 11 671 13 007 14 566 16 136 17 721 19 498 21 731 24 212 26 782 

II. 12 385 13 838 15 385 17 046 18 643 20 641 23 133 25 900 28 742 

III. 13 294 14 709 16 319 18 006 19 721 21 783 24 601 27 691 30 662 

IV. 14 189 15 786 17 435 19 186 20 874 23 043 26 004 29 326 32 520 

V. 15 163 16 864 18 643 20 458 22 199 24 432 27 522 30 974 34 375 

Zdroj: Interní směrnice společnosti 

 Tabulka 4.3 obsahuje údaje, týkající se mzdových tarifů pro TH zaměstnance platné 

pro rok 2015. TH zaměstnanci jsou stejně jako dělníci zařazováni do tarifních stupňů 

a mzdového pásma, s rozdílem, že mzdové tarify jsou přiznávány v měsíční mzdě. 

Zásady pro přiznávání mzdového tarifu dělníkům a THP v DPO: 

Zaměstnanci jsou ve společnosti zařazováni podle druhu práce, kterou vykonávají: 

 do mzdového pásma podle osobních schopností, dosahovaných pracovních 

výsledků, podle pracovní výkonnosti a také pracovního hodnocení zaměstnance 

zařazeného do tarifního stupně, 

 do tarifního stupně, který odpovídá příslušnému pracovnímu místu a kterým 

je rozlišena náročnost a namáhavost druhu vykonávané práce a pracovní činnosti, 

odpovědnost, složitost,  

 v organizaci jsou uplatněny mzdové tarify, které vyplývají z tarifního stupně 

2 až 12 a mzdového pásma I. až V., 

 do mzdového pásma I. se zařadí nový nebo přeřazený zaměstnanec po dobu 

zkušební doby sjednané v jeho pracovní smlouvě. Výjimky povoluje příslušný 

náměstek nebo ředitel společnosti, 
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 do mzdového pásma II. až V. zařadí vedoucí organizačního útvaru každého 

zaměstnance podle zvláštních kritérií, a to za kvalitu vykonávané práce a její 

rozsah, iniciativu při práci, osobní schopnosti zaměstnance, spolehlivost a stabilita 

výkonu, mimořádné vlastnosti a schopnosti požadované při výkonu jeho práce. 

Zásady pro přiznávání mzdového tarifu řidičům v DPO: 

 pro nové zaměstnance/řidiče je uplatněn nástupní mzdový tarif ve výši 

89,40 Kč/hod. (bez osobního hodnocení). Pro ostatní řidiče je uplatněn jednotný 

mzdový tarif ve výši 95,50 Kč/hod. s nárokem na osobní hodnocení s označením 

jednotlivých jeho stupňů (OH1 až OH3), 

 o přiznání tarifu, zvýšení či snížení stupně osobního hodnocení v konkrétních 

případech rozhoduje vedoucí odboru (doprava), a to podle dlouhodobě 

dosahovaných výsledků práce zaměstnance v závislosti na úrovni plnění uvedených 

kritérií. Zvýšit stupeň osobního hodnocení lze jednou ročně, zpravidla 

ve 4. čtvrtletí, 

 nově přijatý řidič MHD se zařadí do nástupního mzdového tarifu, a to, na dobu 

nejméně 1 roku, nejdéle však na dobu 2 let, (s výjimkou řidičů pracujících 

na dohodu o pracovní činnosti, kdy lze ponechat nově přijatého řidiče v mzdovém 

tarifu déle než dva roky), 

 zaměstnavatel může přiznat nejdříve po třech měsících od nástupu i nově přijatým 

řidičům jednotný mzdový tarif a k němu osobní hodnocení OH1. Tito písemně 

doloží, že mají v období 5 let před nástupem, minimálně 9 měsíců praxi v MHD 

nebo v linkové osobní dopravě, případně v řízení vozidel skupiny C nebo D. 

Kritéria, která slouží pro poskytnutí osobního hodnocení: 

 spolehlivost, stabilita pracovního výkonu,  

 kvalita a rozsah vykonávané práce, 

 iniciativa při práci. 

K jednotnému mzdovému tarifu řidiče přísluší stupně osobního hodnocení v níže 

uvedených výších:  
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Tabulka 4.4 Stupně osobního ohodnocení pro řidiče MHD. 

stupeň osobního 

hodnocení 

osobní hodnocení v 

Kč/hodina 

OH1 0 

OH2 3,40 

OH3 5,40 

Zdroj: Interní směrnice.  

4.3.2 Smluvní mzda pro zaměstnance v DPO 

Smluvní mzda a principy pro odměňování vedoucích pracovníků a dalších 

zaměstnanců, stanoví představenstvo společnosti a jsou sjednány v manažerské smlouvě, 

uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pravidla pro odměňování těchto 

zaměstnanců stanoví představenstvo společnosti ve vnitřním předpisu společnosti. 

4.4 Pobídkové formy mzdy v DPO 

V rámci vytvořených mzdových zdrojů po splnění daných podmínek (např. ukazatelů 

a úkolů) mohou být zaměstnancům poskytovány následující odměny nebo mzdy: 

• výkonnostní odměna, 

• odměna z fondu vedoucího, 

• motivační odměna, 

• mimořádná odměna, 

• pololetní odměna, 

• podíl na úsporách. 

• odměny při významných pracovních výročích. 

 

4.4.1 Výkonnostní odměny 

Na základě dosahovaných pracovních výsledků a výkonnosti podle plnění předem 

stanovených kritérií - ukazatelů hmotné zainteresovanosti, na které je odměna vázána, lze 

poskytnout všem zaměstnancům DPO výkonnostní odměny. 
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Úkoly (ukazatele hmotné zainteresovanosti), stanoví vedoucí daného útvaru, a to 

podle potřeby pro konkrétní zaměstnance, kolektivy, funkce a pracoviště. Úkoly pro 

poskytnutí kolektivních výkonnostních odměn je nutné volit takové, aby bylo možné 

objektivně vzájemně porovnat výkon práce každého jednotlivce v hodnoceném období 

vyhodnotit nebo je nutné je vázat na kvantitu a kvalitu odvedené práce, dále hospodárnost, 

dodržování termínů práce a iniciativu. 

U všech zaměstnanců organizace se uplatní kolektivní výkonnostní odměna 

(měsíční), s výjimkou zaměstnanců, jejichž odměňování se řídí manažerskými smlouvami. 

Celkový objem kolektivní výkonnostní odměny, která se vypočte dle uvedených 

zásad, přizná vedoucí útvaru jednotlivým zaměstnancům kolektivu výkonnostní odměnu 

diferencovaně (tzn. rozdělením výkonnostní odměny) podle přínosu jednotlivých 

zaměstnanců kolektivu na plnění úkolů a po porovnání úrovně kvality a kvantity jejich 

osobního podílu na prováděných činnostech při práci. 

Celkový objem finančních prostředků kolektivní výkonnostní odměny vypočte 

vedoucí příslušného útvaru ze skutečně obsazených pracovních pozic, a to v souladu s 

normami početního stavu a plánu tarifních stupňů, systemizací TH funkcí a zvlášť pro 

dělníky, řidiče a TH zaměstnance. 

Individuální výkonnostní odměna může být uplatněna u TH zaměstnanců. Celkový 

objem je dán součinem měsíčního mzdového tarifu a procenta výkonnostní odměny. 

