
    

 

 



    

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA 

Katedra ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

 

 

ANALÝZA PERSONÁLNÍCH ČINNOSTÍ VE 

SPOLEČNOSTI  

Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o. 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

Autor:                                                                                                  Bc. Andrea Pouzarová 

Vedoucí diplomové práce:                                                    Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2018 



    

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 



    

 

Anotace 

Předmětem diplomové práce je „Analýza personálních činností ve společnosti Aperam 

Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o.“ (dále jen „společnost“). Diplomová práce 

je rozdělena na několik částí. V první části nazvané charakteristika společnosti je popsána 

historie, organizační struktura a výroba společnosti. Druhá část, která byla vypracována 

s pomocí odborné literatury, se věnuje teoretickému vymezení základních pojmů z oblasti 

personalistiky. Je zde popsán proces od fáze získávání a výběru pracovníků až po fázi 

jejich uvolňování. V praktické části byl popsán proces personálních činností ve 

společnosti, byly stanoveny hypotézy a bylo provedeno dotazníkové šetření za účelem 

zjištění spokojenosti zaměstnanců společnosti s poskytovanými benefity. Výsledky 

z provedeného dotazníkového šetření byly využity k ověření stanovených hypotéz. 

 

Klíčová slova: Personální činnost; benefit; spokojenost; pracovník; získávání, výběr. 

 

The subject of Diploma Thesis is ,,The Analysis of human resources activities in The 

Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o.“ The Diploma Thesis is divided 

into the several parts. In the first part called characteristic of company is described the 

history, organizational structure and the production of the company. The second part which 

was written based on the theoretical literature is focused on theoretical definition of the 

basic concepts from the human resources department. This part describes recruitment 

process of employees to the phase of releasing of employees. The practical part describes 

the process of the human resources activities in the company, this part also includes 

hypotheses and related questionnaire for the purpose of finding the employee satisfaction 

with the provided benefits. The results from the questionnaire are used to verify established 

hypotheses. 

 

Key words: Human resources activities; benefits; satisfaction; employee, recruitment, 

selection. 
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1 ÚVOD 

Smyslem personálního řízení je využití lidského potenciálu k dosažení cílů 

organizace, ale zároveň vytváření podmínek pro budování mezilidských a pracovních 

vztahů na pracovišti, motivování pracovníků k lepším pracovním výkonům, seberealizaci 

a posilování jejich pozitivních vazeb na organizaci. Personální řízení v sobě propojuje řadu 

znalostí z jiných oborů jako je management řízení, psychologie, etika, sociologie nebo 

ekonomika.   

Personální řízení má podíl na zvyšování konkurenceschopnosti organizace, na její 

výkonnosti a hospodářských výsledcích a je tedy významnou oblastí v řízení organizace. 

Jedná se o každodenní řídící nástroj vedoucích pracovníků v organizaci. Personální práce 

není spojena jen s procesem získávání, přijímáním nových pracovníků, propouštěním 

pracovníků a s vedením související administrativy. Souvisí také se zajištěním přiměřeného 

rozvoje a vzdělání pracovníků, dohledem nad dodržováním předpisů o bezpečnosti práce 

a ochraně zdraví při práci. Personální útvar musí reagovat na změny v legislativě spojené 

se zaměstnáváním lidí a sledovat aktuální situaci na trhu práce, především pak v blízkém 

okolí organizace, protože např. zvýšení mezd v sousedící organizaci může mít za důsledek 

významný nárůst odchodů pracovníků. V zájmu organizace by pak měla být snaha 

pozitivně ovlivnit propojení pracovního a osobního života pracovníka, což v důsledku 

povede k vytvoření užší vazby mezi organizací a pracovníkem. 

Cílem mé diplomové práce je zjistit, jak společnost Aperam Stainless Services 

& Solutions Tubes CZ s.r.o. realizuje jednotlivé personální činnosti a zda jsou stávající 

pracovníci společnosti spokojeni s nabízenými benefity, které jsou součástí procesu 

získávání, stabilizace a motivace pracovníků v organizaci.  

V charakteristice společnosti ve zkratce popíši základní strukturu společnosti, její 

historii a výrobu.  

Teoretickou část diplomové práce vypracuji za pomoci odborné literatury. Zaměřím se 

na vysvětlení jednotlivých personálních činností počínaje zjištěním potřeby získat nového 

pracovníka, přes jeho výběr, stabilizaci, motivaci k pracovním výkonům až po uvolnění 

z organizace.  
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Cílem praktické části diplomové práce je zjištění, zda jsou personální činnosti, 

popsané v teoretické části diplomové práce, aplikovány v praxi také ve společnosti Aperam 

Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o. Formou dotazníkového šetření pak bude 

ve společnosti proveden průzkum, zda je nabízený program benefitů pro zaměstnance 

motivující či nikoliv nebo jaké jiné benefity by uvítali jako motivační faktor.  

V závěru mé diplomové práce provedu vyhodnocení dotazníkového šetření a navrhnu 

změny v oblasti nabízených benefitů tak, aby v budoucnu lépe plnily svou motivační 

úlohu. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Společnost Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o. se sídlem 

Předlická 453/26, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27131807 vznikla zápisem do 

obchodního rejstříku dne 8.3.2004 (dále jen „společnost“ nebo „Aperam“). Společnost je 

tvořena jedním výrobním závodem v Ústí nad Labem. 

Společnost je součástí nadnárodní skupiny Aperam, divize Services & Solutions a do 

ní patřící obchodní skupiny Automotive Tubes, která se skládá z hlavního svářecího a 

řezacího centra se sídlem v Ústí nad Labem a svářecího a řezacího centra umístněného ve 

Francii. Základní ekonomickou činností společnosti je výroba a prodej nerezových trubek 

pro automobilový průmysl. [Výroční zpráva, 2015] 

2.1 Historie společnosti 

V České republice působí společnost od roku 2004. Původní název společnosti při 

jejím založením byl Matthey s.r.o. a 100% vlastníkem byla francouzská společnost UGINE 

& ALZ FRANCE. V roce 2008 došlo k převodu celého podílu na nového vlastníka, kterým 

se stala francouzská společnost ArcelorMittal – Stainless France. V návaznosti na změnu 

100% vlastníka společnosti došlo také ke dni 1.4.2008 v obchodním rejstříku ke změně 

názvu společnosti na ArcelorMittal – Stainless Automotive Tubes Czech Republic s.r.o.  

V roce 2011 došlo v rámci celosvětové skupiny ArcelorMittal k oddělení sektoru 

nerezové oceli a vytvoření nové skupiny Aperam. V souvislosti s tím byl převeden 100% 

podíl ve společnosti na společnost Aperam Stainless France a v návaznosti na tuto změnu 

vlastníka došlo v obchodním rejstříku ke dni 1.6.2011 k zápisu změny  názvu společnosti 

na Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o. [Výroční zpráva, 2011] 

2.2 Výroba společnosti 

Obchodní skupina Aperam patří mezi přední světové výrobce nerezových 

a speciálních ocelí.  
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Ve výrobním závodě v Ústí nad Labem se vyrábí a řežou nerezové trubky, které jsou 

dodávány zákazníkům z oblasti automobilového průmyslu, kde jsou dále používány na 

výrobu výfukových systémů, katalyzátorů a tlumičů. [Business Animals, 2017]  

 

 

Obrázek č.  1: Typy výfukových systémů 

Zdroj: Katalog výrobků společnosti Aperam, 2018 

 

High-tech možnosti svařování typu vysokofrekvenční svařování nebo laserové 

svařování a řezání na strojích značky Bewo, Rattunde umožňují společnosti reagovat na 

poptávku trhu, co se týká jakosti, tloušťky stěny a průměru trubky.   

Společnost se také zaměřuje na inovaci výrobků a zde spatřuje velký potenciál 

v součástkách pro nové generace aut a hybridů. Dalším výrobním segmentem pak je 

výroba ornamentálních trubek pro architektonické účely a lodní průmysl. [Business 

Animals, 2017]  

 

 

Obrázek č.  2: Ukázka ornamentálních trubek pro architektonické účely 

Zdroj: Katalog výrobků společnosti Aperam, 2018 
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Obrázek č.  3: Ukázka ornamentálních trubek pro lodní průmysl 

Zdroj: Katalog výrobků společnosti Aperam, 2018 
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ  

3.1 Řízení lidských zdrojů 

Každá organizace, která chce patřit ve svém oboru k těm úspěšným, prosperovat a být 

konkurenceschopná musí shromáždit, vzájemně propojit a „rozpohybovat“ hned několik 

zdrojů najednou a to zdroje finanční, materiální, lidské a informační. 

To, že se organizaci podaří shromáždit dostatečné finanční a materiální zdroje pro její 

vznik a další růst je jen začátek. K plnohodnotnému využití finančních a materiálních 

zdrojů je nutné zajistit také dostatek zaměstnanců neboli lidských zdrojů. [Koubek, 2015]   

Jsou to právě lidé, kteří uvádějí do pohybu finanční, materiální a informační zdroje 

a určují tak úroveň jejich využívání. Představují tak pro organizaci ten nejcennější a také 

většinou nejdražší zdroj, který rozhoduje o prosperitě a konkurenceschopnosti organizace. 

Podmínkou úspěšné organizace je tedy uvědomění si, že řízení lidských zdrojů rozhoduje 

o tom, zda organizace uspěje či nikoliv a proto je způsob řízení lidských zdrojů velmi 

důležitou součástí koncepce řízení celé organizace. [Koubek, 2015]   

V organizaci je za řízení a rozvoj zaměstnanců zodpovědný personální útvar. Jeho 

úkolem je vytvořit a realizovat personální politiku organizace.  

