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ANOTACE 

 Bakalářská práce se zabývá vzděláváním a motivací zaměstnanců ve vybrané 

společnosti, kterou je Severní energetická a.s. Cílem práce je zhodnotit postoj společnosti 

ke vzdělávání a motivaci zaměstnanců z hlediska teorie a praxe. Zaměřuji se především na 

motivaci v rámci odměn, benefitů a podnikového vzdělávání. Teoretická část popisuje 

základní pojmy z oblasti vzdělávání a motivace. Dále jednotlivé teorie motivace a typy 

vzdělávání. Praktická část vychází z poznatků získaných během konzultací ve společnosti. 

Popisuje jejich současnou situaci v podniku a následné zhodnocení vzdělávání a motivace 

zaměstnanců ve společnosti. 
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SUMMARY 

 The bachelor thesis deals with education and motivation of employees of a selected 

company which is in this case the Severni energeticka a.s. The main goal of the thesis is to 

assess the company's approach and attitude towards their employees' educational training 

and motivation from theoretical and practical viewpoints alike. Theoretical part defines and 

describes fundamental concepts in the areas of education and motivation, and furthermore, 

types of educational trainings and courses and individual motivational theories and tools 

thereof, such as performance bonuses and diverse company benefits. Practical part builds 

on findings obtained during various consultations at the company, outlines their application 

and utilization in real life, and also appraises educational and motivational systems within 

the company and current state of employees' levels of education and motivation overall. 
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1 Úvod 

Otázky týkající se vzdělávání a motivace zaměstnanců patří mezi klíčové oblasti 

řízení lidských zdrojů a při řízení společnosti hrají v dnešní době významnou roli.  

Dostatečné vzdělávání a motivace ovlivňují produktivitu práce zaměstnanců a tudíž i 

náklady firmy. Cílem každé společnosti je vytvářet zisk a být konkurence schopná, což je 

v dnešní době při současných globálních ekonomických problémech stále těžší. Každá 

společnost je tak nucena snižovat náklady a zvyšovat produktivitu práce.  

 Správně motivovaný zaměstnanec udělá svoji práci v požadované kvalitě, za 

požadovaný čas a s požadovanými náklady. Je důležité, aby jednotliví pracovníci byli ke 

své práci motivováni nejen ze strany zaměstnavatele, ale i vedoucími pracovníky. Nedílnou 

součástí je také vzdělávání zaměstnanců, jelikož požadavky na znalosti a dovednosti 

člověka se neustále mění s příchodem moderních technologií. Proces vzdělávání a 

motivace by měl být tedy neustálý. 

 Cílem této bakalářské práce je zhodnocení a porovnání teoretické části, která vychází 

z knižních publikací v porovnání s praktickou částí v daném podniku. V teoretické části 

popisuji základní pojmy vzdělávání a motivace. Jednotlivé teorie motivace a metody 

vzdělávání. Praktická část je zaměřena na zhodnocení aktuální situace v oblasti motivace a 

vzdělávání ve vybrané společnosti, kterou je Severní energetická a.s. Zde se zaměřím 

především na to, jestli společnost dostatečně motivuje své zaměstnance a jaké možnosti 

vzdělávání svým zaměstnancům nabízí. 

 Důvodem pro zvolení tohoto tématu bylo, že sama pracuji na pozici vedoucího 

pracovníka a mým úkolem, je motivovat svůj tým k lepším pracovním výsledkům. 

Zaškolovat nově příchozí zaměstnance, ale i zdokonalovat kvalifikaci i těch stávajících. 

Proto mě tato oblast velice zajímala a chtěla jsem se o této oblasti více dozvědět.  
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2 Charakteristika společnosti 

 Severní energetická a.s. je jednou ze čtyř těžebních hnědouhelných společností 

v České republice. Předmětem jejího podnikání je hornická činnost, činnost prováděná 

hornickým způsobem, výroba a prodej elektřiny. Sídlo společnosti se nachází v Mostě. [9] 

 Společnost Severní energetická a.s. spravuje největší ložisko hnědého uhlí v České 

republice. Jde o lom ČSA, který má v rámci dosud platných územně-ekologických limitů 

zásoby v objemu zhruba 21 milionů tun kvalitního hnědého uhlí s vysokou výhřevností, 

dosahující až 17,5 MJ/kg. Hnědé uhlí z tohoto lomu patří díky tomu k nejkvalitnějšímu ve 

Střední Evropě. Pokud dojde ke zrušení vládního usnesení č.444/1991, bude v následující 

etapě postupu lomu k dispozici dalších 750 miliónů tun hnědého uhlí a těžba bude moci 

pokračovat až za horizont roku 2150. V opačném případě, pokud se zejména politický 

pohled na existenci limitů nezmění, dojde již v roce 2022 k přerušení těžby. Její opětovné 

obnovení by ale bylo z ekonomických i technologických důvodů takřka nemožné. Již v 

současné době došlo ke snížení těžby z původních 6 milionů na 2,5 miliónu tun ročně. 

Odklízení skrývky je již na hranici územních ekologických limitů, tudíž bude nutné tuto 

činnost v roce 2016 ukončit. Již v dnešní době jsou na těžbu skrývky nasazeny pouze dva 

technologické celky druhé výkonné řady se sníženou směnností. Ohroženo je přibližně 800 

pracovních míst přímo v lomu a ve společnostech, poskytujících dodavatelské služby. 

 Strategií podniku je co nejvíce využít potenciál nerostného bohatství spolu s výrobou 

elektrické energie a na trh nabízet konkurenceschopné produkty za výhodné ceny nejen 

českým ale i zahraničním obchodním partnerům. [8]  

 

 

Obrázek 1: Logo společnosti 

Zdroj: [8] 
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2.1 Historie společnosti 

 Společnost vznikla v roce 2008 v důsledku rozdělení společnosti Mostecká uhelná 

a.s. na dva samostatné subjekty, a to Litvínovskou uhelnou a.s. a Vršanskou uhelnou a.s. 

Staly se součástí skupiny Czech Coal, do níž patřily i další obslužné společnosti. V roce 

2013 došlo k další zásadní změně, Litvínovská uhelná a.s. koupila od společnosti ČEZ 

Elektrárnu Chvaletice a došlo k jejímu vyčlenění ze skupiny Czech Coal. Na energetickém 

trhu se objevil nový subjekt, skupina Severní energetická, do níž patří Severní energetická 

a.s. (lom ČSA), Elektrárna Chvaletice a.s., Důl Kohinoor a.s., společnost Hipodrom a.s. a v 

roce 2014 společnost Humeco a.s.  

 V říjnu 2013 byla skupina Severní energetická oceněna Svazem průmyslu a dopravy 

ČR, a to za rozvoj průmyslu a regionů. [8] 

2.2 Organizační struktura 

 Jménem společnosti jednají členové představenstva. Představenstvo se skládá ze čtyř 

členů. Dozorčí rada je tříčlenná. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.s. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních informací 
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Obrázek 2: Organizační struktura společnosti Severní energetická a.s. 
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3 Teoretická východiska 

 V této části mé bakalářské práce se zaměřím na jednotlivá teoretická východiska. Co je 

to motivace, základní pojmy motivace, druhy a teorie motivace. Dále se zaměříme na 

důležitou část pracovního procesu, jako je řízení lidských zdrojů, procesy lidských zdrojů, 

rozvoj a vzdělávání pracovníků. 

3.1 Motivace 

 V dnešní době přikládám pojmu motivace zcela oprávněně velkou důležitost. Studie, 

které se touto oblastí zabývaly v uplynulých sto letech, vedly k mnoha zajímavým 

poznatkům. A však ten kdo se v současné době začne o motivaci zajímat nebo jí studovat, 

může být zmaten. Příčinou je, že existuje celá řada teorií, pojetí a přístupů k této 

problematice, které ale nevysvětlují tuto oblast jako celek, ve všech souvislostech a 

návaznostech. Naopak, mnohdy si i protiřečí. [5]  

 Mnoho organizací a společností se prostřednictvím svých specialistů na personální 

práci zabývají intenzivně tím, jak a čím nejlépe motivovat zaměstnance. Jde jim nejen o 

pracovní výkonnost, ale také o nastavení atmosféry, loajality vůči firmě, o pocit 

sounáležitosti s ní. V optimálním případě by výsledkem mělo být jakési propojení mezi 

podnikatelskými záměry a požadavky akcionářů, managementu s očekáváním ostatních 

zaměstnanců. Ke zvýšení motivace jsou využívány různé nástroje v podobě odměn a 

nadstandardních benefitů.  

 Motivace zkoumá proces motivování a utváření motivací. Vysvětluje, jak se lidé 

chovají při práci a proč vytvářejí určité úsilí v konkrétním směru. Popisuje, jak mohou 

organizace povzbuzovat své zaměstnance, aby uplatnili své znalosti a dovednosti, kterými 

by dosáhli ke splnění cílů v organizaci a zároveň uspokojovali své potřeby.  

 Lidé mají různé potřeby, a proto také nemohou vyhovovat všem stejné motivační 

nástroje. Aby motivování fungovalo efektivně, mělo by být založeno na řádném poznání a 

pochopení potřeb zaměstnanců, přičemž nejde jen o výši přímého finančního ohodnocení. 

[5]  



Lenka Kučerová: Vzdělávání a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

2015  5 

 

 

3.1.1 Základní pojmy 

 Motivace pochází z latinského slova movere. Je to psychologický proces, který 

usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle.  Motivace vychází z vnějších 

nebo vnitřních pohnutek a žene nás k uspokojení našich potřeb. 

