
 

 



 Bc. Simona Nevařilová: Personální marketing průmyslového podniku   

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Katedra ekonomiky a systémů řízení 

 

 

Personální marketing průmyslového podniku  

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:        Bc. Simona Nevařilová 

Vedoucí diplomové práce:      doc. Ing. Roman Kozel, Ph. D. 

 

 

 

 

Ostrava 2018 

  



 Bc. Simona Nevařilová: Personální marketing průmyslového podniku   

 

  



 Bc. Simona Nevařilová: Personální marketing průmyslového podniku   

  



 Bc. Simona Nevařilová: Personální marketing průmyslového podniku   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Tímto bych velice ráda poděkovala svému vedoucímu diplomové práce,  

panu doc. Ing. Romanu Kozlovi, Ph.D, za ochotu, odborné rady, celkovou pomoc a 

podporu při zpracovávání této práce.  

  



 Bc. Simona Nevařilová: Personální marketing průmyslového podniku   

Anotace 

Diplomová práce se zabývá personálním marketingem průmyslového podniku, výrobní a 

stavební firmy LIKO-S, a.s. sídlící ve Slavkově u Brna. Práce je rozdělena na část 

teoretickou a praktickou.  Teoretická část je zaměřená na odborné zdroje personálního 

marketingu, popis personálních činností a charakteristiku společnosti.  Praktická část 

pojednává o analýze konkrétních personálních činností společnosti LIKO-S,a.s., která je 

doplněna o dotazníkové šetření mezi zaměstnanci. Závěr práce bude zaměřen na návrhy a 

doporučení na základě provedené analýzy. 

 

Klíčová slova: personální marketing, analýza, personální činnosti, dotazníkové šetření 

  

Summary: 

This thesis deals with personal marketing of an industrial company called LIKO-S, a.s., 

based in Slavkov u Brna. The thesis is divided in to theoretial and practical part. The 

theoretial part is focused on professional literature sources related to field of personal 

marketing, description of commonly used personal activities and general characteristics of 

the company. The practical part consists of analysis of specific personal activities of the 

LIKO-S company. As a part of the analysis, a surfy was conducted to collect relevant data 

from the company´s employees in order to produce a set of proposals and 

recommendations within the final part of the thesis.  
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1 Úvod 

Personální marketing se zaměřuje na uplatňování marketingových principů 

v personalistice. Personalistika se zabývá otázkou vytváření pracovních míst od náboru 

zaměstnanců až po jejich propouštění. Pro podnik je velice důležité mít kvalitní 

pracovníky, kteří přispívají k dobrému jménu podniku. Každý podnik se snaží o stabilitu a 

loajalitu svých zaměstnanců. Je pro ně důležité mít pracovníky dobře proškolené 

s výbornými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi.  

Tito pracovníci jsou pečlivě vybírání a následně proškolováni. Personální 

marketing se zabývá nejen správným výběrem pracovníka, ale také jeho hodnocením, 

rozmisťováním, odměňováním, následným vzděláváním a péči.  

Každý podnik si velmi dobře uvědomuje, jak moc jsou pro ně zaměstnanci 

klíčovým faktorem řízení lidských zdrojů uvnitř podniku. Proto své potenciální 

zaměstnance pečlivě vybírá a o stávající pečuje. Jen spokojení zaměstnanci ve fungujícím 

prostředí přináší podniku úspěchy.   

Cílem mé diplomové práce je provést analýzu personálních činností, které jsou pro 

každou firmu velice důležité, stejně tak jako pro firmu LIKO-S, a.s., kterou jsem si vybrala 

pro zpracovávání mé diplomové práce. Aby mého cíle bylo dosaženo, musela jsem 

nejdříve nastudovat odborné zdroje týkající se personálního marketingu a jeho 

personálních činností, kterým se budu věnovat v teoretické části práce. Zejména se bude 

jednat o analýzu pracovních míst, personální plánování, získávání a výběr pracovníků. 

Jejich hodnocení, odměňování, vzdělávání a péči o zaměstnance. 

Dále se budu důkladně věnovat charakteristice společnosti LIKO-S, a.s., se kterou 

budu po celou dobu vypracování své diplomové práce spolupracovat. 

Na základě nastudování odborné literatury budu provádět dotazníkové šetření mezi 

stávajícími zaměstnanci ve společnosti LIKO-S, a.s. Využiji propojení teoretické části a 

zaměřím se na analýzu některých personálních činností v samotné společnosti. 

Závěr práce se bude zabývat výsledky z konzultace, dotazníkového šetření a mého 

návrhu na optimalizaci stávajícího stavu. Pokud konzultace a dotazník odhalí rezervy 

v jednotlivých personálních činnostech, navrhnu možnosti, jak se dá personální marketing 

podniku vylepšit.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PERSONÁLNÍHO MARKETINGU 

V úvodu své diplomové práce se budu zabývat personální marketingem. Zaměřím 

se na úkoly a typy personálního marketingu. Hlavní část této kapitoly věnuji personálním 

činnostem a to z toho důvodu, že se jim budu věnovat i v praktické části práce.  

2.1 Personální marketing 

Personální marketing má za úkol budovat dobré jméno společnosti a značku 

zaměstnavatele na trhu. Je to zaměření marketingového přístupu v personální práci.  

Na úvod bych ráda uvedla pár definic personálního marketingu: 

Josef Koubek definuje ve své knize „Řízení lidských zdrojů: Základy moderní 

personalistiky“ personální marketing takto: 

„ Personální marketing představuje použití marketingového přístupu v personální 

oblasti, zejména v úsilí o zformování a udržení potřebné pracovní síly organizace, které se 

opírá o vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace a výzkum trhu práce. Jde 

teda o upoutání pozornosti na zaměstnavatelské kvality organizace.„ [6, str. 160] 

Personální marketing je tedy zaměřený na vyhledávání a získávání kvalifikovaných 

pracovníků. Pro podnik je velice důležité vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti. 

Personální marketing je rozdělován na interní a externí marketing.  

Podle Zuzany Dvořákové v knize „Řízení lidských zdrojů“ je personální marketing 

dlouhodobé získávání lidských zdrojů z vnějšího trhu práce a opatření, která jsou zaměřená 

na zvýšení stabilizace stávajících pracovníků, což znamená různá řešení problémů v rámci 

motivace a vedení pracovníků, rozvoji, odměňování a samotné péči o pracovníky.[2] 

2.2 Vývoj a cíl personálního marketingu 

Personální řízení se v organizacích měnilo vždycky v souvislosti s ekonomickými 

podmínkami historického období a kultury. Díky vnějším vlivům na organizace se měnily 

významy personálních aktivit. Vlivem rozvoje metod řízení se zvyšovaly i nároky na 

personální pracovníky. Jeden z důležitých aspektů personálního marketingu byl, a doposud 

stále je, že se v jednotlivých organizacích personální řízení v několika oblastech vyvíjelo 
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velmi rozdílně, a to hlavně v závislosti na specifických podmínkách, jak uvnitř, tak i vně 

těchto organizací.  

Ve druhé polovině 19. století se začalo rozvíjet odborové hnutí a kolektivní 

vyjednávání. Legislativou začaly být ovlivňovány pracovní podmínky, které byly převážně 

špatné, hlavně z hlediska mezd, pracovní doby, pracovních podmínek u žen a dětí. První 

z oblasti personalistiky, která se začala rozvíjet, byla péče o pracovníky. Mezi první 

pozice patřili pracovníci pověření péčí o zaměstnance. Jejich úkolem bylo řešit pracovní 

podmínky zaměstnanců – převážně problémy s lékařskou péčí a ubytováním. Rozsah 

činností v personální oblasti narůstal a vedoucí pracovníci již nemohli vše zvládat sami. 

Začaly se vytvářet personální oddělení, jejich význam v organizacích v průběhu vývoje 

narůstal. V prvních desetiletích 20. století poskytovala personální oddělení pomoc při 

náboru a výběru pracovníků, odměňování, řešení pracovních podmínek, zlepšování 

pracovní morálky a také práce a jednání s odbory. Personální útvary měly za úkol 

shromažďovat a spravovat evidenci pracovníků. [3] 

Na území České republiky probíhal rovněž vývoj řízení lidských zdrojů, i když se 

oproti světovému vývoji velmi lišil. Hlavně z důvodu jiného politického vývoje a dvou 

světových válek, které Českou republiku ovlivnily. V nejnovějším pojetí v sobě zahrnuje 

strategické aspekty, tj. především se zaměřuje na dlouhodobou perspektivu, ale orientuje se 

i na vnější faktory formování a fungování podnikové pracovní síly. [4,6] 

Cílem personálního marketingu je především využití lidských schopností, lidského 

potenciálu, které jsou přínosem nejen pro jednotlivce, ale hlavně pro podnik.  

2.3 Úkoly personálního marketingu 

Úkolem personálního marketingu je sloužit tak, aby byla organizace výkonná a její 

výkon se mohl neustále zlepšovat. Zabezpečení tohoto úkolu jde docílit tím způsobem, že 

budeme neustále zlepšovat využití všech zdrojů, kterými podnik disponuje, tj. 

materiálních, finančních, informačních a lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů je 

zaměřeno na neustálé zlepšování využití a neustálý rozvoj pracovních schopností lidských 

zdrojů.  Lidské zdroje zároveň rozhodují i o využívání materiálních a finančních zdrojů a 

také o zlepšování využití zbývajících zdrojů organizace. Obecný úkol řízení lidských 
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zdrojů a jeho dopad znázorňuji na obrázku, který je vyňatý z publikace Josefa Koubka: 

Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. [1] 
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Obrázek 1 - Obecný úkol řízení lidských zdroj 

Zdroj: [1] 

 

Mezi hlavní úkoly řízení lidských zdrojů primárně řadíme zařazení správného 

člověka na správné místo. Musíme se snažit, aby tento člověk byl neustále připraven 

přizpůsobovat se měnícím se požadavkům na pracovní místa. Dále se věnujeme 

optimálnímu využívání pracovních sil v organizaci. Tady jde převážně o využívání fondu 

pracovní doby a optimálnímu využívání pracovních schopností pracovníků. Formování 

týmu, efektivní styl vedení lidí a zdravé mezilidské vztahy v organizaci se řadí rovněž 

mezi hlavní úkoly. Jsou primárně zaměřené především na zájmy organizace.  

Mezi úkoly, které respektují zájmy pracovníka, patří: personální a sociální rozvoj 

pracovníků organizace, který se zaměřuje na rozvoj pracovních schopností a sociálních 

vlastností; rozvoj pracovní kariéry, které může vést k vnitřnímu uspokojení z vykonané 

práce. Nezbytné je také vytváření příznivých pracovních a životních podmínek pro 

pracovníky a zlepšování kvality pracovního života. Důležitým úkolem, který hájí zájmy 

pracovníka a jeho právo na slušné zacházení je dodržování všech zákonů v oblasti práce, 
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zaměstnávání lidí a lidských práv. Samozřejmostí je vytváření dobré zaměstnavatelské 

pověsti podniku. [1,5] 

V následujících řádcích uvedu pár aktivit, které by měl podnik dělat, aby plnil 

hlavní úkoly a dosahoval vytyčených cílů v oblasti lidských zdrojů.  

Za prvé se jedná o definování pracovních úkolů a s nimi související odpovědnost 

a pravomoc seskupovat je do pracovních míst. Dále provádění analýzy pracovních míst, 

aby se stanovily specifické potřeby organizace v oblasti práce. Musí se předvídat a 

plánovat potřeba pracovních sil, která je nezbytná k tomu, aby podnik mohl dosahovat 

svých cílů. Rovněž je nutné zpracovávat a realizovat plány, které směřují k pokrytí potřeby 

pracovních sil a provádění průzkumů trhu práce. Aby veškeré úkoly byly splněny, musí 

podnik získávat pracovníky potřebné pro plnění úkolů a vybírat a přijímat pracovníky 

z uchazečů o práci. Následně je rozmísťovat tak, aby byly optimálně využity jejich 

pracovní schopnosti k prospěchu podniku a zvýšení spokojenosti zaměstnanců, orientovat 

a vzdělávat pracovníky podniku, aby byli připraveni zvládat nejen nové požadavky na 

aktuální místa, ale také změnu svého pracovního zařazení. Podnik by se měl soustředit na 

vytváření a realizování programů řízení a organizace práce, motivování pracovníků, 

vytváření systému odměňování, pomáhání pracovníkům při řešení osobních problémů, 

které by mohly mít vliv na pracovní výkon a také zajišťovat fungování personálního 

informačního systému. [1,5,6] 

2.4 Typy personálního marketingu 

Personální marketing se rozděluje na dva typy: interní a externí personální 

marketing. 

Externí a interní personální marketing  

Externí personální marketing můžeme nazvat vnějším personálním marketingem, 

který je zaměřený mimo podnik. Jeho cílem je hlavně oslovení a získávání nových 

zaměstnanců, tudíž se jedná o náborové kampaně potenciálních kandidátů na volné 

pracovní místo a jejich realizace. K získávání se využívá řada nástrojů, např. nabídky 

volných pracovních míst na internetu, možnost studentů účastnit se na praxi, články a 

inzerce v odborných časopisech. Externí personální marketing se také zabývá budováním 

dobrého zaměstnavatelského jména společnosti  
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Interní personální marketing neboli vnitřní personální marketing je cílený na 

vytváření kvalitních podmínek pro práci zaměstnanců, jejich péči, odměňování, vzdělávání 

a rozvoj. Snaží se najít prostředky, které zamezí fluktuaci, udrží klíčové členy týmu a taky 

zajistí stabilitu a výkonnost pracovních sil.  

2.5 Činnosti personálního marketingu 

Personální činnosti představují výkonnou část personální práce personálního 

útvaru. Tento útvar zajišťuje, organizuje a koordinuje jednotlivé činnosti. Kontroluje a 

usměrňuje pracovníky, kteří se podílejí na personálním řízení a provádění personálních 

činností a zároveň neustále zdokonaluje personální metodiku. Personální útvar má na 

starost, aby personální činnosti v podniku existovaly a fungovaly a zároveň je odpovědný, 

že budou personální činnosti účelně sloužit potřebám řízení, tzn. budou mít jednotnou 

koncepci a metodiku. [1, 6]  

V literatuře se můžeme setkat s různým počtem personálních činnosti, nejčastěji se 

však uvádějí v následující podobě: [5,6] 

 vytváření a analýza pracovních míst, 

 personální plánování, 

 získávání, výběr a přijímání pracovníků, 

 hodnocení pracovníků, 

 rozmísťování pracovníků a ukončování pracovního poměru, 

 odměňování, 

 vzdělávání pracovníků, 

 pracovní vztahy, 

 péče o pracovníky, 

 personální informační systém. [5] 

V praktické části mé diplomové práce se budu věnovat následujícím personálním 

činnostem: získávání, výběr a přijímání pracovníků, hodnocení pracovníků, odměňování, 

vzdělávání a péče o pracovníky.  
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2.5.1 Vytváření a analýza pracovních míst 

Vytváření a analýza pracovních míst se považují za velmi důležitou činnost 

v systému personálního řízení, jejíž kvalita rozhoduje o efektivním vykonávání práce 

v podniku, o spokojenosti zaměstnanců s vykonávanou prací a vykonávání mnoha dalších 

personálních činností. Stává se východiskem pro realizaci mnoha personálních aktivit. 

Poskytuje informace k vytváření popisů pracovních míst, specifikuje nároky na pracovníky 

a vytváření profilů schopností pracovníků. Jedná se o proces, který má za cíl shromáždit a 

vyhodnotit informace o obsahu práce, resp. pracovního místa, odlišit práci od jiných prací, 

tj. pracovní místo od jiných pracovních míst. Analýzou se standardně zabývají specialisté – 

analytici práce, ergonomové. [3] 

V publikaci Josefa Koubka: Řízení lidských zdrojů: Základy moderní 

personalistiky je analýza pracovního místa definována takto: „Analýza pracovního místa 

poskytuje obraz práce na pracovním místě a tím vytváří i představu o pracovníkovi, který 

by měl na pracovním místě pracovat. Při analýze pracovních míst jde o proces zjišťování, 

zaznamenávání, uchovávání a analyzování informací o úkolech, metodách, odpovědnosti, 

vazbách na jiná pracovní místa, podmínkách, za nichž se práce vykonává a o dalších 

souvislostech pracovních míst.“ [1 – str. 43;5] 

Vytváření a analýza pracovních míst je základním kamenem, na němž je ukotvena 

klenba těch nejdůležitějších personálních činností. Práce a pracovní místa musí být 

vytvořeny a analyzovány předtím, než se začnou vykonávat ostatní personální činnosti. [5] 

2.5.2 Personální plánování 

Personální plánování je činnost, která se orientuje do budoucnosti, stanovuje 

potřebu lidských zdrojů, aby mohlo být dosaženo strategických cílů. Stanovuje reálné cíle 

a prostředky k jeho dosažení. [3] 

Personální plánování je nesmírně důležitým nástrojem řízení podniku. Slouží 

k realizaci cílu organizace tím, že předvídá jeho vývoj, stanovuje cíle a realizuje opatření, 

které směřují k současnému a perspektivnímu zajištění úkolu podniku pro adekvátní 

pracovní místo.[1] 

Můžeme si ho představit jako proces předvídání, stanovování cílů a realizace 

pohybu lidí do podniku, z podniku a uvnitř podniku. Také jako proces spojování 
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pracovníka s pracovními úkoly, v oblasti formování a využívání pracovních schopností 

pracovníků, formování týmu atp. Personální plánování má zajišťovat plnění všech hlavních 

úkolů řízení lidských zdrojů, které povede k prosperitě a konkurenceschopnosti podniku. 

V první řadě předvídá potřebu pracovních sil a zdroje krytí této potřeby. Úkolem je 

dosáhnout dynamické rovnováhy mezi poptávkou po pracovních silách a nabídkou 

pracovních míst. Mezi nejdůležitější otázky patří „kolik“ a „jaké“ lidi potřebuje.[5] 

2.5.3 Získávání, výběr a přijímání pracovníků 

Získávání pracovníků je klíčovou fází formování pracovní síly v podniku. 