„Personální práce (personalistika) tvoří tu část řízení organizace, která se zaměřuje 

na vše, co se týká člověka v souvislosti s pracovním procesem, tj. jeho získávání, 

formování, fungování, využívání, jeho organizování a propojování jeho činností, výsledků 

jeho práce, jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, 

organizaci, spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací 

stýká, a rovněž jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního 

a sociálního rozvoje“ [Koubek, 2015, s. 13] 



Bc. Andrea Pouzarová: Analýza personálních činností ve společnosti Aperam 

2018  7 

3.2 Získávání a výběr pracovníků 

„Získávání (vyhledávání) a navazující výběr pracovníků jsou klíčovými personálními 

činnostmi, které zajišťují kvalitu lidí vstupujících do organizace.“ [Kociánová, 2010, s. 79] 

Cílem vyhledávání je oslovit optimální množství uchazečů s předpoklady pro 

obsazované místo. Než vůbec proces vyhledávání začne, musí být zřejmé, jaké nároky má 

splňovat pracovník na obsazovaném místě. Nárok organizace na obsazovanou pozici tak 

vychází z popisu pracovního místa, požadavku na kvalifikaci a schopnosti uchazeče. 

V prvé řadě je nutné zvážit, zda se vhodný kandidát na obsazované místo nenachází 

v řadách stávajících pracovníků.  Pokud se v rámci organizace nenajde vhodný pracovník, 

pak je důležité zvolit správný způsob, jakým bude prezentována potřeba organizace na 

obsazenost místa tak, aby došlo k oslovení vhodné skupiny potenciálních uchazečů z venčí. 

[Kociánová, 2010] 

3.2.1 Proces získávání pracovníků 

Každá organizace by měla mít vypracovaný vnitřní metodický postup pro získávání 

pracovníků, jehož dodržování může výrazně zkrátit dobu, po kterou zůstává příslušné 

místo neobsazeno. Aby proces získávání pracovníků byl efektivní, je třeba znát aktuální 

i budoucí požadavky organizace (tj. předpokládané vytváření a uvolňování pracovních 

míst) a povahu jednotlivých pracovních míst neboli jejich popis. To vše je součástí 

personálního plánování a pro zjednodušení lze proces získávání pracovníků shrnout do 

několika na sebe navazujících kroků. [Koubek, 2015] 

1. Identifikace potřeby získávání pracovníků. 

2. Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa. 

3. Zvážení alternativ. 

4. Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa, na kterých založíme 

získávání a pozdější výběr pracovníků. 

5. Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů. 

6. Volba metod získávání pracovníků. 
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7. Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů. 

8. Formulace nabídky zaměstnání. 

9. Uveřejnění nabídky zaměstnání. 

10. Shromažďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání s nimi. 

11. Předvýběr uchazečů na základě předložených dokumentů a informací. 

12. Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k výběrovým procedurám.“  

[Koubek, 2015, s. 131-132] 

 

Identifikace potřeby pracovníka vychází v prvé řadě z plánů organizace, kdy na 

základě plánu výroby, investic a dalšího rozvoje společnosti jsou prováděny ze strany 

personálního oddělení ve spolupráci s liniovými manažery predikce počtu pracovníků 

a jejich potřebná kvalifikace. Jednotlivá pracovní místa v organizaci musí mít svou 

specifikaci (popis pracovního místa), aby bylo možné odvodit požadavky kladené na 

pracovníka, který se bude o obsazované místo ucházet. Organizace by měla také zvážit 

další možné alternativy týkající se obsazovaného místa (zda např. nebude efektivnější 

předmětné pracovní místo zrušit, přerozdělit práci mezi jiná pracovní místa, zkrátit 

pracovní úvazek vázaný k danému pracovnímu místu, nebo situaci řešit formou přesčasů), 

protože zvolená možnost ovlivňuje další fáze procesu získávání a výběru pracovníků.   

Při tvorbě textu nabídky práce se vychází z popisu obsazovaného pracovního místa 

a stručného, ale dostatečně realistického popisu práce a nutných požadavků, které se pojí 

k pracovnímu místu. Z textu nabídky musí být zřejmé, jaké požadavky musí uchazeč 

splnit, aby byl způsobilý pro výkon práce na obsazovaném pracovním místě. Nabídka 

volného místa by tak měla mimo jiné obsahovat informace o místu výkonu práce, pracovní 

a platové podmínky a také požadavky ze strany organizace na vzdělání a kvalifikaci 

uchazeče, na jeho dovednosti, schopnosti a pracovní zkušenosti.       

Dalším krokem v procesu získávání pracovníků je rozhodnutí organizace, zda bude na 

základě dostupných informací hledat vhodné pracovníky mezi svými stávajícími 

zaměstnanci, zda osloví potenciální zájemce mimo organizaci nebo bude tyto dva zdroje 

kombinovat. [Koubek, 2015] 
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V návaznosti na výše popsané rozhodnutí musí být zvolena vhodná metoda, kterou 

budou nabídnuta volná pracovní místa. Metod jak oslovit případné uchazeče je řada 

a většinou je využíváno několik z nich na jednou, aby byla oslovena co největší skupina 

vhodných uchazečů a došlo co nejrychleji k obsazení pracovního místa tím nejvhodnějším 

kandidátem. Mezi nejčastěji používané metody patří inzerce v odborném a denním tisku 

a ve sdělovacích prostředcích (volba regionálního nebo celostátního dosahu inzerce bývá 

odvislá od typu obsazovaného místa), využití internetové inzerce či služeb poskytovatelů 

pracovní síly (pracovní agentury), spolupráce s úřady práce, vkládání letáků do poštovních 

schránek obyvatelům na určitém území, spolupráce se vzdělávacími institucemi atd. Jak již 

bylo uvedeno výše, organizace často volí cestu oslovením současného pracovníka 

s nabídkou jiné pracovní pozice nebo přímo osloví vyhlédnutého uchazeče. Dalším 

způsobem jak vytipovat vhodné uchazeče je vést evidenci zájemců, kteří organizaci sami 

oslovili s nabídkou zaměstnání.  

Důležitým momentem, který ovlivní další fáze procesu získávání pracovníků je volba 

dokumentů, které bude organizace od případných uchazečů vyžadovat. Základními 

dokumenty jsou doklady o vzdělání a praxi, životopis, motivační dopis, výpis z rejstříku 

trestů, lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti, ale také třeba vyplnění dotazníku 

organizace.   

Dalším krokem je zveřejnění nabídky práce, kdy tímto dnem začíná období, během 

kterého se mohou jednotlivý zájemci ucházet o práci, kdy se s uchazeči jedná 

a shromažďují se od nich potřebné dokumenty. Toto období by nemělo být zpravidla kratší 

než dva týdny od zveřejnění nabídky.  

Předvýběr uchazečů na základě předložených dokumentů je důležitou fází, kdy se 

z předložených dokumentů vybírají ti, kteří se zdají být vhodní na obsazovanou pracovní 

pozici. Předvýběr probíhá porovnáváním způsobilosti jednotlivých uchazečů s požadavky 

na obsazované místo a v této části zpravidla nejsou zájemci porovnáváni mezi sebou, 

protože to je až součástí výběru pracovníků. Výsledkem této fáze pak je rozřazení zájemců 

do tří skupin, a to: 

 velmi vhodné (uchazeči jsou pozvání k výběrovým procedurám), 

 vhodné (uchazeči jsou do výběrových procedur zařazení tehdy, pokud je v první 

skupině malý počet velmi vhodných uchazečů), 
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 nevhodné (těmto uchazečům se posílá zdvořilý odmítavý dopis s poděkováním za 

jejich zájem o pracovní pozici v organizaci). [Koubek, 2015] 

 

Výše uvedený postup předvýběru je také možné zjednodušit rozdělením uchazečů jen 

do dvou skupin, na vhodné a nevhodné. 

Závěrečným krokem procesu získávání pracovníků je sestavení seznamu uchazečů, 

kteří obdrží pozvánku k výběrovým procedurám. Výsledný seznam uchazečů se v zásadě 

seřadí abecedně, protože jakékoliv jiné pořadí by mohlo předem ovlivnit rozhodovací 

proces. [Koubek, 2015] 

3.2.2 Proces výběru pracovníků 

Výběr zaměstnanců je proces, ve kterém musí odpovědné osoby rozhodnout, kteří 

uchazeči budou přijati do zaměstnání. Tento proces navazuje na fázi získávání pracovníků, 

která byla popsána v předchozí části a je klíčový pro zajištění kvality pracovníků, kteří 

vstoupí do organizace. 

„Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů o zaměstnání 

shromážděných během procesu získávání pracovníků a prošlých předvýběrem, bude 

pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům obsazovaného pracovního místa, ale 

přispěje i k vytváření zdravých mezilidských vztahů v pracovní skupině (týmu) 

i v organizaci, je schopen akceptovat hodnoty příslušné pracovní skupiny (týmu), útvaru 

a organizace a přispívat k vytváření žádoucí týmové a organizační kultury a v neposlední 

řadě je dostatečně flexibilní a má rozvojový potenciál pro to, aby se přizpůsobil 

předpokládaným změnám na pracovním místě, v pracovní skupině (týmu) a v organizaci.“ 

[Koubek, 2015, s. 166] 

Výběr vhodných pracovníků obvykle bývá časově náročný a nákladný, ale vzhledem 

k rizikům unáhlené volby při výběru a souvisejících důsledcích této volby, je vhodné mu 

věnovat dostatek času a prostředků. Na výběru pracovníků by měli spolupracovat jak 

personalisté tak i vedoucí pracovníci, popř. externí specialisté.  Proces výběru pracovníka, 

je moment, kdy se setkávají obě strany (organizace a uchazeč) a předloží své nabídky. 

[Kociánová, 2010] 
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Výběr pracovníků se dá většinou rozdělit na předběžnou a vyhodnocovací fázi. 