 Motiv je pohnutka, psychologická příčina, činnost a jednání člověka. Důvod, který nás 

vede k určitému chování či jednání. Základní forma motivu je lidská potřeba. Vyvolává 

v nás pocit, že máme něčeho nedostatek a vede nás k tomu tyto potřeby uspokojovat. 

 Stimul působí na psychiku člověka zvnějšku. Prostřednictvím změny psychických 

procesů dochází k určitým změnám v činnosti člověka. Ke stimulaci dochází nejčastěji 

jednáním jiného člověka. Ta vede ke změně psychických procesů, které pak vedou ke 

změně jeho motivace. 

 Potřeba vyvolává stav nedostatku, někdy i nadbytku pocitu, který nás vede 

k uspokojování určitých potřeb. Projevuje se jako pociťovaný stav napětí, který směřuje 

k odstranění nedostatku. 

 Pud je vrozená pohnutka, vedoucí nás k určité činnosti nebo nutkání. Jedna ze 

základních biologických potřeb. 

 Zájem vyvolává u člověka kladný vztah k určitým předmětům nebo činnostem. Je to 

jakési trvalejší zaměření na určitou oblast či jevů, která v daném směru jedince aktivuje. 

 Zvyk označuje naše chování. Jak za určitých okolností vykonáváme určitou činnost. 

Tyto činnosti se pravidelně automatizují, fixují se a stávají se tak určitým stereotypem. [2] 

3.2 Proces motivace 

 Co je to tedy vlastně motivace? Je to určitý motiv, popud, pohnutka nebo důvod 

k tomu abychom něco udělali. Jsou to faktory, které ovlivňují lidi, aby se chovali určitým 

způsobem. Lze ho také charakterizovat jako cílově orientované chování. Základními 

složkami motivace jsou: 

 směr – co se pokoušíme dělat 

 úsilí – s jakou pílí se o to pokoušíme 

 vytrvalost – jak dlouho se o to pokoušíme 
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 Lidé jsou často motivováni, pokud očekávají, že kroky které provedli k dosažení 

určitého cíle povedou i k ocenění či hodnotné odměně, uspokojující jejich potřebu. 

Nejlepší formou motivace, je být motivován sám od sebe. Takoví lidé jasně znají 

definovaný cíl a jdou správným směrem, aby dosáhli toho, čeho dosáhnout chtějí. Většina 

z nás ale potřebuje získat určitou míru motivace z vnějšku. Organizace může nabízet 

velkou řadu stimulů, odměn, dobré pracovní prostředí, a možnosti ke vzdělávání či 

osobnímu růstu, ale nejdůležitější roli v motivaci lidí mají manažeři. Ti sehrávají hlavní 

úlohu v oblasti motivace tím, že dokáží odhadnout potřeby zaměstnanců, potřebnou míru 

motivace, a tak dosáhnout toho, aby lidé ze sebe vydali to nejlepší. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování + [1] 

 

3.3 Typy motivace 

 Pracovní motivace se dělí na dva typy a to na vnitřní a vnější motivaci. 

 Vnitřní motivace 

 Tento typ motivace je založen na jedincích, kteří motivují sami sebe. Hledají si nebo 

vykonávají takovou práci, která bude uspokojovat jejich potřeby a povede ke splnění jejich 

cílů. Mají pocit, že práce je pro ně důležitá, chtějí rozvíjet své znalosti, dovednost, zvýšit 

svou kvalifikaci a mít příležitost k postupu pracovních funkcí. Vnitřní motivace má hlubší 

a dlouhodobější účinky. 

 

Stanovení cíle 

Podniknutí kroků Potřeba 

Dosažení cílů 

Obrázek 3: Proces motivace 
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 Vnější motivace 

 Vychází z toho, co vše můžeme pro lidi udělat, abychom je motivovali. Manažeři 

používají k motivaci různé metody jako je odměna, pochvala, povýšení, zvýšení platu. Na 

druhou stranu může motivace přijít i formou trestu, jako např. kritika, snížení platu, 

disciplinární řízení. Ty však nemusí působit dlouhodobě. [1] 

3.4 Teorie motivace  

 Existuje celá řada teorií motivace. V této kapitole bych se chtěla zaměřit na ty 

nejvýznamnější. 

3.4.1 Teorie instrumentality 

 S touto teorií přišel v polovině 19. století teoretik F. W. Taylor. Domníval se, že pro 

zlepšení ekonomických výsledků je zapotřebí zracionalizovat práci pomocí určitých 

nástrojů. Tato teorie se často nazývá teorií cukru a biče, neboli teorií odměny a trestu.  

Teorie tvrdí, že člověk bude motivován k práci jen tehdy, budou-li odměny a tresy 

provázány s jeho výkonem. To znamená, že odměny se budou přímo odvíjet od jeho 

skutečného výkonu. Lidé tak mohou být pobídnuti k tomu, aby se chovali nebo jednali 

určitým způsobem, jestliže budou za své chování odměňováni. Teorie také tvrdí, že lidé 

pracují jen pro peníze. [1] 

3.4.2 Teorie zaměřené na obsah - teorie potřeb 

 Základem této teorie je, že každý člověk má své potřeby. Tyto potřeby člověk 

potřebuje naplňovat nebo udržovat v rovnováze. Pokud nejsou uspokojeny, může docházet 

ke stavu nerovnováhy nebo značného napětí. Každý z nás potřebuje naplňovat své potřeby, 

proto je důležité rozpoznat cíl, který naší potřebu uspokojí. Ne vždy jsou potřeby pro 

daného člověka stejně důležité. Některé jsou mnohem silnější a směřují k dosažení cíle 

více než ty druhé. Jednu potřebu lze uspokojit různým cílem, zároveň jeden cíl může 

uspokojit řada potřeb. Zaleží na prostředí, výchově, dosavadním životě nebo na jeho 

současné situaci. [1], [5] 

 Zakladatelem teorie byl A. Maslow, který vytvořil hierarchii potřeb. Ta se stala  jednou 

z nejslavnějších klasifikací potřeb a lidé si jí snadno zapamatovali. Vytvořil pět hlavních 

kategorií potřeb, které jsou společné pro každého člověka. Hierarchie potřeb je následující: 
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Obrázek 4: Maslowowa hierarchie potřeb 

Zdroj: vlastní zpracování + [1] 

 

1. Fyziologické potřeby – kyslík, voda, potrava 

2. Potřeba jistoty a bezpečí – potřeba ochrany 

3. Sociální potřeba – láska, přátelství 

4. Potřeba uznání – úspěch, sebedůvěra, úcta 

5. Seberealizace – potřeba rozvíjet své schopnosti a dovednosti 

 Teorie tvrdí, že pokud dojde k uspokojení nižší potřeby, jedinec se pak soustředí na 

uspokojení vyšší potřeby. Nižší potřeby dočasně stagnují, ale lidé se k nim soustavně 

vracejí. Maslowova hierarchie potřeb má značný vliv a intuitivní přitažlivost, je však 

kritizována za svou nepružnost a nekompromisnost, přesto měla největší vliv. [1], [5] 

 Další kdo se zasloužit o velkou řadu identifikačních potřeb byl F. Herzberg. Vytvořil 

teorii, která je nazývána Hezbergův dvoufaktorový model. Ten rozdělil motivační faktor do 

dvou skupin. Definoval je jako podmínky práce a obsah práce. Jsou-li pracovní podmínky 

nevhodné mohou pracovníka odradit nebo demotivovat, proto je Herzberg označil jako 

hygienické faktory. Na druhou stranu obsah práce může přinášet uspokojení a motivaci. 

 

seberealizace 

potřeba uznání 

sociální potřeba 

potřeba jistoty a bezpečí 

fyziologické potřeby 
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K hygienickým faktorům patří: 

 plat 

 bezpečnost práce 

 pracovní prostředí 

 předpisy organizace 

 kvalita odborného vzdělání 

 kvalita mezilidských vztahů 

K faktorům uspokojení patří: 

 dosahování výsledků 

 uznání 

 odpovědnost 

 povýšení 

 práce sama o sobě 

 možnost růstu 

 Herzbergův model je přehledný a srozumitelný. V hygienických faktorech je plat řazen 

na první místo. Nízký plat nebo jeho snížení může pracovníky odradit. V Česku se většina 

lidí domnívá, že plat je nejdůležitějším motivátorem, kterým můžeme ovlivnit pracovní 

výkon. Plat ovšem není odměna a ne vždy výše platu odpovídá pracovním výkonům. 