Rozhoduje o tom, jaké pracovníky bude podnik mít. Jinak řečeno zda budou cíle podniku 

zajištěny potřebnými pracovníky, kteří budou mít potřebnou kvalifikaci, aby podnik 

dosahoval úspěšnosti, prosperity a konkurenceschopnosti. 

V moderní teorii řízení lidských zdrojů se zaměřujeme nejen na nábor nových 

pracovníku z vnějších zdrojů, ale hlavně na získávání pracovníků ze současných řad 

podniku. Nejde jen o získání potřebného počtu kvalifikovaných pracovníků, ale také o 

získávání zaměstnanců, kteří budou vhodní pro zájmy a cíle podniku, budou sami 

motivováni danou práci vykonávat, být přínosem a zároveň budou mít zájmy, které se 

budou ztotožňovat se zájmy organizace.  

Mezi 3 základní fáze získávání a výběru pracovníků patří: 

1. Definování požadavků – příprava popisu a specifikace pracovního místa 

2. Přilákání uchazečů – prozkoumávání a vyhodnocování různých zdrojů uchazečů 

uvnitř podniku i mimo něj, inzerování, využití agentur 

3. Vybírání uchazečů – třídění žádosti, pohovory, hodnocení uchazečů, assessment 

centra, příprava pracovní smlouvy. [7] 

Podmínky získávání pracovníků: 

a) Vnitřní podmínky získávání pracovníků – vnitřní podmínky mohou souviset 

s pracovním místem. Soustřeďují se na povahu práce, postavení v hierarchii 

podniku, požadavky na pracovníka, rozsah povinností a odpovědnosti, organizace 

práce a pracovní dobu; místo vykonávané práce, pracovní podmínky a taky na 

organizaci, která pracovní místa nabízí (význam organizace a její úspěšnost, prestiž 

organizace, pověst organizace, úroveň a spravedlnost odměňování, úroveň péče o 



 Bc. Simona Nevařilová: Personální marketing průmyslového podniku   

2018   9 

pracovníky, možnost vzdělávání a personálního rozvoje, mezilidské vztahy, 

umístění organizace a životní prostředí.) [1] 

 

b) Vnější podmínky získávání pracovníků – mezi tyto podmínky zahrnujeme 

demografické podmínky, ekonomické podmínky, sociální podmínky, technologické 

podmínky, politicko-legislativní podmínky. [4] 

 

Zdroje získávání pracovníků: 

 Získávání vždy závisí na tom, zda vybíráme potenciální zaměstnance z vnitřních 

nebo vnějších zdrojů. Cílem je přilákání co největšího počtu kvalitních uchazečů, 

vhodných pro danou pracovní pozici. 

a) Vnitřní zdroje získávání pracovníků – podnik se rozhodne vybírat a obsazovat 

místa z vlastních řad. Může to být vlivem personální politiky uvnitř podniku, ale 

zároveň motivující přístup pro stávající pracovníky. Podnik si tímto může zajistit 

stabilizaci klíčových lidí. Výhody a nevýhody získávání zaměstnanců z vnitřních 

zdrojů jsem zpracovala do tabulky níže. [3] 

 

Obrázek 2 - Interní zdroje zaměstnanců 

Zdroj [1,3] 

 

Vnitřní zdroje získávání zaměstnanců 

Výhody Nevýhody 

Znalost uchazeče Výběr uchazečů je omezený 

Nízké náklady na proces získávání       Rivalita kolegů 

Rychlejší obsazení místa       Automatické „povyšování se“ 

Návratnost investice do zkušeností 

a vzdělávání pracovníka 

      Vyšší náklady na vzdělání a rozvoj 

Posilování pocitu jistoty zaměstnání      Obsazení uvolněného pracovního místa 

Motivovanost zaměstnanců      Kariérní postup může mít negativní vliv na  

     mezilidské vztahy 

Uchazeč zná spolupracovníky, což 

vyloučí vybrání nevhodného 

spolupracovníka 

 

    Neschopnost přizpůsobit se novým 

    postupům 
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b) Vnější zdroje získávání pracovníků – V případě, že se podnik nerozhodne pro 

kandidáta z vlastních řad, musí hledat mimo podnik. Výběr vhodného uchazeče 

ovlivňuje mnoho faktorů, především situace na trhu práce, pověst organizace a 

podmínky daného pracovního místa. V tabulce uvádím výhody a nevýhody 

získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů. [3] 

 

Vnější zdroje získávání zaměstnanců 

Výhody Nevýhody 

Široká paleta schopností a talentů mimo 

podnik 

 Adaptace a orientace je delší 

Přínos know-how, nových pohledů, 

názorů a zkušeností z venku 

 Riziko přijetí nesprávného pracovníka 

Větší výkon nových uchazečů  Zaměstnanci, kteří se cítili na postup mohou být 

demotivováni 

Levnější a snadnější získat 

kvalifikované pracovníky z venku než je 

vychovat v podniku 

  Přilákání, kontaktování nových zaměstnanců 

  je obtížnější a nákladnější 

Obrázek 3 - Externí zdroje zaměstnanců 

Zdroj: [3,6] 

Metody výběru pracovníků – využívají se k posouzení jednotlivých uchazečů. 

K výběru existuje široká řada metod, avšak žádná nemůže zajistit úspěšnost vybraného 

pracovníka. Mezi metody patří: 

 analýza dokumentace uchazečů: 

o životopis a motivační dopis, 

o firemní nebo osobní dotazník, 

o ústní nebo písemné reference, pracovní posudek, 

o lékařské vyšetření, 

 výběrový rozhovor 

 testy pracovní způsobilosti: 

o výkonové testy (testy schopnosti) 

o testy osobnosti 

 assessment centre (soubor výběrových metod.) [3] 

Přijímání pracovníků – je personální činnost, která zahrnuje veškeré právní a 

administrativní náležitosti, které souvisejí s nástupem nového zaměstnance a také jeho 
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uvedením na pracoviště. Přijímání pracovníků můžeme chápat v dvojím pojetí: v užším a 

širším pojetí. 

a) užší pojetí – přijímání pracovníka chápeme jako nástup nového pracovníka do 

podniku a s ním spojené procedury související s prvotní fází jeho pracovního 

poměru [3] 

b) širší pojetí – zahrnuje kromě předchozího i procedury, které souvisí 

s přechodem stávajícího pracovníka podniku na nové místo v rámci podniku. 

[5, 6]  

V praxi se převážně setkáváme s přijímáním pracovníka v užším pojetí. 

Zaměstnavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou 

osobu v pracovněprávním vztahu. Pracovník může vykonávat práce na základě možností, 

které stanovuje zákon jako: zaměstnanec v pracovním poměru (§ 33 zák. práce), na 

základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. na základě dohody o 

provedení práce (§ 75 zák. práce) nebo dohody o provedení činnosti (§ 76 zák. práce). [3] 

 

Pracovní poměr se zakládá: 

 pracovní smlouvou, 

 volbou příslušného orgánu, 

 jmenováním. 

Kroky přijímání pracovníků: 

Pracovní smlouva – nejčastější způsob pracovního poměru. Musí být vždy 

záležitostí obou stran. Pracovník má právo seznámit se s jejím návrhem a vyjádřit se 

k němu. Každá pracovní smlouva musí ze zákona obsahovat: druh práce, místo výkonu 

práce, den nástupu do práce.[3] 

Zařazení pracovníka do personální evidence – přichází hned po podpisu 

pracovní smlouvy. Zaměstnanci se pořídí osobní karta s nezbytnými údaji, pořídí mzdový 

list, evidenční list důchodového zabezpečení, vystaví se průkaz zaměstnance atp. [3,6] 

 Uvedení pracovníka na pracoviště – personalista doprovodí nového pracovníka 

na jeho nové pracoviště a následně předá nadřízenému, který ho seznámí s jeho právy a 

povinnostmi. Nadřízený by měl pracovníkovi poskytnout podrobnější informaci o práci, 
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seznámit ho s ostatními pracovníky daného podniku, v případě zaškolení přidělit mentora 

nebo školitele, který se novému zaměstnanci věnuje a provádí ho v průběhu jeho adaptace.  

Na závěr zaměstnance zavede na místo výkonu práce. [3] 

2.5.4 Hodnocení pracovníků 

Hodnocení pracovníků je také jedna z velmi důležitých personálních činností. 

Zjišťuje, jak pracovník vykovává svou práci, jak plní své úkoly a požadavky určené pro 

jeho pracovní místo, jaké je jeho pracovní chování a jaké jsou vztahy vůči ostatním 

spolupracovníkům, zákazníkům či dalším osobám, s kterými je v pracovním styku. 

Hodnocení pracovníků se zabývá také sdělováním výsledků, které pracovník splnil vůči 

cílům, které měl nastavené a také hledáním vhodných cest, které povedou ke zlepšení 

pracovního výkonu a nastolení opatření, které mu mají pomoci v plnění následujících cílů. 

[5] 

Smyslem hodnocení zaměstnanců je motivování zaměstnanců, aby podávali stále 

lepší pracovní výsledky. Podstatou je zjistit výsledky práce pracovníka, komplexně 

zhodnotit jeho chování a postoj k vykonávané práci. Výsledky pracovníka jsou 

projednávány hodnotícím pohovorem mezi pracovníkem a jeho nadřízeným, kde společně 

hledají vhodné způsoby a opatření, které povedou ke zlepšení jeho práce. Zároveň i 

zaměstnanec poskytuje zpětnou vazbu o pracovních podmínkách na pracovišti. [8] 

 V odborné literatuře se převážně vyskytují dva způsoby hodnocení pracovníků, 

kterými jsou: 

Neformální hodnocení 

U neformálního hodnocení dochází k průběžnému hodnocení pracovníka jeho 

nadřízeným během vykonávané práce. Provádí se příležitostně a hodnotí se převážně daný 

okamžik. Jedná se o průběžnou kontrolu plnění pracovních úkolu a pracovního chování 

zaměstnance. Z pravidla se nikde nezaznamenává. [6] 

Formální hodnocení 

Formální nebo systematické hodnocení je většinou standardizované, pravidelně se 

opakující a má charakteristické rysy – plánovitost a systematičnost. Formální hodnocení se 

zaznamenává a zakládá do složky zaměstnance. Výjimečně může být provedeno 
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příležitostně, např. z důvodu ukončování pracovního poměru, v kariérním postupu 

pracovníka. [5] 

Hodnocení pracovníků je důležité pro odměňování, zlepšování pracovních výkonů, 

rozmisťování zaměstnanců, jejich vzdělávání a motivování. [8] 

2.5.5 Odměňování 

Odměňováním se rozumí mzda, plat či jiná finanční odměna za vykonanou práci. 

V dnešní době má odměňování mnohem širší pojetí. Řadíme mezi ně povýšení, pochvaly, 

různé zaměstnanecké výhody- převážně nepeněžní, které zaměstnanec dostává nezávisle na 

vykonané práci. Mezi časté výhody se zařazuje vzdělávání zaměstnanců. Odměny souvisejí 

se spokojeností pracovníka, s radostí, kterou mu práce přináší. [1] 

Pokud se vrátíme zpátky k finančnímu odměňování, tak se vracíme k formě mzdy, 

platu či jinému finančnímu ohodnocení. Odměňování patří k jednomu z nejefektivnějších 

nástrojů motivace pro pracovníky. Systém odměňování by měl být zaměřen na potřeby 

pracovníků podniku a měl by být spravedlivý a motivující. Každý podnik si sám stanovuje, 

jak bude odměňovat, jaké nástroje a postupy při odměňovaní uplatní. Mzda se používá pro 

vyplácení dělníků a plat pro vyplácení administrativních pracovníků a úředníků. [3] 

Mzdové formy 

Časová mzda a plat 

Mzdou nebo platem se rozumí hodinová, týdenní či měsíční platba, kterou dostane 

zaměstnanec za vykonanou práci.  Hlavní výhodou je jednoduchost a časová nenáročnost, 

usnadňuje náklady při plánování mzdových nákladů. Pracovníci oceňují její srozumitelnost 

a stabilitu odměny, která z časové mzdy nebo platu vyplývá.  

 Mezi nevýhody můžeme zařadit omezený pobídkový účinek a nepodceňuje 

pracovníky ke zvýšení výkonů a produktivity práce. Může způsobit líným a méně zručným 

pracovníkům přiživování se na práci ostatních spolupracovníků. Časová mzda nebo plat 

vyžaduje intenzivnější kontrolu svých zaměstnanců a mnohdy i donucení, aby vykonávali a 

plnili požadovaný výkon. [10,6] 

Úkolová mzda 

Jedna z nejjednodušších a nejpoužívanějších typů pobídkové formy. Především je 

vhodná pro odměňování dělnických prací. Pracovník je odměňován určitou částkou za 



 Bc. Simona Nevařilová: Personální marketing průmyslového podniku   

2018   14 

každou jednotku práce, kterou odvede. Mzda je tedy vypočtena jako součin počtu 

odvedených jednotek práce krát odměna za jednotku práce. Úkolovou mzdou jsou 

odměňovány i skupiny pracovníků. Mezi typy úkolové kolektivní mzdy se řadí operační 

kolektivní úkolová mzda a akordní úkolová mzda. [6] 

Při používání úkolové mzdy je třeba nutno ověřit, aby množství a kvalita odvedené 

práce byly kontrolovatelné a zjistitelné; aby výkon zaměstnance byl ovlivnitelný; jeho 

práce byla dostatečně zabezpečena a on mohl využívat fond pracovní doby; aby byly 

dostatečně kontrolovány technologické a pracovní postupy a aby nedošlo k ohrožení zdraví 

a bezpečnosti pracovníka při dosahování vyšších výkonů. [1] 

Podílová mzda 

Podílová nebo taktéž provizní mzda je uplatňována v obchodních činnostech nebo 

v jiných službách, kde je odměna pracovníka zcela, nebo alespoň z části závislá na 

prodaném zboží. Pokud je zcela závislá, jedná se o přímou podílovou mzdu. Pokud 

částečně, tak se jedná o garantovaný základní plat a k němu se dostává provize za prodané 

množství.  

Výhodou podílové mzdy může být přímý vztah odměny k výkonu. Nevýhodou 

mohou být faktory, které zaměstnance nemůže ovlivnit, např. výrobek, který prodává, 

může být nahrazen lepším a levnějším výrobkem, změna počasí, preference zákazníků, 

apod. [5] 

2.5.6 Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

Pro každou firmu je velice důležité zaměřit se na vzdělávání a rozvoj svých 

zaměstnanců. Je to součástí celkové strategie a politiky firmy. Přináší to prospěch jak 

organizaci, tak samotnému zaměstnanci. Jedná se především o investice a zaměstnaneckou 

výhodu, kterou zaměstnavatel může poskytnout svým zaměstnancům. [9] 

V poslední době by se dalo říci, že podnikové vzdělávání pracovníků se v poslední 

době řadí mezi nejvýznamnější personální činnosti. Zaměřuje se, aby pracovníci měli 

znalosti a dovednosti, které jsou potřebné k vykonávání nejen současné, ale i budoucí 

práce, zahrnuje jejich technické znalosti a zvyšuje jejich spokojenost a vazbu na 

společnost. [10] 
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 Tyto znalosti a dovednosti se musí neustále prohlubovat a rozšiřovat. Formování a 

vzdělávání se v současné době stává celoživotním procesem. Společnost musí být flexibilní 

a připravená na změny. Aby toho mohla dosahovat, potřebuje flexibilní zaměstnance, kteří 

jsou nejen na změnu připraveni, ale také ji podporují a akceptují. V současné době musí 

být zaměstnanci nejen odborně připravení a schopni si osvojovat nové znalosti a 

dovednosti, ale musí mít i určité rysy osobnosti a žádoucí chování. V tomto případě už 

nejsou dostačující jen tradiční způsoby vzdělávání, mezi které patří zácvik, doškolování, 

přeškolování, ale je třeba podporovat i rozvojové aktivity, které jsou zaměřené na 

formování širších orientací a přizpůsobování se kultuře podniku. Díky těmto rozvojovým 

aktivitám se formuje flexibilita pracovníků a jejich připravenost na změny. [1] 

Metody vzdělávání 

Metody vzdělávání můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin: 

1. Metody používané ke vzdělávání na pracovišti neboli „on the job“  

Metody vykonávané na jednom pracovním místě, jsou vhodné převážně pro 

vzdělávání dělníků, můžeme mezi ně zařadit např.: 

Instruktáž při výkonu práce – nejjednodušší způsob, jak zaškolit nového 

pracovníka. Jedná se o způsob, kdy nadřízený pracovník předvede pracovní postup 

školenému a ten si pozorováním postup osvojí.  

Coaching – dlouhodobější vysvětlování a sdělování připomínek a pravidelná 

kontrola výkonu pracovníka. Při coachingu jde o soustavné směrování školeného 

k žádoucímu výkonu práce a vlastní iniciativě. 

Mentoring – školený si sám určuje svého „rádce“, který mu bude nápomocný. 

Mentor pomáhá, radí a usměrňuje jej. Mentor je jakýmsi vzorem pro školeného. 

Counselling -  jedna z novějších metod formování pracovních schopností 

zaměstnanců. Dochází k vzájemnému konzultování a ovlivňování, které překonává 

jednosměrnost vztahu mezi školeným a školitelem, podřízeným a nadřízeným. 

2. Metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště neboli „off the job“ 

Metody, které jsou vhodnější pro vzdělávání vedoucích pracovníků a 

specialistů. Mezi některé z metod můžeme zařadit: 
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Přednáška – primárně zaměřena na zprostředkování faktických informací nebo 

teoretických znalostí. Dochází k rychlému přenosu informací a nenáročnosti. Nevýhodou 

může být jednostranný tok informací. 

Přednáška spojená s diskusí neboli seminář – metoda spíše zaměřená na znalosti 

Případové studie – patří mezi rozšířenou a velmi oblíbenou metodu vzdělávání. 

Primárně využívaná pro vzdělávání manažerů a tvůrčích pracovníků. Jedná se o skutečné 

nebo vymyšlené případy nějakého problému. Dochází k nastudování problému a 

následnému navrhnutí řešení.  

Workshop – jedna z variant případových studií. Praktické problémy se řeší týmově 

a z komplexního hlediska.  