Předběžná fáze má počátek v momentě, kdy se zjistí potřeba obsadit volné pracovní 

místo. V návaznosti na to se musí příslušné pracovní místo definovat (musí být znám popis 

pracovního místa) a s ním spojené pracovní podmínky. Dále musí být známo jakou 

kvalifikaci, znalosti, dovednosti a osobní vlastnosti by měl splňovat uchazeč a ve třetím 

kroku, se pak musí stanovit, jaké požadavky budou na uchazeče kladeny z titulu vzdělání, 

specializace, praxe, zvláštních a osobních schopností, přičemž řada z výše uvedeného pak 

bývá součástí nabídky obsazovaného pracovního místa (např. text inzerátu). 

Vyhodnocovací fáze následuje tu předběžnou fázi s určitým časovým odstupem, ve 

kterém dochází ke shromáždění nabídek od uchazečů, kteří mají zájem nabízené pracovní 

místo získat. [Koubek, 2015] 

Cílem výběru pracovníků je posoudit, zda přihlášení uchazeči splňují 

požadavky  spojené s obsazovaným pracovním místem a vybrat z nich toho nejhodnějšího 

kandidáta na obsazení volné pracovní pozice. Metod, jak takový výběr vhodného uchazeče 

provést je řada a nelze zaručit, že s jejich využitím bude vybrán ten nejlepší z uchazečů. 

V praxi se proto doporučuje používat kombinaci metod výběrů uchazečů a mezi nejčastěji 

používané metody patří zkoumání dokumentace přihlášených uchazečů, výběrový 

pohovor, testy pracovní způsobilosti a assessment centre.  

Zkoumání dokumentace zájemců o obsazovanou pracovní pozici je základní metodou 

výběru. Mezi dokumentaci se řadí strukturovaný životopis, motivační dopis, žádost 

o zaměstnání, osobní dotazník, reference a pracovní posudky a lékařské vyšetření.  

Strukturovaný životopis je logicky a přehledně uspořádaný přehled dosaženého 

vzdělání a praxe. Údaje mají být seřazeny chronologicky sestupně tak, aby na první pozici 

byla uvedena poslední zastávaná pracovní pozice, a v části věnované vzdělání se uvádí 

nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání. V případě zaměstnání se uvede název 

zaměstnavatele, názvy všech zastávaných pracovních pozice a období, po kterou byly 

vykonávány a stručný popis zastávané pracovní činnosti. 

V motivačním dopise by se měl uchazeč prezentovat takovým způsobem, aby vzbudil 

zájem posuzovatele. Uchazeč by měl v motivačním dopise popsat svůj zájem o nabízenou 

pracovní pozici a svou způsobilost ji vykonávat. [Kociánová, 2010] 
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Součástí požadavků na uchazeče pak bývá také vyplnění firemních dotazníků (žádostí 

o zaměstnání) nebo osobních dotazníků, ve kterých uvádí základní informace o své osobě.  

Často jsou v rámci výběru uchazečů využívány také předložené reference a pracovní 

posudky od předchozích zaměstnavatelů. Reference mohou být jak ústní tak písemné. 

V případě referencí ať už ústních nebo písemných nebo pracovních posudků je nutné mít 

na paměti, že údaje v nich uvedené mohou být zkreslené. Ať už pozitivně (snaha pomoci 

odcházejícímu zaměstnanci) nebo negativně (kdy je kladná reference nebo výborný 

pracovní posudek přislíben za to, že pracovník souhlasí s odchodem ze stávajícího 

pracoviště). 

Potvrzení o lékařském vyšetření je zejména vyžadováno v případech, kdy je tato 

povinnost dána předpisy nebo se jedná o pracovní pozice, kdy by mohlo dojít k ohrožení 

zdraví ostatních lidí. [Kociánová, 2010] 

Výběrový pohovor je klíčovou metodou výběru pracovníků a má tři hlavní cíle: 

 „získat dodatečné a hlubší informace o uchazeči, jeho očekáváních 

a pracovních cílech, popřípadě verifikovat informace uváděné v písemných 

dokumentech; 

 poskytnout uchazeči informace o organizaci a práci v ní; je přitom důležité, 

aby uchazeč získal realistickou představu o práci na obsazovaném pracovním 

místě a nebyl vědomě uváděn v omyl; 

 posoudit osobnost uchazeče (má se zato, že poslední z uvedených cílů může 

pohovor splnit dokonce lépe než testy osobnosti).“ [Koubek, 2015, s. 179] 

Výběrové pohovory lze dělit podle počtu účastníků jak na straně organizace, tak na 

straně účastníků.  

Individuální pohovor (také označován za pohovor typu 1+1) je v podstatě diskuzí 

mezi čtyřma očima, kdy pohovor vede představitel organizace, většinou přímý nadřízený 

obsazovaného místa. Výhodou je možné navázání užšího kontaktu mezi tazatelem 

a uchazečem což může vést k otevřenější, uvolněnější atmosféře, která může být pro 

některé uchazeče méně stresující. Nevýhodou je, že se tazatel rozhoduje na základě 

vlastního úsudku a může učinit chybné rozhodnutí. Tento typ pohovoru je vhodný při 

obsazování méně kvalifikovaného místa. [Koubek, 2015] 
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Pohovor formou výběrového panelu znamená, že se jedná o pohovor, kdy jsou na 

straně tazatele minimálně dvě osoby. Většinou se jedná o personalistu a přímého 

nadřízeného obsazovaného místa. Výhodou této formy vedení pohovoru je, že tazatelé 

mohou spolu o uchazeči diskutovat. 

Další formou je pohovor vedený výběrovou komisí. Výběrová komise má předem 

určený závazný postup výběru, který začíná zveřejněním (vyhlášením) výběrového řízení 

až do chvíle jeho ukončení.  Členové výběrové komise bývají oficiálně jmenování a mělo 

by se jednat osoby seznámené s obsahem pracovní činnosti obsazovaného místa. Mezi 

členy komise obvykle patří přímý nadřízený obsazovaného místa, personalista. Členem 

může být pracovník, který zastává stejnou pozici, na kterou se uchazeč hlásí nebo 

pracovník odborů či psycholog. Výhodou je, stejně jako u panelu, že spolu mohou členové 

komise o uchazečích diskutovat a porovnat si svoje poznatky získané během pohovorů. 

Nevýhodou výběrové komise sestavené z většího počtu tazatelů může být skutečnost, že 

pokud je mezi tazateli výrazně dominantní člen, tak může ostatní členy komise při výběru 

ovlivnit.  Pohovor vedený před výběrovou komisí je výrazně formálnější než předchozí 

popsané typy pohovorů a je pro účastníky výrazně stresující.  

Skupinový pohovor je situace, kdy je na jedné straně skupina uchazečů a na straně 

druhé jeden či více tazatelů a slouží ke zjištění, jak se jednotlivý uchazeč chová ve 

skupině. Je náročný na připravenost, zkušenost a pozorovací schopnosti tazatele. 

[Kociánová, 2010] 

Pohovory je také možné rozlišit podle jejich obsahu a průběhu. V případě 

nestrukturovaného (volně plynoucího) pohovoru jsou cíle pohovoru stanoveny jen 

rámcově. Obsah pohovoru se utváří v jeho průběhu a není vhodný pro případy, kdy je 

nutné zachovat objektivitu a neumožňuje posoudit srovnatelnost všech uchazečů. 

V průběhu nestrukturovaného pohovoru je velmi snadné sklouznout k otázkám na 

soukromí uchazeče, které nesouvisí s požadavky na obsazovanou pracovní pozici. 

Za nevýhodu lze považovat, že posuzovatel u takto vedeného pohovoru má tendenci nechat 

se ovlivnit prvním dojmem z uchazeče, který ovlivňuje jak další průběh pohovoru, tak 

i následné posuzování uchazeče. Výsledek takto vedeného pohovoru je možné snadno 

napadnout pro jeho neobjektivitu, ale na druhou stanu umožnuje zjistit o uchazeči některé 

zajímavosti a lépe tak posoudit jeho osobností předpoklady pro obsazovanou pozici.  
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Strukturovaný pohovor má předem daný obsah, pořadí otázek a časový rámec, který je 

potřebný na položení připravených otázek. Stejné otázky jsou položeny všem uchazečům 

o obsazovanou pracovní pozici. Tento postup pak zajistí, že jsou uchazeči stejně 

posuzováni. Je to velmi efektivní, spolehlivý způsob, který snižuje riziko, že uchazeči 

nebudou posuzování stejně. Je zde snížena míra subjektivního hodnocení ze strany 

tazatele. Strukturovaný pohovor musí být podrobně dokumentován (zpracovává se 

protokol) což vede k lepší obraně schopnosti v případě, že je průběh pohovoru napaden 

uchazečem.  Jedná se o náročnější způsob, protože musí být provedena pečlivá příprava. 

Za jistou nevýhodu může být vnímán fakt, že u takto vedeného pohovoru bývá obtížné 

posoudit osobnost uchazeče.   

Výhody a nevýhody výše uvedených typů pohovorů pak spojuje polostrukturovaný 

pohovor. Pořadí v jakém se v něm střídá strukturovaná část s tou volně plynoucí, není 

určené.[Koubek, 2015]  

„Pracovní způsobilost vyjadřuje míru, v jaké jedinec splňuje nároky na pracovní 

činnost na určitém pracovním místě. V širším záběru zahrnují požadavky na způsobilost 

odbornost jedince, jeho vzdělání, znalosti a dovednosti (i měkké dovednosti), osobnostní 

charakteristiky a další způsobilosti, např. morální či fyzické.  