Zpravidla může být rozdělena na několik částí. Část je vázána na úkoly, která se proplácí 

měsíčně spolu se mzdou za daný měsíc a je stanovena procentem k tarifní mzdě. O její výši 

rozhoduje přímý nadřízený. Část výkonnostní odměny je za splnění závazných ukazatelů 

společnosti. Hodnocení je za kalendářní měsíc (čtvrtletí) a odměna bude proplacena 

ve mzdě za měsíc následující, tzn. po skončení hodnoceného měsíce, resp. čtvrtletí. O její 

výši rozhoduje přímý nadřízený. Část nebo celá výkonnostní odměna může být také vázána 

na splnění stanovených konkrétních úkolů a proplácí se ve mzdě za příslušný měsíc, 

ve kterém došlo ke splnění úkolu. Tento způsob schvaluje ředitel společnosti na základě 

návrhu příslušného náměstka.  

 

 



41 
 

Sazba výkonnostní odměny pro jednotlivé kategorie zaměstnanců nebo funkce: 

Řidiči MHD 14 % 

TH zaměstnanci: vedoucí provozu, referátu, výpravčí, vrchní mistr, mistr 24 % 

ostatní TH zaměstnanci 18 % 

dělníci v časové mzdě 18 % 

 

Zásady pro poskytování výkonnostních odměn 

Pro zařazení do jednotlivých kategorií zaměstnanců se sazbou výkonnostní odměny 

je rozhodující zařazení podle pracovní smlouvy, v souladu s organizačním řádem. 

Všechny zaměstnance s kolektivní výkonnostní odměnou musí vedoucí organizačního 

útvaru stanovit před zahájením hodnoceného období. Okruh může být tvořen v rámci 

jednoho odboru, pro zaměstnance dělnických profesí a zvlášť pro TH zaměstnance 

a stanovuje ho příslušný vedoucí odboru. Je možné hodnotit zaměstnance se společnými 

pracovními úkoly nebo podle vzájemné zastupitelnosti. Není možné přesunovat finanční 

prostředky mezi kategoriemi a předem sestavenými okruhy. 

Musí být proveden písemný záznam o rozdělení výkonnostní odměny. Výkonnostní 

odměny se poskytují spolu se mzdou za daný měsíc. 

Vedoucí zaměstnanec objasní výši přiznané výkonnostní odměny zaměstnanci, který 

o to požádá. K tomuto zdůvodnění si může zaměstnanec přizvat předsedu DV. 

Vyplácení kolektivních výkonnostních odměn na střediscích DPO 

V současné době má společnost DPO ve svém vozovém parku vozidla, která vyžadují 

při údržbách a opravách využití nových moderních technologií a tím i nový přístup 

zaměstnanců, kteří se podílí na údržbě těchto vozidel. Zvyšuje se technická kvalita 

a náročnost vozového parku, což v rámci zajištění oprav nastává potřeba zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců oproti letům minulých. Jedná se např. o profese elektrotechniků, 

kterých nemá společnost dostatečné množství, a často se poptávají na Úřadě práce. S tím 

souvisí i omezené možnosti zvýšení mzdy, kdy společnost nemůže nabídnout 

kvalifikovaným silám vyšší mzdu. 
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Ve společnosti jsou určitá střediska, např. údržba kolejových vozidel Poruby, 

kdy vedoucí střediska využije možnost přerozdělení kolektivních výkonnostních odměn, 

aby ohodnotil zaměstnance, kteří mají právě patřičnou kvalifikaci pro opravy moderních 

vozidel. Zaměstnanci vyššího věku se již nechtějí přizpůsobovat novým technologiím 

a mnozí nemají zájem zvýšení kvalifikace.  

Vedoucí přerozdělí kolektivní výkonnostní odměny spravedlivých způsobem, z čehož 

vyplyne, že mají zaměstnanci různé částky. Dělníci mají stanovenou sazbu 

18 % výkonnostní odměny, ve skutečnosti přizná vedoucí menší procentuální částku, 

ale i vyšší, např. zaměstnanec s nízkými schopnostmi dosáhne 10 % a zaměstnanec 

s vysokými schopnostmi může dosáhnout i 30 % výkonnostní odměny. V tomto případě 

je naplněna i motivační stránka zaměstnance.  

4.4.2 Mimořádné odměny v DPO 

Mimořádné odměny lze poskytovat výhradně na základě rozhodnutí ředitele 

společnosti. Mimořádná odměna se přizná např. za lepší plnění nastavených ukazatelů, 

zajištění mimořádných, jednorázových úkolů zvláště významných pro další rozvoj 

organizace apod. Odměna může být poskytnuta i za jízdu bez nehod a za sčítání 

cestujících. Všechny tyto odměny se přiznávají jednorázově nebo na dobu určitou. 

4.4.3 Odměna z fondu vedoucího v DPO 

Odměny z fondu vedoucího zaměstnance jsou určeny za splnění mimořádných 

úkolů a jsou operativní. Jsou přiznány zejména za splnění úkolů, které se vyskytly 

jednorázově nebo mimořádně, a při jejich plnění se vynaložilo mimořádné pracovní úsilí 

např. při výluce, při odstraňování následků havárie, nebo které příznivě ovlivnily výsledky 

hospodaření. 

Odměny z fondu vedoucího jsou vypláceny pouze v rámci stanoveného ročního 

objemu mzdových prostředků, které jsou uvolněné pro tuto mzdovou formu. Vyplacení 

nad rámec ročního objemu je nepřípustné. 

4.4.4 Pololetní odměna v DPO 

Za úspěšné plnění pracovních úkolů a plnění povinností, které vyplývající z 

právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a při vytvoření 
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dostatečných finančních zdrojů společnosti je možné za předpokladu splnění daných 

podmínek pro vznik nároku vyplatit zaměstnancům společnosti pololetní odměnu. 

Konkrétní výše pololetních odměn určená procentem z průměrného hrubého 

měsíčního výdělku zaměstnanců bude odsouhlasená představenstvem společnosti. A je 

závislá na tvorbě zdrojů společnosti. 

Pokud není stanoveno jinak, vznikne právo na výplatu pololetní odměny každému 

zaměstnanci, který v rozhodném období splnil úspěšně své pracovní úkoly a povinnosti, 

které vyplývají z právních předpisů vztahujících se k jeho práci. Pololetní odměny 

se vyplácejí dvakrát ročně. 

4.4.5 Motivační odměna v DPO 

Zaměstnancům ve funkci přepravní kontrolor jsou mimo výkonnostních odměn 

poskytovány také motivační odměny: 

 částka v Kč z přirážky k jízdnému zaplacené v hotovosti přímo ve vozidle, 

 částka v Kč za každý, ve vozidle zajištěný, padělaný kupon.   

4.4.6 Odměny při významných pracovních a životních výročích v DPO 

Výše odměny je závislá na dlouhodobém úspěšném plnění pracovních úkolů, dále 

Pracovního řádu a předpisů o bezpečnosti práce, délce nepřetržitého trvání pracovního 

poměru, dobré pracovní morálce a dodržování technologické kázně. Odměny 

při významných pracovních a životních výročích se poskytují ze mzdových prostředků 

společnosti. 

Tabulka 4.5 Výše odměny při významných pracovních výročích. 

Délka pracovního poměru Odměna (v Kč) 

5 let nejvýše  2 500,00 

10 let nejvýše  3 000,00 

15 let nejvýše  4 000,00 

20 let nejvýše  5 500,00 

25 let nejvýše  7 000,00 

30, 35, 40 a 45 let nejvýše  8 000,00 

Zdroj: Interní směrnice. 
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  U životního jubilea 50 let věku lze přiznat odměnu při splnění nepřetržitého trvání 

pracovního poměru u zaměstnavatele, a to nejméně 5 let. Při prvním skončení pracovního 

poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně anebo prvním 

skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod je možné přiznat 

při splnění podmínky nepřetržitého trvání pracovního poměru ve společnosti nejméně 

10 let.  Odměny životního jubilea se poskytují ze mzdových prostředků společnosti. 

Tabulka 4.6 Výše odměny při významných životních výročích. 