Brainstorming – další z variant případových studií. Každý z účastníku skupiny je 

vyzván k navrhnutí způsobu řešení zadaného problému. [1,6] 

2.5.7 Péče o pracovníky 

Pracovníci jsou pro společnost jedním z nejdůležitějších zdrojů, který mají 

k dispozici. Zaměstnavatelé jsou si dobře vědomi, že úspěšnost a konkurenceschopnost je 

právě závislá na pracovnících a jejich schopnostech. Pro společnost to může znamenat 

jeden z nejdražších zdrojů, zvlášť pokud jde o pracovníky dostatečně kvalifikované. Aby 

byl zaměstnanec spokojený a měl kladný vztah ke svému zaměstnavateli, musí mu být 

věnována náležitá péče.  

Z nejširšího pojetí můžeme zařadit do péče o pracovníky například pracovní dobu, 

pracovní prostředí, bezpečnost práce a ochrana zdraví, personální rozvoj pracovníků, atd. 

[1] 

Pracovní doba – jde o časovou využitelnost pracovníka, jeho volný čas, jeho 

pracovní schopností a další. Délku a rozvržení pracovní doby určuje zákon.  

Pracovní prostředí – je souhrnem strojů a zařízení, osobních ochranných 

prostředků, surovin a materiálu, které společně s dalšími podmínkami, kterými jsou 

technologie, organizace práce vytváří fyzikální, chemické, sociálně psychologické faktory, 

které ovlivňují pracovníka v pracovním procesu. Dobré pracovní prostředí působí na 

pracovní pohodu, výkon a zdravotní stav pracovníka. [6] 
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Bezpečnost práce a ochrana zdraví – zaměstnavatel má povinnost vytvářet taková 

opatření, která odstraní jakékoliv příčiny ohrožení života a zdraví pracovníka a vytváří 

bezpečné pracovní podmínky. Ministerstvu práce a sociálních věcí je podřízen Český úřad 

bezpečnosti práce a ti mají za úkol kontrolovat bezpečnost práce v podnicích. Inspektoráty 

bezpečnosti práce jsou výkonnými složkami, v oblasti hygieny může vykonávat dozor i 

hygienická služba.[5] 

Personální rozvoj – jedná se především o péči v rámci kvalifikace a jejího 

zvyšování. Pro zaměstnance možnost vzdělávání a rozvoje znamená často velkou motivaci, 

spokojenost se zaměstnavatelem a následnou vazbu na organizaci. Této části oblasti 

personálního rozvoje by společnost měla věnovat značnou pozornost. Pracovníci by měli 

být dostatečně informování o možnostech kariérního růstu, jednak to pro společnost 

znamená „vychování si“ kvalitního pracovníka a pro zaměstnance „jistotu“ v rámci 

společnosti. Tím by se mělo zamezit, aby schopní a dostatečně kvalifikováni zaměstnanci 

neuvažovali o odchodu ze zaměstnání, a tím pádem by docházelo k nižší fluktuaci 

zaměstnanců.  

Péče o životní prostředí – v rámci této péče se hlavně zaměřujeme na obytné a 

přírodní prostředí v zázemí podniku, ale také na pracovní prostředí na pracovním místě. 

Péče o přírodní prostředí většinou upravují i zákony. Společnosti si rovněž uvědomují, že 

dobrý vliv na přírodní prostředí v zázemí podniku má pozitivní dopad na zdraví a 

spokojenost zaměstnanců. [5] 
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3 CHARAKTERISTIKA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU 

V této kapitole se věnuji společnosti LIKO-S, a.s., se kterou jsem spolupracovala a 

která je součástí praktické části mé diplomové práce. Cílem této kapitoly je představení 

společnosti, organizační struktura, oblasti a produkty, kterým se firma věnuje. 

3.1 O společnosti 

Společnost LIKO-S, a.s. je česká rodinná stavební firma s 25letou tradicí, která sídlí 

ve Slavkově u Brna. V roce 1992 ji založil Ing. Libor Musil, který je zároveň jednatelem 

společnosti. Společnost začínala jako společnost s ručením omezeným, v roce 1997 se stala 

firmou akciovou. Z počátku se firma nazývala Audo-Rockfon a poté byl její název změněn 

na současný, tedy LIKO-S. 

LIKO-S, a.s. je českou nadnárodní společností, která expanduje do světa. 

V současné době je ve firmě zaměstnáno přibližně 230 lidí. Zástupce společnosti se 

nacházejí na Slovensku, v Polsku, Chorvatsku i Maďarsku. 

Firma se zaměřuje na výrobu interiérových příček, posuvných stěn, vestavek do hal, 

stropních podhledů, paravanů, interaktivních stěn, montovaných hal na klíč, chytré izolace 

a mnoho dalšího.  

Společnost je rozdělena na 4 divize podle barev, jak je uvedeno v logu.  

 

 

 

  

 

  

Modrá barva představuje divizi „Interiors“, která se zabývá montovanými systémy, 

posuvnými interiérovými příčkami a akustickými stropními podhledy. Žlutá barva 

charakterizuje divizi „Production – kovovýroba“, která je zaměřená na zpracovávání oceli 

a nerezu a vyrábí tím produkty pro firmy z celého světa. Třetí divizí je divize „Energy“, 

kterou charakterizuje barva zelená. Ta se zaměřuje na výstavbu hal a objektů pro 

Obrázek 4 - Logo společnost 

          Zdroj [12] 
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podnikání, také na různé dodávky chytrých řešení, které umožní úsporu energií na chlazení 

a vytápění. Poslední divizí je divize „Správa“, ta v sobě zahrnuje vedení společnosti, 

zázemí, apod. [11] 

3.2 Organizační struktura 

Společnost LIKO-S je rozdělena do divizí a středisek, které mezi sebou navzájem 

spolupracují. Jak už jsem výše zmiňovala, skládá se ze 4 divizí, které mají následující 

strukturu a složení zaměstnanců. 

- divize Správa 

- divize Production 

- divize Interieors 

- divize Energy 

Divize SPRÁVA má za úkol všeobecný chod společnosti. Jsou zde zahrnuté 

oddělení vedení, zázemí, účtárny, HR – personální oddělení, IT, správa majetku. Tato 

divize zahrnuje vše, co se podílí na businessu společnosti. Je v ní zaměstnáno 16 

technicko-hospodářských pracovníků, 5 dělnických profesí, mezi které se řadí například 

zahradníci, správci areálu a vozového parku, údržbáři. 

Každá organizační struktura vychází z představenstva, ve kterém je zakladatel 

Ing. Libor Musil.  

První struktura divize správa zahrnuje sekretariát, správu IT + Controlling, správu 

majetku. 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 5 - Organigram divize správa 

Zdroj: interní organigram 
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Druhá struktura se skládá z personálního oddělení – tedy HR manažerů, specialistek 

a asistentek, které má v mé práci největší váhu a ekonomického oddělení, díky kterému 

jsem získala veškeré podklady pro vypracování mé diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divize PRODUCTION - kovovýroba má na starost strojírenskou výrobu. V areálu 

společnosti mají svoji vlastní výrobní halu, kde se vyrábí výrobky hlavně z nerezové oceli. 

Většina produkce se poté vyváží do západní a severní Evropy. Tato divize zahrnuje 

20 technicko-hospodářských pracovníků a 65 výrobních dělníků, mezi které patří svářeči, 

zámečníci apod. 

 Divize INTERIORS je jedna z největších divizí, která přináší společnosti zisk. 

Zabývá se všemi interiérovými příčkami, vestavkami do hal a interaktivními stěnami. Je 

rozdělena na týmy. Některé jsou zaměřené v rámci České republiky a jeden exportní tým, 

který se zaměřuje na zbytek Evropy. V rámci této divize má společnost pobočky 

v Bratislavě, Budapešti, Katowicich a Indii.  

 Divize zaměstnává 25 dělnických profesí, 15 montážních dělníků, tým techniků, 

obchodních manažerů, kteří se řadí do technicko-hospodářských pracovníků a celkově jich 

je 50.   

Divize ENERGY je rozdělena na dvě subdivize.  

a) Subdivize ICYNENE je zaměřená na aplikace tepelné izolace, které se 

dováží z Kanady. Je určená jak pro fyzické osoby (FO), tak pro komerční 

Obrázek 6 - Organigram divize správa 2 

Zdroj: interní organigram 
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účely. Dále se zaměřuje na izolace, zateplení domů a objektů po celé České 

republice. Zároveň se v této divizi vyrábí dvousložková pěna, kterou aplikují 

sami. V této divizi je zaměstnáno 10 technicko-hospodářských pracovníků a 

10 aplikátorů izolační pěny. 

 

b) Subdivize ŽIVÉ STAVBY, která staví nebytové objekty a haly. Společnost 

teď přichází na trh s živými stavbami v České republice a na Slovensku. Jsou 

mezi prvními, kteří se těmto stavbám věnují. Vzhledem k závislosti na 

ekologii se tyto stavby uchycují na trhu velmi dobře, což pro společnost 

znamená plusové body při stavebních řešeních. Tato divize má zaměstnáno 10 

technicko-hospodářských pracovníků, 4 montážní osoby, zbytek řeší 

subdodavatelsky.  

3.3 Struktura zaměstnanců 

V této kapitole uvedu vývoj zaměstnanců za několik let. Rozdělení jsem provedla 

podle pohlaví a vykonávané pozice. Abych mohla porovnat vývoj zaměstnanců, zvolila 

jsem data za posledních 5 let a 3 měsíce. Data v grafu uvedené vychází z celkového 

kmenového stavu zaměstnanců, zahrnuje tedy fyzický stav zaměstnanců, pracovníky 

zaměstnané na dohody a mimoevidenční stav, jako je mateřská a rodičovská dovolená.  

Struktura dle pohlaví 
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Obrázek 7 - Struktura dle pohlaví 

Zdroj: interní informace, vlastní zpracování 
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Na obrázku 7 uvádím počty zaměstnanců v letech od 2013 do března 2018. 

Jednoznačně mají největší zastoupení ve společnosti muži, žen je vždy podstatně méně. 

V prvních třech letech je vidět tendence nárůstu pracovních sil. V roce 2016 vzrostl počet o 

66 nových zaměstnanců, přibylo 45 mužů a 21 žen. V roce 2017 došlo k mírnému poklesu, 

největší pokles byl u žen, oproti předchozímu roku ubylo 12 žen. Tady lze předpokládat, že 

s některými zaměstnankyněmi došlo k ukončení pracovního poměru. V prvních třech 

měsících roku 2018 došlo opět k poklesu žen o 8 pracovnic, naopak došlo k nárůstu o 14 

nových mužů.  

 

Struktura dle pozice 

V interních datech, které jsem od společnosti dostala, jsou pracovníci rozděleni na 

technicko-hospodářské pracovníky, dozorčí a dělníky. 

 

Obrázek 8 - Struktura dle pozice 

Zdroj: interní informace, vlastní zpracování 

 

Podle obrázku 8 je vidět, že se technicko-hospodářští pracovníci s dělníky dělí na 

polovinu. Opět v prvních třech letech docházelo k menšímu nárůstu jak THP, tak dělníků. 

Rok 2016 zaznamenal největší nárůst pracovníků, v následujícím roce došlo k největšímu 

poklesu u dělníků, kde došlo k poklesu o 17 dělnických profesí. V následujících 3 měsících 

roku 2018 se stav THP a dělníků o 3 pracovníky na každé profesi zvýšil.  

0 

50 

100 

150 

200 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

129 130 133 

184 
167 170 

95 
113 115 

130 127 130 

2 1 2 2 2 2 

p
o

če
t 

p
ra

co
vn

ík
ů

 

vývoj v letech 

Vývoj zaměstnanců  podle pozice 
2013 - 03/2018 

Dělník 

THP 

Dozorčí 



 Bc. Simona Nevařilová: Personální marketing průmyslového podniku   

2018   23 

3.4 Portfolio produktů společnosti LIKO-S, a.s. 

Společnost LIKO-S, a.s. je nadnárodní stavební společností, která se snaží neustále 

vymýšlet nové věci a inovovat. Jejich nabídka služeb a produktů je široká. Jako první 

začali vyrábět interiérové příčky, dále se zaměřují na posuvné stěny, vestavky do hal, 

zvukovou izolaci, stropní podhledy, paravany, designové sklo, laminované sklo, 

interaktivní stěny, montované haly na klíč, zelené fasády a stěny, chytrou izolaci, 

zakázkovou kovovýrobu, ocelové konstrukce a metaliko-strojírenskou výrobu. [14] 

 

Interiérové příčky a dělící stěny  

Do nabídky interiérových příček můžeme zařadit: 

o Rámové příčky Omega  

o Rámové příčky Rava  

o Bezrámové příčky Micra I 

o Bezrámové příčky Micra II  

o Posuvné stěny Liko-Space [15] 

o Mobilní stěny Vacuwall 

o Interaktivní příčky Smart-I-Wall 

o Designové sklo Liko-Glass 

Vestavky do hal  

Vestavky jsou určené do výrobních prostor, pro řízení výroby z výrobní haly, bez narušení 

komfortu v tichém prostředí LIKO-S,a.s. nabízí tři varianty vestavek: 

o Jednopodlažní vestavky 

o Dvoupodlažní vestavky 

o Zvýšené vestavky [16] 

Zvuková izolace, stropní podhledy, paravany 

Zvuková izolace je vhodná pro „akustickou pohodu“ v kanceláři. Mezi produkty řadíme: 

o Příčky a posuvné stěny 

 Rámové příčky Omega, rámové příčky RAVA, Prosklenné příčky MICRA 

I, dvojité prosklenné příčky MICRA II  
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o Stropní podhledy 

o Akustické panely – SilentPET, které jsou vyráběné z PET láhví a textilních vláken. 

Při výrobě se dbá na ekologický proces s minimálními emisemi CO2, odpad, který 

vznikne při výrobě, se vrací zpět do výroby a tím dochází ke snižování negativního 

vlivu na životní prostředí. Akustické panely jsou určeny do obytných prostor, 

kanceláří, hotelů, restaurací. [17,18,19] 

Designové sklo 

 Liko Glass se řadí do nadčasového světa. Zaměřuje se na bezpečnost, eleganci a 

neomezené možnosti designu. Jedná se o prosklené interiérové příčky, které mají originální 

grafiku, jedinečnost a svůj osobitý styl. Příčky si každý zákazník může navrhnout sám a 

vybrat si design v databázi grafických motivů. Příčka se skládá z několika vrstev fólie a 

skla, zaručuje bezpečnost a vysoké akustické a izolační vlastnosti. [20] 

 Interaktivní stěny  

 SMART-i-WALL je speciální interaktivní stěna. Jedná se o kombinaci příček 

systému LIKOform, designového skla LIKO-Glass, laserového systému kalibrace obrazu, 

počítačové jednotky (na technologii Windows), projektoru, zařízení reprodukující zvuk, 

integrovaného ovládacího panelu a programové aplikace SMART-i-WALL.   

Na Liko Glass díky stisknutí jediného tlačítka se promění plně průhledné sklo na  

neprůhledné. Aniž by se musely instalovat reproduktory je zabudované SMART-i-WALL, 

které využívá speciální technologii pro reprodukci zvuku přes povrch samotné příčky. 

Skleněná příčka by se dala přirovnat k funkčnosti tabletu. Dá se na ní pracovat 

s audiovizuálními prezentacemi, prohlížet webové stránky, případně dělat jakékoliv 

poznámky pomocí dotyku prstů. Lze na ní promítat obrázky, videa nebo prezentace ve Full 

HD rozlišení. Rovněž lze propojit s telefonem, ať už to s operačním systémem Windows, 

Anroid nebo iOS. [21] 

Montované haly na klíč 

Díky svým inovátorským schopnostem je společnost LIKO-S lídrem v oblasti 

zelených a živých staveb. Tvoří živé stavby – výrobní haly, skladové haly, komerční 

objekty a také montované haly na klíč, které slouží k úspoře energie, času a peněz. Živé se 
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nazývají z toho důvodu, že se staví z modulárních systémů, které umožňují jakékoliv 

budoucí změny. Montované haly se tak mohou měnit na základě požadavků zákazníků.  

Mezi haly, kterým se společnost věnuje, řadíme:  

o Montované výrobní haly 

o Montované skladové haly 

o Administrativní budovy 

o Autosalony, servisy, STK [22] 

Zelená fasáda  

Zelené fasády efektivně zkrášlují nevyužitou plochu, šetří finance a prodlužují 

životnost zateplení. Zelené fasády se využívají jak u rekonstrukcí, tak u novostaveb. 

Zelená fasáda je k vidění přímo v sídle společnosti, v budově LIKO-NOE. Na tuto fasádu 

má společnost patent. Systém fasády umožňuje pěstovat vše, co si bude zákazník přát. Na 

obrázku můžeme vidět Vývojové centrum LIKO-NOE, které bylo postaveno za 27 dní a 

stala se vítězem kategorie „Zdravá kancelář“ v soutěži Zasedačka roku. [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 Zelené střechy 

 Zelené střechy můžeme rozdělit na systém se zadržováním vody, který umí 

zadržet vodu v retenčním prostoru a dále s ní hospodařit a systém zelených rohoží, který 

zaručuje, že střecha bude vždy zelená a velmi nenáročná na údržbu. Dokáže v sobě zadržet 

dostatek vody, a tím pádem se nemusí často zalévat. Zároveň díky hmotnosti nezatěžují 

střechu. [24] 

 

Obrázek 9 - LIKO NOE, vývojové centrum 

Zdroj: [23] 
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 Chytrá izolace 

 Tato izolace slouží k zateplení stavby. Jedná se o kanadskou tepelnou izolaci 

ICYNENE, polotvrdou tepelnou izolaci ICYFOAM BASIC a fasádní systémy. Chytrá 

izolace zajistí jak udržení teploty v zimě, tak v létě nepustí teplo dovnitř domu. Izolace 

ICYNENE je klenotem v portfoliu produktů Chytré izolace. Společnost LIKO-S, a.s. je již 

více jak 10 let výhradním zástupcem této kanadské značky. [25] 

Tepelná izolace ICYNENE – dokáže dýchat, což znamená, že propouští 

vzdušnou vlhkost včetně škodlivých látek ven z domu. Má velmi nízkou 

nasákavost, takže nepotřebuje parozábranu a díky tomu zamezuje vzniku rizika 

plísní, bakterií a zamezuje šíření alergenů. [26] 

Tepelná izolace ICYFOAM BASIC – slouží k zateplení uzavřených 

skladeb ze strany interiéru. Má nízkou tepelnou vodivost, takže lze aplikovat i 

menší tloušťky. Má vysokou životnost a přilnavost ke všem povrchům. [27] 

 Zakázková kovovýroba  

 Kovovýroba se zaměřuje na výrobu technologických linek pro potravinářství, 

farmacii a metalurgii. Veškeré technologické postupy jsou založené na nejvyšším  

know-how a musí splňovat náročné certifikační procesy. Zakázková výroba se vyznačuje 

různorodostí s využitím nejširší škály technologických procesů. Výrobky jsou exportovány 

do celého světa pod značkou Welding in Austerlitz. [28] 

 Zakázková kovovýroba se zaměřuje na: 

o Energetiku – výroba příslušenství k malým vodním turbínám  

o Potravinářský průmysl – výrobky z nerezové oceli, dochází zde ke speciální 

úpravě, které se dosáhne tryskáním 

o Těžební průmysl – zaměřují se na výrobu zařízení pro třídění kamene po drcení. 