Testy pracovní způsobilosti jsou významnou skupinou výběrových metod. Jedná se o:  

 psychologickou diagnostiku, která je nástrojem měření individuálních 

charakteristik uchazečů; 

 testy a zkoušky znalostí a dovedností (např. odborné a jazykové) a určité 

předpoklady uchazečů (např. fyzické testy) vztahující se k činnosti na 

obsazované pracovní pozici.“ [Kociánová, 2010, s. 111 -112] 

Psychologické posuzování uchazečů je většinou spojeno s pracovní pozicí, která je 

pro organizaci významná. Jedná se o pracovní pozice středního a vyššího managementu, 

tedy o pozice, ve kterých dochází k řízení finančních a materiálních toků, k řízení lidí 

a jednání s klienty. Psychologické posouzení se také provádí u pracovníků, kteří zastávají 

pracovní pozice vyznačující se vysokou mírou stresu, jako jsou například policisté, vojáci, 

nebo pracovníci call-center. [Kociánová, 2010] 
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Mezi testy schopností patří test inteligence, který slouží ke zjištění na kolik je daný 

uchazeč schopen myslet, jaké má verbální schopnosti, prostorové vidění, numerické nadání 

či zda je schopen vlastního úsudku. Testy schopností se používají k posouzení jaké má 

uchazeč mechanické, motorické manuální schopnosti. Znalostní a dovednostní testy mají 

u uchazeče prověřit hloubku jeho znalostí a odborných dovedností. Testy osobnosti se pak 

skládají z řady psychologicky zaměřených testů, které mají za cíl odkrýt různé vlastnosti 

uchazečovi osobnosti.  

Testy pracovní způsobilosti jsou v rámci procesu výběru uchazečů používány jako 

pomocné a spíše se využívají v případech, kdy je obsazována významná pracovní pozice. 

[Koubek, 2015] 

„Assessmnet centre je v podstatě komplexní diagnosticko-výcvikový program založený 

na vhodné struktuře metod výběru pracovníků, především na sérii simulací typických 

manažerských pracovních činností, při nichž se testuje pracovní způsobilost uchazeče 

o manažerskou funkci a jeho rozvojový potenciál.“ [Koubek, 2015, s. 177] 

Podstatnou roli v procesu výběru pracovníků mají vedoucí pracovníci (přímý 

nadřízení obsazovaného pracovního místa), kteří spolu s personalisty zahajují proces 

získávání a výběru pracovníka definováním pracovního místa, které má být obsazeno. Po 

celou dobu procesu úzce spolupracují s personalisty, připravují strukturované pohovory, 

podílejí se na posuzování uchazečů a přijímají také konečné rozhodnutí týkající se výběru 

vhodného kandidáta. Vzhledem k tomu, že v momentě obsazení pracovního místa 

přejímají odpovědnost za pracovníka a jeho pracovní výkony, tak je logické, že se na jeho 

výběru také podílejí. Pracovníci personálního oddělení mají po celou dobu procesu 

získávání a výběru mimo jiné za povinnost dohlížet na dodržování legislativních předpisů, 

navrhovat vhodné metody výběru, zajišťovat vše po administrativní, metodologické 

a organizační stránce, shromažďovat a archivovat s tím související dokumentaci.  

Zabezpečují odbornou stránku posuzování kandidátů na pracovní pozici a předkládají 

vedoucím pracovníkům doporučení vztahující se k výběru vhodného uchazeče. Platí, že 

čím důležitější místo v organizaci je předmětem výběrového řízení, tím důležitější je 

činnost personalistů, popř. přizvaných externích odborníků. [Koubek, 2015] 
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3.3 Přijímání pracovníků 

„Přijímání pracovníků představuje řada procedur, které následují poté, co vybraný 

uchazeč o zaměstnání je informován o tom, že byl vybrán a akceptuje nabídku zaměstnání 

v organizaci, a končí během dne nástupu pracovníka do zaměstnání. Lze je chápat dvojím 

způsobem: v užším a širším pojetí. Užší pojetí přijímání pracovníků tvoří procedury 

související s počáteční fází pracovního poměru pracovníka nově přicházejícího 

do organizace. Širší pojetí zahrnuje kromě předchozího případu i procedury související 

s přechodem dosavadního pracovníka organizace na nové místo v rámci organizace.“  

[Koubek, 2015, s. 189] 

Pracovní poměr vzniká podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen 

„zákoník práce“), buď pracovní smlouvou, na základě volby nebo jmenováním do funkce. 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákoníku práce musí být v pracovní smlouvě 

uveden druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa 

výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána a den nástupu do práce. Dále 

je v ustanovení § 34 odst. 2 zákoníku práce uvedeno, že pracovní smlouva mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnance musí být uzavřena písemně.  [Zákoník práce, 2018] 

Podpisem pracovní smlouvy je pracovník zařazen do personální evidence. Personalista 

mu vytvoří tzv. osobní kartu, převezme zápočtový list, zavede mzdový list, evidenční list 

důchodového zabezpečení, vystaví průkaz zaměstnance atd. Organizace také musí přihlásit 

nového zaměstnance k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Ohlášení se provádí u příslušné 

správy sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny, u které je nový pracovník 

registrován.  

Součástí procesu přijímání nového pracovníka je také jeho uvedení na pracoviště. 

Pracovníka by měl na jeho pracoviště doprovodit personalista (i v případě přechodu 

v rámci organizace) a předat jej jeho přímému nadřízenému pracovníkovi. Přímý nadřízený 

pracovník by měl v prvé řadě pracovníka seznámit s jeho právy a povinnostmi (i přesto, 

že tak již třeba učinil personalista), měl by mu sdělit bližší informace, které se vážou 

k příslušnému pracovišti, pracovnímu místu. Nadřízený by měl pracovníkovi odpovědět na 

jeho dotazy. Před započetím samotné pracovní činnosti by měl být pracovník prokazatelně 

seznámen s předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Nadřízený pracovník 
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by měl následně pracovníka seznámit s jeho kolegy, kteří patří do stejné organizační 

jednotky (oddělení, tým, odbor atd.). V případě nového pracovníka je vhodné určit, kdo 

bude jeho školitelem/zaučujícím, kdo ho provede adaptačním procesem. Pracovníkovi 

musí být také předány informace o sociálně-hygienických podmínkách na pracovišti, jako 

je umístnění šaten, toalet, sprch, přidělení osobní skřínky, možnosti stravování. 

V neposlední řadě pak musí být pracovník uveden na své pracovní místo, musí mu být 

formálně předáno vybavení potřebné k výkonu práce a pak teprve může následovat 

přidělení prvních pracovních úkolů. Přímý nadřízený (nebo ten kdo pracovníka uvádí na 

nové místo) by měl pracovníka podpořit, dodat mu důvěru a popřát mu hodně úspěchů 

v novém zaměstnání. [Kociánová, 2010] 

3.4 Adaptace pracovníků 

„Adaptabilita lidí (schopnost se přizpůsobit prostředí) je rozdílná, lidé mají odlišné 

předpoklady zvládnout změny. Adaptabilita závisí na osobnostních předpokladech a je 

determinována i sociálními podmínkami, které uspokojují sociální potřeby (pocit bezpečí, 

sounáležitosti a pracovního uspokojení). Adaptabilita člověka je předpokladem zvládnutí 

pracovní činnosti, ale také začlenění do sociálního prostředí, tedy do skupiny a do 

organizace. Adaptace na určité pracovní místo, tj. vyrovnání se jedince s prací a vlivy 

okolí, závisí kromě osobnostních charakteristik člověka rovněž na jeho profesní úrovni, na 

pracovních zkušenostech a splněných očekáváních a také na podmínkách adaptace ze 

strany organizace.“ [Kociánová, 2010, s. 130] 

V průběhu adaptačního procesu se pracovník orientuje na přizpůsobení se kultuře 

organizace, vlastní pracovní činnosti a sociálním podmínkám na pracovišti.  

Hlavním smyslem adaptace je, aby se pracovník co nejrychleji a co nejlépe zařadil do 

pracovního kolektivu, dobře se orientoval v mechanismu a vnitřní struktuře organizace.  

Každé pracovní místo vyžaduje jinou délku adaptace. U pracovníků na méně 

kvalifikovaných pracovních místech postačí v rámci adaptace provést základní pracovní 

zaškolení, povinné školení a seznámit pracovníka s pravidly organizace.  

V případě vyšších pracovních pozic se adaptační proces již cíleně plánuje.  K tomu 

slouží individuální plán pro adaptaci, který obsahuje potřebné kroky nutné pro co 

nejplynulejší začlenění. Adaptační plán vychází z potřeb organizace, požadavků kladených 
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na pracovní místo a z předpokladů, které pracovník má (dosavadní zkušenost, odbornost, 

atd.). Adaptační proces má i neformální stránku a to jsou informace a pomoc od 

spolupracovníků. Jedná se o spontánní přenos informací, který nelze naplánovat a který je 

žádoucí. Odpovědnost za postup v adaptačním procesu v souladu s adaptačním plánem má 

přímý nadřízený pracovník, personalista, školitel (mentor) tak i pracovník vzdělávacího 

úseku.  Plán adaptačního procesu by měl obsahovat předání základních informací týkající 

se vnitřního chodu organizace, opakované rozhovory s přímým nadřízeným, přidělením 

školitele (mentora) a na závěr by měl být jeho průběh vyhodnocen. Součástí adaptačního 

procesu pak bývá také školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vstupní školení, 

prostudování základních písemných materiálu týkající se chodu organizace, chování na 

pracovišti atd. [Kociánová, 2010] 

3.5 Řízení pracovního výkonu  

„Řízení pracovního výkonu zahrnuje dohody o pracovním výkonu, vzdělávání 

a rozvoji pracovníků, průběžné sledování výkonu pracovníka v daném období, motivující 

vedení a poskytování zpětné vazby k výkonu pracovníka a zkoumání a posouzení 

(hodnocení) výkonu pracovníka za uplynulé období. Dohoda o pracovním výkonu, 

vzdělávání a rozvoji se promítá do odměňování pracovníků a do řízení jejich kariéry.“ 

[Kociánová, 2010, s. 140] 

 

 

Obrázek č.  4: Cyklus řízení pracovního výkonu 

Zdroj: Kociánová, 2010, s. 141 
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Za první krok v procesu řízení pracovního rozvoje lze považovat dohodu o budoucím 

pracovním výkonu (definování cílů, jejichž splnění zaměstnavatel od pracovníka očekává) 

mezi nadřízeným a pracovníkem. Tento krok by pak měl zahrnovat také plán vzdělávání 

a osobního rozvoje. Dalším krokem pak je řízení každodenního pracovního výkonu 

v průběhu stanoveného období. Cyklus řízení pracovního rozvoje je uzavírán procesem 

zkoumání a posuzování pracovního výkonu, kdy je hodnocen stávající pracovní výkon 

a rozvoj pracovníka. Cílem je navrhnout další postup či změny, které by vedly 

k  efektivnějšímu využití znalostí a dovedností pracovníka a naplnily tak účel jeho práce. 