Zvýšení platů může působit jako odměna, ovšem jen na určitou dobu. [5] 

3.4.3 Teorie zaměřená na proces 

 V této teorii, jejímž autorem je T. Guest, se klade důraz na psychologické procesy, 

které ovlivňují motivaci. Zabývá se tím, jak lidé vnímají své pracovní prostředí. Teorie 

zaměřená na proces poskytuje přiměřený přístup k motivaci než je teorie A. Maslowa nebo 

F. Herzberga. Pro manažery je užitečnější, protože poskytuje realističtější metody k 

motivaci lidí. Příslušnými metodami jsou: 

 Teorie spravedlnosti 

 Tato teorie se zaměřuje na spravedlivé zacházení s lidmi v porovnání s tím, jak je 

zacházeno s ostatními. Lidé vnímají, jestli je s nimi zacházeno spravedlivě a porovnávají to 

s jinou skupinou lidí. Teorie spravedlnosti tvrdí, že pokud budeme s lidmi zacházet 
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spravedlivě, budeme je motivovat, pokud však lidé mají přesto pocit, že je s nimi 

zacházeno jinak, než s ostatními, povede to spíše k demotivaci. [1] 

 Teorie cíle 

 Teorie tvrdí, že pokud je jednotlivcům stanoven specifický cíl, jejich motivace a výkon 

budou vyšší. Jsou-li stanoveny náročné, ale přijatelné cíle, je důležitá zpětná vazba na 

výkon. Náročnější cíle vedou často k lepším výkonům, než cíle snadné. V řízení 

pracovního výkonu hraje teorie cíle velkou roli. Jedinec může pak sám zhodnotit, jak 

pracoval, jestli má navýšit své úsilí, směr a strategii plnění úkolů. [1] 

 Expektační teorie 

 Expektace neboli očekávání je pravděpodobnost, že činy které uskutečníme, povedou 

k určitým výsledkům. Očekávání můžeme charakterizovat z hlediska síly. Vynaložíme-li 

maximum, je jasné, že po činu bude následovat výsledek. Vynaložíme-li minimum, je 

jasné, že síla výsledku bude nulová. Výsledná motivace bude nejúčinnější, jestliže úsilí, 

které vynaložíme, bude zřetelné s odměnou. Lépe řečeno bude-li nám odměna vůbec stát 

za vynaložené úsilí. [1] 

3.5 Motivace pracovní činnosti 

 Pokud chceme, aby pracovníci podávali dobré výkony, je důležité, je také správně 

motivovat. Motivace má na pracovní činnost obrovský vliv. Pokud budeme zaměstnance 

málo motivovat nebo je nebudeme motivovat vůbec, může se to odrazit na jeho pracovním 

výkonu. Ovšem každý z nás má jinou míru uspokojení. Základními požadavky na 

spokojenost s prací, kterou vykonáváme je vyšší plat, spravedlivé odměňování, možnost 

povýšení, dobré pracovní prostředí, pochvala, benefity ale také dobré vztahy s nadřízeními 

a kolektivem.  

 Všechny tyto motivy nemusejí vždy působit pouze pozitivně, mohou mít i negativní 

účinky. Například zaměstnanec podává dobré pracovní výkony, je spokojen se svou prací, 

platem i kolektivem, avšak nadřízený ho nikdy za nic nepochválí, nedá mu najevo, že 

odvádí svou práci dobře. Na druhou stranu ale zároveň vidí, že kolega, který odvádí stejně 

dobře práci jako on je pořád chválen a oceňován. To může mít za následek značnou 

demotivaci. [1] 
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3.6 Motivace a peníze 

  Peníze ve formě platu nebo mzdy jsou nejobvyklejší vnější odměnou. Poskytují to, co 

většina lidí chce. Jejich nedostatek vyvolává u lidí nespokojenost a může to vést i k nižším 

výkonům.  

 Pracovní výkony mnohdy odpovídají tomu, jak jsou lidé za ně zaplaceni. Jedna 

z velkých motivací pro lidi je, když je jim navýšen plat. To je hmatatelná forma uznání a u 

lidí vyvolává pocit, že si jich zaměstnavatel váží a je s jejich výkonem spokojen. Ale tento 

pocit uznání nemusí vždy vydržet dlouho, některým lidem i přesto jejich práce nepřináší 

uspokojení, v takové míře, jakou potřebují. Mohou na ně působit jiné zdroje 

nespokojenosti, jako jsou například pracovní podmínky nebo kvalita řízení. 

  Proto je důležité zdůraznit, že různí lidé budou mít různé potřeby a přání. Někteří lidé 

jsou více motivováni penězi než jiní, nelze tedy předpokládat, že peníze budou motivovat 

každého z nás stejným způsobem a ve stejné míře. [1], [5] 

3.7 Odměňování pracovníků 

 Proces odměňováni pracovníků je poměrně hodně komplikovaná záležitost. Pracovníci 

na ni soustředí velkou pozornost. Velmi často může vyvolávat spory. Zaměstnavatel by 

měl proto své zaměstnance odměňovat spravedlivě, důsledně a v souladu s jejich 

pracovním výkonem.  

 Pro zaměstnance může být odměna velkou motivací a vést ke zvýšení produktivity 

práce. Odměna se vždy netýká pouze peněz. Je tu celá řada nepeněžních forem odměny, 

které nemají ani hmotnou povahu, pro pracovníka jsou však velmi důležité, přispívají 

k jeho spokojenosti, pocitů důležitosti, užitečnosti a přinášejí mu radost. Za nepeněžní 

formu odměny můžeme považovat: 

 povýšení pracovníka 

 vzdělávání pracovníka 

 formální uznání (pochvaly) 

 zaměstnanecké výhody 

 pověřování vedení lidí 

 pozvání na oběd nebo večeři 

 dobré a přátelské vztahy na pracovišti 
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 rozmanitá a zajímavá práce 

 vytváření příznivých pracovních podmínek 

 příjemný styl vedení lidí v podniku [6] 

 Zaměstnavatelé se často domnívají, že odměny by měly být závislé na pracovním 

výkonu zaměstnance, protože jen tak je motivují k lepší práci. Neměli by však zapomínat 

na jejich vzdělání, schopnostech, dobu působení ve firmě a délku jejich praxe. 

Zaměstnavatel by se při odměňování pracovníků měl zaměřit na tyto faktory: 

 bystrost 

 dovednosti 

 hospodaření se zdroji 

 iniciativa 

 obratnost 

 obtížnost práce 

 odborná příprava 

 zkušenosti 

 odpovědnost 

 odpovědný přístup k práci 

 plnění úkolů 

 řešení problémů 

 sociální dovednosti 

 tvořivost 

 úsilí  

 vzdělání [1], [5] 

3.7.1 Peněžní způsoby odměňování 

 Za základní peněžní odměnu je považován pevný plat či mzda. Ty se odvíjejí od 

základní mzdové formy, která zaměstnanci náleží za vykonanou práci. Další peněžní 

odměna, kterou lze zaměstnanci poskytnou, je dodatková forma mzdy. Ta se vztahuje 

k pracovnímu výkonu, přínosu, schopnostem, dovednostem a zkušenostem jednotlivého 

pracovníka. Často jsou označovány jako zásluhové peněžní odměny a jsou přidávány 

k základní mzdě nebo platu. [1], [6] 
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Základní mzdové formy 

 časová neboli základní mzda a plat 

 úkolová mzda 

 podílová mzda 

 mzda a plat za očekávané výsledky práce 

 mzda a plat za znalosti a dovednosti 

 mzda a plat za přínos 

Dodatkové formy mzdy 

 prémie 

 odměny 

 osobní ohodnocení 

 podíly na výsledcích hospodaření 

 odměna za zlepšovací návrh 

 povinné a nepovinné příplatky 

 třináctý plat 

 příspěvek na Vánoce 

 příspěvek na dovolenou 

 náborový příspěvek 

 odměna za zvýšení kvalifikace 

3.7.2 Zaměstnanecké výhody 

 Jsou to vlastně jakési formy odměny, kterou zaměstnanci nabízejí svým pracovníkům 

nad rámec mzdy. Tyto výhody jsou poskytovány pracovníkům, kteří u firmy pracují na 

hlavní pracovní poměr. Jsou považovány za jaký si standart pro zaměstnance a často jsou 

označovány jako firemní benefity. [6] 

Mezi tyto výhody patří: 

 příspěvek na stravování 

 dárek k narozeninám 

 svatební dar 

 příspěvek na penzijní připojištění 

 příspěvek na zdravotní péči 
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 příspěvek na oděv 

 týden dovolené navíc 

 pružná pracovní doba 

 vzdělávání placené firmou 

 příspěvek na kulturu a rekreaci 

 příspěvek na cestovné 

 Toto je jen určitá část firemních benefitů, které firmy nabízejí. Existuje celá řada 

výhod a jejich rozsah je závislý na velikosti a prosperitě podniku. Velké podniky většinou 

nabízejí širší škálu benefitů a zaměstnanci mají možnost vybrat si, který z nich je pro ně 

potřebnější. Malé a střední firmy se snaží v této oblasti udržet krok s velkými podniky a 

podle svých možností zaměstnanecké výhody zavádějí a rozvíjejí. [6] 

3.8 Péče o pracovníky 

 Jedno z nejčastěji diskutovaných témat v oblasti personální práce je péče o pracovníky. 

Jde o jeden z nejefektivnějších nástrojů, jak získávat a stabilizovat pracovníky 

v organizaci. Harmonické pracovní vztahy ovlivňují pozitivně výkon pracovníků ve firmě. 

Na organizace je soustavně vyvíjen větší nátlak na rozšiřování a zkvalitňování péče o 

zaměstnance ze strany státu, odborů i mezinárodních organizací. Péče o pracovníky se 

zaměřuje na tyto oblasti: 

 pracovní dobu 

 pracovní režim 

 bezpečnost práce a ochranu zdraví 

 personální rozvoj pracovníků 

 služby poskytované pracovníkům na pracovišti 

 ostatní služby poskytované pracovníkům a jejich rodinám 

 Péči o pracovníky rozdělujeme na povinnou a dobrovolnou. Povinná péče vyplývá z 

platných zákonů a z kolektivních smluv, uzavřených mezi odbory a zaměstnavatelem. 