Materiál řežou vodním paprskem s výklopnou hlavou. Tím, že jsou těžební stroje 

vystaveny vibracím, nestačí běžné šroubové spojení. 

o Zpracovatelský průmysl – vyrábí se technologické linky o větších rozměrech, kde 

je nutná povrchová úprava, kterou zajišťují v lakovací kabině pro mokrou barvu 

nebo v tryskacím boxu  
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o Recyklace – vyrábí se zde díly pro technologii zpracování starých elektroobalů, 

linek na separaci mědi, plastu či gumy. Také se vyrábí zařízení, které zpracovává 

starý papír. 

o Filtrace -  pro filtraci se vyrábí cyklony, které jsou vyrobeny z plechu 

o Jaderný výzkum – sestavy, které dodávají, musí splňovat přísné normy jak v oblasti 

materiálů, tak v oblasti zpracování. 

o Farmaceutický průmysl – společnost vyrábí leštěné lopatky, nádoby a rámy strojů 

pro tento průmysl 

o Ostatní – dále se LIKO-S věnuje obrábění, výrobě dopravníků, skladovacích nebo 

chladících skříní, zvedacích plošin, atp. [29] 

Metaliko – strojírenská výroba 

Metaliko, s.r.o. je technicko-inženýrskou firmou, která se zaměřuje na komplexní  

poskytování služeb zákazníkům v oblasti strojírenské výroby. Specializuje se 

především na projekční, konstrukční, výrobní a montážní činnosti. Výroba probíhá 

převážně ve spolupráci s mateřskou společností LIKO-S, a.s. [30] 
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4 ANALÝZA STÁVAJÍCÍCH PERSONÁLNÍCH ČINNOSTÍ  

Předchozí části diplomové práce byly věnovány odborné literatuře a charakteristice 

společnosti, které nyní využiji v praktické části. Praktická část je rozdělena do dvou částí. 

V první části jsem zanalyzovala konkrétní personální činnosti v průmyslové společnosti 

LIKO-S, a.s. K analýze personálních činností jsem využila konzultace s finančním 

ředitelem společnosti LIKO-S, a.s. V druhé části jsem se zaměřila na dotazníkové šetření 

provedené mezi zaměstnanci společnosti v řadách technicko-hospodářských pracovníků, 

manažerů a dělníků.  

4.1 Výstupy z rozhovoru s manažerem podniku 

4.1.1 Analýza pracovních míst 

Veškeré požadavky na pracovní místo vychází vždy od ředitele divize. Na základě 

toho oddělení HR vystaví pracovní místo s danými požadavky, takže budoucí zaměstnanec 

přesně ví, jaké povinnosti a požadavky jsou na něj kladeny. Každé pracovní místo má 

individuální požadavky. Pracovní pozice jsou poté vystaveny na webových stránkách pod 

sekcí „kariéra“. Společnost LIKO-S, a.s. se zaměřuje na každého, kdo má chuť něčeho 

dosáhnout a má pozitivní přístup nejen k práci, ale i k životu. Pokud v rámci nabízených 

pozic kandidát nenajde vhodnou pozici, nemusí se vůbec bát a může svůj životopis zaslat, 

případně se osobně zeptat na možnosti práce.  

4.1.2 Personální plánování  

Personální plánování je v současné době velkým tématem. Společnost plánuje 

výstavbu nové haly, která bude zaměřena na strojírenskou výrobu. Dokončení této haly se 

plánuje v roce 2019 a bude opět situována v sídle společnosti, tedy ve Slavkově u Brna. 

S tím budou souviset nové pracovní možnosti, hledat se budou převážně svářeči a 

zámečníci, nabírat by se mělo okolo 15 – 20 nových zaměstnanců. Zaměřovat se budou 

hlavně na práci s železem a výrobky z nerezové oceli.  

Dalším velkým krokem je od ledna 2018 nová pobočka v Indii, která se zaměřuje 

na interiérové příčky. Indický tým mají vytvořený ve Slavkově u Brna a v pravidelných 

intervalech vyjíždějí do Indie. S indickým trhem pracují přibližně 5 let a vnímají ho jako 
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velkého partnera s velkým potenciálem. Pro společnost je Indie zajímavou destinací 

s dobrým zázemím. 

Společnost se rovněž zaměřuje na brigádníky. Své brigádníky mají po dobu celého 

roku – jedná se převážně o studenty vysokých škol a důchodce, kteří jsou zaměstnávání ve 

výrobě interiérových příček. V létě se zaměřují na děti z řad zaměstnanců a rodinných 

příslušníků.  

4.1.3 Získávání pracovníků 

Na získávání pracovníků je kladem veliký důraz. Pro společnost je každý 

zaměstnanec velice důležitý a proto výběr probíhá velmi pečlivě, aby zvolili správného 

kandidáta na obsazovanou pozici a zamezili tím vybrání nevhodného kandidáta. Ve chvíli, 

kdy dojde k vytvoření nebo uvolnění pracovního místa, personální oddělení na základě 

požadavku ředitele divize specifikuje pracovní místo a začnou hledat nového kandidáta. 

Společnost upřednostňuje vnitřní zdroje získávání pracovníků, právě z toho důvodu, že 

svého zaměstnance zná, ví jaké má schopnosti a dovednosti, které budou souviset s novým 

pracovním místem. Pro zaměstnance je to jistá motivace a možnosti kariérního růstu. Vždy 

samozřejmě závisí na obsazované pozici. Získávají také kvalitní pracovníky i z vnějších 

zdrojů. 

Pracovní pozici vždy vystaví na webových stránkách s přesnou specifikací a 

požadavky na pracovní místo. Na základě toho potenciální zaměstnanci zasílají životopisy 

na personální oddělení, které se pak předávají na příslušné oddělení a probíhají pohovory. 

Někdy se stane, že životopis přinesou do společnosti kandidáti přímo, ale to se stává velmi 

zřídka. Společnost oceňuje, pokud volnou pozici doporučí stávající zaměstnanci svým 

známým. V případě, že dojde k přijetí doporučeného kandidáta, je pracovník odměněn do 

cafeterie.  

4.1.4 Vybírání pracovníků 

V případě, že dojde na základě životopisu k vybrání vhodného kandidáta, pozve si 

ho personální oddělení na pohovor. Přijímací řízení probíhá v několika kolech.  

První kolo má vždy na starost personální oddělení, pokud zaměstnanec projde 

prvním kolem, jsou mu zaslány po pohovoru na email dva testy. První z nich je PI test, 

který je zaměřen na test osobnosti. Jedná se o krátký dotazník, který je online. Z testu lze 
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vyčíst charakteristiku osobnosti, ať společnost zjistí, co od potenciálního zaměstnance 

může očekávat. Druhý test PLI je test, který je zaměřen na všeobecný přehled. Je časově 

omezen a potenciální zaměstnanec odpovídá na tolik otázek, kolik stihne, opět je online. 

Po absolvování těchto dvou testů je pozván do druhého kola. Tyto testy se převážně 

využívají ve Spojených státech amerických, na budoucí zaměstnance jsou aplikovány 

z toho důvodu, že ředitelka HR, dcera majitele firmy, delší dobu ve Státech žila a tento 

způsob získávání zaměstnanců převzala do této rodinné firmy.  

Druhé kolo probíhá za přítomnosti personalisty a ředitele divize, do které má 

kandidát nastupovat. Do třetího kola postupují manažerské pozice za přítomnosti majitelů 

firmy a probíhá zcela individuálně. Je důležité, aby manažer dané divize byl v souladu 

s vizemi a cíli majitelů společnosti. 

V současné chvíli probíhá nábor na pozice dělnických profesí, technicko-

hospodářských pracovníků i manažerů. Je k dispozici 12 volných pozic.  

4.1.5  Přijímání pracovníků 

Ve chvíli kdy se rozhodne o vybrání nového zaměstnance, je kontaktován 

personalistou. Po nástupu do práce se zařídí formality, které jsou vždy s nástupem 

na pracovní místo spojené. Podepíše se pracovní smlouva, zaměstnanec je seznámen se 

svou pracovní náplní. Protože v každé firmě musí docházet k zajištění bezpečnosti 

zaměstnance na pracovišti, i LIKO-S velmi dbá na bezpečnost. Proto je proškolen v rámci 

BOZP zaměstnancem pověřeným na vykonávání těchto bezpečnostních pravidel a ochraně 

zdraví při práci.  

Po zaškolení na BZOP smí zaměstnanec vstoupit do prostor ve výrobě. Předává se 

přímému nadřízenému, který ho seznámí s výrobními halami. Ukáže, kde se nacházejí 

místnosti, které bude v rámci pracovní doby využívat – tj. šatny, sprchy, kuchyňka, 

kantýna. Dále ho seznámí s přestávkami, s docházkovým systémem, kde každý 

zaměstnanec má svůj čip, který slouží k otevírání dveří, na terminály, pro objednávání 

stravy apod. Poté ho seznámí s ostatními spolupracovníky a přivede ho na pracoviště, kde 

bude vykonávat svou činnost.  

Každý nový zaměstnanec prochází adaptačním procesem, který trvá 6-12 měsíců. 

Po dobu zkušební doby, tj. 3 měsíců, má nový zaměstnanec svého mentora, který mu 
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pomáhá při jeho adaptaci. V průběhu adaptace je nový zaměstnanec seznámen se všemi 

provozy, včetně vykonávaných profesí. První týden po nástupu si na konci každého dne 

udělá mentor s novým zaměstnancem vyhodnocení celého dne, kde proberou, jak celý den 

probíhal, zda všechno bylo v pořádku, případně pokud se objeví nějaké rezervy, tak si 

nastaví plán, jak tyto rezervy odstranit.  

4.1.6 Hodnocení zaměstnance 

Společnost LIKO-S, a.s. je velkou společností, která zaměstnává přibližně 235 

zaměstnanců, přibližně polovina zaměstnanců je dělnických profesí a polovina  

technicko-hospodářských pracovníků s manažery. Protože je pro společnost velmi důležité 

mít spokojené zaměstnance, pravidelně se svými zaměstnanci scházejí a jednotlivě je 

hodnotí. Tento systém je velice dobře propracovaný. Hodnocení je nástroj pro dosažení 

plánovaných cílů.  

Velký důraz se klade na všechny pracovní pozice a hodnocení probíhá už od 

počátku nástupu zaměstnance do práce a poté v pravidelných intervalech. Jak jsem výše 

uvedla u adaptace zaměstnance, první týden po nástupu hodnotí mentor společně se 

zaměstnancem daný pracovní den. Poté v prvním měsíci od 2. týdne se vždy na konci 

týdne sejde mentor, nadřízený a nový pracovník a vyhodnotí si, jak zaměstnanec přistupuje 

k práci, jak plní své povinnosti a zároveň, jak je on sám v práci spokojený. Další 

hodnocení probíhá po 30, 60 a 90 dnech.  

Technicko-hospodářští pracovníci navíc mají každý půl rok velké hodnocení, kde 

se do hloubky řeší jejich vykonávaná práce. Každý zaměstnanec dostane formulář, kde 

provede tzv. „sebehodnocení“, ohodnotí, jak sám je spokojený ve své práci, co se mu za 

ten půl rok povedlo, kde vidí, že má rezervy, jaké jsou jeho cíle. Ten stejný formulář sepíše 

i jeho nadřízený, poté se sejdou a navzájem si ho vyhodnotí. V případě nalezení rezerv si 

nastaví určité cíle, které do dalšího setkání musí zaměstnanec vypilovat. Toto hodnocení 

má rovněž vliv i na odměny.  

4.1.7 Odměňování 

Odměňování je vysoce motivačním faktorem pro dosahování a zlepšování se 

v pracovních výsledcích. Technicko-hospodářští pracovníci mají stanovenou základní 

mzdu a pohyblivou složku mzdy. Pohyblivá složka se u každého THP liší, např. účetní jsou 
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odměňování podle účetních operací, obchodník podle počtu obchodů apod. Dělnické 

profese mají úkolovou mzdu + různé příplatky za práci přesčas, víkendy, noc 

(individuální).  

Společnost má pouze jednosměnný provoz, na základě počtu objednávek se může 

individuálně provoz změnit na dvousměnný a výjimečně může být práce prováděna i o 

víkendech nebo přes noc. V tomto případě mohou zaměstnanci být odměňováni i příplatky.  

LIKO-S má tradičně každý měsíc vyhlašování „zaměstnance měsíce“. Je to ocenění 

pro zaměstnance, který udělal v daném měsíci něco výjimečného, vynaložil mimořádné 

úsilí nad rámec svých povinností, apod. Zaměstnance nejdříve nominuje ředitel divize, 

poté se na setkání členů představenstva rozhodne, který zaměstnanec se stane 

„zaměstnancem měsíce“ a následně na společném setkání vyhlásí jeho jméno. S tímto 

oceněním získává zaměstnanec odměnu do cafeterie, kterou může využít dle libosti.  

Do odměňování zároveň můžeme zahrnout i zaměstnanecké výhody, nebo-li 

benefity. Tyto benefity jsou poskytovány všem zaměstnancům a můžeme mezi ně zařadit: 

- Příspěvek na penzijní připojištění 

- Příspěvek na stravné 

- Příspěvek do cafeterie 

- Odměna za doporučení zaměstnance 

- Jubilejní odměny 

- Vzdělávání cizích jazyků 

- Odborné kurzy  

Manažerské pozice a vedoucí pracovníci mohou využívat mobilního telefonu, 

služebního auta a notebooku.  

4.1.8 Vzdělávání zaměstnanců  

Vzdělávání a kariérní plán je ve společnosti velmi dobře propracovaný. Společnost 

si zakládá, aby každý zaměstnanec byl nejen dobře proškolen v rámci povinných školení, 

ale aby se i sám vzdělával a měl možnost kariérního růstu uvnitř podniku. Každý rok se 

stanovuje plán hospodaření, kde se vymezí část financí právě pro vzdělávání. Vzdělávání 

zaměstnanců má na starost oddělení vývoje a marketingu. Veškeré požadavky na školení 

vychází z jednotlivých divizí.  
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Primárním procesem vzdělávání je samotné školení nového zaměstnance na jeho 

pozici. Ihned po nástupu vedoucí pracovník pověřený vykonávání BOZP zaměstnance 

zaškolí v rámci bezpečnosti na pracovišti a seznámí s možnými riziky a prevenci rizik, se 

kterými se může setkat. V ten stejný den absolvují test BOZP.  

Bezpečnosti práce a ochraně zdraví je v podniku kladen velký důraz. Každý 

zaměstnanec je pravidelně proškolován, na tyto pravidelné školení mají externího technika, 

který pravidelně dojíždí jednou týdně a zaměřuje se na konkrétní požadavky společnosti. 

V případě, že by zaměstnanec nedodržoval BOZP ať už jakkoliv, nadřízený s ním probere 

důvody nedodržování a v případě, že ani poté se zaměstnanec nezlepší, není důvod s tímto 

zaměstnancem nadále udržovat pracovní poměr. V rámci dělnických profesí se zařizují 

svářečské kurzy, kurz na vysokozdvižný vozík. 

Pro manažerské pozice jsou připravovány kurzy osobního rozvoje, mezi které 

můžeme zařadit kurz zvládání stresu nebo pozitivního myšlení. Pro obchodníky jsou 

připravovány z technického oddělení různá produktová školení. Pro účetní se zařizují 

školení k novelám. 

Protože se jedná o nadnárodní společnost, umožňuje LIKO-S,a.s. jazykové kurzy, 

které jsou zaměřené na angličtinu a němčinu. Jazykový kurz mohou využít všichni 

zaměstnanci. Přednostně jsou zařazování zaměstnanci, kteří potřebují angličtinu 

k vykonávání své práce. Pro výuku jazyků je zajištěna jazyková agentura, která pravidelně 

vysílá 2 lektory anglického jazyka, z toho jeden rodilý mluvčí a jeden lektor němčiny. 

Rodilý mluvčí se věnuje zaměstnancům s pokročilou úrovní.  

Každý rok se stanovuje rozvrh na školní rok, vždy září – červen. Kurzy jsou zcela 

individuální, lektor se věnuje vždy jednomu zaměstnanci, a to z toho důvodu, že je to více 

efektivní. Výuka probíhá v rámci pracovní doby vždy 1 hodinu týdně a zaměstnanci si tuto 

hodinu nemusí nijak nahrazovat, což pokládám za obrovskou výhodu. Na začátku semestru 

si napíší vstupní test, na základě kterého jsou přiřazení do patřičné úrovně. Na konci 

prvního semestru probíhá vyhodnocení, kdy lektor píše hodnocení, jak se zaměstnanec 

v rámci prvního půl roku posunul a následně ho předává nadřízenému pracovníku. Aby pro 

zaměstnance výuka cizího jazyka byla motivující, hradí tuto výuku z poloviny firma a 

z poloviny si ji hradí zaměstnanec sám.  
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LIKO SCHOOL 

LIKO SCHOOL je vzdělávací program určen pro absolventy škol, kteří mají zájem 

stát se součástí LIKO-S, ale nejsou ještě „připraveni“ na určitou pozici. Absolvent je přijat 

na základě pracovní smlouvy a prochází adaptačním programem. Tento program je skvělý 

v tom, že absolvent začíná na dělnické profesi a v rámci adaptačního procesu, který trvá 6 

měsíců, si projde interním školením stále pod dohledem mentora. V rámci adaptace projde 

všemi divizemi. Liko school je zcela dobrovolný. Pokud firma v absolventovi vidí 

potenciál, umožňuje mu růst a zdokonalovat jeho schopností v rámci jednotlivých divizí a 

připraví si ho na určitou pozici, která je buď už připravená, nebo se v průběhu otevře.  