[Kociánová, 2010] 

3.6 Hodnocení pracovníků 

„Základním účelem hodnocení pracovníků je získat informace o pracovním výkonu 

a pracovním chování pracovníků a poskytnout jim zpětnou vazbu k jejich pracovnímu 

působení. Cílem hodnocení je zlepšit výkonnost a pracovní chování pracovníků a získat 

informace k zaměření jejich osobního rozvoje a dalšího využití v organizaci.“ [Kociánová, 

2010, s. 145] 

Hodnocení pracovníků má několik funkcí: 

 „poznávací (průběžné sledování pracovní výkonnosti z kvantitativního 

a kvalitativního hlediska); 

 srovnávací (uplatnění principu diferenciace mezi pracovníky); 

 regulační (dočasné nebo trvalé změny pracovního zařazení jednotlivců); 

 kauzální (sledování příčin změn v pracovním jednání, posilování pozitivních, 

zeslabování nebo odstraňování negativních); 

 stimulační (podněcování snahy pracovníků dosáhnout příznivějšího 

hodnocení); 

 výběrová (možnost postupu, respektive jeho plánování u talentovaných 

pracovníků).“ [Kociánová, 2010, s. 146] 

Hodnocení pracovníků lze rozdělit na neformální a formální. Neformální hodnocení je 

prováděno nadřízeným pracovníkem v průběhu každodenního pracovního výkonu v rámci 
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průběžné kontroly odváděné práce. Formální hodnocení je pak prováděno v pravidelném 

časovém úseku a jsou z něj pořizovány dokumenty, které jsou pracovníkům zakládány do 

osobních pracovních složek. Typem formálního hodnocení je i tzv. mimořádné hodnocení, 

které je prováděno na základě aktuální potřeby, např. v souvislosti s vypracováním 

pracovního posudku při ukončování pracovního poměru nebo z titulu nějaké mimořádné 

události v rámci pracovní kariéry dotčeného pracovníka.  

V závislosti na zvoleném typu hodnocení je pak stanovena osoba hodnotitele, kterým 

může být jak přímý nadřízený, tak spolupracovníci, podřízení hodnoceného pracovníka, 

personalista, ale také třeba třetí osoba např. zákazník. [Koubek, 2015] 

K hodnocení pracovníků se používá celá řada metod či jejich kombinace. Metoda 

hodnocení podle stanovených cílů se využívá většinou v případě hodnocení vedoucích 

pracovníků. V případě, že je prováděno hodnocení výrobních dělníků je vhodné zvolit 

metodu hodnocení na principu plnění norem. Mezi další používané metody hodnocení 

pracovníků lze zahrnout - hodnocení pomocí stupnice, jehož výhodou je univerzálnost, 

hodnocení na základě kritických případů (vychází z hodnocení limitních situací), 

hodnocení založené na vytváření pořadí hodnocených pracovníků (např. Check – list, 

metoda BARS). [Kociánová, 2010] 

 

3.7 Odměňování pracovníků 

Odměňování je významnou oblastí personální práce a je efektivním motivačním 

nástrojem. 

Odměňování je kompenzace poskytnutá zaměstnavatelem zaměstnanci za jeho 

odvedenou práci a má podobu mzdy/platu či jiné peněžité odměny nebo je poskytována 

formou nepeněžité odměny.  

Organizace si prostřednictvím odměňování dokáže vytvořit konkurenční výhodu pro 

získávání nových zaměstnanců, dosáhnout požadované produktivity, kvality práce 

a dosáhnout tak stanovených cílů. Systém odměňování v organizaci by měl být dobře 

srozumitelný, spravedlivý a motivující. 
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Systém odměňování je v případě organizace ovlivňován také vnějšími vlivy, mezi 

které patří povinnost organizace řídit se při odměňování platnou legislativou, vyhláškami 

a kolektivními smlouvami. Organizace také musí stále sledovat vývoj na trhu práce 

v daném regionu a vývoj mezd a dalším složek odměňování u ostatních firem v regionu, 

aby byla pro stávající a budoucí zaměstnance atraktivní. Pracovníkovi získaná odměna 

umožňuje zabezpečit potřeby a sociální jistoty své a svojí rodiny. [Koubek, 2015] 

Obecně lze shrnout, že systém odměňování by měl plnit níže uvedené požadavky: 

  „Přilákat potřebný počet a potřebnou kvalitu uchazečů o zaměstnání 

v organizaci. 

 Stabilizovat žádoucí pracovníky. 

 Odměňovat pracovníky za jejich úsilí, dosažené výsledky, loajalitu, zkušenost 

a schopnosti. 

 V ziskových organizacích napomoci k dosažení konkurenceschopného 

postavení na trhu. 

 Povaha systému, jeho náklady a časová náročnost musejí být racionální, 

přiměřené možnostem (zdrojům) organizace a potřebám dalších personálních 

činností. 

 Být pracovníky akceptován. 

 Hrát pozitivní roli v motivování pracovníků, vést je k tomu, aby pracovali 

podle svých nejlepších schopností. 

 Být v souladu s veřejnými zájmy a právními normami. 

 Poskytovat pracovníkům příležitost k realizaci rozumných aspirací při 

dodržování zásad nestrannosti a rovnosti. 

 Sloužit jako stimul pro zlepšování kvalifikace a schopností pracovníků. 

 Zajistit, aby náklady práce mohly být vhodným způsobem kontrolovány, 

zejména s ohledem na ostatní náklady a s ohledem na příjmy.“ [Koubek, 2015, 

s. 285] 
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V současné době je významnou složkou odměňování nabídka zaměstnaneckých výhod 

(benefitů), které jsou zaměstnanci poskytovány z titulu jeho pracovního vztahu nikoliv 

v návaznosti na jeho faktický pracovní výkon. 

Cíl, který organizace sleduje poskytováním zaměstnaneckých výhod je ovlivnění 

postoje zaměstnanců k zaměstnavateli, uspokojení jejich osobních potřeb a v konečném 

důsledku mohou mít pozitivní vliv na stabilizaci pracovníků.  

Systém poskytovaných benefitů se liší dle typu, velikosti a stanovené strategie 

organizace a jejích finančních možností. Zaměstnanecké benefity mají plnit základní cíle 

jako je zvýšení konkurenceschopnosti v personální oblasti vůči okolním organizacím, 

náklady s nimi spojené by měly být pro společnost efektivní, jejich poskytování musí být 

v souladu se zákonem a především musí být v maximálně možné míře přizpůsobeny 

potřebám a preferencím zaměstnanců. [Kociánová, 2010] 

„Management organizace musí v souladu s těmito cíli rozhodnout o rozsahu 

a formách zaměstnaneckých výhod, o způsobu informování pracovníků o poskytovaných 

výhodách a musí zvážit, v jaké míře umožní jejich volitelnost. Tato rozhodnutí by se měla 

opírat o informace, které poskytují související průzkumy vně a uvnitř organizace.  

Často je diskutována otázka, nakolik si pracovníci uvědomují, že jsou výhody (kromě 

výhod určených zákonem) „něčím navíc“, nakolik si poskytovaných výhod cení. 

Předpokladem vnímání a ocenění zaměstnaneckých výhod pracovníky je průběžná 

oboustranná komunikace organizace a pracovníků.  Je důležité, aby byly výhody pro 

pracovníky dostatečně přitažlivé, aby odpovídaly jejich potřebám (je třeba vycházet 

z šetření v organizaci, které může poukázat na preferované výhody). Rovněž je důležité, 

aby byli pracovníci o výhodách informování, aby jim byly „stále připomínány“ jako 

nenároková složka odměny. Pracovníci by měli znát skutečné náklady zaměstnaneckých 

výhod.“  [Kociánová, 2010, s. 164] 

3.8 Pracovní podmínky a péče o pracovníky 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, jsou zaměstnanci pro organizaci tím 

nejdůležitějším zdrojem a tomu by měly odpovídat pracovní podmínky a péče 

o pracovníky. Obecně je možné poskytované pracovní podmínky rozdělit takto: 
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 „organizace pracovní doby; 

 pracovní prostředí, tj. prostorové a fyzikální podmínky práce; 

 bezpečnost a ochrana zdraví při práci; 

 sociálně-psychologické podmínky práce; 

 povinná péče o pracovníky.“ [Kociánová, 2010, s. 178] 

Povinnost zaměstnavatele poskytovat vhodné pracovní podmínky a určení jejich 

minimálního rozsahu je dána legislativně a je řešena především v zákoníku práce. 

Péči o pracovníky, kterou organizace poskytuje lze rozdělit na povinnou péči (vyplývá 

z platné legislativy, předpisů a vyšších kolektivních smluv, tzv. nadpodnikové úrovně), 

smluvní péči (vyplývá z kolektivních smluv uzavřených přímo s organizací) a dobrovolnou 

péči (je odrazem personálního postoje organizace). [Koubek, 2015] 

3.9 Uvolňování pracovníků 

Způsoby ukončení pracovního poměru jsou uvedeny v zákoníku práce. 

„K uvolňování pracovníků z organizace dochází z důvodů na straně pracovníků i na 

straně organizace.“ [Kociánová, 2010, s. 191] 

V obecné rovině lze konstatovat, že pracovní poměr je možné ukončit buď trvale, 

nebo dočasně. Za trvalé ukončení pracovního poměru pak lze považovat rezignaci (odchod 

z iniciativy pracovníka), propuštění pracovníka (odchod pracovníka z iniciativy 

organizace), odchod pracovníka do důchodu nebo úmrtí pracovníka.  Za dočasné ukončení 

(přerušení) pracovního poměru se považuje odchod pracovníka na mateřskou dovolenou 

či jeho odchod po zvolení do veřejné funkce, odjezd na stáž či nástup do školy. 