Dobrovolná péče závisí na personální politice majitele nebo na vedení firmy. Ty se 

zabývají rozvojem pracovních schopností, jejich motivací a vytváření dobrého vztahu k 

firmě a pověsti firmy jako zaměstnavatele. [6] 
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3.9 Hodnocení pracovníků 

 Každý zaměstnavatel chce vědět, jaké má pracovníky, jak pracují a jak plní zadané 

úkoly. Na druhou stranu také zaměstnanci chtějí vědět, jak se na ně jejich zaměstnavatel 

dívá a zda je spokojen s jejich prací. Proto je hodnocení pracovníků nedílnou součástí 

pracovního procesu.  

 Hodnocení pracovníků slouží ke zjišťování toho, jak jednotliví pracovníci vykonávají 

svou práci, zda plní úkoly a požadavky týkající se jejich pracovního místa, jaké mají 

chování a vztahy ke spolupracovníkům, zákazníkům či osobám, s nimiž přicházejí 

v souvislosti s prací do styku. 

 Jednotliví pracovníci by měli být se zjištěnými výsledky seznámeni. Měli by vědět, co 

dělají správně, ale také co dělají špatně a na co by se měli více zaměřit. Právě to může být 

jedna z výchozích podmínek ke zlepšení jejich pracovního výkonu. Hodnocení pracovníků 

dělíme na formální a neformální. 

 Formální hodnocení je prováděno periodicky, v pravidelných intervalech. Jeho 

hlavními rysy jsou plánovitost a systematičnost. Z každého takového hodnocení se pořizuje 

písemný dokument, který se zakládá do osobních materiálů pracovníka. Tyto podklady pak 

slouží pro další personální činnost ať už jedince nebo celé skupiny pracovníků. 

 Neformální hodnocení je prováděno příležitostně, během výkonu práce nadřízeným 

pracovníkem. Ten kontroluje plnění pracovních úkolů a pracovní chování. Hodnocení 

nebývá nikde zaznamenáváno, má však značný význam pro pracovníky. Nadřízený by 

neměl zapomínat na ocenění a pochvalu za jeho dobrou práci. 

3.10 Řízení lidských zdrojů 

 Termín řízení lidských zdrojů se začal objevovat v 80. letech. V 90. letech začal 

význam tohoto pojmu značně narůstat. Dnes termíny řízení lidských zdrojů a lidské zdroje 

do jisté míry nahrazují termín personální řízení. 

 ŘLZ by se dalo definovat jako strategie nebo logicky promyšlený přístup k řízení lidí, 

kteří pracují v dané organizaci a individuálně nebo kolektivně přispívají k dosahování cílů 

organizace. 
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 Převládající roli v ŘLZ mají liniový manažeři. Jejich role je tvořena obvykle 

kombinací následujících činností: 

 řízení lidí 

 řízení provozních nákladů 

 prověřování kvality 

 poskytování odborných znalostí 

 organizování 

 plánování 

 přidělování prací a rozpis směn 

 kontrolování kvality 

 posuzování výkonu 

 sledování pracovních procesů 

 jednání se zákazníkem a klienty 

 Liniový manažeři by měli spolupracovat s personálním útvarem, aby nedocházelo 

k nedorozumění v oblasti řízení lidí a plnění úkolů. V praxi se však setkáváme s opačným 

případem. Liniový manažeři nemají často dostatek informací od personálního útvaru a tak 

dochází k chybám v komunikaci a řízení. [1], [3] 

3.10.1 Úkoly řízení lidských zdrojů 

 Mezi hlavní charakteristické úkoly řízení lidských zdrojů patří optimální využití 

pracovní síly, personální a sociální rozvoj pracovníků, formování týmu, efektivní vedení 

lidí, dodržování všech zákonů v oblasti práce a lidských práv. Pro dosažení těchto úkolů a 

stanovených cílů musí lidé odpovědni za řízení lidských zdrojů zajistit zejména: 

 analýzu pracovních míst 

 získávání a výběr pracovníků 

 hodnocení pracovníků 

 odměňování pracovníků 

 zajišťovat podnikové vzdělávání 

 rozmísťování pracovníků [1], [3] 
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3.11 Vzdělávání zaměstnanců 

 Základním cílem vzdělávání pracovníků je v první řadě zvýšit jejich schopnosti a 

rozšiřovat jejich kvalifikaci. „Vzdělávání zajišťuje, aby pracovníci firmy měli znalosti a 

dovednosti potřebné k uspokojivému vykonávání práce nejen v současnosti, ale i 

v budoucnosti, aktualizuje jejich technické a technologické znalosti v souladu s technickým 

rozvojem a zvyšuje jejich spokojenost a vazbu na firmu.“  [3] 

 Vzdělávání patří k jednomu z nejdůležitějších procesu uvnitř každé firmy. Přispívá ke 

zvyšování produktivity práce, ke zlepšení pracovních výkonů a k dosahování pracovních 

cílů. Prostřednictvím zvyšování svých znalostí, dovedností a učebních schopností může 

každý jedinec zabezpečovat svůj nepřetržitý růst. Vzdělávání je jakási investice, která 

firmě zajišťuje, že bude mít k dispozici správnou kvalitu lidí a bude konkurenceschopná. 

[1], [3] 

3.11.1 Základní pojmy vzdělávání 

 Učení se je definováno jako proces změny, ke kterému dochází v důsledku naší praxe 

nebo zkušeností které máme. K učení dochází nejen organizovaně, ale i spontánně – aniž 

bychom o tom věděli.  

 Vzdělávání je vlastně jaký si způsob učení se. Dochází tak k rozvoji znalostí. 

Vzdělávání je organizované, má svůj začátek a konec. Při vzdělávání ve firmě postupujeme 

systematicky. 

 Rozvoj je v podstatě výsledkem vzdělávání. Díky jemu dosahujeme růstu odbornosti a 

kvalifikovanosti zaměstnanců i rozvoji jejich osobních schopností. [1], [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování + [7] 

Učení se 

 

Rozvoj 

 Vzdělávání 

Obrázek 5: Vztah učení, rozvoje a vzdělávání 
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3.12 Oblasti vzdělávání 

 Oblast vzdělávání pracovníků je orientovaná obvykle do tří směrů. Do této oblasti 

patří: 

 Oblast vzdělávání – orientuje se především na oblast sociálního rozvoje jedince a jeho 

osobnosti. Během něhož jedinec rozvíjí a získává všeobecné a základní znalosti, 

schopnosti a dovednosti. V této oblasti se neuplatňuje aktivita podniku. 

 Oblast kvalifikace – odborná profesní příprava. Zaměřuje se na zaměstnání a základní 

přípravu povolání. Do této oblasti také patří doškolování, přeškolování a profesní 

rekvalifikace. 

 Oblast rozvoje – tato oblast se více zaměřuje na kariéru pracovníka, další vzdělávání a 

rozšiřování kvalifikace. [6] 
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Zdroj: vlastní zpracování + [4] 
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Nové dovednosti 

Praktické aplikace 

Obrázek 6: Tři úrovně změny učení 
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3.13 Podnikové vzdělávání 

 Tento typ vzdělávání můžeme rozdělit na dvě skupiny. První skupinou je vzdělávání 

nových pracovníků. Jde v podstatě o proškolení, kterým prochází každý z nás při nástupu 

do nového zaměstnání. Do druhé skupiny patří zaměstnanci, kteří již u firmy pracují. Ti 

v průběhu působení ve firmě procházejí různými typy doškolování. Jde o prohlubování 

jejich kvalifikace a zvyšování jejich znalostí a dovedností. 

 Vzdělávání nových pracovníků 

 Vzdělávání nového pracovníka by mělo být individuální a vycházet z charakteru a 

obsahu jeho práce pro kterou byl přijat. Důležité je uvědomit si, že určité zapracování a 

adaptaci na nové pracovní prostředí potřebuje každý nastupující pracovník, a to bez ohledu 

na to, jakou má kvalifikaci a pracovní zkušenosti. Ani sebeschopnější pracovník nepodá ze 

začátku stoprocentní výkon. Zvyká si nejprve na nové pracovní prostředí, musí se 

zorientovat na pracovišti, seznámit se s vybavením a uspořádáním svého pracoviště a 

mnohé jiné. Vzdělávání nových pracovníků by mělo proběhnout co nejrychleji, aby začali 

co nejdříve odvádět stoprocentní výkon. Vyžaduje to však velkou pozornost ze strany 

společnosti, vedoucích pracovníků, ale také jejich spolupracovníků. [6] 

 Doškolování pracovníků 

 Doškolování pracovníků je nezbytné pro každou společnost. Zajišťuje, aby pracovníci 

měli dostatek znalostí, dovedností a pracovního chování, potřebného pro vykonávání jejich 

práce, aby se tak vzdělávali v oboru, ve kterém pracují. Je důležité držet krok s rozvojem 

nových technologií, techniky a požadavky trhu. Jen tak může být společnost dobře 

připravena na změny, zvyšovat pracovní výkon, prosperitu organizace a být 

konkurenceschopná na trhu práce. [6], [7] 

3.14 Metody vzdělávání pracovníků 

 Je třeba zvážit, jakou metodu ke vzdělávání pracovníků použijeme. Některé jsou 

vhodnější ke vzdělávání nových pracovníků, jiné zase k doškolování či rozvoji stávajících 

pracovníků. Musíme také rozlišovat, zda se jedná o vzdělávání manuální, nebo duševní. 