4.1.9 Péče o zaměstnance  

Společnost dbá na to, aby vytvářela pro své zaměstnance co nejpříjemnější 

prostředí, protože je si vědoma, že zaměstnanci jsou pro ni nejdůležitějším zdrojem. 

Spokojenost zaměstnanců se odráží na kvalitně odvedené práce.  

Pracovní doba je 7,5 hodinová. Zaměstnanci pracují denně od 6 do půl 3. Mají 

pouze jednosměnný provoz, ve výjimečných případech pracují na dvousměnný či o 

víkendech, ale to jen v případě, že mají velkou zakázku. 

Pracovní prostředí je soustředěné na bezpečnost práce ve všech směrech. 

Dodržování bezpečnosti je pro firmu velmi důležité a striktně dodržováno, jak už bylo 

několikrát zmíněno. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni externím pracovníkem, 

pokud je nutné se na nějakou oblast detailně zaměřit, setkají se opět s technikem na BOZP.  

Všichni pracovní mají pracovní oblečení, které od firmy dostávají. Dělnické profese 

mají pracovní oblečení a ochranné pracovní prostředky určené do výroby, aby chránily 

jejich bezpečnost a zdraví. Technicko-hospodářští pracovníci dostávají kolekce oblečení 

podle divizí, takže jsou barevně rozlišeni. Balíček oblečení dostávají cca po zkušební době.  

Aby se všichni cítili dobře, musí dbát na čistotu nejen společnost, ale také samotní 

zaměstnanci. Pořádek na pracovišti je pravidelně kontrolován asistentkami a zaměstnanci 

ho dodržují. Protože je společnost v souladu s přírodou, tak je samozřejmostí třídění  

odpadu – plast, papír, sklo, nebezpečné odpady apod.  
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Společnost LIKO-S, a.s. dbá na zdraví a péči o své zaměstnance. Mají smluvně 

sjednaného závodního lékaře, u kterého všichni zaměstnanci podstupují vstupní kontroly a 

pravidelné kontroly, které mohou odhalit změny zdravotního stavu zaměstnance.  

Zaměstnanci v rámci zázemí a služeb mohou využívat šatny, WC, sprchy a 

kantýnu, ve které se mohou stravovat. Denně se dováží 4 druhy jídla z restaurací. Čip, 

který mají určený k příchodům a odchodům mají přizpůsobený i pro objednávání stravy, 

velkou výhodou je, že veškeré částky se na něj načítají a poté se odečtou formou srážky ze 

mzdy.  

V rámci péče mohou zaměstnanci ocenit i parkoviště, které je dostatečně velké pro 

všechny zaměstnance. Před vchodem do firmy je vyhrazené parkování pro zákazníky 

společnosti a pracovní auta zaměstnanců. Rovněž je k dispozici velkokapacitní parkoviště 

z příjezdové cesty, takže pro zaměstnance nepředstavuje žádný problém dostat se do práce. 

Dále po jednotlivých týmech se pořádají různé výlety, na kola, do vinných sklípků apod.  

4.2 Výstupy z dotazníkového šetření mezi zaměstnanci 

Praktickou část diplomové práce jsem doplnila o dotazníkové šetření mezi 

zaměstnanci společnosti. Dotazování probíhalo v období od 19. do 23. března 2018 formou 

papírových dotazníků. Z celkem 100 dotazníků bylo vyplněno 54. Dotazování se zúčastnili 

respondenti ze všech oddělení. Z pozice dělnických profesí se zúčastnilo 18 dělníků, 

technicko-hospodářských pracovníků bylo 27 a z manažerských funkcí odpovídalo celkem 

9 respondentů. 

 Otázky jsou rozdělené do několika oblastí. První část oblasti je zaměřená na 

spokojenost, jednotlivé výroky jsou rozděleny do 4 podskupin podle tematického zařazení 

a jsou zobrazeny na čtyřech grafech. První část se týká spokojenosti s informacemi a 

pověsti firmy, další je zaměřená na nadřízeného, jestli se zajímá o nápady svého 

zaměstnance, zda-li ho motivuje ke své práci, poté mě zajímala oblast vzdělání a 

kariérního růstu a v poslední podskupině se zaměřuji na ohodnocení a odměňování 

zaměstnanců.  

  Pro dobré fungování firmy je důležité, aby byl zaměstnanec spokojený. Spokojený 

zaměstnanec = kvalitně odvedená práce. Požádala jsem respondenty, aby se vyjádřili co je 
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pro ně v práci nejdůležitější. Do dotazníku jsem zařadila i otázku, co by se muselo stát, aby 

zvažovali změnu zaměstnání. Na konec dotazníku jsem zařadila demografické otázky. 

Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření probíhalo ve společnosti LIKO-S, a.s. v období od 12. 3. 2018 

do 23. 3. 2018 a účastnilo se ho 54 zaměstnanců z řad dělníků, technicko-hospodářských 

pracovníků a manažerů. V rámci dotazníku odpovídali na otázky týkajících se jejich 

zaměstnání, spokojenosti, důležitosti jednotlivých faktorů, motivací a doporučení své 

společnosti. 

4.2.1 Informovanost a důležitost 

Tato část je zaměřená na informování zaměstnanců a důležitosti pověsti firmy pro 

vykonávání své práce. 

Mám dostatek informací pro kvalitní výkon své práce  

Informace plynou z různých porad, setkání se zaměstnanci a nejčastěji od 

nadřízeného. Jen kvalitně informovaný pracovník může odvádět kvalitní práci. Jak 

můžeme vidět v prvním sloupci, zaměstnanci společnosti LIKO-S, a.s. dostávají poměrně 

dostatek informací pro výkon své práce. S odpovědí, že jsou plně informováni, odpovědělo 

11 zaměstnanců. Největší počet z dotazovaných, tj. 34 zaměstnanců dostává dostatečné 
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informace, jen 10 zaměstnanců odpovědělo, že informace nedostávají vůbec nebo 

nedokázali posoudit. Z čehož vyplývá, že společnost dbá na to, aby měl pracovník 

dostatečné zdroje k vykonávání své práce a tím pádem ke kvalitnímu výkonu, aniž by 

docházelo k nějakým omylům.  

Můj nadřízený mi včas předává všechny informace o dění ve firmě 

Tento výrok je zobrazen v druhém sloupci. Je cílený zejména na nadřízeného 

pracovníka. Předávat informace včas je velice důležité, jakékoliv prodlení může znamenat 

chybu ve vykonávané práci. Může se například jednat o změnu ve výrobě daného produktu 

či procesu. Odpovědi na tuto otázku jsou poměrně vyvážené. Veškeré informace o dění se 

dozvídá 8 zaměstnanců z 54 včas, 22 z nich skoro včas a 23 zaměstnanců odpovědělo, že 

spíše tyto informace včas nedostává.  

Pro společnost LIKO-S, a.s. může být toto signálem k včasnějšímu informování 

zaměstnanců.  Pokud zaměstnanec neobdrží včas informaci, může docházet k špatně 

vyrobeným výrobkům a pro firmu to znamená ztrátové kusy, nebo-li KO výrobky, které 

jsou zbytečnou ztrátou.  Pokud bychom se zaměřili na informace, které se netýkají výroby, 

může se jednat o různé personální změny, životní události apod. 

Pro můj výkon povolání je důležitá pověst firmy  

Někteří zaměstnanci mohou považovat dobré jméno zaměstnavatele a jeho dobré 

postavení na trhu práce za důležité. Velkou zásluhu na tomto tvoří právě zaměstnanci. Jak 

je pro samotné zaměstnance důležitá pověst firmy LIKO-S, a.s. znázorňuji ve třetím 

sloupci. 

Sedm zaměstnanců je o tom určitě přesvědčeno, spíše s tímto výrokem souhlasí 24 

respondentů, kteří tvoří převážně technicko-hospodářští pracovníci. Spíše s tím nesouhlasí 

14 zaměstnanců a určitě s ním nesouhlasí 5 dotazovaných zaměstnanců, zbylí 4 

zaměstnanci uvedli možnost, že nedokážou posoudit.   

Z těchto výsledků vyplývá, že pro většinu dotazovaných je pověst firmy důležitá a 

jsou si vědomi, že jsou zaměstnáni u společnosti s velmi dobrou pověstí a postavením na 

trhu v oblasti stavebnictví. Společnost funguje již 25 let a je postavena na rodinném 

zázemí. 
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4.2.2 Nadřízený a pracovníci 

Vztah zaměstnavatele a zaměstnance je rovněž důležitý. Tato část je zaměřena 

převážně na vztah mezi nadřízeným a pracovníkem.  

 

Můj nadřízený se zajímá o mé názory a nápady 

Často od zaměstnanců mohou vycházet velmi zajímavé nápady, ať už to na procesy 

v práci, lepší vývoj či na výběr nového pracovníka. Domnívám se, že nadřízeného by tyto 

názory měly vždy zajímat. Jak můžeme vidět v prvním sloupci grafu, z 54 zaměstnanců 38 

odpovědělo, že se jejich nadřízený zajímá o jejich názory a nápady a 26 zaměstnanců 

s tímto výrokem není spokojena. Byť je většina kladná, nechybí ji moc ke stejnému 

vyrovnání s nespokojeností. Určitě by měl nadřízený zacílit na pracovníky, kteří tuto oblast 

nehodnotili pozitivně. 

V některých jedincích se může projevit skrytý potenciál a může to pro něj znamenat 

i kariérní růst. Názory se mohou samozřejmě týkat i špatného klimatu v týmu, 

nespolupráce ostatních zaměstnanců či návrhy, jakého člověka by měli do týmu hledat. 
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Protože právě zaměstnanci jsou těmi, kteří přináší největší kus práce pro team leadera či 

mistra, určitě by jejich názory neměly být opomíjené.  

Můj nadřízený mě motivuje k vyšším pracovním výkonům 

Motivace vede zaměstnance k vyšším výkonům a k dosažení určitého cíle. Ve 

společnosti LIKO-S si motivace svých zaměstnanců stanovují v rámci hodnocení 

pracovního výkonu, které probíhá pravidelně u dělnických profesí v intervalech 30, 60 a 90 

dnů a u technicko-hospodářských profesí a manažerských pravidelně jednou za půl roku.  

V druhém sloupci grafu je vidět, že větší část dotazovaných je s motivací ze strany 

nadřízeného spokojena. Podle 38 respondentů jsou dostatečně motivování. Větší část tvoří 

technicko-hospodářští pracovníci a za nimi hned dělníci. V konečném součtu pouze 15 

zaměstnanců z 54 odpovědělo, že jsou buď málo motivováni či vůbec. 

 Každého pracovníka motivují jiné věci. Za některými motivacemi stojí finanční 

ohodnocení, některé pracovníky může motivovat kariérní růst, jiní svou práci berou jako 

poslání a motivací je dobře odvedená práce, za kterou je nadřízený pochválí. Ať už se 

jedná o jakoukoli z motivací, musí vždycky docházet ke spokojenosti jak ze strany 

podřízeného, tak ze strany nadřízeného.  

Můj nadřízený mě za dobře odvedenou práci pochválí 

Pochvala je pro zaměstnance vždy důležitá. Pracovníci, kteří jsou za dobře 

odvedenou práci pochváleni, jsou v zaměstnání spokojenější a zároveň to zlepšuje vztah 

mezi nadřízeným a pracovníkem. Pochvala je pozitivní zpětnou vazbou a je čistě na 

nadřízeném, jak svého zaměstnance ocení.  

Třetí sloupec grafu znázorňuje, že z větší části jsou zaměstnanci skutečně 

pochváleni, jen menší část respondentů spokojena není. Početně se jedná o  

11 zaměstnanců, kteří jsou zcela chváleni, spíše chváleno je 25 respondentů a tady největší 

část tvoří technicko-hospodářští pracovníci. Velmi málo chváleno podle tohoto výroku je 

15 dotazovaných, kde je přesně na polovinu rozděleno do dělnických a technicko-

hospodářských pozic. Tři respondenti nejsou pochváleni vůbec. 

Spousta nadřízených nedokáže a neumí své zaměstnance dostatečně ocenit, pokud 

se zaměstnanci nedostává pochvaly či pozitivní zpětné vazby za dobře odvedenou práci, 

může docházet k poklesu motivace vykonávání práce ze strany zaměstnance.  
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Společnost LIKO-S má dobře propracovanou strukturu hodnocení zaměstnanců a 

dbá na to, aby byl zaměstnanec adekvátně za svou práci pochválen a ohodnocen. 

Z výsledků je vidět, že tato struktura má skutečně smysl a větší část dotazovaných je 

spokojena.  

Na svého nadřízeného se můžu kdykoliv obrátit 

Důvěra mezi pracovníkem a jeho nadřízeným by měla být samozřejmostí. 

Samozřejmě je to vždy o lidech a ne každý může svému nadřízenému důvěřovat, tak jako 

je to v této společnosti. Z 54 respondentů se 48 může na svého nadřízeného obrátit. 

Největší část je opět z řad technicko-hospodářských pracovníků a poté dělníků. 6 

dotazovaných se na svého nadřízeného obrátit nemůže.  

Při konzultaci s finančním ředitelem společnosti LIKO-S, a.s. jsem nabyla dojmu, 

že důvěra a dobré vztahy ve společnosti jsou důležitým faktorem. Ke každému 

zaměstnanci přistupují individuálně. Jedná se přece jen o rodinnou firmu, a tudíž veškeré 

vztahy navazují na rodinnou úroveň. Pokud se stane, že zaměstnanec má nějaké problémy 

či jeho práce už není odváděna na takové úrovni jako předtím, promluví si nadřízený 

s pracovníkem a zjistí, kde nastal problém. Z mého hlediska bych důvěru zařadila na 

nejvyšší pozici. Mít možnost se na svého nadřízeného kdykoliv obrátit a vědět, že se 

nemusím bát jeho reakce, je velice důležité, což jednoznačně ukazuje i poslední sloupec 

grafu. 
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4.2.3 Kvalifikace a vzdělání 

Tyto výroky jsem vztahovala k dostatečné kvalifikaci, rozvoji vzdělání a možnosti 

kariérního růstu.  

 

Mám dostatečnou kvalifikaci pro vykonávání své práce 

Kvalifikační požadavky pro výkon dané činnosti jsou velice důležité. Požadavky na 

danou pozici určuje vždy ředitel divize. Dobře kvalifikovaný pracovník je pro společnost 

přínosem Ve společnosti LIKO-S, a.s. má 52 respondentů dostatečnou kvalifikaci pro 

vykonávání své profese, což vidíme i v prvním sloupci. Největší část dotazovaných 

z těchto 52 je z řad technicko-hospodářských pracovníků. Pouze dva zaměstnanci uvedli, 

že nemají dostatečnou kvalifikaci nebo nedokážou posoudit, zda ji mají. Kvalifikaci pro 

vykonávanou pozici může mít zaměstnanec již z předchozích zaměstnání nebo potřebnou 

kvalifikaci může zajistit i společnost. 

V naší firmě mám možnost kariérního růstu 

Kariérní růst společnost LIKO-S podporuje a vzdělávací proces má velmi dobře 

propracovaný. V rámci konzultace této oblasti jsem se hodně zajímala, zda firma 

upřednostňuje „vychovat si svého zaměstnance“ nebo je pro ně lepší přijmout nového 
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pracovníka. Rozhodně upřednostňují vzdělávání uvnitř podniku a tím pádem pro 

zaměstnance možnost kariérního růstu, kdy je nejlepší si vyšlapat svoji cestu až na vrchol.  

Respondenti z řad zaměstnanců odpovídali na následující otázku velmi pozitivně. 

Určitě ano odpovědělo 7 zaměstnanců. S variantou, že spíše mají možnost růstu, 

odpověděla největší část dotazovaných a to v počtu 29 respondentů, a v této části je 

největší počet mezi řadami dělníků a THP. Zbytek zaměstnanců, což je 5 respondentů 

odpověděli, že takovou možnost nemají.  

Společnost má v rámci vzdělávání svých zaměstnanců vyvinutou LIKO SCHOOL, 

která je zaměřená hlavně na absolventy škol a pracovník začíná od dělnické profese, kde se 

postupně projevují jeho schopnosti a nadání a může se vypracovat až na pozici 

manažerskou. Všichni ostatní zaměstnanci, kteří neprocházejí přes LIKO SCHOOL mají 

stejnou možnost, kdy v rámci své pozice projeví nové schopnosti a dovednosti a tím 

mohou kariérně postoupit dál.  

Zaměstnavatel mi umožňuje rozvoj dalšího vzdělávání 

Zaměstnanci mají možnost se vzdělávat v rámci speciálních školení a zejména se 

mohou zdokonalovat v cizích jazycích. Angličtinu i němčinu mohou studovat všichni 

zaměstnanci a je zcela na nich, zda takovou možnost využijí. Jak jsem již jednou 

zmiňovala, společnost vytváří indický tým, pro které je angličtina nezbytná k výkonu své 

práce.  

Ve třetím sloupci znázorňuji, jak vnímají možnost dalšího rozvoje zaměstnanci 

společnosti. Největší část se opět přiklonila ke kladné variantě. Určitě s tím souhlasí 9 z 54 

respondentů. Dalších 27 lidí zvolilo, že spíše mají možnost dalšího vzdělávání. Mezi 

speciální kurzy patří v rámci dělnických profesí například kurzy na vysokozdvižné vozíky, 

v rámci technicko-hospodářských pracovníků můžu zmínit různé kurzy pro účetní a 

manažeři mohou využívat kurzy osobního rozvoje.  
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4.2.4 Ohodnocení a odměňování 

V této oblasti jsem se zaměřila na adekvátní ohodnocení a systém odměňování.  