[Kociánová, 2010] 

„Lidé sami dobrovolně odcházejí z organizace, a to nejčastěji z toho důvodu, aby 

urychlili svou kariéru, získali více peněz, odstěhovali se z daného území nebo proto, že 

mají dost toho, jak se s nimi zachází.“ [Armstrong, 2007, s. 402] 

V případě odchodu pracovníka z vlastní iniciativy by organizace měla mít zájem zjistit 

důvody, které ho vedly k ukončení pracovního poměru. Je v zájmu organizace s takovým 

pracovníkem navázat dialog a získat informace proč odchází a na jaké místo bude 
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nastupovat či zda neexistuje možnost, že ho v odchodu (např. ke konkurenci) budou 

následovat jeho dosavadní spolupracovníci. [Kociánová, 2010] 

„Propuštění pracovníků se uskutečňuje ukončením pracovního poměru a odchodem 

pracovníka z organizace. K propuštění pracovníka iniciovanému organizací může dojít 

z důvodu nadbytečnosti, tj. z organizačních důvodů, a z důvodů na straně pracovníka, 

tj. např. z důvodu nedostatečného výkonu, porušování disciplíny apod. Zvláštními případy 

jsou propuštění pracovníka ve zkušební době či propuštění pracovníka přijatého na dobu 

určitou (pracovníkovi nebyla prodloužena pracovní smlouva).“ [Kociánová, 2010, s. 192]  

Propuštění pracovníka z důvodu nadbytečnosti je situace, které by měla organizace 

předcházet správně nastaveným procesem řízení lidských zdrojů. 

„Nadbytečnost pracovníků je stav, kdy organizace v důsledku změn své hospodářské 

situace, změn prostředí, ve kterém funguje, změn svých činností nebo změn používané 

techniky a technologie (ale v mnoha případech také v důsledku špatného řízení 

a neschopného managementu, který neumí zajistit práci pro své pracovníky) nepotřebuje 

dosavadní množství pracovníků a má potřebu je snížit. 

Snižovat počty pracovníků lze více způsoby, ale jeden z nich, tj. propouštění 

pracovníků z důvodu nadbytečnosti (z tzv. organizačních důvodů) přitahuje pozornost už 

z toho důvodu, že postihuje ty, kteří se zpravidla ničím neprovinili. Je proto třeba 

zdůraznit, že při propouštění pracovníků z důvodu nadbytečnosti není primární příčina 

v propouštěných pracovnících, v jejich schopnostech nebo pracovním výkonu, ale v tom, že 

organizace nepotřebuje práci, kterou až dosud vykonávali, že nepotřebuje pracovní místo, 

které dosud zastávali.“ [Koubek, 2015, s. 246] 

Propuštění z důvodu nadbytečnosti je postup, který lze v případě předvídavosti 

a plánování organizace do jisté míry minimalizovat. V rámci personálního plánování je 

nutností znát počet potřebných lidí v budoucnu. Jednou z možností je schopné pracovníky 

včas přeřadit na pracovní místa uvolněná z důvodu odchodu pracovníka z vlastní iniciativy 

či odchodu do penze, namísto vypsání výběrového řízení na toto uvolněné místo. 

[Kociánová, 2010] 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU V OBLASTI 

PERSONÁLNÍCH ČINNOSTÍ 

4.1 Zdroj informací  

V této kapitole provedu analýzu personálních činností prováděných ve společnosti 

Aperam, stanovím výzkumné hypotézy, provedu dotazníkové šetření a vyhodnotím 

stanovené výzkumné hypotézy.  

Záměru provést analýzu personálních činností ve společnosti Aperam předcházela 

informativní schůzka s pracovníkem, který zastává ve společnosti pozici finančního 

a personálního ředitele, dále pak s pracovnicí na pozici HR generalist a mým konzultantem 

diplomové práce, který pozici personálního ředitele zastával několik let a nastavoval 

ve společnosti procesy v oblasti personalistiky a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Výsledkem setkání bylo udělení souhlasu společnosti s využitím firemních údajů pro účely 

mé diplomové práce a s provedením dotazníkového šetření mezi zaměstnanci společnosti. 

Zástupci společnosti souhlasili, aby dotazníkové šetření bylo zaměřené na zjištění 

spokojenosti zaměstnanců s nabízenými zaměstnaneckými benefity. Společnost nabízí 

svým zaměstnancům i případným uchazečům o práci širokou nabídku zaměstnaneckých 

benefitů. Zaměstnancům byla opakovaně při různých příležitostech prezentována skladba 

nabízených benefitů, a to včetně hodnoty, kterou jejich čerpáním zaměstnanci získají. 

Zástupci společnosti se domnívají, že zaměstnanci benefity nepovažují za něco „navíc“ 

a nevnímají jejich skutečnou hodnotu, přestože jejich čerpáním získávají (nebo šetří své 

vlastní) finanční prostředky. Současně se společnost domnívá, že nabídka 

zaměstnaneckých benefitů je možná až příliš široká a zaměstnanci se v nabídce benefitů 

tzv. ztrácí. Ze strany společnosti byl požadavek na udělení souhlasu s provedením 

dotazníkového šetření za účelem zjištění spokojenosti jejich zaměstnanců s nabízenými 

benefity podmíněn tím, že výsledky z dotazníkového šetření společnost využije 

v souvislosti s plánovanou interní úpravou nabídky zaměstnaneckých benefitů.  

Pro účely provedení analýzy personálních činností a dotazníkového šetření mi 

společnost poskytla několik zásadních dokumentů: Pracovní řád 2017, Mzdový řád 2017, 
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Kolektivní smlouvu na roky 2016 – 2018, Zásady obchodního jednání a seznam 

poskytovaných benefitů.  

Abych lépe poznala zkoumanou společnost, byla mi zajištěna exkurze ve výrobě. Dále 

jsem v souvislosti s prováděnou analýzou a přípravou dotazníkového šetření absolvovala 

několik dalších setkání, při kterých jsem hovořila s pracovníky personálního úseku 

a specialistou na BOZP.  

Společnost v minulosti provedla jedno dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost 

zaměstnanců s nabízenými zaměstnaneckými benefity a sociálně/hygienickým prostředím.  

 

4.2 Personální činnosti prováděné ve společnosti 

Společnost Aperam zaměstnává v průměru okolo 260 lidí a opakovaně získala ocenění 

v celorepublikové soutěži pořádané Klubem zaměstnavatelů o.p.s. v kategorii Progresivní 

zaměstnavatel v Ústeckém kraji do 500 zaměstnanců. 

Jak vyplývá z níže uvedené organizační struktury finančního oddělení je personální 

činnost ve společnosti vykonávána stěžejní pracovnicí na pozici HR generalist a je řízena 

z pozice finančního a personálního ředitele.  

 

Obrázek č.  5: Organizační struktura finančního oddělení společnosti Aperam  

Zdroj: Interní materiál společnosti Aperam 
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Mezi hlavní priority společnosti patří bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

pracovníků, zajištění rovnosti pracovních příležitostí zaměstnanců a podpora jejich 

osobního a pracovního růstu.  

Bezpečnost a ochrana zdraví jejích zaměstnanců při práci je pro společnost prioritní. 

Na pracovištích je ergonomické prostředí a byly zavedeny přísné bezpečnostní předpisy, 

jejichž dodržování je soustavně sledováno. Cílem společnosti je neustále zdokonalovat 

bezpečnostní postupy a snižovat tak riziko pracovního úrazu a nemocí z povolání. 

Společnost poskytla údaje z vedené statistiky pracovních úrazů zaměstnanců spojených 

s následnou pracovní neschopností v letech 2013 až 2017. Ve sledovaném období jsou 

společností evidovány celkem 4 pracovní úrazy spojené s následnou pracovní 

neschopností, přičemž se dva pracovní úrazy staly v roce 2014 a jeden pracovní úraz se stal 

v roce 2015 a jeden se stal v roce 2016.   

Společnost Aperam svým zaměstnancům poskytuje stabilitu zaměstnání a zaručuje 

rovné zacházení týkající se pracovních podmínek, odměňování za práci, odborné přípravy 

a příležitosti pracovního postupu. Netoleruje jakýkoliv projev diskriminace pohlaví, věku, 

sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti či náboženského vyznání.  

4.2.1 Řízení lidských zdrojů 

Stěžejním dokumentem, nejen pro personální oddělení, je tzv. plán obsazenosti, který 

obsahuje informace o plánu výroby (typ výrobku, množství, atd.) a s tím související 

potřebné množství pracovníků, které bude nezbytné pro splnění výrobního plánu. Plán 

obsazenosti je tvořen na období jednoho roku a je průběžně aktualizován na základě nově 

sjednaných obchodů či zvýšení objednávek od stávajících odběratelů. Z plánu obsazenosti, 

tak pro personální oddělení vyplývá povinnost zajistit potřebný počet pracovníků.  

S ohledem na všeobecně známý nedostatek pracovních sil na trhu práce je cílem 

personálního oddělení udržet stávající zaměstnance. Současně je vzhledem k dlouhodobě 

stoupající poptávce po výrobcích společnosti Aperam vyvíjena snaha o zvýšení počtu 

pracovníků, a to především na pozicích ve výrobě jako jsou operátoři, kvalitáři, nástrojáři 

nebo údržbáři.  
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Společnost má v personální oblasti za cíl, mimo výše uvedeného, také snižovat 

fluktuaci zaměstnanců, snižovat jejich absenci a nemocnost, zvyšovat bezpečnostní 

standardy na pracovišti, udržovat kvalifikaci pracovníků a budovat image společnosti. 