Druh životního jubilea Odměna (v Kč) 

životní jubileum 50 let  nejvýše  5 000,0 

první skončení pracovního poměru po 

přiznání invalidního důchodu pro 

invaliditu třetího stupně nebo první 

skončení pracovního poměru po nabytí 

nároku na starobní důchod 

   nejvýše 15 000,00 

Zdroj: Interní směrnice. 

4.4.7 Podíl na úsporách v DPO 

Dosáhne-li společnost v daném kalendářním hodnoceném roce úspory 

v hospodaření, budou v zájmu posílení zainteresovanosti zaměstnanců na úsporách 

v hospodaření společnosti vyplaceny zaměstnancům odměny – samostatná mzdová složka. 

Celkový objem prostředků bude činit 1/3 z celkového objemu dosažených úspor a bude 

vyplacený zaměstnancům jako podíl na úsporách v hospodaření, které dosáhla společnost. 

Tento podíl bude pro každého zaměstnance stanoven výší rovnající se násobku 

částky, kterou schválí představenstvo společnosti. Jedná se na 1 hodinu výkonu práce v Kč, 

v závislosti na výši úspor a doby výkonu práce zaměstnance v kalendářním hodnoceném 

roce za splnění daných podmínek. 

Motivační ukazatelé u podílu na úsporách 

Hodnotu těchto ukazatelů stanoví představenstvo společnosti do 30. 4. kalendářního 

hodnoceného roku a jedná se o: 

 spolehlivost provozu II – silniční vozidla, tzn. počet výpadků, výměn z důvodu 

poruchy dopravních prostředků hromadné dopravy, 
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 spolehlivost provozu II – kolejová vozidla, tzn. počet výpadků, výměn z důvodu 

poruchy dopravních prostředků hromadné dopravy, 

 spolehlivost provozu II – dopravní cesta, tj. počet výpadků z důvodu poruchy 

na dopravní cestě, 

 spotřeba nafty – autobusy hromadné dopravy, 

 spotřeba trakční energie – tramvaje hromadné dopravy, 

 počet pracovních úrazů mimo pracovních úrazů, které způsobili jiné osoby 

než zaměstnanci společnosti, dopravní nehody s cizím zaviněním a prokazatelně 

zaviněné nehody zaměstnavatelem, 

 dopravní nehody z vlastní viny, tzn. počet dopravních nehod dopravních prostředků 

hromadné dopravy způsobené vlastní vinou. 

 

Jednotlivé ukazatelé se vyhodnocují čtvrtletně. Podíl na úsporách bude pro každého 

zaměstnance, kterému vznikl nárok, stanoven násobkem částky, kterou schválí 

představenstvo společnosti. Výše podílu je závislá na výši realizovaných úspor a počtu 

celých měsíců doby výkonu práce příslušného zaměstnance v pracovním poměru 

u zaměstnavatele v hodnoceném kalendářním roce za současného splnění daných 

podmínek.  

Pro účely hodnocení splnění motivačních ukazatelů bude splnění každého ukazatele 

posuzováno samostatně. Celková částka určená k výplatě podílu na úsporách bude 

rozdělena mezi jednotlivé motivační ukazatele stejnoměrně. Při splnění motivačního 

ukazatele na 100% a lépe: dílčí podíl na úsporách je přiznán v plné výši. Při splnění 

motivačního ukazatele v rozmezí od 90% do 99%: dílčí podíl na úsporách se krátí na 75% 

plné výše. Při splnění motivačního ukazatele v rozmezí od 75% do 89% včetně: dílčí podíl 

na úsporách se krátí na 50% plné výše. Při splnění motivačního ukazatele na méně než 

75%: dílčí podíl na úsporách se nepřiznává. Výsledná celková výplata podílu na úsporách 

bude dána součtem částek za plnění jednotlivých motivačních ukazatelů. 

Při vyhodnocování procenta plnění jednotlivých motivačních ukazatelů budou výsledné 

hodnoty matematicky zaokrouhlovány na celá čísla. 

4.5 Příplatky poskytované DPO 

DPO poskytuje příplatky stanovené zákonem, a také příplatky sjednané nad rámec 

zákona a podle finančních možností společnosti. 
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Zákonem stanovené příplatky: 

 za práci přesčas, 

 za noční práci, 

 za práci v sobotu a v neděli, 

 za práci ve ztíženém pracovním prostředí, 

 za práci ve svátek. 

 

Příplatky, které jsou sjednané nad rámec zákona: 

 za práci v odpolední směně, 

 za doplňkový prodej jízdenek, 

 při zastupování, 

 za dělenou směnu, 

 za práci instruktorů a vedoucích čet, 

 za mimořádně teplé dny, 

 za používání respirátoru nebo filtrační masky. 

4.6 Odměna za pracovní pohotovost 

Společnost DPO dále vyplácí odměny za pracovní pohotovost, která je sjednaná mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem a činí za hodinu pohotovosti 10 % průměrného výdělku, 

v sobotu, neděli či svátek činí 15 % průměrného výdělku. 

Výkon práce v době, kdy je pracovní pohotovost se do pracovní doby započítá 

a přísluší za něj zaměstnanci mzda. Výkon práce pracovní pohotovosti nad rozsah 

stanovené týdenní pracovní doby je prací přesčas. 

4.7 Systém odměňování ve společnosti DPO pro vedoucí pracovníky 

Odměňování vedoucích zaměstnanců je řešeno samostatnou interní směrnicí Řád 

pro odměňování středního managementu – motivační systém. Cílem tohoto řádu je stanovit 

motivační systém a základní pravidla odměňování manažerské pozice vedoucí odboru 

společnosti DPO, kde hlavním znakem jsou nastavené ukazatele ke splnění cílů daného 

útvaru.  

Řád je závazný pro členy středního managementu vykonávajících svoji funkci 

na pozici vedoucí odboru, kteří jsou v pracovním poměru v DPO.  
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Pro odměňování středního managementu je využíván systém vícesložkového 

mzdového systému, jehož podstatou jsou předem definované výsledky práce jednotlivce, 

skupiny zaměstnanců či celé společnosti. 

Mzda člena středního managementu se skládá ze čtyř složek, a to základní mzdy 

včetně příplatků a náhrad, prémie, ročního bonusu a ostatních motivačních složek mzdy. 

4.7.1 Základní mzda  

Vychází z manažerské smlouvy (pracovní smlouvy). V případě příplatků a náhrad 

se jedná např. o příplatek za práci ve svátek, za práci o sobotách a nedělích, 

při zastupování, náhradu mzdy za dovolenou, dočasnou pracovní neschopnost a další. 

Jedná se o nárokovou složku mzdy, která je vyplácena měsíčně. Způsob výplaty 

ani stanovení a ovlivnění její výše není předmětem motivačního systému. 

4.7.2 Prémie  

Představují pohyblivou, tj. nenárokovou, složku mzdy. Prémie je složena z dílčích 

prémií, jejichž výplata je podmíněna splněním vybraných dílčích prémiových ukazatelů. 

Hodnoceným obdobím je kalendářní rok. Seznam prémiových ukazatelů včetně stanovení 

váhy (% podílu) každého prémiového ukazatele na celkovém objemu motivačních 

prostředků určených pro příslušnou pozici, je stanoven Motivační mapou (prémiové 

ukazatele měřitelné). 

Každý z prémiových ukazatelů je posuzován samostatně a vyplacení jednotlivých 

dílčích prémií je tak na sobě nezávislé.  Výše prémie je u jednotlivých zaměstnanců 

sjednána v manažerské smlouvě. 

Motivační mapa - motivační systém prostřednictvím motivační mapy viz Příloha 

č. 6, definuje konkrétní měřitelné prémiové ukazatele, jejich váhy a způsob jejich 

vyhodnocování. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok a vyhodnocení nastavených 

kritérií měřitelných prémiových ukazatelů se provádí 4x ročně, a to vždy v daném čtvrtletí. 