 

Za svou práci jsem adekvátně ohodnocena 

Otázka ohodnocení vždycky v každém zaměstnání hraje velkou roli a patří ji první 

sloupec. Dělnické profese jsou hodnoceny úkolovou mzdou a mají možnost různých 

příplatků. U technicko-hospodářských pracovníků krom stálé mzdy je každý měsíc navíc 

prémie.  

Názor na adekvátní ohodnocení mají dotazovaní zaměstnanci tak půl na půl. 

Většina se přiklání ke kladné variantě, kdy se jim zdá, že ohodnocení je adekvátní. Zbytek 

je méně nebo zcela nespokojen. 7 zaměstnanců určitě spokojena je. Spíše spokojeno je  

6 z 24 respondentů a největší část tvoří technicko-hospodářští pracovníci. Zbylých  

23 respondentů se svým ohodnocením spokojená není, největší část tvoří dělníci. 
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Pro mě velkou zajímavostí bylo, že každý technicko-hospodářský pracovník si na 

konci každého měsíce vypočítá odměny, které poté předkládá svému nadřízenému ke 

schválení. Například účetní podle účetních operací, obchodníci podle prodeje apod. 

Rozumím systému odměňování 

Do této kategorie jsem zařadila jak mzdové ohodnocení, tak možnosti různých 

benefitů, které mohou zaměstnanci využívat. Benefity, které sami využívají, jsou věnovány 

v dalších otázkách dotazníku.  

V druhém sloupci se zaměstnanci rozdělili na dvě skupiny, kdy jedna systému 

odměňování rozumí a druhá část o tom přesvědčena není. Větší část zaměstnanců ji 

rozumí, tj. 31 zaměstnanců z 54 dotazovaných, z velké části opět technicko-hospodářští 

pracovníci. K variantě spíše ne se přiklání 15 respondentů. Určitě systému nerozumí 7 

zaměstnanců. Tahle oblast by pro společnost měla vést hodně k zamyšlení, benefity jsou 

něco navíc, co by zaměstnanci v kterékoliv společnosti měli přijímat pozitivně.  

4.2.5  Spokojenost a důležitost faktorů 

V této části jsem vyhodnocovala dvě otázky dohromady, první byla zaměřena na 

důležitost určitých možností, tedy co je pro zaměstnance ve společnosti LIKOS-S, a.s. 

nejdůležitější a pak jsem vyhodnotila, jak jsou právě s těmito variantami spokojeni. 

V první otázce měli zaměstnanci možnost vybrat, které varianty jsou pro ně nejdůležitější, 

vybírat mohli mezi pracovní dobou, mzdovým ohodnocením, vztahy na pracovišti, 

pracovní atmosférou, komunikaci s nadřízeným a kolegy, zaměstnaneckými výhodami, 

týmovou prací, pracovními podmínkami a vedením týmu. V druhé otázce jednotlivé 

varianty ohodnotili na pěti bodové škále od 1 = velmi spokojen, po 5 = nedovedu posoudit.  

Pro posouzení jsem využila poziční mapu, díky které jsem vyhodnotila co je pro 

zaměstnance nejvíce důležité v práci a s čím jsou nejvíce spokojeni, zároveň co pro ně 

významné není a v čem spokojeni nejsou.   

Poziční mapa je rozdělena na čtyři kvadranty, vpravo nahoře jsou zobrazeny 

varianty, které se vyznačují vysokou mírou významnosti a spokojenosti, pro zaměstnance 

jsou velice důležité a můžeme je zařadit do základních stavebních kamenů společnosti.  
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Vlevo nahoře se zobrazují varianty, které značí vysokou spokojenost a relativně 

nízkou významnost pro zaměstnance, zaměstnanec je s nimi spokojen, ale nemá pro něj 

veliký význam. Na pravý spodní kvadrant by se společnost měla zaměřit, protože pro 

zaměstnance jsou možnosti v ní důležité, ale nejsou s nimi příliš spokojeni. Levý spodní 

kvadrant značí nízkou míru spokojenosti, což úplně nevadí, protože pro zaměstnance 

volené možnosti nejsou až tak důležité.  

Při vyhodnocování byly pro mě nejdůležitější dva kvadranty, kterým budu věnovat 

největší pozornost. Jednalo se o první kvadrant a čtvrtý.  

První - pravý horní kvadrant v sobě zahrnuje komunikaci s kolegy a vztahy na 

pracovišti. Ty jsou pro zaměstnance velice důležité a zároveň jsou s nimi nejvíce 

spokojeni. Nejčastěji spolu komunikují právě zaměstnanci, kteří jsou na pracovišti 7,5 

hodiny denně. Při vyhodnocování jsem očekávala, že výsledek bude velmi pozitivní, což 

mé očekávání potvrdilo, protože z 54 dotazovaných zaměstnanců je 52 zaměstnanců 

spokojeno, pouze jeden pracovník spokojený není a jeden nedokázal posoudit. Ruku v ruce 

spolu souvisí vztahy na pracovišti, takže se dalo očekávat, že je zaměstnanci budou 

hodnotit rovněž kladně. U obou variant se na důležitosti shodlo 17 zaměstnanců. 

Zajímavostí je, že vztahy na pracovišti jsou nejdůležitější pro pracovníky ve věku 

nad 30 let se středoškolským vzděláním, kteří pracují ve společnosti do 3 let, převážně se 

Obrázek 14 - Poziční mapa 

Zdroj: vlastní zpracování 
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zároveň jedná o technicko-hospodářské pracovníky. U komunikace s kolegy je to totožné, 

jen se jedná o pracovníky ve věku do 30 let.  

Čtvrtý - pravý spodní kvadrant má v sobě pouze jednu variantu, a to mzdové 

ohodnocení. Zaměstnanci se dají rozdělit na dvě poloviny, kdy 27 zaměstnanců spokojeno 

je a druhá s 26 zaměstnanci spíše není. Jeden zaměstnanec nedokáže posoudit, zda mu 

mzdové ohodnocení vyhovuje. Protože se mzdové ohodnocení objevilo v tomto kvadrantu, 

může to pro společnost značit konkurenční příležitosti a měla by se snažit, aby se dostalo 

do prvního kvadrantu, do tzv. motivátorů, které jsou zaměstnance důležité a měli by s nimi 

být zároveň spokojeni. Pro zaměstnance je tento faktor v práci velmi důležitý, uvedla to 

většina, tj. 35 zaměstnanců.  

Druhý kvadrant - levý horní kvadrant, s kterým jsou zaměstnanci spokojeni, ale 

nekladou mu příliš velkou významnost, zahrnuje pracovní dobu, pracovní atmosféru, 

komunikaci s nadřízeným, týmovou práci a vedení týmu. Pracovní doba je vždy od 6 do 

15:30 v rámci jednosměnného provozu, výjimečně mají zaměstnanci přesčasy či pracují o 

víkendech, vždycky se to odvíjí od množství zakázek. Pracovní dobu hodnotila větší 

polovina pozitivně. Pro 13 zaměstnanců z 54 je důležitá.  

S pracovní atmosférou jsou spokojeni téměř všichni, tj. 44 zaměstnanců, 10 

zaměstnnaců spokojeno není, pro 11 lidí je důležitá. Je vidět, že v rámci spolupráce 

zaměstnanci spolu vycházejí a na pracovišti je dobré klima, což jednoznačně prospívá 

výkonům. Komunikaci s nadřízeným hodnotí zaměstnnaci rovněž velmi pozitivně. Z 54 

zaměstnanců je 37 spokojeno v rámci komunikace se svým nadřízeným a 15 spokojeno 

moc není. 2 zaměstnanci ji nedokázali posoudit. Pouze pro 9 zaměstnanců je tento faktor 

důležitý.  

Týmová práce úzce souvisí s komunikací a vztahy na pracovišti, opět jsem 

očekávala pozitivní odpovědi, které se mi potvrdily, protože 13 dotazovaných zaměstnanců 

je velmi spokojena, 33 spíše spokojena a pouze 7 zaměstnanců není a jeden nedokázal 

posoudit, pro 5 zaměstnanců je týmová práce důležitá. Jako poslední se v tomto kvadrantu 

nachází vedení týmu. Pro správnou funkčnost týmu je důležité mít dobrou atmosféru mezi 

nadřízeným, mezi kolegy, mít rovněž dobré pracovní podmínky a týmovou spolupráci. 

Z 54 zaměstnanců je 16 velmi spokojeno s vedením týmu, 26 zaměstnanců je spíše 

spokojena, 6 spíše ne, 3 nejsou spokojeni vůbec a 3 nedovedou posoudit. Pouze pro 3 
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zaměstnance je vedení důležité. Z větší míry jsou zaměstnanci s vedením týmu spokojeni, 

ale i přesto se vyskytují zaměstnanci, kteří spokojeni moc nejsou, což pro společnost 

znamená, že by se měla zaměřit, o které týmy se jedná a na základě toho se snažila vytvořit 

co nejlepší spolupráci mezi nadřízeným a podřízeným.  

Třetí - levý spodní kvadrant obsahuje pracovní podmínky, s kterými nejsou až tak 

zaměstnanci nespokojeni, ale nemají dostatečně vysoké hodnocení a zaměstnanecké 

výhody, které už značí jak nízkou míru spokojenosti, tak i důležitosti. Byť se pracovní 

podmínky v rámci hodnocení dostaly do tohoto kvadrantu, nejsou na tom vůbec špatně. 

Společnost LIKO-S, a.s. se je snaží vytvořit co nejlepší, aby se zaměstnancům dobře 

pracovalo a odváděli dobrou práci. Atmosféra je rodinná, protože je společnost 

vybudovaná na rodinných základech a s tím také pracují dál. Zakládají si velmi na své 

firemní filozofii. V rámci spokojenosti je velká část spokojena, ale přesto se vyskytuje pár 

zaměstnanců, kteří ji kladně nehodnotí.  V rámci důležitosti se vyskytuje kolem 24 %, což 

představuje, že pro zaměstnance jsou důležitější faktory, než tento. Ve výsledku má 

rodinná atmosféra příjemný dopad na vnímání pracovníků.  

Zaměstnanecké výhody řadí zaměstnanci mezi nejméně důležité faktory, 

s kterými nejsou spokojeni. Pouhých 6 zaměstnanců zvolilo tento faktor za důležitý. Po 

vyhodnocení jsem byla velmi překvapena, protože benefity jsou pro většinu zaměstnanců 

v různých společnostech důležité. V LIKOS, a.s. bohužel zaměstnanci spokojeni nejsou, 

z čehož vyplývá, že jich má buď společnost málo, nebo jsou některé určené jen konkrétním 

pracovníkům. Benefitům se budu věnovat v následující otázce, v rámci důležitosti značí 

přibližně 11 %, což je velice nízké číslo. Pouze 16 zaměstnanců je spokojeno a zbytek 

nikoliv.  

4.2.6  Zaměstnanecké benefity  

Tato oblast zaměstnaneckých benefitů byla opět vyhodnocena formou poziční 

mapy, kde jsem spojila dvě otázky dohromady. První se zabývala benefity, které 

zaměstnanci skutečně využívají. Byť při vyhodnocování nemají pro zaměstnance velkou 

váhu, tak přesto některé z nich čerpají. Druhá otázka se týkala spokojenosti 

s poskytovanými benefity. Vybírat mohli zaměstnanci z možnosti příspěvku na dopravu, 

na dovolenou, notebooku, příspěvku do cafeterie, příspěvku na různé aktivity, 13. Platu, 
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služebního telefonu, příspěvku na kurzy, penzijní a životní pojištění, sick days – neboli dny 

zdravotního volna, lékařské prohlídky, příspěvku na stravné a firemního automobilu.  

 

Opět se zaměřím na dva nejdůležitější kvadranty a to ten první a čtvrtý. Bohužel 

v prvním kvadrantu – vpravo nahoře, nedošlo k žádnému vyobrazení, což značí, že pro 

zaměstnance společnosti nejsou žádné benefity maximálně důležité a zároveň s žádným 

nejsou plně spokojeni. 

Čtvrtý kvadrant – vpravo dole, zahrnuje dvě možnosti, příspěvek na dopravu a 

příspěvek na dovolenou. Nejdůležitějším příspěvkem je příspěvek na dopravu, který firma 

vůbec nenabízí, tuto možnost zvolilo 32 dotazovaných z 54. Což značí, že by pro 

společnost měla být signálem, že mohou zařadit tento benefit do nabízených a zvýšit tak 

spokojenost svých zaměstnanců. V další řadě je pro ně důležitý příspěvek na dovolenou, 

kterou volilo 17 zaměstnanců a 3 zaměstnanci ho pouze využívají. Často se příspěvky na 

dovolenou dávají formou bodů do cafeterie. Navrhovala bych to jako jednu z variant, jak 

opět zvýšit spokojenost svých zaměstnanců.  

Velmi mě zaujalo, že příspěvky na dopravu nejvíce vyžadují převážně muži nad 

30 let, kteří mají středoškolské vzdělání. V rámci pozice se jedná půl na půl jak o THP, tak 
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o dělníky, nejvíce z nich je zaměstnáno u společnosti do 3 let. Příspěvek na dovolenou je 

opět nejdůležitější pro muže se středoškolským vzděláním do 30 let. Tady se jedná 

převážně o technicko-hospodářské pracovníky, kteří jsou zaměstnání do 3 let. 

Druhý kvadrant - vlevo nahoře, v sobě zahrnuje nejvíce využívaný benefit, 

kterým je příspěvek na stravné. Díky tomu, že ve společnosti mají vlastní kantýnu, kde 

denně dovážejí až 3 druhy jídel je pochopitelné, že tuto možnost zvolili. Příspěvky na 

stravné mají v podobě stravenek. Dalším, druhým nejvíce využívaným benefitem je 

služební telefon, který označilo 26 zaměstnanců a poté notebook, který využívá 20 

zaměstnanců z 54 dotazovaných. Mobilní telefon s notebookem využívají především 

manažerské pozice a technicko-hospodářští pracovníci. 

V dalším pořadí je příspěvek na kurzy. Na vzdělávání zaměstnanců klade 

společnost velký důraz, a to hlavně z toho důvodu, že se jedná o mezinárodní společnost 

s nově vzniklou pobočkou v Indii, kde je zapotřebí „indického“ týmu. Zaměstnanci tedy 

mají možnost využít příspěvku na jazykové kurzy angličtiny či němčiny, kde pravidelně 

dojíždí lektoři. Tuto možnost využívá 15 zaměstnanců z dotazovaných.  

V třetím kvadrantu – vlevo dole, se nacházejí benefity, které jednak značí velmi 

nízkou důležitou a taktéž spokojenost. V počtu 12 dotazovaných využívá příspěvku do 

cafeterie, 7 dotazovaných využívá dny zdravotního volna, 5 zaměstnanců, a tady opět 

z manažerských a THP pozice využívá firemní automobil.  

Mezi benefity, které zaměstnanci vůbec nevyužívají, jsou příspěvky na životní 

pojištění a penzijní připojištění. U penzijního a životní připojištění jsou příspěvky zcela 

individuální, příspěvky na aktivity a na dopravu společnost vůbec nenabízí.  

4.2.7  Motivace ke změnám 

V této otázce se zaměstnanci měli zamyslet nad tím, co by se zásadního muselo stát 

v práci, aby vůbec zvažovali změnu zaměstnání. Z nabízených možností mohli volit mezi 

mzdovým ohodnocením, neshody s nadřízeným, špatným kolektivem, pracovní dobou, 

stresem, špatnou pracovní atmosférou nebo si mohli sami zvolit jiný důvod. 

Jak můžeme vidět níže v obrázku 16, jako nejčastější možnost volili zaměstnanci 

neshody s nadřízeným, tuto variantu zvolilo 31 dotazovaných. Ve vyhodnocování první 

poziční mapy, nám spokojenost s komunikací s nadřízeným vyšla pozitivně. Zaměstnanci 
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společnosti LIKO-S, a.s. jsou spokojeni a vztahy s nadřízeným pracovníkem jim vyhovuje, 

proto není divu, že by to bylo pro ně jedno ze zásadního faktoru pro změnu zaměstnání.   

 

 

Obrázek 16 - Změna zaměstnání 

Zdroj: vlastní zpracování 

Další možností, kterou byl špatný kolektiv, volilo 16 zaměstnanců. Tento faktor je 

pro zaměstnance z předchozího vyhodnocování nejen velmi důležitý, ale zároveň jsou 

s ním aktuálně maximálně spokojeni. Většinou v kterékoliv firmě je funkčnost kolektivu 

pro práci velmi důležitý. S kolegy se setkáváte denně, a tudíž je nezbytné spolu vycházet a 

dobře spolu pracovat.  

Pokud by se pracovní doba, která je teď momentálně 7,5 hodinová a pouze na 

jednosměnný provoz změnila, zvažovalo by změnu zaměstnání 15 dotazovaných. Mzdové 

ohodnocení většinou hraje velkou roli, ne vždy ji zaměstnanci přikládají velkou váhu, která 

by rozhodla o změně zaměstnání. V tomto případě pro 12 dotazovaných z 54 by mzdové 

ohodnocení vedlo k úvaze pro změnu.  

Pracovní atmosféra úzce souvisí s pracovním kolektivem, pokud se chceme cítit 

v práci dobře, musí v týmu společně lidi vycházet, zbytečně se navzájem nerozhašovat, 

nehádat a netvořit tak špatné klima. Jedenáct zaměstnanců by zvažovalo změny, pokud by 

pracovní atmosféra nebyla dobrá. Což plně chápu a taktéž bych tuto variantu volila, 

protože chodit do práce, kde se „dusíme“ není nic příjemného.  Stres, který byl taktéž 

jednou z variant, zvolilo 6 dotazovaných. Stres neprospívá jak zaměstnanci, tak ani 
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vykonávané práci, proto by se měl co nejvíce eliminovat, aby zaměstnanci pracovali 

v klidu.  