Činnost personálního oddělení navazuje na plán obsazenosti, který vychází 

z plánované produkce. Od něj se pak odvíjí potřebný počet pracovníků na jednotlivých 

úsecích výroby, nutný k zajištění plánované výroby. V níže uvedeném grafu je znázorněn 

vývoj počtu zaměstnanců ve společnosti v letech 2013 až 2017. Z uvedených hodnot 

vyplývá, že zatímco počet pracovníků administrativy se v podstatě v průběhu let nemění, 

tak počet pracovníků ve výrobě každý rok stoupá, což odpovídá stoupající poptávce 

po výrobcích společnosti Aperam. Počty pracovníků znázorněné v grafu č. 1 zahrnují 

kmenové i agenturní pracovníky, v rozdělení na administrativní pracovníky a výrobní 

pracovníky. Podrobnější rozdělení výrobních pracovníků na kmenové a agenturní 

je uvedeno v grafu č. 2. 

 

Graf č .1: Analýza vývoje počtu pracovníků ve výrobě a v administrativě v letech 2013 - 2017 

Zdroj: Interní informace společnosti + vlastní zpracování  

V roce 2014 byl oproti předchozímu roku 2013 zaznamenán nárůst pracovníků 

ve výrobě o 24 osob a to z důvodu navýšení směnnosti na základě vyšších objemů výroby. 

Naopak v roce 2016 byl oproti roku 2015 zaznamenán mírný pokles pracovníků ve výrobě 

a to o 9 osob, který byl zapříčiněn nedostatkem vhodných uchazečů o práci, kdy 
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se po odchodu několika pracovníků už nepodařilo v daném roce pracovní místa obsadit. 

V roce 2017 se situaci podařilo vyřešit a stav pracovníků ve výrobě navýšit na 221 osob. 

V níže uvedené tabulce č. 1 je uveden podíl zastoupených administrativních 

pracovníků z celkového počtu pracovníků společnosti.  

Tabulka č. 1: Podíl administrativních pracovníků z celkového počtu pracovníků společnosti 

Období 2013 2014 2015 2016 2017 

Celkový počet pracovníků společnosti 237 264 263 253 267 

Administrativní pracovníci [%] 17,72 17,04 17,49 17,78 17,22 

Zdroj: Interní informace společnosti + vlastní zpracování  

  Jak již bylo uvedeno výše, delší dobu je na trhu práce v České republice vnímán 

významný nedostatek pracovní síly.  

Pro ověření tohoto tvrzení bylo, s využitím údajů Českého statistického úřadu, 

provedeno porovnání vývoje nezaměstnanosti v letech 2013-2017. V souvislosti s tím byly 

vyhledány údaje o nezaměstnanosti obyvatel v České republice, v Ústeckém kraji 

(důvodem výběru bylo, že zde sídlí zkoumaná společnost a je to kraj s dlouhodobě 

vysokou nezaměstnaností). Dále byly vybrány údaje vztahující se k Moravskoslezskému 

kraji, který má dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v České republice a jako protipól byly 

vybrány údaje týkající se vývoje nezaměstnanosti v Praze, která vykazuje dlouhodobě 

nejnižší nezaměstnanost v České republice. 

Z níže uvedené tabulky č. 2 vyplývá, že nezaměstnanost v celé České republice má 

od roku 2013 do konce roku 2017 výraznou klesající tendenci, a to i v krajích, které řadu 

let patřily k oblastem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Porovnáním údajů o počtu 

nezaměstnaných osob ke konci roku 2013 a ke konci roku 2017 došlo v tomto období 

v České republice k poklesu nezaměstnanosti o cca 47,01 %, v Ústeckém kraji k poklesu 

nezaměstnanosti o cca 47,89 %, v Moravskoslezském kraji k poklesu nezaměstnanosti o 

cca 55 %  a v Praze pak poklesu nezaměstnanosti o cca 48,49 %. 
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Tabulka č. 2: Přehled nezaměstnaných vybraného území v letech 2013 - 2017  

Oblast 

Počet nezaměstnaných obyvatel [osoby]  

Stav ke 

dni 

31.12.2013 

Stav ke 

dni 

31.12.2014 

Stav ke 

dni 

31.12.2015 

Stav ke 

dni 

31.12.2016 

Stav ke 

dni 

31.12.2017 

Česká republika  596 833 541 914 453 118 381 373 280 620 

Ústecký kraj 65 820 60 824 50 778 44 528 31 522 

Moravskoslezský kraj 89 976 83 877 72 573 64 036 49 487 

Hlavní město Praha 44 922 43 499 37 218 30 179 21 787 

Zdroj: Český statistický úřad + vlastní zpracování  

Společnost se tak snaží, především atraktivní nabídkou zaměstnaneckých benefitů, 

udržet si stávající zaměstnance a současně získat nové pracovníky, především na pracovní 

pozice ve výrobě.   

Společnost sídlí v průmyslové části města Ústí nad Labem, kde je větší koncentrace 

výrobních podniků jako je např. společnost Black & Decker (Czech) s.r.o. nebo společnost 

KONE Industrial – koncern s.r.o., které řeší obdobné personální problémy jako společnost 

Aperam. S tím souvisí, že společnost jednak monitoruje vývoj v personální oblasti 

u výrobně zaměřených podniků v blízkém okolí, ale sleduje také vývoj v rámci regionu.  

Sledováno je nejen plánované rozšiřování činnosti a tím spojené přijímání většího počtu 

zaměstnanců, ale také to, která společnost plánuje propouštět. Současně jsou monitorovány 

podmínky nabízené okolními zaměstnavateli, týkající se mzdových podmínek 

a nabízených zaměstnaneckých benefitů.  

Společnost zaměstnává také agenturní pracovníky a zaručuje jim stejné podmínky 

jako svým kmenovým zaměstnancům, ať už se jedná o pracovní podmínky, potřebné 

školení, mzdové podmínky či možnost čerpání nabízených zaměstnaneckých benefitů. 

Jednou z výhod zaměstnávání agenturních pracovníků je skutečnost, že se jedná 

o flexibilní pracovní sílu, kterou je možné využít např. v případě zvýšení objemu výroby, 

k pokrytí fluktuace nebo v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti v řadách vlastních 

zaměstnanců. V níže uvedeném grafu č. 2 je uveden vývoj počtu pracovníků výrobě 

v letech 2013 až 2017 v rozdělení na kmenové a agenturní pracovníky.  

Z porovnání údajů uvedených v grafu č. 2 je zřejmé, že v roce 2014 se oproti 

předchozímu roku zvýšil ve společnosti počet agenturních pracovníků o 33 osob. Jak již 

bylo uvedeno výše, byl nárůst v počtu zaměstnanců v roce 2014 způsoben navýšením 
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směnnosti na základě vyšších objemů ve výrobě. Vzniklá potřeba po rychlém navýšení 

počtu pracovníků byla vyřešena požadavkem na pracovní agenturu o navýšení počtu 

poskytnutých zaměstnanců. Jak dále vyplývá z údajů uvedených v grafu č. 2, společnosti 

se od roku 2015 (s mírným výkyvem v roce 2016) daří zvyšovat základnu kmenových 

zaměstnanců a snižovat počet pracovníků poskytnutých pracovní agenturou. Je totiž 

pravidlem, že agenturním zaměstnancům, kteří se osvědčí, je ze strany společnosti 

nabídnut pracovní poměr na dobu neurčitou. 

 

Graf č. 2: Analýza vývoje počtu kmenových a agenturních zaměstnanců v letech 2013 - 2017  

Zdroj: Interní informace společnosti + vlastní zpracování  

V níže uvedené tabulce č. 3 je uveden vývoj průměrné hrubé mzdy v letech 2013 

až 2017 v České republice, Ústeckém kraji a ve společnosti Aperam. Hodnoty průměrné 

hrubé mzdy v České republice a v Ústeckém kraji za sledované období byly převzaty 

z údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. 

Společnost Aperam mi neposkytla informace o průměrné hrubé mzdě za sledované 

období roku 2013 až 2017. Z tohoto důvodu jsem při výpočtu průměrné hrubé mzdy 

vycházela z hodnot uvedených ve Výkazu zisku a ztráty (položka C.1. Mzdové náklady) 

za rok 2013, 2014 a 2015, které byly společností zveřejněny ve Sbírce listin [Účetní 

závěrka roku 2013, 2014, 2015] a počtu kmenových zaměstnanců v jednotlivých letech 

(v roce 2013 – 167 zaměstnanců, v roce 2014 – 161 zaměstnanců, v roce 2015 – 208 
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zaměstnanců). V tabulce č. 3 nejsou uvedeny údaje o průměrné hrubé mzdě v letech 2016 

až 2017, protože společnost ve Sbírce listin nezveřejnila účetní závěrku za rok 2016 a za 

rok 2017 jí ještě nevznikla povinnost účetní závěrku zveřejnit.  

Tabulka č.  3: Přehled průměrné hrubé mzdy v letech 2013 - 2017 

  

Průměrná hrubá mzda [Kč] 

2013 2014 2015 2016 2017 

Společnost Aperam  37 193 43 299   35 785  XXX  XXX 

Ústecký kraj 22 664 23 256 24 041 25 182 27 085 

Česká republika 25 035 25 768 26 591 27 575 29 504 

Zdroj: Český statistický úřad, Sbírka listin + vlastní zpracování  

4.2.2 Získávání a výběr pracovníků 

Prvním krokem v procesu získání a výběru pracovníka je identifikace potřeby obsadit 

uvolněné nebo nově vzniklé pracovní místo. V případě administrativních pracovních pozic 

je nastaven interní postup, kdy odpovědný vedoucí pracovník vyplní žádanku na obsazení 

pracovního místa a předá ji personálnímu úseku. Vyplněním a předáním této žádanky je 

vznesen požadavek na zahájení výběrového procesu. V případě pracovních pozic ve 

výrobě je jejich obsazenost průběžně sledována a k tomu slouží mimo jiné již zmiňovaný 

plán obsazenosti.  