Dílčí prémie za splnění dílčích měřitelných prémiových ukazatelů se vyplácí 1x ročně, 

a to vždy po skončení kalendářního roku na základě vyhodnocení plnění jednotlivých 

ukazatelů, s tím, že přímý nadřízený může schválit vyplacení zálohy ve výši maximálně 

20 % z možné roční částky dílčí prémie. V případě, že při hodnocení plnění měřitelných 

prémiových ukazatelů k 31. 12. příslušného kalendářního roku bude zjištěno nesplnění 
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příslušného měřitelného prémiového ukazatele, je hodnocený zaměstnanec povinen zálohu 

vyplacenou podle předchozího odstavce vrátit.  

Měřitelné prémiové ukazatele systému odměňování: 

Měřitelné prémiové ukazatele ekonomické - jedná se o plnění plánových hodnot 

měřitelných prémiových ekonomických ukazatelů (měrná jednotka Kč). 

Měřitelné prémiové ukazatele neekonomické - jedná se o plnění plánových hodnot 

měřitelných prémiových ukazatelů provozního charakteru (měrná jednotka např. km, dny, 

%, ks). 

Neměřitelné prémiové ukazatele systému odměňování: 

Jmenovité úkoly – jedná se o úkoly, které mají charakter zásadních úkolů, úkolů 

rozvoje systému řízení, úkolů racionalizačního charakteru apod. Úkoly nemohou být 

pravidelného, opakujícího se charakteru. Jmenovitý úkol musí být jednoznačně definován 

a musí být jednoznačně vyhodnotitelný. Každý jmenovitý úkol musí mít stanoven 

konkrétní termín splnění. Motivační systém nedefinuje konkrétní jmenovité úkoly, pouze 

vymezuje váhu (% podíl) z celkového objemu motivačních prostředků příslušné pozice 

určený na tuto část motivace. Konkrétní jmenovité úkoly definuje a vyhodnocuje přímý 

nadřízený hodnoceného zaměstnance. Seznam konkrétních jmenovitých úkolů, termín 

jejich splnění a stanovení dílčích prémií za každý jmenovitý úkol je specifikován 

v Motivačním listu viz Příloha č. 7. Vyhodnocení jmenovitých úkolů se provádí průběžně 

v návaznosti na stanovené termíny jejich plnění. Prémie za konkrétní jmenovitý úkol může 

být vyplacena až po jeho splnění. 

Prémiové ukazatele kvalitativní – jedná se o ukazatele v oblasti vyhodnocování kvality 

vykonávané práce, např. dodržování termínů, chybovost apod., přičemž předmětem 

hodnocení je pozice (hodnocený zaměstnanec) jako celek, tedy komplexní hodnocení 

konkrétní pozice. 

4.7.3 Roční bonus  

Je nenárokovou složkou mzdy. Tato motivační složka slouží k zainteresování všech 

hodnocených pozic na plnění celkových ročních cílů společnosti. O výši a výplatě ročního 

bonusu za příslušný kalendářní rok rozhoduje představenstvo společnosti v závislosti 

na plnění stanovených celkových ročních cílů společnosti. 
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4.7.4 Ostatní motivační složky mzdy  

Jedná se například o odměny vyplácené z Fondu vedoucího, Mimořádné odměny, 

Odměny za zlepšovací návrhy, Pololetní odměny, Odměny za projekty. Jedná 

se o nenárokovou složku mzdy.   

Roční vyhodnocení prémií za jmenovité úkoly a kvalitativní ukazatele provede 

přímý nadřízený podle vlastní evidence. Roční vyhodnocení prémií provede přímý 

nadřízený na Motivačním listu. Na Motivačním listu je nutné doplnit všechny údaje 

související se skutečností, tedy zejména skutečně dosažená hodnota měřitelného ukazatele 

případně skutečné termíny splnění konkrétních jmenovitých úkolů a dále skutečně vzniklý 

nárok na prémii a skutečně přiznané prémie. 

4.7.5 Postup stanovení výše a vyhodnocování prémiových ukazatelů 

Motivační systém je provázán na reálný podnikatelský plán obsahující finanční 

rozpočet nákladů a výnosů pro příslušné roční období. Finanční plán představuje základní 

firemní úkol pro daný rok. 

Seznam prémiových ukazatelů, způsob jejich výpočtu, odpovědnost 

za vyhodnocení prémiového ukazatele a stanovení váhy (% podílu) každého prémiového 

ukazatele na celkovém objemu motivačních prostředků určených pro příslušnou pozici 

je stanoven Motivační mapou. Zdrojem informací pro stanovení výše a vyhodnocení 

prémiových ukazatelů je v případě ekonomických ukazatelů IS Gist Controlling a IS 

Helios, v případě měřitelných neekonomických ukazatelů zejména IS Helios a dále 

pomocné evidence vedoucích zaměstnanců útvarů odpovědných za stanovení výše 

a vyhodnocení příslušného ukazatele. Každý vedoucí útvaru, který je odpovědný 

za stanovení a vyhodnocení měřitelných ekonomických a neekonomických ukazatelů, 

je povinen zaslat na oddělení mezd tyto údaje prostřednictvím tabulky „Hodnoty 

motivačních ukazatelů“. V tabulce se doplňuje skutečná hodnota ukazatele 

za předcházející dva kalendářní roky a hodnoty ukazatele kumulativně po čtvrtletích 

za plán a skutečnost aktuálního roku. 

Odchylky v plnění ukazatelů 

U každého prémiového ukazatele je v Motivační mapě stanoveno tolerující rozmezí 

(odchylka) plnění ukazatele, při kterém ještě vzniká plný nárok na výplatu prémie. 
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Odchylka je vždy řešena ve smyslu negativního trendu prémiového ukazatele, přičemž 

negativní trend každého ukazatele je uveden v Motivační mapě. 

4.8 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Při zhodnocení systému odměňování byla použita metoda dotazníkového šetření. 

Celkem bylo distribuováno 200 dotazníků, a to náhodným výběrem ve společnosti DPO. 

Pro vyplnění dotazníků byli vybráni respondenti z těchto řad: dělníci, řidiči MHD a THP. 

Protože má organizace několik středisek v rámci Ostravy, byli k dotazníkovému šetření 

vybráni zaměstnanci ze všech těchto středisek.  

Dotazníkové šetření probíhalo v období od 6. 4. 2015 do 10. 4. 2015 a respondentům 

byly dotazníky doručeny několika způsoby, a to: 

 fyzické předání, 

 elektronicky,  

 kombinovaný způsob. 

 

V případech, kdy bylo možné respondenty požádat osobně o vyplnění dotazníku, byl 

následně dotazník předán fyzicky. Některým vybraným respondentům, zpravidla těm, kteří 

se nacházejí na jiném středisku v rámci Ostravy, byl zaslán elektronicky. V dalším případě 

byl požádán vedoucí útvaru, po té mu byl dotazník zaslán elektronicky, který vytiskl 

v předem dohodnutém počtu a náhodně vybral zaměstnance, kterým dotazník předal 

fyzicky. U kombinovaného způsobu se jednalo o doručení převážně dělníkům a řidičům. 

Z celkově rozeslaných 200 dotazníků odpovědělo 176 respondentů, což představuje 

88 %. Vyhodnocení bude provedeno v této části bakalářské práce. Výsledná data 

z dotazníkového šetření budou zpracována pomocí softwaru Excel, vložena do tabulek 

a po té převedena do grafů. Tabulky jsou v Příloze č. 5. 
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 Pohlaví (Otázka č. 1) 

Graf 4.1 Otázka „Pohlaví“. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že společnost zaměstnává větší počet mužů, 

a to 55 %, což může být způsobeno tím, že je zde velké množství profesí, které zastávají 

muži, např. řidiči, automechanici, opraváři, dispečeři, revizoři, ale není výjimkou, že jsou 

na těchto místech i ženy. Celkově z dotazovaných bylo 45 % žen. 