 Metody vzdělávání rozdělujeme do dvou skupin: vzdělávání na pracovišti (při výkonu 

práce) a vzdělávání mimo pracoviště.  
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 Vzdělávání na pracovišti 

 Vzdělávání na pracovišti je poměrně levné. Školení provádí nadřízený nebo zkušenější 

pracovník, který zaškoluje nové pracovníky či ty méně zkušené.  Bývá zpravidla 

individuální a je snadno přizpůsobitelné vlastnostem a schopnostem vzdělávaného 

pracovníka. Vzdělávanému pracovníkovi přináší praktické zkušenosti, znalosti, dovednosti 

a lépe si tak osvojí svou práci. Učí se v prostředí společnosti pracovat s konkrétní 

technikou a používat předepsané postupy. Nevýhodou těchto metod je, že se provádí 

během pracovní doby a školitel tak nemůže vykonávat svou práci. Tyto metody se 

používají zejména v dělnických profesích. Mezi nejpoužívanější metody patří: 

 Instruktáž při výkonu práce - jeden z nejjednodušších způsobů zácviku nového či 

méně zkušeného pracovníka. Nadřízený nebo zkušený pracovník předvádějí pracovní 

postup. Při této metodě si jej pracovník pozorováním a napodobováním osvojí. Je pak 

schopen pracovat samostatně a plnit své pracovní úkoly. Metoda se používá spíše u 

jednodušších nebo dílčích pracovních postupů. Většinou jde o jednorázové působení. [6] 

 Koučování - z hlediska instruování probíhá dlouhodoběji. Školitel či nadřízený 

vysvětlují a sdělují pracovníkům své připomínky a provádějí periodicky kontrolu jejich 

pracovního výkonu. Pracovníci jsou soustavně podněcováni a směrováni k žádoucímu 

výkonu práce a k vlastní iniciativě. Pracovníci jsou průběžně informováni o hodnocení 

jejich práce. [6] 

 Counselling - V poslední době velmi rozšířená metoda vzdělávání. Jde vlastně o 

vzájemné konzultování a ovlivňování mezi školitelem a vzdělávaným pracovníkem, kdy 

dochází k překonání jednosměrného vztahu mezi vzdělávaným a vzdělavatelem, 

podřízeným a nadřízeným. [6], [7] 

 Asistování - tradiční a nejčastěji používaná metoda. Při této metodě je vzdělávaný 

pracovník přiřazen jako pomocník ke zkušenému pracovníkovi, kterému pomáhá a učí se 

od něj pracovní postup. Postupně se začne více podílet na práci, až nakonec získá takové 

znalosti, že je schopen práci vykonávat samostatně. Metoda se používá nejen pro manuální 

zaměstnání, ale také pro řídící pracovníky a specialisty. [6] 

 Pověření úkolem – jde o rozvinutí metody asistování, popřípadě závěrečnou fázi. 

Nadřízený pracovník pověří vzdělávaného pracovníka splněním určitého úkolu. Jeho práci 
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nadřízený sleduje, usměrňuje a hodnotí. Metoda se používá zejména u řídících a tvůrčích 

pracovníků, kteří budou práci vykonávat samostatně. [6] 

 Rotace práce - metoda se používá ke vzdělávání řídících nebo univerzálnějších 

pracovníků. Vzdělávaný pracovník má zadaný úkol na určité období v různých částech 

firmy. Získává tak možnost seznámit se s různými pracovními místy a také komplexně 

poznat firmu. [6] 

 Pracovní porady - během porady se účastníci seznamují s problémy a fakty, které se 

týkají jejich vlastní práce. Dále se zde dozví o problémech jiných pracovišť, o technických 

novinkách a nových přístupech, používaných v jiných společnostech. [6] 

 Vzdělávání mimo pracoviště 

 Tyto metody vzdělávání probíhají ve firmě nebo mimo ni. Zpravidla se neuplatňují jen 

při zapracování nových pracovníků, ale také při doškolování a rozvoji stávajících 

pracovníků. Školení probíhá formou kurzů ve školách, vzdělávacích institucích, ve 

zvláštních vzdělávacích zařízeních, prostřednictvím počítačů nebo přednášek. Pořádáno je 

jak v pracovní době, tak mimo ni. Je vhodné zejména pro vzdělávání vedoucích 

pracovníků a specialistů. Výhodou těchto metod je, že bývají vedeny zkušenými 

odborníky. Účastníci získávají nejnovější informace, mají možnost seznámit se 

s nejmodernější technikou. Na druhou stranu bývají tyto metody hodně drahé a spíše 

zaměřené na teoretické poznatky. Mezi ně patří: 

  Přednáška - je zaměřena na zprostředkování faktických informací či teoretických 

znalostí. Výhodou je, že dochází k rychlému přenosu informací a není náročná na 

vybavení. Nevýhodou je, že jde spíše o jednostranný tok informací. [6], [7] 

 Seminář -  účastníci semináře mají možnost se zapojovat do diskuse. Během ní se 

objevují nápady a řešení problémů. Tato metoda zprostředkovává spíše znalosti. Semináře 

musejí být dobře organizačně připraveny a vhodným způsobem moderovány. [6] 

 Demonstrování - je praktické, názorné vyučování za použití počítačů, trenažerů, 

audiovizuální techniky či předávání pracovních postupů. Přesto, že je tato metoda také 

převážně zaměřená na zprostředkování znalostí, přináší navíc do vzdělávání praktické 

využití a více se zaměřuje na dovednosti. [7] 
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 Případové studie - velmi oblíbená a rozšířená metoda vzdělávání. Nejvíce je 

používána při vzdělávání manažerů nebo tvůrčích pracovníků. Jedná se o skutečné nebo 

smyšlené vylíčení určitého organizačního problému. Jednotlivci nebo malé skupiny 

vzdělávání se ho snaží diagnostikovat a navrhnout řešení. [7] 

 Workshop - jedna z variant případových studií. Praktické problémy se řeší vždy 

týmově a z komplexnějšího hlediska. Tým se tak může dělit o nápady při řešení problémů 

a posoudit je z různých aspektů. Metoda je vhodná při výchově k týmové spolupráci. [7] 

 Brainstorming - jedna z dalších variant případových studií. Skupina, účastnící se 

tohoto školení, je vyzvána, aby každý z jejích členů navrhl ústně nebo písemně způsob 

řešení zadaného problému. Po předložení návrhů je uspořádána diskuse a skupina hledá 

společně optimální řešení i v podobě kombinací návrhů. Brainstorming je velmi účinná 

metoda, která přináší nové nápady a různé přístupy k řešení problémů. [7] 

 E-learning – jde o využívání počítačů ke vzdělávání, přičemž tato metoda 

zaznamenává soustavně rostoucí trend. Umožňuje učení pomocí schémat, grafů a obrázků. 

Vzdělávajícím se osobám poskytuje obrovské množství informací. Pomocí počítače 

můžeme provádět různé testy a cvičení, průběžně je hodnotit a zvyšovat si tak své znalosti 

a dovednosti. V dnešní době je k dispozici celá řada počítačových vzdělávacích programů 

z různých oborů lidské činnosti. [7] 

3.15 Cíl podnikového vzdělávání 

 Cílem vzdělávacích programů v organizaci je zajistit kvalifikované, vzdělané a 

schopné lidi, kteří budou schopni uspokojit nejen současné, ale i budoucí potřeby 

organizace. K dosažení cíle je nutné, aby lidé byli ochotni se vzdělávat, převzali 

odpovědnost za své vzdělání a plně využívali možnosti vzdělávání, které jsou jim 

nabídnuty. [1] 

3.16 Plánování vzdělávání 

 Plánování souvisí s celou řadou otázek. V první fázi musíme rozpoznat oblast, na 

kterou se při vzdělávání zaměřit, ale také seznámit se s konkrétními pracovníky, kteří by se 

měli vzdělávání účastnit. Další krok, který musíme učinit, je rozhodnout, jakým způsobem 

bude vzdělávání prováděno, kým, kde, kdy a za jakou cenu. Proto je nezbytné si sestavit 

určitý plán vzdělávání zaměstnanců, který by měl obsahovat: 
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 nejvhodnější metody vzdělávání 

 kde bude vzdělávání probíhat (ve firmě, nebo mimo ni) 

 která vzdělávací instituce bude nejvhodnější 

 kdo bude školit (pracovník firmy, nebo externista) 

 výběr konkrétních pracovníků 

 kdy se vzdělávání uskuteční  

 jak dlouho bude trvat 

 půjde o individuální, či hromadné vzdělávání 

 kolik to bude stát [1] 

3.17 Hodnocení vzdělávání 

 Jedna z nejdůležitějších fází procesů vzdělávání je jeho následné hodnocení. 

Společnost by měla posoudit, zda vzdělávání bylo účinné, popřípadě zda byl vzdělávací 

program efektivní. Zde však nastává problém, jaké stanovení kritérií pro hodnocení 

vzdělávání si stanovit. Kvalifikace a vzdělání jsou obtížně kvantifikovatelné, jejich úroveň 

změny lze zjistit pouze nepřímo. 