V poslední variantě, kde se sami zaměstnanci mohli vyjádřit, co by je muselo vést 

ke změně zaměstnání, často odpovídali, že kombinace všech výše uvedených možností, 

případně stěhování do jiného města.  

4.2.8  Motivace zaměstnanců 

O motivaci jsem již jednou psala, je pro zaměstnance velice důležitá, motivuje 

pracovníka k vyšším výkonům, ke spokojenosti a k dobře odvedené práci. Pro každého 

znamená motivace něco jiného, někteří upřednostňují materiální povahu, například 

finanční ohodnocení, pro některé je důležitá motivace nemateriální a to například pochvala 

či možnost kariérního růstu.  

Níže uvádím, které faktory volili zaměstnanci nejvíce a které naopak vůbec.  

Je to právě pochvala, kterou zvolilo 40 dotazovaných, což se jednoznačně 

prokázalo už v předchozím vyhodnocování a společnost by od toho vůbec neměla 

ustupovat.  
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Dále zaměstnance motivují zaměstnanecké výhody, k této variantě se přiklání 23 

dotazovaných. Bohužel právě zaměstnanecké výhody nejsou to, s čím by byli zaměstnanci, 

jako u předchozího výroku, dostatečně spokojeni. Je to oblast, na kterou by se měla 

společnost dostatečně zaměřit. Jak jsem již uváděla v poziční mapě, pro zaměstnance je 

tento faktor velice důležitý, ale spokojenosti se nedostavuje, společnost by nad ní měla 

jednoznačně zapracovat.  

Možnosti kariérního růstu jsou ve společnosti obrovské, společnost upřednostňuje, 

když si svého zaměstnance může vychovat sama a k tomu slouží LIKO SCHOOL, které 

jsem se věnovala v rámci personálních činností, které jsem konzultovala s finančním 

ředitelem. Možnost kariérního růstu motivuje pouze 9 z 54 dotazovaných, což je poměrně 

malý počet zaměstnanců, vzhledem k tomu, jaké možnosti ve firmě mají.  

Mezi další varianty motivací, ke kterým se vyjádřila velmi malá část dotazovaných, 

se řadí pracovní kolektiv s počty 9 zaměstnanců, nadřízený a kariérní postup s 6 

zaměstnanci a  4 zaměstnanci, které motivuje finanční ohodnocení.  Pět zaměstnanců se 

vyjádřilo, že je nic nemotivuje. Pro některé motivace skutečně nemusí být důležitá, dle 

mého názoru musí každého pracovníka něco alespoň z minima motivovat.  

 

Změny v práci ze strany zaměstnanců 

Tuto otázku jsem položila z toho důvodu, že mě zajímalo, zda vůbec zaměstnanci 

dokážou zapřemýšlet, co by při své práci chtěli změnit. Zároveň i pro zaměstnavatele, aby 

se od svých pracovníků dozvěděl, co třeba je udělat jinak, aby mohli být ještě více 

spokojeni, než jsou. Na výběr jsem dala 8 možností – vyšší plat, odměnu za přesčas, 

nadřízeného, pracovní dobu, kariérní postup, pracovní vybavení, přeřazení na jinou pozici 

či variantu, že jsou se vším spokojeni.  
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Nejvyšší počet zaměstnanců se přiklání k dvěma variantám, první z nich je 

nadřízený, které ho volilo 33 dotazovaných, dále pak odměna za přesčas, kterou zvolilo  

22 zaměstnanců. U těchto dvou možností jsem byla velmi překvapena, protože při 

předchozích vyhodnocováních byli zaměstnanci se svým nadřízeným spokojeni, konkrétně 

s komunikací mezi nimi a jejich nadřízenými. 15 zaměstnanců uvedlo, že s komunikací 

spokojeni nejsou, což je téměř o polovinu menší než v této odpovědi. Určitě by bylo 

vhodné prověřit, co konkrétně je vede k tomu, že zvolili, že právě nadřízeného by chtěli 

změnit.  

Odměna za přesčas byla zvolena jako druhá nejčetnější možnost. Jak jsem uváděla, 

společnost pracuje na jednosměnný provoz, přesčasy jsou zcela výjimečné a závisí na 

objednávkách. I přesto, když nastane přesčas, nejsou zaměstnanci spokojeni s odměnou, 

k této variantě se přiklonilo 32 dotazovaných.   

Kariérní postup a přeřazení na jinou pozici by uvítalo po 16 zaměstnancích. Změnu 

pracovního vybavení by uvítali 4 zaměstnanci, vyšší plat 2 zaměstnanci, pracovní dobu  

1 zaměstnanec a se vším spokojený je taktéž jeden zaměstnanec. Společnost by jistě 

uvítala, kdyby se k poslední variantě přiklonilo nejvíce dotazovaných.  
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4.2.9  Doporučení zaměstnavatele 

Doporučení od svých zaměstnanců je vždycky pro společnost velmi důležité. 

Zaměstnanci měli možnost volit doporučení od 1, která znamenala určitě ne, až po 10, 

která vyjadřovala určitě ano. 

Jak uvádím na grafu, největší počet zaměstnanců, konkrétně 37 z 54 by společnost 

doporučilo na stupnici od 6 do 10. Což značí velmi dobré hodnocení firmy.  

16 zaměstnanců se přiklánělo k hodnocení na stupnici od 1 po 5. Průměrná známka 

ohodnocení je 5,3. Tedy polovina dotazovaných by společnost doporučila svého 

zaměstnavatele a polovina ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.10 Identifikační otázky 

Poslední otázky v mém dotazníkovém šetření byly zaměřené na identifikační 

otázky o respondentech. Největší podíl měli muži, kterých bylo 41, procentuelně 75,9 %. 

Žen se podílelo podstatně méně a to 13 žen, procentuelně 24,1 %. 
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Dalším dělícím znakem v mém šetření byla otázka, která se týkala rozdělení pozic, 

které ve firmě vykonávají. Jedná se o pozice technicko-hospodářský pracovník, 

manažerské pozice a dělníci. Z grafu můžeme vidět, že největší podíl na dotazníkovém 

šetření měli technicko-hospodářští pracovníci, kterých bylo 27, poté dělníci s počtem 18 a 

zbylé manažerské pozice, kterých se účastnilo 9 zaměstnanců.  

  

 

 

 

 

 

 

Další otázka byla zaměřená na věk respondentů. Největší část dotazovaných se 

pohybovala ve věku od 18 do 30 let, těchto pracovníku bylo 28. Druhou největší část 
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Předposledním znakem byla otázka týkající se dosaženého vzdělání respondentů. 

V grafu vidíme, že největší část dotazovaných má středoškolské vzdělání s maturitou, 

početně se jedná o 24 dotazovaných. Další velkou část tvoří vysokoškolsky vzdělaní lidé 

s počtem 15 zaměstnanců a středoškolské vzdělání s vyučením s počtem 14 zaměstnanců. 

Pouze jeden zaměstnanec měl vzdělání základní.  
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Poslední otázka se týkala délky doby zaměstnání, tedy jak dlouho jsou pracovníci 

ve společnosti LIKO-S, a.s. zaměstnáni. Největší část respondentů se vyskytovala v době 

od 1 do 3 let, jednalo se 23 zaměstnanců. Méně než 1 rok a mezi 4-7 let je zaměstnáno  

13 zaměstnanců. 4 zaměstnanců je v podniku už více než 7 let.  

 

Obrázek 24 - Doba zaměstnání 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Po ověření u finančního ředitele odpovídá struktura dotazovaných i reálné 

organizační struktuře. 
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5 Návrhy a doporučení 

Předchozí kapitola se věnovala analýze personálních činností a dotazníkovému 

šetření. V páté kapitole využiji zjištěné poznatky a budu se věnovat návrhům  

a doporučením na základě zjištěných informací z konzultace s finančním ředitelem 

společnosti LIKOS-S, a.s. a z dotazníkového šetření mezi zaměstnanci. Návrhy  

a doporučení zaměřím na oblasti získávání, vybírání a příjímání pracovníků, hodnocení  

a odměňování zaměstnanců, vzdělávání a péči o zaměstnance.  

Z komplexního hlediska má dle mého názoru společnost LIKO-S,a.s. velice dobře 

propracovaný personální marketing a bylo velmi těžké pro mě navrhovat různé změny  

a opatření, protože s personální politikou této společnosti jsem byla velmi spokojena. 

I přesto jsem malé doporučení v každé z oblastí našla. 

5.1  Získávání, výběr a přijímání pracovníků 

Získávání pracovníků  

Po konzultaci s finančním ředitelem jsem dospěla k závěru, že proces získávání 

pracovníků má firma velice dobře propracovaný a kladou na něj veliký důraz. Díky 

vlastním webovým stránkám vystavují veškeré volné pozice a kandidáti mohou zasílat své 

životopisy. Jako doporučení bych zvolila i variantu inzerátů např. v novinách, které firma 

vůbec nevyužívá. Byť se tento návrh může zdát jako zastaralý v dnešním digitálním světě, 

nicméně o pracovní pozici se může zajímat i kandidát, který s internetem nepracuje a tudíž 

se k němu volná pozice vůbec nedostane. Například se může jednat o brigády pro 

důchodce, ale vůbec nevylučuji kandidáty v produktivním věku, kteří upřednostňují 

tištěnou podobu. 

Další možností, kde by společnost mohla získat nové zaměstnance je na pracovních 

veletrzích. Proto bych doporučila účastnit se veletrhů pracovních příležitostí, kde mohou 

natrefit na čerstvé absolventy vysokých škol. Jako jednu z možných variantů bych 

doporučovala Kariéru PLUS, která se pravidelně koná každý rok na Vysoké škole báňské.  

Výběr pracovníků 

Získávání zaměstnanců probíhá minimálně ve dvou kolech a pro manažerské pozice 

probíhají tři kola. Po prvním kole jsou zasílány zaměstnancům prostřednictvím emailu dva 
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testy, jak jsem již uváděla v kapitole 4.1.4. V rámci doporučení bych navrhovala, aby firma 

zvážila testy i v papírově podobě. Byť je to pro vyhodnocování složitější, nicméně se 

můžou setkat se situací, kdy je pro kandidáta vhodnější papírová forma než ta počítačová, 

může to být opět stejný důvod jako u získávání zaměstnanců, a to právě takový, že 

zaměstnanec nemá přístup na internet.  

Přijímání pracovníků  

Proces přijímání pracovníků je rovněž velmi dobře propracovaný a v současné 

chvíli bych zde nenašla žádné doporučení ke zlepšení.  

5.2  Hodnocení a odměňování pracovníků 

Hodnocení pracovníků 

Společnost LIKO-S, a.s. cílí na maximální spokojenost svých zaměstnanců, jako 

rodinná firma klade velký důraz na individuální hodnocení zaměstnance a tomuto systému 

věnuje dostatečnou péči. Díky tomuto hodnocení dokáže včas ohladit rezervy pracovníka a 

dokáže si nastavit nové cíle. Jak jsem již uváděla při konzultaci s finančním ředitelem, 

velmi dbají na pravidelné setkávání se svými zaměstnanci a pravidelné hodnocení výkonu.  

Při vyhodnocování dotazníkové šetření se zaměstnanci mohli vyjádřit, zda jsou se 

systémem hodnocení spokojeni, ze 70 % zaměstnanci spokojeni jsou, zbylých 30% příliš 

spokojeno není, v tomto případě navrhuji, aby každý vedoucí pracovník při zhodnocování 

daného období se svým podřízeným zaměstnancem probral, co konkrétně mu nevyhovuje 

na systému hodnocení, případně co by sám chtěl změnit.  

Odměňování pracovníků 

Do této oblasti jsem zařadila jednak finanční ohodnocení zaměstnance, ale taky 

nefinanční ohodnocení, tedy pochvaly či zaměstnanecké benefity. Při vyhodnocování této 

oblasti jsem se dozvěděla, že zaměstnanci jsou dostatečně chváleni a s tímto i spokojeni, 

mé doporučení je takové, aby v tomto směru nadřízení svých pracovníků pokračovali.  

Co se týče finančního ohodnocení, tam už spokojenost na straně zaměstnanců není. 

Mzdové ohodnocení mi v poziční mapě vyšlo v pravém spodním kvadrantu, což znamená, 

že je pro zaměstnance důležité, ale neodpovídá jejich spokojenosti. Z mého pohledu bych 

doporučila, aby se konkrétní zaměstnanci obrátili na svého nadřízeného a vyjasnili si, co 
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konkrétně jim nevyhovuje a jak by své mzdové ohodnocení představovali. Tuto oblast 

mohou jednoznačně probrat na osobním vyhodnocení, které probíhá v pravidelných 

intervalech.  

Zaměstnanecké benefity bohužel taktéž nedopadly dobře, jak jsem již uváděla. 

V rámci spokojenosti vs. důležitosti nám vyšly v pravém spodním kvadrantu, což značí, že 

pro zaměstnance nejsou moc důležité, ale i přesto, že nějaké využívají, tak s nimi 

zaměstnanci nejsou spokojeni. Pro společnost bych doporučila doplnění nových benefitů, 

napři. příspěvky na dopravu pro daleko dojíždějící zaměstnance, protože tohle byla jedna 

z nejčastějších možnosti, kterou zaměstnanci označili za důležitou. Dále bych doporučila 

plošné zavedení příspěvku pro penzijní připojištění, protože v současné chvíli ho nabízí 

jen individuálně, nicméně je tento benefit velmi rozšířený v jiných společnostech a věřím, 

že by jej zaměstnanci ocenili.  

5.3 Vzdělávání a péče o zaměstnance 

Vzdělávání zaměstnanců 

Oblast vzdělávání zaměstnanců má společnost opět výborně propracovanou. Na 

základě vyhodnocení bych společnosti, kromě již aktivních kurzů pro dělníky, manažerské 

pozice a technicko-hospodářské pracovníky, kterou současně využívají, doporučila i kurzy 

osobního rozvoje pro THP pracovníky, kteří by měli zájem v rámci svého postupu 

směřovat k manažerským pozicím. Dělnickým profesím bych doporučila v rámci týmu 

brainstormingy, které by ještě více posílily vztahy na pracovišti a zlepšily vztahy 

s nadřízeným, kterého nejčastěji uváděli jako důvod, proč by zvažovali změnu zaměstnání. 

Péče o zaměstnance 

Společnost o své zaměstnance dostatečně pečuje, dbá na to, aby prostředí, ve 

kterém pracují, bylo co nejpříjemnější. Protože jsem do péče o zaměstnance zařadila 

pravidelnou kontrolu pracoviště, zavedla bych v tomto směru motivační odměnu, aby 

asistentky pravidelně nemusely chodit a zaměstnance kontrolovat. Doporučila bych 

namátkové kontroly pořádku a v případě, že by zaměstnanci na svém pracovišti měli 

uklizeno během tří nečekaných kontrol, dala bych každému částku 300 Kč do cafeterie, 

které mohou na cokoli využít.  
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5.4 Finanční náročnost návrhů a doporučení 

Veškeré nové návrhy, které by společnost akceptovala, vyžadují finanční náklady, 

které by byly se změnou spojené. Tuto náročnost z pozice financí odhaduju, že se dá 

rozdělit do tří skupin 

Levná do 30 000 Kč 

V rámci získávání pracovníků můžeme uvést účast na veletrhu pracovních 

příležitostí, pronájem místa může být samozřejmě zcela individuální, odhadovala bych, že 

cena nepřesáhne částku 30.000 Kč 

Druhé z nejlevnějších možností v části výběru pracovníků jsem navrhla papírové 

testy, které představují náklady pouze ve vytištění materiálů. Balík obyčejných papíru 

vychází na cca 70 Kč s 500 kusy papírů. Tento návrh bych považovala za jeden 

z nejlevnějších. 

Dražší do 70 000 Kč 

Do prostřední kategorie bych zařadila v oblasti vzdělávání kurzy osobního rozvoje. 

Tento kurz může vycházet průměrně na částku 1500 Kč za kurz. V případě zájmu všech 

THP pracovníků, kterých bylo 27, by celková částka vycházela na 40 500 Kč. 

Odměny do cafeterie v případě pořádku na pracovišti mohu rovněž zařadit do této 

kategorie, poněvadž jsem navrhla částku 300 Kč. Pokud bych uvažovala o všech 

zaměstnancích, kterých má společnost přibližně 230, dostanu se na částku 69 000 Kč. 

Berme v potaz, že příspěvky do cafeterie si může společnost dát do daní, takže nákladovost 

by se nám ještě snížila.  

Nejdražší do 100 000 Kč 

Do této skupiny bych zařadila doporučení, které se týkaly získávání pracovníků, a 

to umísťování volných pozic v inzerátech. Cena zvýrazněného inzerátu vychází přibližně 

na částku 189/Kč na otisk. Aktuálně společnost nabízí 12 volných pozic, což by znamenalo 

2 268 Kč za 12 otisků. V případě počtu 40 otisků bychom se dostali na částku do 100 000 

Kč. Lze toto řešení považovat za jedno z nejdražších.  

Příspěvky na dopravu, které zaměstnanci zvolili jako nejdůležitější v rámci 

zaměstnaneckých výhod, řadím tento příspěvek do jednoho z nejdražších, neboť pokud 
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bych počítala s průměrnou částkou cestovného 100 Kč na osobu, při počtu 54 

dotazovaných zaměstnanců, z kterých by 32 tuto možnost využilo, dostáváme se na 

měsíční částku 64 000 Kč za měsíc, pokud bych počítala s 20 pracovními dny. Samozřejmě 

musíme počítat s tím, že tohoto příspěvku by zajisté využilo mnohem více zaměstnanců, 

než těch dotazovaných. 
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6 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo provést analýzu personálních činností ve 

společnosti LIKO-S, a.s., sídlící ve Slavkově u Brna. Na základě vyhodnocení jsem 

navrhla doporučení v oblasti získávání, výběru a příjímání pracovníků, hodnocení, 

odměňování, jejich vzdělávání a následnou péči o zaměstnance. 

Teoretická část byla zaměřena na odborné zdroje, které se týkaly personálního 

marketingu a konkrétních personálních činností, které následně sloužily k vypracování 

praktické části mé diplomové práce.  Diplomovou práci jsem rozdělila do 6 kapitol a jimi 

navazujících subkapitol. V první části jsem se věnovala úvodu, kde jsem uvedla cíle  

a obsah své práce. 