 

 Věk (Otázka č. 2) 

Graf 4.2 Otázka „Věk“ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka zastoupení věkové struktury byla vyhodnocena s tímto zjištěním, 

zaměstnanců do 35 let je v organizaci zastoupeno 18 %, dále zaměstnanci od 36 let 

do 50 let jsou v počtu 32 % a kategorie nad 50 let byla vyhodnocena jako nejpočetnější, 

a to 50 %.  

Skupina nad 50 let je nejvíce zastoupena, organizace má již dlouholetou tradici, 

zaměstnanci můžou mít pocit, že je zde jistota stabilního zaměstnání, a to nejdůležitější, 
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že je zde mnoho odborníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti specifické pro trh, 

a to je provozování městské hromadné dopravy. 

 

 Počet odpracovaných let v Dopravním podniku Ostrava a.s. (Otázka č. 3) 

Graf 4.3 Otázka „Počet odpracovaných let v DPO“ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Počet respondentů, kteří se účastnili dotazníkového šetření a na otázku kolik 

odpracovalo v DPO let bylo 78 %, kteří odpracovali 11 let a více, v kategorii od 6 do10 let 

a do 5 let shodně obsadili 11 %.  

 

 Nejvyšší dosažené vzdělání (Otázka č. 4) 

Graf 4.4 Otázka „Nejvyšší dosažené vzdělání“ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z celkového počtu respondentů je 52 % s dosaženým vzděláním střední odborné 

s maturitou, 28% vyučen s výučním listem, 18 % vyučení s maturitou a 2 % 

s vysokoškolským vzděláním.   
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 Vzdělání v oboru (Otázka č. 5) 

Graf 4.5 Otázka „Máte vzdělání v oboru, ve kterém pracujete“ 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na otázku zda mají respondenti vzdělání v oboru, ve kterém pracují, odpovědělo 

„Ano“ 75 % dotazovaných a 25 % odpovědělo, že vzdělání v oboru, ve kterém pracují, 

nemají. 

 Možnost účastnit se kurzů a školení, z důvodů zvýšení kvalifikace (Otázka č. 6) 

Otázka „Je Vám umožněno účastnit se kurzů a školení, které zvyšují Vaši 

kvalifikaci?“. Odpovědělo 64 % respondentů, kteří mají možnost účastnit se kurzů 

a školení, 36 % respondentů odpovědělo, že možnost nemají. 

 V případě kladné odpovědi předchozí otázky, zda mají možnost účastnit 

se školení, následuje dotaz jakého kurzu či školení (Otázka č. 7) 

Otázka „ V případě, že jste odpověděl/a na předchozí otázku „ano“, uveďte jaké:“ 44 

% respondentů uvedlo, že mají možnost účastnit se školení zaměřené na svou odbornost, 2 

% na jazykové kurzy, 11 % kurzy výpočetní techniky, 16 % kurzy zaměřené na práci 

s lidmi a 11 % jiné kurzy. 
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  Výše čisté mzdy (Otázka č. 8) 

Graf 4.6 Otázka „V jakém rozmezí se pohybuje výše čisté mzdy?“ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na otázku v jakém rozmezí se pohybuje výše čisté mzdy, odpovědělo 9 % 

respondentů v rozmezí nad 25 000 Kč, 32 % dotázaných odpovědělo výši čisté mzdy 

od 20 000 – 25 000 Kč, 32 % respondentů odpovědělo 15 000 – 20 000 Kč a 27 % 

odpovědělo, že výše čisté mzdy je od 10 000 – 15 000 Kč. 

 Spokojenost s výší mzdy (Otázka č. 9) 

Graf 4.7 Otázka „Jste spokojen s výší Vaší mzdy?“ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na otázku, zda jsou spokojeni s výší jejich mzdy, odpovědělo 52 % respondentů 

spíše ano, 25 % odpovědělo, že spíše nejsou, 16 % respondentů odpovědělo, že spojeni 

jsou a 7 % respondentů odpovědělo na otázku, že nejsou spokojeni. 
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 Spokojenost s dodatkovou a pohyblivou složkou mzdy (Otázka č. 10) 

Graf 4.8 Otázka „Jste spokojen/a s dodatkovou a pohyblivou složkou mzdy, která je Vám 

poskytována k tarifní mzdě?“ 

    

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na otázku, zdali jsou respondenti spokojeni s výší dodatkové a pohyblivé složky 

mzdy, která je poskytována k tarifní mzdě, odpovědělo 68 % respondentů, že jsou spíše 

spokojeni, 18 % respondentů odpovědělo, že jsou spíše nespokojeni, 14 % odpovědělo, 

že jsou zcela spokojeni a 0 % respondentů, že jsou nespokojeni. 

 Spokojenost se systémem odměňování - hodnocení (Otázka č. 11) 

Graf 4.9 Otázka „Jste spokojen/a se systémem odměňování za svou práci?“ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na otázku, zda jsou spokojeni se systémem odměňování (hodnocení) za svou práci, 

odpovědělo 54 % respondentů kladně, 20 % odpovědělo, že spíše jsou spokojeni, 20 % 

odpovědělo, že spíše nejsou a 6 % respondentů odpovědělo, že spokojeni nejsou. 
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 Vztah ke svým spolupracovníkům (Otázka č. 12) 

Graf 4.10 Otázka „Můžete kladně hodnotit vztah ke svým spolupracovníkům?“ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Na otázku, jak mohou respondenti hodnotit vztah ke svým spolupracovníkům, 

odpovědělo 66 % respondentů kladně, tzn. ano a 34 % odpovědělo, že hodnotí vztah 

ke svým spolupracovníkům spíše kladně, tzn. spíše ano.  

 Pracovní vztahy s nadřízenými (Otázka č. 13) 

Graf 4.11 Otázka „Můžete ohodnotit pracovní vztahy se svými nadřízenými?“ 

     

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Otázka, která se týkala pracovních vztahů s nadřízenými, byla v pořadí třináctou 

a 45 % respondentů odpovědělo, že mají vztahy velmi dobré až přátelské, 35 % 

respondentů uvedlo, že jsou korektní a 20 % označilo pracovních vztahy se svými 

nadřízenými za formální. 
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 Pocit seberealizace ve společnosti (Otázka č. 14) 

Graf 4.12 Otázka „Máte při své práci ve společnosti pocit seberealizace?“ 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Na otázku, zda mají respondenti pocit seberealizace ve společnosti, odpovědělo 

48 % spíše ano, 30 % uvedlo, že ano, 20 % respondentů odpovědělo, že spíše nemají pocit 

seberealizace a 2 % respondentů odpovědělo, že nemají pocit seberealizace ve společnosti. 

 Sdělení vlastního názoru ve společnosti (Otázka č. 15) 

Graf 4.13 Otázka „Je Vám umožněno sdělit svůj vlastní názor?“ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Z dotazníkového šetření vyplývá, že 48 % respondentů má možnost sdělit 

ve společnosti svůj vlastní názor, 39 % uvedlo, že spíše ano, 13 % respondentů 

odpovědělo, že spíše nemám možnost sdělit svůj názor a žádný respondent neodpověděl 

na otázku, že nemá možnost sdělení názoru.   
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  Dostatek času na výkon přidělené práce (Otázka č. 16) 

Graf 4.14 Otázka „Máte dostatek času na výkon přidělené práce?“ 

   

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na otázku, zda mají respondenti dostatek času na výkon své přidělené práce, 

odpovědělo 52 % dotázaných, že ano, 36 % odpovědělo, že spíše ano, 12 % respondentů 

odpovědělo, že spíše ne a 0 % dotázaných neoznačilo možnost, že nemají dostatek času 

na výkon své přidělené práce. 