 Literatura uvádí velkou škálu kritérií, jak postupovat při hodnocení vzdělávání. Mezi 

nejznámější a nejpoužívanější metody patří metoda D. L. Kirkpatricka. Jeho čtyřstupňový 

model vychází z přesvědčení, že výsledek vzdělávacího procesu nebude efektivní, bude-li 

vzdělávání orientováno pouze na stupeň 4. Stupně 1 – 3 jsou důležité pro žáka. Ty ukazují 

jeho reakce, proces učení a změnu jeho chování. Stupeň 4 se orientuje pouze na přínos pro 

organizaci. [4], [7] 

 Kirkpatrickův model hodnocení: 

1. Stupeň reakce – dotazníky spokojenosti 

2. Stupeň učení – testování znalostí 

3. Stupeň chování – zhodnocení dovedností 

4. Stupeň výsledků – měření dopadů do reálné výkonnosti 
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3.18 Motivace ke vzdělávání 

 Lidé musejí být motivováni, aby se chtěli učit a vzdělávat. Měli by si uvědomit, že 

jejich současnou úroveň znalostí, dovedností či schopností je třeba rozvinout nebo zlepšit, 

aby byli schopni vykonávat práci ke své vlastní spokojenosti. Lidé budou motivováni, 

naleznou-li ve vzdělání uspokojení. To bude naplňovat jednu nebo více jejich potřeb. Na 

druhou stranu, nepovažují-li lidé vzdělávání za užitečné, mohou selhat i sebelepší 

vzdělávací programy. [1] 
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4 Zhodnocení současné situace v oblasti vzdělávání a motivace 

 Společnost Severní energetická a.s. nabízí svým zaměstnancům velkou řadu benefitů 

v rámci motivačního programu. Ty by měly sloužit ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců, 

uspokojovat jejich potřeby a požadavky. Je kladen důraz na bezpečnost práce, sociální a 

zdravotní benefity a jejich využívání při řízení firmy, a to i v rámci tzv. kolektivního 

vyjednávání, tedy vyjednávání o podobě a finančním objemu benefitů mezi zástupci 

zaměstnanců a zástupci zaměstnavatele. 

 Nedílnou součástí benefitů je také vzdělávání zaměstnanců firmy. Nejde jen o to 

proškolit a vzdělat pouze nové zaměstnance, ale také o to, aby i stávající zaměstnanci se 

vzdělávali a rozšiřovali své znalosti a dovednosti. 

 Veškeré údaje v této kapitole jsou poskytnuty z interních zdrojů firmy na základě 

osobní konzultace. 

4.1 Lidské zdroje 

 Společnost Severní energetická a.s. spolu s dceřinými společnostmi (Důl Kohinoor a.s. 

v likvidaci, Humeco a.s., Hipodrom Most a.s.) patří k jednomu z nejvýznamnějších 

zaměstnavatelů v Ústeckém kraji. Poskytuje práci přibližně 1 300 lidem (Tabulka 1), 

přičemž zhruba 70 % žije v okrese Most, který se dlouhodobě potýká s nejvyšší 

nezaměstnaností v ČR.  

 

Tabulka 1: Počty zaměstnanců, podle typu pracovního poměru a pracovních smluv v roce 2014 

  jednotka 

Severní 

energetická 

a.s 

Důl 

Kohinoor 

a.s. 

Humeco 

a.s. 

Hipodrom 

Most a.s. 
Celkem 

Průměrný měsíční počet zaměstnanců v roce absolutní číslo 951 327 88 13 1379 

Počet zaměstnanců k 31.12.2014 absolutní číslo 946 322 90 13 1371 

Pracovní poměr na dobu neurčitou absolutní číslo 906 284 72 12 1274 

          z toho plný úvazek absolutní číslo 904 283 71 12 1270 

          z toho částečný úvazek absolutní číslo 2 1 1 0 4 

Pracovní poměr na dobu určitou absolutní číslo 40 38 18 1 97 

          z toho plný úvazek absolutní číslo 40 38 18 1 97 

          z toho částečný úvazek absolutní číslo 0 0 0 0 0 

 
Zdroj: Interní zdroje společnosti + vlastní zpracování 
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 Na následujících tabulkách (Tabulka 2) je porovnán celkový počet zaměstnanců, kteří 

pracovali ve společnosti Severní energetická a.s. v letech 2011-2014 a (Tabulka 3) 

zaznamenán celkový počet zaměstnanců, kteří v letech 2011-2014 opustili společnost.  

Tabulka 2: Počty zaměstnanců v letech 2011-2014 podle pohlaví  

  jednotka 2011 2012 2013 2014 

Celkový počet zaměstnanců absolutní číslo 913 850 929 946 

z toho muži absolutní číslo 713 662 684 694 

z toho ženy absolutní číslo 200 188 245 252 

 

Zdroj: Interní zdroje společnosti + vlastní zpracování 

 

 

 

Tabulka 3: Celkový počet zaměstnanců, kteří opustili společnost v letech 2011-2014 

  jednotka 2011 2012 2013 2014 

Počet zaměstnanců, kteří opustili zaměstnání absolutní číslo 107 94 69 40 

z toho muži absolutní číslo 78 74 50 34 

z toho ženy absolutní číslo 29 20 19 6 

 

Zdroj: Interní zdroje společnosti + vlastní zpracování 

 

4.2 Mzda 

 Zaměstnanci náleží tarifní mzda podle mzdového tarifu, do kterého je zařazena 

vykonávaná práce. U vybraných pozic může zaměstnanci náležet mzda podle smlouvy o 

individuálních mzdových podmínkách. Faktory, které rozhodují o výši mzdy, jsou 

výkonnost zaměstnance a perspektivnost zaměstnance. Přestože práce ve společnosti je 

specializována zejména na báňskou činnost a strojírenskou výrobu, ženy a muži mají 

z hlediska odměňování stejné podmínky. 

4.3 Zaměstnanecké benefity 

 Společnost nabízí zaměstnancům velkou řadu firemních benefitů (Tabulka 5). Pro 

dosažení maximální účinnosti benefitů na motivaci zaměstnanců je možnost výběru 

zaměstnaneckých výhod v rámci stanoveného finančního limitu. Každý zaměstnanec má 

stanovený osobní fond, ze kterého může čerpat dle stanovaných pravidel částku 10 000 Kč. 
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Zaměstnanci preferují využití nejvíce v oblasti rekreace či nákupu zdravotnických potřeb. 

Zaměstnanec dále nabízí svým zaměstnancům celou řadu opatření v oblasti zdravého 

životního stylu. Ať už se jedná o systém zdravotních prohlídek, očkování nebo 

poskytování vitamínů. Toto vše se mimo jiné promítá i do pozitivního vývoje pracovní 

neschopnosti. 

 Jeden z dalších benefitů, které mohou zaměstnanci využít, je příspěvek na důchodové 

zabezpečení (Tabulka 4). Důchodové zabezpečení zaměstnanců je nad rámec zákonem 

stanovených povinností kde odvod zaměstnavatele činí 21,5 % z vyměřovacího základu 

zaměstnance a zaměstnanec odvádí ze své mzdy 6,5 % z vyměřovacího základu. Výše 

příspěvku je podle dohodnutých pravidel, které jsou obvykle uvedeny v kolektivních 

smlouvách, závislá na době trvání ve společnosti. Zaměstnanci, kteří vykonávají rizikovou 

činnost, zejména báňského charakteru, mají sjednáno další připojištění pro případ vzniku 

pracovního úrazu či nemoci z povolání. 

 

Tabulka 4: Důchodové zabezpečení zaměstnanců v roce 2014 

 
jednotka 

Severní 

energetická 

a.s. 

Důl 

Kohinoor 

a.s. 

Humeco 

a.s. 

Celkové náklady na mzdy a benefity tisíce Kč 409 692 11 923 24 469 

Celkový odvod zaměstnavatele na důchodové zabezpečení tisíce Kč 63 924 2 563 5 193 

Počet zaměstnanců, jimž je odváděn příspěvek absolutní číslo 850 327 90 

Počet zaměstnanců s podporou penzijního připojištění absolutní číslo 676 179 71 

Počet zaměstnanců, kterým je vyplácena podpora penzijního 

připojištění 
% 76 55 81 

Výše podpory penzijního připojištění ze strany společnost - 

průměrná částka za rok na 1 zaměstnance 
absolutní číslo 5 878 2 301 5 844 

 
Zdroj: Interní zdroje společnosti + vlastní zpracování 

 

 Společnost zajišťuje svým zaměstnanců stravování, na které jim přispívá. Dále jim 

zajišťuje smluvní dopravu. Tu využívá odhadem 40 % zaměstnanců.  Dopravu zajišťují 

Dopravní podnik měst Chomutov a Jirkov a.s. a Autobusy Kavka a.s. Celkem je 

nasmlouváno 6 linek ve směru Most, Litvínov, Chomutov a Jirkov.  
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Tabulka 5: Přehled ekonomických, zdravotních a sociálních benefitů 

  jednotka 

Severní 

energetická 

a.s. 

Důl 

Kohinoor 

a.s. 

Humeco 

a.s. 

Průměrný měsíční počet zaměstnanců v roce 2014 absolutní číslo 946 327 88 

Kolektivní smlouva ano/ne ano ano ano 

% zaměstnanců, na které se vztahuje kolektivní smlouva % 100% 100% 100% 

Příspěvek na zdravotní péči ano/ne ano ne  ano 

Příspěvek na penzijní připojištění ano/ne ano ano ano 

Životní pojištění manažerů, pojištění pracovní 

neschopnosti 
ano/ne ano ano ne 

Invalidní pojištění, pojištění proti trvalým následkům 

úrazu 
ano/ne ano ano ne 

Rodičovské volno ano/ne ano ano ne 

13. plat ano/ne ano ne  ano 

14. plat ano/ne ne ano ano 

Příspěvek na stravování ano/ne ano ano ano 

Služby spojené se závodním stravováním ano/ne ano ano ano 

Smluvní autobusová doprava ano/ne ano ne  ne 

Ochranné nápoje a vitamínové preparáty ano/ne ano ano ano 

Příspěvek na dětskou rekreaci ano/ne ano ano ano 

Příspěvek na rodinnou rekreaci ano/ne ano ne  ano 

Práce se seniory ano/ne ano ne  ano 

Jubilejní odměny ano/ne ano ano ano 

Příspěvek na kulturu a sportovní činnost ano/ne ano ne  ano 

Odměny a dary - peněžní ano/ne ano ano ano 

Odměna za pracovní pohotovost, odměna dárcům krve ano/ne ano ano ano 

Sociální výpomoci ano/ne ano ano ano 

Zvláštní příspěvek horníkům ano/ne ano ano ne 

Prodloužení ročního nároku na dovolenou o 1 týden ano/ne ano ano ano 

Finanční podpora penzijního připojištění ano/ne ano ano ano 

Zvýšené odstupné pro ukončení pracovního poměru z 

důvodu organizační změny dané kolektivní smlouvou 
ano/ne ano ano ano 

 

Zdroj: Interní zdroje společnosti + vlastní zpracování 

 

4.4 Bezpečnost práce 

 V souladu s legislativními požadavky je zpracována provozní dokumentace, ve které 

jsou zahrnuta veškerá pracoviště a práce pro které je provedeno vyhodnocení rizik. 