Druhá část byla zaměřena na teoretická východiska, pro které jsem využila 

odbornou literaturu a detailněji jsem se zaměřila na personální činnosti, kde se jednalo  

o analýzu pracovních míst, personální plánování, získávání a výběr pracovníků, jejich 

hodnocení, odměňování, vzdělávání a péči o zaměstnance.  

Náplň třetí části byla věnována charakteristice společnosti, její organizační 

struktuře, struktuře zaměstnanců podle pohlaví a vykonávané pozice. Třetí kapitolu 

uzavřelo portfolio produktů a služeb, kterou společnost nabízí.  

Praktická část započala čtvrtou kapitolou, která byla rozdělená na dvě části. V první 

části jsem vyhodnocovala rozhovor s finančním ředitelem společnosti, kde jsme se 

věnovali personálním činnostem a druhá část této kapitoly se zabývala vyhodnocováním 

dotazníkového šetření, které probíhalo mezi zaměstnanci společnosti. Předposlední 

závěrečná kapitola zahrnuje návrhy a doporučení, které vycházejí z předchozí provedené 

analýzy. Šestá kapitola shrnuje veškeré informace o mé diplomové práci. 

 Po provedené analýze, kterou jsem mohla zpracovat díky spolupráci s finančním 

ředitelem, jsem dospěla k závěru, že se jedná o společnost s dobře propracovaným 

personálním marketingem na vysoké úrovni a se zaměstnanci, kteří se cítí velmi dobře  

a spokojeně ve své práci. 
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Příloha 2 Výstupy z dotazníku 

Tabulka – dostatek informací pro výkon 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 11 20,4 20,4 20,4 

 spíše ano 32 59,3 59,3 79,6 

spíše ne 9 16,7 16,7 96,3 

určitě ne 1 1,9 1,9 98,1 

nedovedu 
posoudit 

1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka - informace o dění ve firmě 

 Frequency Percent Valid Percent 
                        
Cumulative % 

Valid určitě ano 8 14,8 14,8 14,8 

spíše ano 22 40,7 40,7 55,5 

spíše ne 23 42,6 42,6 98,1 

určitě ne 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

 

 Tabulka - nadřízený se zajímá o mé nápady 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 15 27,8 27,8 27,8 

spíše ano 23 42,6 42,6 70,4 

spíše ne 13 24,1 24,1 94,4 

určitě ne 2 3,7 3,7 98,1 

nedovedu 
posoudit 

1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka – dostatečná kvalifikace 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 23 42,6 42,6 42,6 

spíše ano 29 53,7 53,7 96,3 

spíše ne 1 1,9 1,9 98,1 

nedovedu 
posoudit 

1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka - motivace z pozice nadřízeného 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 16 29,6 29,6 29,6 

spíše ano 22 40,7 40,7 70,4 

spíše ne 13 24,1 24,1 94,4 

určitě ne 2 3,7 3,7 98,1 

nedovedu posoudit 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Tabulka - pochvala nadřízeného 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 11 20,4 20,4 20,4 

spíše ano 25 46,3 46,3 66,7 

spíše ne 15 27,8 27,8 94,4 

určitě ne 3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka - můžu se obrátit na nadřízeného 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative% 

V
valid 

určitě ano 24 44,4 44,4 44,4 

spíše ano 24 44,4 44,4 88,9 

spíše ne 5 9,3 9,3 98,1 

určitě ne 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka - možnost kariérního růstu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 7 13,0 13,0 13,0 

spíše ano 29 53,7 53,7 66,7 

spíše ne 13 24,1 24,1 90,8 

určitě ne 4 7,4 7,4 98,1 

nedovedu 
posoudit 

1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka - rozvoj dalšího vzdělávání 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 9 16,7 16,7 16,7 

spíše ano 27 50,0 50,0 66,7 

spíše ne 13 24,1 24,1 90,8 

nedovedu posoudit 3 5,6 5,6 96,3 

určitě ne 2 3,7 3,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka - adekvátní ohodnocení 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 7 13,0 13,0 13,0 

spíše ano 24 44,4 44,4 57,4 

spíše ne 15 27,8 27,8 85,2 

určitě ne 6 11,1 11,1 96,3 

nedovedu posoudit 2 3,7 3,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Tabulka - rozumím systému odměňování 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 8 14,8 14,8 14,8 

spíše ano 23 42,6 42,6 57,4 

spíše ne 15 27,8 27,8 85,2 

určitě ne 7 13,0 13,0 98,1 

nedovedu posoudit 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka - důležitost dobré pověsti firmy 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 7 13,0 13,0 13,0 

spíše ano 24 44,4 44,4 57,4 

spíše ne 14 25,9 25,9 83,3 

určitě ne 5 9,3 9,3 92,6 

nedovedu posoudit 4 7,4 7,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka „důležitost“ -mzdové ohodnocení 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

uvedl 35 64,8 64,8 64,8 

neuvedl 19 35,2 35,2 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „důležitost“ -vztahy na pracovišti 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 37 68,5 68,5 68,5 

uvedl 17 31,5 31,5 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „důležitost“ -pracovní atmosféra 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 43 79,6 79,6 79,6 

uvedl 11 20,4 20,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „důležitost“ -komunikace s kolegy 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 38 70,4 70,4 70,4 

uvedl 16 29,6 29,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „důležitost“ -zaměstnanecké výhody 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 48 88,9 88,9 88,9 

uvedl 6 11,1 11,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 



 Bc. Simona Nevařilová: Personální marketing průmyslového podniku   

2018    

Tabulka „důležitost“ - týmová práce 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 49 90,7 90,7 90,7 

uvedl 5 9,3 9,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka „důležitost“ pracovní podmínky 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 41 75,9 75,9 75,9 

uvedl 13 24,1 24,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „důležitost“ - komunikace s nadřízeným 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 45 83,3 83,3 83,3 

uvedl 9 16,7 16,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „důležitost“ -vedení týmu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 51 94,4 94,4 94,4 

uvedl 3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka „spokojenost“ -pracovní doba 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 8 14,8 14,8 14,8 

spíše ano 24 44,4 44,4 59,2 

spíše ne 16 29,6 29,6 88,9 

určitě ne 6 11,1 11,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „spokojenost“ -mzdové ohodnocení 

 Frequency Percent Valid Percent  

V
valid 

určitě ano 3 5,6 5,6 5,6 

spíše ano 24 44,4 44,4 50,0 

spíše ne 20 37,0 37,0 87,0 

určitě ne 6 11,1 11,1 98,1 

nedovedu posoudit 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka „spokojenost“ vztahy na pracovišti 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 19 35,2 35,2 35,2 

spíše ano 32 59,3 59,3 94,4 

spíše ne 3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Tabulka „spokojenost“ -pracovní atmosféra 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 13 24,1 24,1 24,1 

spíše ano 31 57,4 57,4 81,5 

spíše ne 7 13,0 13,0 94,4 

určitě ne 3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „spokojenost“ komunikace s nadřízeným 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 15 27,8 27,8 27,8 

spíše ano 28 51,9 51,9 79,7 

spíše ne 10 18,5 18,5 98,1 

určitě ne 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka „spokojenost“ - komunikace s kolegy 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 22 40,7 40,7 40,7 

spíše ano 30 55,6 55,6 96,3 

spíše ne 1 1,9 1,9 98,1 

určitě ne 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „spokojenost“ -zaměstnanecké výhody 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

spíše ano 16 29,6 29,6 29,6 

spíše ne 19 35,2 35,2 64,8 

určitě ne 14 25,9 25,9 90,7 

nedovedu posoudit 5 9,3 9,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „spokojenost“ - Týmová práce 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 13 24,1 24,1 24,1 

spíše ano 33 61,1 61,1 85,2 

spíše ne 7 13,0 13,0 98,1 

nedovedu posoudit 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka „spokojenost“ -pracovní podmínky 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 4 7,4 7,4 7,4 

spíše ano 33 61,1 61,1 68,5 

spíše ne 11 20,4 20,4 88,9 

určitě ne 4 7,4 7,4 96,3 

nedovedu posoudit 2 3,7 3,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 



 Bc. Simona Nevařilová: Personální marketing průmyslového podniku   

2018    

Tabulka „spokojenost“ -vedení týmu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 16 29,6 29,6 29,6 

spíše ano 26 48,1 48,1 77,7 

spíše ne 6 11,1 11,1 88,9 

určitě ne 3 5,6 5,6 94,4 

nedovedu posoudit 3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka benefity „využitelnost“- příspěvek na stravné 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

uvedl 50 92,6 92,6 92,6 

neuvedl 4 7,4 7,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka benefity „využitelnost“- cafeterie 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 42 77,8 77,8 77,8 

uvedl 12 22,2 22,2 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka benefity „využitelnost“- firemní automobil 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 49 90,7 90,7 90,7 

uvedl 5 9,3 9,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka benefity „využitelnost“ služební telefon 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 28 51,9 51,9 51,9 

uvedl 26 48,1 48,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka benefity „využitelnost“ - notebook 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 34 63,0 63,0 63,0 

uvedl 20 37,0 37,0 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka benefity „využitelnost„- příspěvek na kurzy 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 39 72,2 72,2 72,2 

uvedl 15 27,8 27,8 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Tabulka benefity„využitelnost“ - sick days 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 47 87,0 87,0 87,0 

uvedl 7 13,0 13,0 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka benefity„využitelnost“ - příspěvek na dovolenou 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 51 94,4 94,4 94,4 

uvedl 3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka benefity „důležitost“ - příspěvek na dopravu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

uvedl 32 59,3 59,3 59,3 

neuvedl 22 40,7 40,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka benefity „důležitost“ - životní pojištění 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 48 88,9 88,9 88,9 

uvedl 6 11,1 11,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka benefity „důležitost“ - penzijní připojištění 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 50 92,6 92,6 92,6 

uvedl 4 7,4 7,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka benefity „důležitost“ - příspěvky do cafeterie 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 46 85,2 85,2 85,2 

uvedl 8 14,8 14,8 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka benefity „důležitost“ - služební telefon 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 48 88,9 88,9 88,9 

uvedl 6 11,1 11,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka benefity „důležitost“ -notebook 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

Neuvedl 46 85,2 85,2 85,2 

Uvedl 8 14,8 14,8 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Tabulka benefity „důležitost“ - příspěvek na kurzy 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 50 92,6 92,6 92,6 

uvedl 4 7,4 7,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka benefity „důležitost“ - poukázky na sportovní aktivity 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 46 85,2 85,2 85,2 

uvedl 8 14,8 14,8 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka benefity „důležitost“ - příspěvek na lékařské prohlídky 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

Valid  neuvedl 50 92,6 94,3 94,3 

uvedl 3 5,6 5,7 100,0 

Total 53 98,1 100,0  
Missing System 1 1,9   

Total 54 100,0   
 

Tabulka benefity „důležitost“ - sick days 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 53 98,1 98,1 98,1 

uvedl 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka benefity „důležitost“ - 13.Plat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 46 85,2 85,2 85,2 

uvedl 8 14,8 14,8 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka benefity „důležitost“ - příspěvek na dovolenou 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 37 68,5 68,5 68,5 

uvedl 17 31,5 31,5 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka „spokojenost“ -pracovní doba 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 8 14,8 14,8 14,8 

spíše ano 24 44,4 44,4 59,2 

spíše ne 16 29,6 29,6 88,9 

určitě ne 6 11,1 11,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Tabulka „spokojenost“ -mzdové ohodnocení 

 Frequency Percent Valid Percent  

V
valid 

určitě ano 3 5,6 5,6 5,6 

spíše ano 24 44,4 44,4 50,0 

spíše ne 20 37,0 37,0 87,0 

určitě ne 6 11,1 11,1 98,1 

nedovedu posoudit 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka „spokojenost“ vztahy na pracovišti 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 19 35,2 35,2 35,2 

spíše ano 32 59,3 59,3 94,4 

spíše ne 3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „spokojenost“ -pracovní atmosféra 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 13 24,1 24,1 24,1 

spíše ano 31 57,4 57,4 81,5 

spíše ne 7 13,0 13,0 94,4 

určitě ne 3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „spokojenost“ komunikace s nadřízeným 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 15 27,8 27,8 27,8 

spíše ano 28 51,9 51,9 79,7 

spíše ne 10 18,5 18,5 98,1 

určitě ne 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka „spokojenost“ - komunikace s kolegy 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 22 40,7 40,7 40,7 

spíše ano 30 55,6 55,6 96,3 

spíše ne 1 1,9 1,9 98,1 

určitě ne 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Tabulka „spokojenost“ -zaměstnanecké výhody 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

spíše ano 16 29,6 29,6 29,6 

spíše ne 19 35,2 35,2 64,8 

určitě ne 14 25,9 25,9 90,7 

nedovedu posoudit 5 9,3 9,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „spokojenost“ - Týmová práce 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 13 24,1 24,1 24,1 

spíše ano 33 61,1 61,1 85,2 

spíše ne 7 13,0 13,0 98,1 

nedovedu posoudit 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Tabulka „spokojenost“ -pracovní podmínky 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 4 7,4 7,4 7,4 

spíše ano 33 61,1 61,1 68,5 

spíše ne 11 20,4 20,4 88,9 

určitě ne 4 7,4 7,4 96,3 

nedovedu posoudit 2 3,7 3,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka „spokojenost“ -vedení týmu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ano 16 29,6 29,6 29,6 

spíše ano 26 48,1 48,1 77,7 

spíše ne 6 11,1 11,1 88,9 

určitě ne 3 5,6 5,6 94,4 

nedovedu posoudit 3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka „změna zaměstnání“ – mzdové ohodnocení 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 42 77,8 77,8 77,8 

uvedl 12 22,2 22,2 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Tabulka „změna zaměstnání“ – neshody s nadřízeným 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 37 68,5 68,5 68,5 

uvedl 16 29,6 29,6 98,1 

2 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „změna zaměstnaní“ – pracovní doba 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 38 70,4 70,4 70,4 

uved 15 27,8 27,8 98,1 

3 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka“změna zaměstnání“ - stres 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 48 88,9 88,9 88,9 

uvedl 6 11,1 11,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka „změna zaměstnání“ špatná pracovní atmosféra 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
alid 

neuvedl 43 79,6 79,6 79,6 

uvedl 11 20,4 20,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka „motivace“ - finanční ohodnocení 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 50 92,6 92,6 92,6 

uvedl 4 7,4 7,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka „motivace“ - pochvala 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

uvedl 40 74,1 74,1 74,1 

neuvedl 14 25,9 25,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „motivace“ - možnost kariérního růstu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 45 83,3 83,3 83,3 

uvedl 9 16,7 16,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Tabulka „motivace“ - nadřízený 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 48 88,9 88,9 88,9 

uvedl 6 11,1 11,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „motivace“ - pracovní kolektiv 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 45 83,3 83,3 83,3 

uvedl 9 16,7 16,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „motivace- zaměstnanecké výhody 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 31 57,4 57,4 57,4 

uvedl 23 42,6 42,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „motivace“ - kariérní postup 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 48 88,9 88,9 88,9 

uvedl 6 11,1 11,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „motivace“ - nic 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 49 90,7 90,7 90,7 

uvedl 5 9,3 9,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „změna v práci“ - vyšší plat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 52 96,3 96,3 96,3 

uvedl 2 3,7 3,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „změna v práci“ - odměna za přesčas 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

uvedl 32 59,3 59,3 59,3 

neuvedl 22 40,7 40,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Tabulka „změna v práci“ - nadřízený 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

uvedl 33 61,1 61,1 61,1 

neuvedl 21 38,9 38,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

  

Tabulka „změna v práci“ - pracovní doba 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 53 98,1 98,1 98,1 

uvedl 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „změna v práci“ - pracovní doba 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 53 98,1 98,1 98,1 

uvedl 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „změna v práci“ - kariérní postup 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 38 70,4 70,4 70,4 

uvedl 16 29,6 29,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „změna v práci“ - pracovní vybavení 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 50 92,6 92,6 92,6 

uvedl 4 7,4 7,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „změna v práci“ - přeřazení na jinou pozici 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 38 70,4 70,4 70,4 

uvedl 16 29,6 29,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka „ změna v práci“ - nic, se vším jsem spokojen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

neuvedl 53 98,1 98,1 98,1 

uvedl 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



 Bc. Simona Nevařilová: Personální marketing průmyslového podniku   

2018    

Tabulka - doporučení firmy 

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

určitě ne 1 1,9 1,9 1,9 

2 1 1,9 1,9 3,7 

3 2 3,7 3,7 7,4 

4 8 14,8 14,8 22,2 

5 4 7,4 7,4 29,6 

6 13 24,1 24,1 53,7 

7 3 5,6 5,6 59,3 

8 10 18,5 18,5 77,8 

9 9 16,7 16,7 94,4 

určitě ano 2 3,7 3,7 98,1 

    100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Tabulka - pohlaví 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

muž 41 75,9 75,9 75,9 

žena 13 24,1 24,1 100,0 

total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka - pracovní pozice 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

technicko-hospodářský 
pracovník 

27 50,0 50,0 50,0 

dělník 18 33,3 33,3 83,3 

manažerská pozice 9 16,7 16,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka - věk 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

18-30 28 51,9 51,9 51,9 

31-45 21 38,9 38,9 90,7 

46-55 3 5,6 5,6 96,3 

56 a více 2 3,7 3,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka - vzdělání 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

vysokoškolské 15 27,8 27,8 27,8 

středoškolské s maturitou 24 44,4 44,4 72,2 

středoškolské s vyučením 14 25,9 25,9 98,1 

základní 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Tabulka - pracovní pozice 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

technicko-hospodářský 
pracovník 

27 50,0 50,0 50,0 

dělník 18 33,3 33,3 83,3 

manažerská pozice 9 16,7 16,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
 

Tabulka - doba zaměstnání 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 

V
valid 

méně než rok 13 24,1 24,1 24,1 

1-3 roky 23 42,6 42,6 66,7 

4-7 let 13 24,1 24,1 90,7 

více než 7 let 5 9,3 9,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 