  Přidělení práce, která je obtížnější na výkon (Otázka č. 17) 

Graf 4.15 Otázka „Bývá Vám někdy přidělena práce, která je obtížnější na výkon?“ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

43 % respondentů označilo, že je jim přidělována práce, která je obtížnější na výkon, 

25 % označilo shodně, že spíše ano i spíše ne, 7 % odpovědělo, že jim není přidělována 

práce, která je obtížnější na jejich výkon. 
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  Výkon práce ve stresu (Otázka č. 18) 

Graf 4.16 Otázka „Jste občas při výkonu své práce ve stresu?“ 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Na otázku, zda jsou respondenti při výkonu své práce ve stresu, uvedlo 43 %, 

že spíše nejsou, 23 % uvedlo, že ve stresu spíše jsou, 20 % odpovědělo, že jsou ve stresu 

a 14 % respondentů uvedlo, že ve stresu při své práci nejsou. 

  Hodnocení od svých nadřízených za dobře vykonanou práci (Otázka č. 19) 

Graf 4.17 Otázka „Jste hodnoceni od svých nadřízených za svou dobře vykonanou práci?“ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na otázku zda jsou hodnoceni respondenti od svých nadřízených za dobře 

vykonanou práci, odpovědělo 50 % dotazovaných, že hodnoceni spíše jsou, 34 % uvedlo, 

že jsou hodnoceni, 14 % respondentů uvedlo, že spíše nejsou hodnoceni za dobře 

vykonanou práci a 2 % dotazovaných uvedlo, že nejsou hodnoceni za dobře vykonanou 

práci. 
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 V případě předchozí kladné odpovědi, zda dochází k hodnocení od svých 

nadřízených za dobře vykonanou práci, následuje dotaz, jakou formou (Otázka 

č. 20) 

Otázka: „V případě, že jste odpověděl/a na předchozí otázku kladně, uveďte formu 

hodnocení.“  

V otázce č. 20 odpověděli respondenti, že 63 % dostávají peněžní odměnu a 37 % 

uvedlo, že dostávají slovní hodnocení, neboli pochvalu. Žádný z respondentů neuvedl jiný 

způsob hodnocení. 

  Možnost hodnocení u zaměstnavatele (Otázka č. 21) 

Graf 4.18 Otázka „Probíhá u Vašeho zaměstnavatele hodnocení práce?“ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na otázku, zda probíhá ve společnosti hodnocení práce, odpovědělo 66 % 

respondentů, že probíhá občas, podle potřeby, 18 % odpovědělo, že probíhá minimálně 

1 x ročně a 16 % respondentů uvedlo, že neprobíhá vůbec. 

4.9 SWOT analýza 

SWOT analýza bude zaměřena z hlediska interního prostředí podniku na silné a slabé 

stránky společnosti a z hlediska externího prostředí podniku na analýzu hrozeb 

a příležitostí. Tato analýza bude vložena do maticové tabulky. 
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Tabulka 4.7 - SWOT analýza  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Stabilní organizace Nepříliš motivující systém odměňování 

Stálí zákazníci 
Mnoho předpisů ve spojitosti s drážní 

dopravou 

Stálí zaměstnanci Příliš velký počet interních předpisů 

Zaměstnanci s vysokou odborností Komunikační bariéry 

Vlastní internetové stránky 

Oproti konkurenci dlouhé čekací lhůty na 

dodání zakázek z hlediska zákona o veřejných 

zakázkách 

Pravidelná výplata mezd v daných 

termínech 

Při interní komunikaci velký počet vedoucích 

pracovníků 

Dobré pracovní podmínky 
Mnohdy byrokratické postupy, které prodlužují 

termíny a zaneprázdňují pracovníky 

Dobré pracovní vztahy Působení odborové organizace  

Vlastní certifikát kvality   

Modernizace dopravní sítě a 

dopravních prostředků 
  

Společnost sídlí ve vlastních 

prostorách, není tedy zatížena nájemní 

smlouvou 

  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Dotace v rámci dotačních programů z 

EU 
Konkurence ostatních dopravních společností 

Zaměstnávání osob se změněnou 

pracovní schopností 

Neustálé zpřísňování norem vycházející z 

legislativy 

Výborná strategická poloha v krajském 

městě 

Poměrně častý odchod kvalifikovaných 

pracovníků ke konkurenci 

Možnost získání kvalifikovaných 

pracovníků na Úřadu práce 

Neustálé zdražování jízdného, vedoucí ke 

snížení zákazníků 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na základě SWOT analýzy lze jednoznačně konstatovat, že společnost DPO má 

velmi dobré postavení na trhu. Mezi přednosti se zařazují stálí zákazníci, neboli cestující, 

jistota stabilní organizace, zaměstnanci s vysokou kvalifikací, kteří jsou zaměřeni 

na problematiku drážní a autobusové přepravy. Další předností je velká modernizace 

dopravních prostředků a dopravních sítí, dobré pracovní podmínky, dobré pracovní vztahy 
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a také vlastní certifikát kvality. Jedno z důležitých prvků jsou pevně stanovené termíny 

pro výplaty mezd, a to že společnost sídlí ve vlastních prostorách, proto není zatížena 

nájemními smlouvami. 

To se týká zákonných ustanovení a předpisů, kterým se není možné, proto budou 

nadále patřit mezi slabé stránky společnosti. Ovšem interní směrnice, kterých je velké 

množství, jdou z jistého pohledu, pokud je to reálné, snížit. 
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5 Zhodnocení a doporučení 

 

V této části bakalářské práce bude zhodnoceno provedené dotazníkové šetření a dále 

bude na základě výsledků bakalářské práce popsáno doporučení společnosti Dopravní 

podnik Ostrava a.s. 

5.1 Využití SWOT analýzy 

Mezi slabé stránky společnosti patří nepříliš motivující systém odměňování 

pro odborné pracovníky. Ve společnosti je využíván tabulkový systém odměňování 

a vedoucí pracovníci nemají velké možnosti zaměstnance na vysoké úrovni ohodnotit, 

a proto se v některých případech vyskytnou případy, že zaměstnanec, do kterého 

společnost investovala nemalé finanční prostředky, odchází na vlastní žádost, protože 

se cítí být podhodnocený.  

Mezi velké příležitosti lze zařadit dotace v rámci dotačních programů z EU 

a Švýcarských fondů, kterých společnost maximálně využívá. Také vybírá a zaměstnává 

uchazeče o zaměstnání z ÚP a osoby se změněnou pracovní schopností. 

Hrozbami pro společnost jsou nadále odcházející pracovníci, kteří mají odbornou 

kvalifikaci a na trhu práce jsou velmi těžce nahraditelní. Další hrozbou je neustálé 

zvyšování jízdného pro cestující, tím se stává, že se zvyšuje odliv těchto cestujících, kteří 

hledají jinou alternativu městské hromadné dopravy. 

Společnost se musí mít na pozoru také před konkurencí dopravních společností, které 

se pomalu, ale úspěšně snaží přiblížit k využití přepravy alespoň příměstských linek 

s možností proniknout přímo do centra „dění“ městské hromadné dopravy.  

DPO by se měl ve své společnosti zaměřit na slabé stránky a předcházet tak 

případným postihům na straně zákona, dále by měl zlepšit komunikaci mezi zaměstnanci 

a vedoucími, kterých je v hierarchii organizační struktury velké množství, a tím může 

vzniknout komunikační dezinformovanost. Dále zabránit provozní slepotě u dlouholetých 

zaměstnanců a zvolit vhodnou formu prohlubování kvalifikace (např. kurzy, semináře). 
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5.2 Snížení počtu interních směrnic 

Ze SWOT analýzy vyplynulo, že společnost má velké množství platných interních 

předpisů a směrnic. Organizace sama s tímto problémem bojuje již několik let, 

ale množství směrnic se jen nepatrně snížilo.  