Nouzové situace a jejich prevence jsou zaznamenány v havarijních a požárních plánech 

společnosti (Tabulka 6). Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví v práci (BOZP) je řešena ve 
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spolupráci s odborovými organizacemi. Důraz na bezpečnost práce je kladen i při 

spolupráci s externími firmami.  

 Zaměstnanci používají pracovní ochranné pomůcky, mají právo odmítnout 

nebezpečnou práci, účastní se školení v oblasti bezpečnosti práce, při kontrolách BOZP, 

auditech a vyšetřování nehod se účastní i zástupci zaměstnanců. Jsou prováděny pravidelné 

kontroly bezpečnosti práce a pracovního prostředí. 

Tabulka 6: Hodnoty úrazovosti, nemocnosti a zmeškaných dnů v letech 2012-2014 

  jednotka 2012 2013 2014 

Počet registrovaných pracovních úrazů absolutní číslo 6 6 8 

Celkový počet smrtelných úrazů absolutní číslo 0 0 0 

Úrazová četnost - počet úrazů na 100 zaměstnanců absolutní číslo 0,67 0,70 0,84 

Průměrný počet zameškaných kalendářních dnů na jeden úraz absolutní číslo 48,38 51,82 84 

Absence z důvodu nemoci % 2,41 2,13 2,57 

 

Zdroj: Interní zdroje společnosti + vlastní zpracování 

 

4.5 Komunikace se zaměstnanci 

 Společnost komunikuje se zaměstnanci především systémem porad, prostřednictvím e-

mailu, vývěsek nebo intranetu, na kterém zaměstnanci najdou např. vnitřní normy 

společnosti či informace personálních nebo organizačních změn. Společnost se nadále 

snaží rozšiřovat komunikační systém, který má usnadňovat dostupnost informací a zrychlit 

jejich přenos. Od roku 2005 je zřízeno Zaměstnanecké centrum, které vyřizuje požadavky 

zaměstnanců. Dále mohou zaměstnanci využívat schránky Zaměstnaneckého centra a 

elektronický zaměstnanecký portál. 

4.6 Kolektivní smlouva 

 Kolektivní smlouva upravuje povinnosti a pracovněprávní podmínky zaměstnanců. Ta 

je uzavřena u všech společností a týká se cca. 90 % zaměstnanců skupiny. Jsou zde 

upraveny zejména podmínky odměňování, sdílení informací mezi zaměstnavatelem a 

zástupci odborů, postupy vyjednávání, oblast bezpečnosti a hygieny práce. Jejich kontrola 

se uskutečňuje v rámci jednání příslušných komisí a výborů, v nichž jsou zastoupeni i 

zástupci zaměstnanců. Výbory komunikují přímo s vedením společnosti, zejména 

s personálním ředitelem. 
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4.7 Vzdělávání zaměstnanců 

Vzdělávání zaměstnanců je v dnešní době velmi důležité pro každou společnost, 

protože bez kvalitních a zkušených zaměstnanců se neobejde. Společnost Severní 

energetická a.s. nabízí svým zaměstnancům možnost podnikového vzdělávání, i když si je 

vědoma toho, že tato investice je velmi nákladná. V roce 2012 se vzdělávání realizovalo 

převážně jako součást projektu Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, 

který byl financován z evropských strukturálních fondů.  

Vzdělávání se týká všech zaměstnanců, jak manažerů, tak i dělnických profesí. 

Společnost se soustředí na profesní a odborné vzdělávání, zejména v technických 

profesích. Pozitivní přístup ke vzdělávání má spíše mladší generace nebo nově příchozí 

pracovníci. Zaměstnanci, kteří v podniku pracují již řadu let nebo mají před odchodem do 

důchodu se vzdělávání nechtějí moc účastnit, zejména co se týká nových technologií. 

 Vzdělávání si společnost z velké části zajišťuje interně vlastními pracovníky. Zbylý 

podíl připadá na externí firmy. Rozpočet na vzdělávání se stanovuje vždy na každý 

kalendářní rok. 

4.7.1 Školení nových zaměstnanců – zákonná školení 

 Každý nový zaměstnanec při nástupu do zaměstnání musí projít úvodním školením 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany 

životního prostředí (OŽP). Toto školení provádí zaměstnanec firmy, který má oprávnění 

toto školení provádět. Školení je prováděno přímo na pracovišti společnosti a zaměstnanci 

je předán dokument „Instrukce pro zaměstnance povrchových pracovišť“. Účelem této 

instrukce je seznámit zaměstnance se všeobecnými zásadami bezpečné práce. Každý 

zaměstnanec musí vědět, jak je postaráno o jeho bezpečnost, jaké na něho mohou působit 

rizikové faktory a jakým způsobem je proti nim chráněn, jaká jsou jeho práva a povinnosti 

a jak jejich plněním zabezpečuje před ohrožením sebe, své spoluzaměstnance i majetek 

společnosti. Vzhledem k tomu, že pracoviště Severní energetické a.s. dle horního zákona 

podléhá báňské legislativě, školení BOZP, PO a OŽP je nutné každý rok opakovat. Pokud 

dojde ke změně bezpečnostních předpisů, nebo jsou zaváděny nové technologie, jsou 

zaměstnanci průběžně doškolováni.  
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 BOZP – školení je dáno zákoníkem práce a každý zaměstnavatel má povinnost své 

pracovníky seznámit se vším, co legislativa vyžaduje. Z každého školení musí byt 

vyhotoven písemný zápis. V jeho průběhu jsou zaměstnanci seznámeni: 

 s pracovištěm 

 s pracovními postupy a předpisy 

 s kategorizací své práce 

 s pracovní dobou a přestávkami 

 s riziky na daném pracovišti 

 se stroji, nástroji a jejich používáním 

 s únikovými chodbami 

 s postupem evakuace 

 s umístěním lékárničky a hasicím přístrojem 

 s důležitými telefonními čísly 

 s postupem při úrazu 

 PO – školení provádí zaměstnanec, který má k tomu oprávnění. Z každého školení 

musí být vyhotoven písemný zápis. Zaměstnanci jsou seznámeni: 

 se základními předpisy PO 

 s nebezpečím v objektech společnosti 

 s používáním hasicích přístrojů a jejich rozmístěním 

 s porušováním předpisů a příčiny požárů 

 s nebezpečím vyplývající z technologií provozu 

OŽP – zaměstnanci zde získají potřebné informace, týkající se ochrany životní 

prostředí, respektive s tím, jak minimalizovat riziko jeho poškození. 

 Společnost je ze zákona také povinná provádět školení elektrikářů podle vyhlášky 57b. 

a školení řidičů. Dále je povinná jednou ročně provádět opakování těchto školení: 

 školení obsluh PMD
1
  

 školení obsluh VTZ
2
 

 školení lešenářů 

 školení obsluh motorovou pilou 

                                                             
1
 PMD - pomocná doplňková mechanizace (zemní stroje) 

2
 VTZ - vyhrazené technické zařízení dle vyhlášky 362 (zdvihací zařízení, jeřáby) 
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 školení obsluhy montážních plošin 

 školení řidičů motorových vozidel 

 První školení je prováděno externí firmou, opakovaná školení jsou prováděna 

pracovníkem společnosti. 

4.8 Typy školení v Severní energetické a.s. 

 Nabídka typů školení ve společnosti je poměrně široká. 

 ekologie 

 elektro 

 energetika 

 hornictví 

 školení četařů – lezců 

 osoby pověřené ke kontrolám 

 základ termovizní měření 

 údržba analyzátorů 

 personálně mzdová 

 řízení organizace 

 stroje 

4.8.1 Manažerské vzdělávání 

 Vrcholový a střední manažeři se účastný těchto školení: 

 počítačové kurzy 

 kurzy pro personalisty 

 kurzy pro mzdové účetní 

 kurzy DPH
3
 

 jazykové kurzy 

 

 

 

                                                             
3 DPH - daň z přidané hodnoty 
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4.8.2 Dělnické vzdělávání 

 Dělníci procházejí celou řadou školení. Některé absolvují, protože chtějí rozšiřovat 

svou kvalifikaci, jiná jsou pro ně ze zákona povinná, nebo musí procházet pravidelným 

opakovaným školením. Školení rozdělujeme mezi interní, která provádí sama firma a 

externí, která jsou zakoupena od jiných firem a provádí je externí pracovník. 

Interní dělnické vzdělávání 

 školení ke zdokonalení způsobu řidiče 

 školení EPS
4
 

 řídící systém Simatic S7 

 základní kurz hydrauliky pro dělníky 

 SHZ
5
 Gabar 

 Úvodní školení 

 Školení SHZ
5
 

 rozšíření průkazů řidičů motorových vozidel 

 kurz řidičů motorových vozíků 

 kurz vazačů 

 kurz DNP
6
 

 kurz klapkařů 

 kurz motorových vozíků s propan-butan pohonem 

 školení obsluh tlakových nádob 

 školení práce ve výškách 

 školení obsluhy plynového zařízení 

 kurz jeřábníků a vazačů 

 Následující tabulka (Tabulka 7) znázorňuje plán interního školení. Porovnává, jaký byl 

plán vzdělávání na rok 2014 a jaká byla skutečnost vzdělávání v roce 2014. Také 

znázorňuje výhled vzdělávání na rok 2015. 

 

 

                                                             
4 EPS - elektronická požární signalizace 
5 SHZ - stabilní hasičské zařízení 
6 DNP - dopravní návěstní předpisy 
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Tabulka 7: Plán interního školení na rok 2014 a 2015 

 
 

Zdroj: Interní zdroje společnosti + vlastní zpracování 

 

Externí dělnické vzdělávání 

 přezkoušení svářečů základních kurzů 

 zaškolení řezání kyslíkem 

 zkouška 111 elektrickým obloukem 

 zkouška 311 plamen 

 zkouška 135 v ochranné atmosféře 

 kurz obsluh motorovou pilou 

účast suma účast suma účast suma

školení ke zdokonalení 

způsobu řidiče 71 27700 71 27690 71 27700

školení EPS 1 4000 10 14400 4 6000

řídící systém Simatic S7
0 0 0 0 0 0

základní kurz hydrauliky pro 

dělníky 0 0 0 0 0 0

SHZ Gabar
7 20500 0 0 6 20500

Úvodní školení 30 0 33 0 20 0

Školení SHZ
2 0 4 0 4 0

rozšíření průkazů řidičů 

motorových vozidel 1 1800 0 0 1 1400

kurz řidičů motorových vozíků 0 0 0 0 0 0

kurz vazačů 2 0 2 0 2 0

kurz DNP 0 0 0 0 0 0

kurz klapkařů 2 0 16 0 10 0

kurz motorových vozíků 

s propan-butan pohonem 6 600 0 0 10 880

školení obsluh tlakových 

nádob 123 0 11 0 0 0

školení práce ve výškách 5 0 0 0 0 0

školení obsluhy plynového 

zařízení 0 0 0 0 0 0

kurz jeřábníků a vazačů 6 3000 13 2155 5 2025

Celkem 256 57600 160 44245 133 58505

Interní školení
Plán 2014 Skutečnost 2014 Plán 2015
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 kurz obsluh PDM
7
 

 řidičský průkaz 

 přezkoušení svářečů plastů 

 řidič velkostroje 

 vůdce malého plavidla 

 takticko-strategické řízení 

 montér strojů 

 řidič pásových vozů 

 kurz servisní technik HP
8
 

 výcvik kontrolních HP
8
 

 strojník 

 chemická služba 

 revize hydrantů 

 neodkladná zdravotní pomoc 

  Následující tabulka (Tabulka 8) znázorňuje plán externího školení. Porovnává, jaký 

byl plán vzdělávání na rok 2014 a jaká byla skutečnost vzdělávání v roce 2014. Také 

znázorňuje výhled vzdělávání na rok 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 PDM - pomocná doplňková mechanizace 
8 HP - hasičské přístroje 
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Tabulka 8: Plán externího školení na rok 2014 a 2015 

 
 

Zdroj: Interní zdroje společnosti + vlastní zpracování 

 

 

 

 

účast suma účast suma účast suma

přezkoušení svářečů 

základních kurzů 127 32000 121 30250 90 22500

zaškolení řezání kyslíkem 3 7500 15 19840 3 7500

zkouška 111 elektrickým 

obloukem 1 10000 9 92972 1 10000

zkouška 311 plamen 1 11500 3 0 4 0

zkouška 135 v ochranné 

atmosféře 1 10000 0 0 0 0

kurz obsluh motorovou pilou
0 0 0 0 0 0

kurz obsluh PDM 6 30000 0 0 2 10000

řidičský průkaz 2 25000 0 0 9 0

přezkoušení svářečů plastů
0 0 4 4800 0 0

řidič velkostroje 12 108000 8 62482 8 0

vůdce malého plavidla 0 0 0 0 0 0

takticko-strategické řízení
1 1300 1 1040 0 0

montér strojů 0 0 0 0 13 0

řidič pásových vozů 10 60000 6 0 0 0

kurz servisní technik HP
1 6000 3 7500 2 6000

výcvik kontrolních HP 1 6000 0 0 0 0

strojník 3 2700 0 0 0 0

chemická služba
0 0 0 0 1 1300

revize hydrantů 3 9100 3 7500 0 0

neodkladná zdravotní pomoc 6 37000 0 0 6 5500

Celkem
178 356100 173 226384 139 62800

Externí školení
Plán 2014 Skutečnost 2014 Plán 2015
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4.9 Vyhodnocení vzdělávání a motivace v Severní energetické a.s. 

 Na závěr bych chtěla shrnout a zhodnotit  získané informace z oblasti vzdělávání a 

motivace ve společnosti Severní energetická a.s.. Ze zjištěních informací vyplývá, že 

společnost nabízí zaměstnancům velkou škálu firemních benefitů a oblast vzdělávání je 

také poměrně rozsáhlá.  

 Společnost nabízí v rámci motivačního programu velkou řadu odměn a benefitů, které 

jsou podle mého názoru dostačující. Každý zaměstnanec má stanoven osobní fond, ze 

kterého může čerpat částku 10 000 Kč a sám se tedy tak rozhodnout, co je pro něj 

potřebnější a na co jí využije. Na výběr má z několika oblastí jako je například zdraví, 

kultura či rekreace. Více bych se tedy zaměřila na motivaci jednotlivých zaměstnanců nebo 

úseků. Zavedla bych odměny za odpracované hodiny bez nehod a zlepšovací návrhy. 

Z tabulek také vyplývá, že v roce 2014 stoupl počet úrazů. Bylo by dobré se více zaměřit 

na bezpečnost práce a zaměstnance v této oblasti více motivovat. 

 V oblasti vzdělávání se společnost soustředí převážně na vzdělávání dělnických 

profesí. Nabízejí širokou oblast typů školení a kurzů. Vzdělávání manažerů již není tak 

obsáhlé. Je plánovaná jen malá část vzdělávání v této oblasti. Důvodem je, že společnost 

neví, zda dojde k prolomení těžebních limitů a tak neplánuje manažerům další vzdělávání. 

Dojde-li však k prolomení těžebních limitů, bude se muset společnost na tuto oblast více 

zaměřit. Ze zjištěných údajů je patrné, že společnost vynakládá velkou část peněz na 

externí školení. Z plánu na rok 2015 vyplívá, že společnost razantně snížila náklady na 

vzdělávání zaměstnanců. Důvodem je již zmíněný problém s prolomením těžebních limitů. 

Z interních školení bych navrhovala vzdělávání rozšířit ještě o e-learning (vzdělávání 

pomocí počítačů). Toto vzdělávání může být užitečné pro dělnickou profesi i pro 

manažery. 
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5 Závěr 

 Mým cílem v této bakalářské práci bylo seznámit se s problematikou v oblasti 

vzdělávání a motivace pracovníků. Bakalářská práce je rozdělena do pěti částí. Obsahuje 

teoretickou část, která vychází z literatury a praktickou část, která vychází z poznatků 

získaných během osobních konzultací ve společnosti.  

 Co se týče teoretické části, musím říci, že tato oblast, je značně obsáhlá. Bylo by 

možné, se této problematice věnovat mnohem podrobněji. To by však bylo nad rámec této 

práce, proto jsem se v  teoretické části zaměřila převážně na základní pojmy motivace. 

Jaký má přínos pro zaměstnance a jak je důležitá pro zaměstnavatele. Popsala jsem typy 

motivace, nejpoužívanější metody a teorie, ze kterých vycházíme při motivaci lidí. 

Součástí motivace je odměňování pracovníků, zaměstnanecké výhody, péče o pracovníky a 

hodnocení pracovníků. Oblast vzdělávání pracovníků je zaměřena na základní pojmy, 

metody vzdělávání na pracovišti a mimo pracoviště, jaký je cíl podnikového vzdělávání a 

následné hodnocení vzdělávání.  

 V  praktické části jsem popsala metody a způsoby motivace a vzdělávání zaměstnanců 

ve firmě Severní energetická a.s., která jsou dle mého názoru na dobré úrovni. Společnost 

pro své zaměstnance vytváří dobré pracovní prostředí, nabízí širokou škálu odměn v rámci 

firemních benefitů a přispívá k osobnímu i profesnímu rozvoji svých zaměstnanců. 

Součástí této části je také představení společnosti, ve které došlo ke zhodnocení vzdělávání 

a motivace. Praktickou část uzavírám vyhodnocením situace ve společnosti, jsou zde 

navrženy návrhy a opatření, na které by bylo dobré se více zaměřit. 

 Společnost má tedy svým zaměstnancům v oblasti vzdělávání a motivace co 

nabídnout. Je si vědoma toho, že spokojení zaměstnanci jsou pro ni důležití. Klade důraz 

na bezpečnost práce. Zaměstnanci mají také možnost podílet se na řízení firmy v rámci 

kolektivního vyjednávání. 
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