Bylo by vhodné zařadit do metodiky pro vydávání směrnic snížení počtu kategorií 

tak, aby každý svůj úsek striktně seskupil více norem se stejnou problematikou do jedné 

normy. Určité informace, by zodpovědní zaměstnanci vydávali pokynem, který bude mít 

omezenou platnost, a i když bude vydán jako směrnice, tak po ukončení platnosti 

se ze systému převede do neplatných směrnic. 

Touto problematikou by se měl zabývat odbor rozvoj systému řízení a správa ICT, 

který je zodpovědný za aktuální metodiku vydávání norem a případnou kontrolu plnění.  

Společnosti tak nevzniknout zvýšené výdaje, protože se na této činnosti budou 

podílet zaměstnanci tohoto odboru (rozvoj systému řízení a správa ICT) v součinnosti 

s ostatními útvary v rámci pracovní náplně. Zároveň si můžou stanovit termín provedení 

pro případnou revizi všech směrnic tak, aby byla maximálně využita kapacita všech 

zainteresovaných zaměstnanců a nebyly narušeny či předimenzovány jejich pracovní 

povinnosti. Ideální by bylo stanovit termín plnění do jednoho roku. 

5.3  Opakovaně prováděné dotazníkové šetření 

Zlepšit komunikaci mezi vedoucími a podřízenými by mělo být v zájmu každé 

organizace. Pokud není zaměstnanec spokojený, potom nemůže odvádět dobré pracovní 

výkony a ztrácí motivaci. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že spíše větší počet 

zaměstnanců má velmi dobré vztahy s vedoucími, může také sdělit svůj názor a má pocit 

seberealizace. To může být zapříčiněno zaměstnanci s dlouholetou praxí ve společnosti 

(nad 11 let odpracovaných let v DPO je 78 %), a tím se pracovní vztahy stávají spíše 

kamarádské. Do horšího postavení se můžou dostat nově příchozí zaměstnanci.  

Společnosti lze doporučit, aby prováděla opakovaně dotazníkové šetření, 

a to v časovém rozmezí 1 x za 2 roky. Vyhodnocení může být důležité pro management 

společnosti z hlediska spokojenosti zaměstnanců, případně zjištění dalších negativních 

informací. 
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Dotazníkové šetření by měl provádět odbor personálního řízení v součinnosti 

s odborem marketing. Vznikly by vyšší náklady na mzdy zaměstnanců provádějící 

a vyhodnocující šetření. Pro vyhodnocení může společnost využít i studenty, které 

zaměstnává na odborné praxi. 

5.4 Pravidelné hodnocení zaměstnanců 

Z šetření vyplynulo, že zaměstnanci jsou spíše spokojeni s výší svých mezd 

a dodatkovou formou mzdy, a zároveň se domnívají, že u nich ve společnosti probíhá 

hodnocení zaměstnanců nebo neznají pravý význam slova. Hodnocení v organizaci 

neprobíhá u všech zaměstnanců, pouze u vedoucích pracovníků, a to formou motivačních 

měřitelných ukazatelů.  

Jelikož jsou zaměstnancům vypláceny pravidelně v měsíčních mzdách výkonnostní 

odměny a dostává se jim slovního hodnocení (pochvaly), tak zřejmě nabývají dojmu, 

že probíhá hodnocení. Objem výkonnostních odměn je stanoven ze skutečně obsazených 

pracovních pozic, a to v souladu s normami početního stavu a plánu tarifních stupňů, 

systemizací TH funkcí, a na základě skutečností, příslušný vedoucí přiděluje výkonnostní 

odměny. Samozřejmě to neplatí pro ty zaměstnance, kteří mají absenci nebo porušili 

ustanovení pracovní smlouvy. Zaměstnanci tak nemají vyšší motivaci, protože systém 

vyplácení výkonnostních odměn je daný procentem k základní mzdě, které vyplývá 

z vnitřního předpisu. V podstatě se dá říct, že ho berou jako automatický příspěvek 

ke mzdě, na který mají nárok. 

V tomto případě lze doporučit společnosti, aby postupně zavedla hodnocení 

zaměstnanců všech kategorií. I když má společnost mnoho zaměstnanců, tak z toho 

vyplývá, že je zde i dostatek vedoucích. Hodnocení zaměstnanců by mělo probíhat 

na základě zainteresovanosti odboru personálního řízení spolu s vedoucími všech útvarů 

společnosti.  

Hodnocení by měli vykonávat vedoucí útvarů a mělo by to vyplynout z jejich 

manažerské smlouvy a zaměstnanci by měli být hodnoceni za skutečně odvedenou práci.  

Z časového hlediska je tento systém vhodné nastavit do 2 let, provádět hodnocení 

kvartálně, zvolit formu postupného výběru různých kategorií, např. v 1. roce TH 
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zaměstnance všech středisek, po té vyhodnotit nastavený systém a v případě dobrých 

výsledků nastavit hodnocení i pro dělníky všech středisek.  

Zvýšené náklady společnosti nevzniknou, protože hodnocení by prováděli vedoucí 

manažeři, kteří by tuto činnost měli zapracovanou v manažerské smlouvě, případně 

v motivačních ukazatelích. 

5.5 Kurzy IT prováděné útvarem společnosti 

Pouze 11 % zaměstnanců má možnost se účastnit kurzů, které jsou zaměřené 

na výpočetní techniku. Vzhledem k tomu, že má společnost v organizační struktuře vlastní 

odbor IT (odbor rozvoj systému a řízení IT), měla by společnost maximálně využít 

schopností těchto zaměstnanců k výuce a pořádat kurzy zaměřené na zvládání softwaru 

Excel a Word, který je téměř každodenním potřebným nástrojem pro zvládání pracovních 

činností zaměstnanců. 

V minulosti takové kurzy ve společnosti byly organizovány právě tímto útvarem. 

Zaměstnanci, kteří se účastní kurzů a školení právě zaměřené na tuto tématiku, se tak musí 

zúčastňovat kurzů u externích společností za nemalé finanční prostředky. 

Společnosti lze doporučit, aby tyto kurzy opětovně zavedla, a tím snížila i náklady 

společnosti. Zároveň tak bude naplněna kvalifikační stránka pro zaměstnance. 

Z hlediska organizace výuky by mohly být uzavřeny se dvěma zaměstnanci dohody 

o provedení práce jako lektor výuky IT a zaměstnanci, kteří by byli vysláni svým 

odborným útvarem, by tyto kurzy měli v rámci pracovního výkonu a náklady by nesl útvar. 

5.6  Kurzy pro vedoucí pracovníky (možné důvody odchodu zaměstnanců) 

I když je ve společnosti fluktuace v doporučené míře 5 – 10 %, měla by společnost 

mít skutečně správné informace o jejich případném odchodu. Mnohdy se zaměstnanci bojí 

vyslovit nespokojení a mezi ně může patřit i špatné vedení.  

V minulosti byly pořádány pro všechny vedoucí zaměstnance kurzy na vedení lidí 

a v současnosti se na takové kurzy či semináře vysílají pouze mistři. Někdy svou 

neznalostí s vedením lidí nebo špatným přístupem k řešení problémů, může způsobit 

odchod velice schopného zaměstnance a nebývá pravidlem, že by se odchozí zaměstnanec 

o takovou informaci s někým podělil. 
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Společnosti lze doporučit obnovení kurzů pro manažery a případné finanční výdaje 

z těchto kurzů kompenzovat snížením nákladů v jiné skupině, např. spotřebního materiálu 

na celý rok. 

Zajištění těchto kurzů by měl odbor služby, který má ve společnosti za úkol 

vzdělávání zaměstnanců. 

5.7 Roční hodnocení zaměstnanců 

Roční hodnocení zaměstnanců se ve společnosti neprovádí, jak již bylo doporučeno 

v bodě 5.4, organizace by se měla zaměřit na hodnocení zaměstnanců a nastavit tak systém 

odměňování pro všechny kategorie zaměstnanců.  

V tomto případě je možné se zaměřit např. na jakost vzdělávání (nastavit plán 

vzdělávání u zaměstnanců) nebo na jiné měřitelné úkoly v rámci své vykonávané profese. 

Pomocí kompetenčních modelů je možné stanovit ukazatele pro hodnocení 

zaměstnanců, jejich vzdělávání, klíčové ukazatele orientované na prémie, dovednosti, 

případně povýšení a jiné. Kompetenční modely jsou základem v moderním systému řízení 

lidských zdrojů společnosti, které je možné přizpůsobovat rozvoji firmy. Měly 

by poskytnout detailní popis kompetencí, který se vyžaduje od odborných pracovníků. 

 Vedení společnosti lze doporučit zavedení kompetenčních modelů, zpracovaní 

plánů, nastavení konkrétních bodů, které by měly splňovat parametry a poté je porovnat. 

To, že se body nesplní, nemusí vždy znamenat, že jsou zaměstnanci neschopní, ale může 

to být zapříčiněno jinými okolnostmi. Výsledek porovnaných bodů by se měl promítnout 

do hodnocení.   

Kompetenční model by měl zpracovat odbor personálního řízení ve spolupráci 

s odbornými vedoucími všech útvarů. Stanovit si čas na přípravu plánu a poté od počátku 

následujícího roku zavést do provozu. I v tomto případě by se jednalo o činnost v rámci 

pracovního místa, kde je třeba naplánovat v případě vedoucích, klíčové ukazatele pro dané 

období. Společnosti by tak neměly vzniknout další náklady spojené s přípravou a realizací, 

pouze první zpracování postupů pro zavedení kompetenčního modelu by bylo z časového 

hlediska náročnější. Pokud bude kompetenční model komplexní, tak by měl společnosti 

ušetřit čas i finanční zdroje.    
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Strategie kompetenčních modelů byla součástí osobního dotazu s vedoucí odboru 

personálního řízení a způsob, který je výše popsán, se do budoucna již připravuje. Nejprve 

bude realizován na úseku technickém a investičním a po vyhodnocení za určité období, 

se budou postupně přidávat další útvary. 
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6 Závěr 

K vypracování bakalářské práce bylo zvoleno téma „Zhodnocení systému odměňování 

v konkrétní organizaci“, které bylo po dohodě s vedením zpracováno ve společnosti 

Dopravní podnik Ostrava a.s.  

Primárně byla bakalářská práce zaměřena na odměňování zaměstnanců a také 

na spokojenost v oblasti hodnocení. Odměňování patří v podniku mezi nejdůležitější část 

personálního řízení, a rovněž zde patří i nejcennější zdroj, a tím jsou zaměstnanci, kteří 

se podílejí na splnění cílů společnosti. Společnost by si měla nastavit takové cíle 

a strategie, aby byly dosažitelné a splnitelné. Úspěchy jim pomůžou dosáhnout 

zaměstnanci, kteří by měli být správně motivováni a odměňováni za vykonanou práci. 

V bakalářské práci bylo maximálně využito teoretických poznatků, které byly získané 

z odborných literatur, časopisů, interních předpisů a poznatků získaných přímo 

od odborných zaměstnanců této společnosti.  

V první kapitole bakalářské práce jsou vysvětlena teoretická východiska systému 

odměňování, která zároveň slouží k pochopení tématu. Dále jsou v této kapitole vymezeny 

základní pojmy, které se týkají odměňování a pracovního výkonu, řízení pracovního 

výkonu, cílů řízení při odměňování, hodnocení práce, hodnocení pracovníků, mzdových 

forem, celkových odměn, zásad odměňování a zásad hodnocení.  Ve druhé kapitole 

je představen a charakterizován podnik, kterého se daná problematika týká. Ve třetí 

kapitole bakalářské práce je provedena analýza současného stavu odměňování a v poslední 

kapitole bakalářské práce jsou zjištěné výsledky vyhodnoceny a navržena případná 

doporučení, která by mohla vést k implementaci do podnikových procesů a zároveň by tak 

mohlo dojít ke zlepšení podmínek ve společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v oblasti 

odměňování, ale také komunikace, vzdělávání, hodnocení práce aj. 

Vlastní výzkum byl prováděn sběrem dat a interpretací výsledků z dotazníkového 

šetření, které bylo následně vyhodnoceno a porovnáno s nastavenými interními normami 

společnosti. 

Společnost poskytuje svým zaměstnancům velké množství pobídkových forem mzdy, 

a to výkonnostní odměny, odměny z fondu vedoucího, motivační odměny, mimořádné 

odměny, pololetní odměny, podíly na úsporách a odměny při významných pracovních 
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výročích. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že jsou zaměstnanci spíše spokojeni s výší 

mezd a pobídkovými formami, a ti, kteří spokojeni nejsou, může být následkem jejich 

vzdělání a odbornou kvalifikací. 

Velkým kladem společnosti je skutečnost, že mají zaměstnanci pocit seberealizace a je 

jim umožněno sdělit svůj vlastní názor. Dalším příznivým faktem je, že jsou 

na pracovištích velmi dobré pracovní vztahy mezi spolupracovníky a velmi dobré 

a přátelské byly hodnoceny vztahy s nadřízenými. To ale může vést k provozní „slepotě“, 

kdy je pracovník ve společnosti zaměstnán dlouhou dobu a vztah mezi ním a vedoucím 

může mít spíše kamarádský vztah. 

Společnost by se měla primárně zaměřit na hodnocení zaměstnanců a nastavit si tak 

pevně cíle, které by vedly ke zkvalitnění a zjednodušení práce jak zaměstnanců, tak 

i útvarů zabezpečujících řízení lidských zdrojů. Dále by společnost měla využít svých 

vlastních zdrojů na vzdělávání zaměstnanců a snížit tak náklady, případně je využít 

k plnění strategických cílů společnosti. 

Mezi silné stránky společnosti patří vozový park, který se neustále obnovuje a využívá 

při jeho obnovování dotací z Evropských a Švýcarských fondů. Při obnově vozového 

parku je využita maximálně možnost pořízení vozů pro handicapované cestující a zároveň 

je DPO součástí strategie „Zelená a čistá Ostrava 2025“, kterou v roce 2013 zveřejnil DPO 

a počítá s obsazením elektrobusů, které jsou ekologicky šetrnější.  

Další velkou výhodou je, že DPO je držitelem certifikátu managementu kvality 

v souladu s EN ISO 9001:2008 pro provozování městské hromadné dopravy při dodržení 

ČSN EN 13816, včetně oprav a údržby tramvají, trolejbusů, autobusů a označníků 

při dodržení ČSN EN ISO 3834-2 a také provozování autoškoly. 

Společnost má z mého hlediska silné postavení na trhu ve svém oboru a má 

předpoklady k tomu, aby ustála konkurenceschopnosti, protože má silné zázemí jak 

vozového parku, tak disponuje velkým množstvím zkušených odborných zaměstnanců. 

Protože je ale společnost velká co do počtu útvaru, tak různorodosti profesí, musí dbát 

na neustálé zlepšování procesů a u zaměstnanců o zvýšení kvalifikace v důsledku 

technologických změn. 

Za velký přínos považuji to, že mi poskytlo vedení společnosti DPO souhlas 

k vypracování této bakalářské práce. Závěry z doporučení, která vyplynula 
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z dotazníkového či jiných šetření, získané v oblasti dosavadního systému hodnocení 

zaměstnanců mohou být vzorem nebo podkladem pro zavedení nového systému 

hodnocení, které by bylo následně použito v praxi a lze jej postavit jako základní pilíř 

pro odměňování zaměstnanců.  
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