V rámci samotného procesu získávání pracovníků využívá společnost řadu metod 

a informačních zdrojů. Společnost se snaží oslovit eventuální zájemce o práci 

prostřednictvím internetu, kdy např. zveřejňuje nabídku práce na svých webových 

stránkách a sociálních sítích. Spolupracuje s úřady v práce a personálními agenturami 

v regionu. Společnost také inzeruje v regionálním tisku nebo na vybraných inzertních 

plochách např. v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy.  

O všech probíhajících náborových akcích jsou také informování stávající pracovníci 

a to prostřednictvím intranetu, e-mailu a nástěnek umístněných v prostorách společnosti. 

Společnost se také formou benefitu „Odměna za zprostředkování nového zaměstnance“ 

snaží motivovat stávající zaměstnance v doporučení vhodného kandidáta na volnou 

pracovní pozici. Tato odměna je vyplácena postupně ve třech částech (po uplynutí 

zkušební doby, po šesti měsících a po uplynutí 1 roku pracovního poměru), a to jak 

doporučenému zaměstnanci, tak i zaměstnanci, který ho doporučil.  
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Vhodným nástrojem k oslovení potenciálních uchazečů jsou také aktivity společnosti 

spojené s budováním její image. Společnost pořádá tzv. dny otevřených dveří s kulturním 

programem, při kterých si veřejnost může prohlédnout výrobní závod a získat informace 

o používaných moderních technologiích. Dále např. spolupracuje a podporuje ZOO v Ústí 

nad Labem a řadu sportovních a kulturních akcí pořádaných v regionu.  

Žádosti o zaměstnání s přiloženými životopisy uchazečů a vyplněným dotazníkem 

společnosti (dotazník se vztahuje k získání bližších informací o pracovních zkušenostech 

a přechozích zaměstnáních uchazeče) jsou posuzovány personalistkou, která provede jejich 

selekci a po té telefonicky kontaktuje zbylé zájemce. V průběhu telefonického rozhovoru 

jsou uchazečům pokládány obecné otázky, jako např. proč chce pracovat ve společnosti, 

jaké má platové představy nebo otázky spojené s obsazovaným pracovním místem, tj. zda 

mu nevadí pracovat na směny. V případě, že uchazeč je v rámci telefonického rozhovoru 

shledán vyhovujícím, je pozván k výběrovému řízení. 

Průběh výběrového řízení se liší podle typu obsazované pracovní pozice. V případě, 

že se jedná, o pracovní místo pracovníka v administrativě je prováděn osobní pohovor 

za účasti personalisty a vedoucího pracovníka, pod kterého obsazované pracovní místo 

spadá. V průběhu rozhovoru je uchazeč podrobněji seznámen se společností a s popisem 

pracovní činnosti na dané pracovní pozici, o kterou se uchází. V rámci pohovoru je 

zjišťováno, zda uchazeč disponuje předpoklady pro výkon obsazované pracovní pozice, 

jaké má pracovní návyky (zda pracuje raději sám nebo v kolektivu, jak by reagoval na 

určité konfliktní situace) a kdy by mohl případně nastoupit. Finální rozhodnutí o tom, který 

z uchazečů bude přijat, následuje po ukončení pohovorů se všemi pozvanými uchazeči.  

V případě, že je obsazována pracovní pozice ve výrobě, musí např. uchazeči o práci 

na pozici operátora výroby absolvovat test matematické gramotnosti a prokázat manuální 

zručnost při práci s posuvným měřítkem. 

4.2.3 Přijímání pracovníků a adaptační proces 

Na základě výsledků výběrového řízení jsou vybraní uchazeči o práci osloveni 

s nabídkou zaměstnání a mají možnost se v řádu několika dnů rozhodnout, zda nabídku 

přijmou. Součástí přijímacího procesu je povinnost absolvovat před nástupem do 

pracovního poměru vstupní lékařskou prohlídku u závodního lékaře, který posoudí 



Bc. Andrea Pouzarová: Analýza personálních činností ve společnosti Aperam 

2018  34 

pracovní způsobilost pro výkon dané pracovní pozice. Součástí vstupní zdravotní 

prohlídky, vyjma pracovníků administrativy, je také povinné odborné audio vyšetření. 

Pracovní smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební lhůtou. 

V případě agenturních pracovníků není uzavírán smluvní vztah mezi společností 

a agenturním pracovníkem. Ale společnost uzavírá s agenturou práce dohodu o dočasném 

přidělení zaměstnance agentury práce. Pokud se agenturní pracovník osvědčí, přechází do 

stavu kmenových pracovníků společnosti a je s ním uzavřena pracovní smlouva na dobu 

neurčitou. 

Nejpozději v den nástupu je mezi novým pracovníkem a společností podepsána 

pracovní smlouva a mzdový výměr. Personální oddělení založí novému pracovníkovi 

osobní složku, která obsahuje osobní údaje, které podléhají zákonu č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů. Přístup k údajům uvedeným v osobní složce má pouze ředitel 

společnosti a personální oddělení. Přímí nadřízení mají přístup jen k listinám vztahujícím 

se k výkonu práce a pracovní kázni. Samotný zaměstnanec má právo do své osobní složky 

nahlížet a požádat kopie listin v ní založených. 

Součástí adaptačního procesu je vstupní školení (v rámci kterého jsou zaměstnanci 

seznámeni s pracovním řádem společnosti, poskytovanými zaměstnaneckými benefity 

či etickým kodexem společnosti) a školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.  

Pracovník také obdrží (v závislosti na svém pracovním zařazení) pracovní pomůcky, 

pracovní oděv a ochranné pracovní pomůcky nutné k ochraně zdraví při práci.   

V závislosti na vykonávané práci je nově příchozím zaměstnancům přidělen, 

tzv. tutor, který je zkušeným pracovníkem, jehož úkolem je nového zaměstnance zaškolit. 

Součástí zaměstnaneckých benefitů je odměna pro tutora, která je vyplácena ve třech 

částech (po uplynutí zkušební doby zaučovaného, po šesti měsících od jeho data nástupu 

a po uplynutí 1 roku od jeho nástupu). [Pracovní řád společnosti, 2015] 

4.2.4 Odměňování pracovníků 

Systém odměňování je ve společnosti řešen dokumentem nazvaným „Mzdový řád“ 

a všichni zaměstnanci s ním jsou seznámeni v rámci vstupního školení. Mzdovým řádem 

se řídí proces odměňování u všech zaměstnanců na pracovních pozicích: řidič 

VZV/jeřábník, operátor, nástrojář, kontrolor kvality, laboratorní technik, mechanik/ 
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elektromechanik, předák, administrativní pracovníci. Ostatní zaměstnanci, kteří nespadají 

do výše uvedených pracovních pozic, mají individuálně sjednanou pracovní smlouvu a v ní 

sjednanou základní mzdu a ostatní podmínky odměny za práci. 

Mzda je ve společnosti stanovena mzdovým výměrem, který není součástí pracovní 

smlouvy.  

V mzdovém řádu je definováno složení základní mzdy a její pohyblivé složky 

a podmínky pro získání prémií (řešeno v rámci samostatného dokumentu označeného jako 

„prémiový systém“).  

Zajímavou součástí systému odměňování je vyplácení tzv. podílu na zisku (profit 

sharing), který náleží všem zaměstnancům společnosti a jeho výše se odvíjí podle toho, 

do jaké pracovní kategorie zaměstnanec patří (dělnická profese nebo administrativní 

pracovník). Mzdový řád obsahuje přehled jednotlivých variant výpočtu podílu na zisku 

a také podmínky jeho získání. Při splnění podmínek je podíl na zisku vyplácen po uplynutí 

kalendářního roku, v lednové výplatě následujícího roku. [Mzdový řád společnosti, 2017] 

4.2.5 Zaměstnanecké výhody 

Součástí odměňování ve společnosti je taky rozsáhlý systém zaměstnaneckých 

benefitů. S nabídkou zaměstnaneckých benefitů jsou všichni zaměstnanci seznámeni 

v rámci vstupního školení a současně je přehled aktuálních benefitů vyvěšen na nástěnkách 

a je dostupný na intranetu a také na webových stránkách společnosti, kde si jej můžou 

prohlédnout případní zájemci o práci ve společnosti.  

Společnost svým zaměstnancům, ale i eventuálním uchazečům nabízí ve svém 

programu zaměstnaneckých výhod celkem 26 benefitů. Nabízené benefity je možné 

rozdělit na dvě skupiny.  

První skupina obsahuje benefity, které jsou vázány na splnění předem dané podmínky 

a jsou přiznány automaticky po jejím splnění. Zaměstnanec si tedy o nárok na benefit 

nemusí žádat: 
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 Nástupní bonus 15 000 Kč vyplacený v průběhu roku 

Každý nový zaměstnanec obdrží 15 000 Kč. Odměna se vyplácí ve třech 

částech: 1) po uplynutí zkušební doby, 2) po šesti měsících a 3) po 1 roce 

pracovního poměru. 

 Bonus 15 000 Kč za zprostředkování zaměstnance 

Odměna celkem pro doporučeného zaměstnance i zaměstnance, který 

doporučil (tzn. pro oba): 1) po uplynutí zkušební doby, 2) po šesti měsících 

a 3) po 1 roce pracovního poměru.  (Nárok zaniká, pokud je zaměstnanec, 

nebo zprostředkovaný zaměstnanec ve výpovědní lhůtě). 

 Vyplácení podílu na zisku (profit sharing) 

Podíl na zisku náleží všem zaměstnancům. Jeho výše se odvíjí od kategorie, 

do které zaměstnanec patří. Nárok vznikne tomu zaměstnanci, který vykonával 

práci po dobu minimálně 3 měsíců a není ve výpovědní lhůtě. Podíl na zisku se 

vyplácí 1 x ročně po skončení kalendářního roku. 

 Měsíční osobní prémie 

 Měsíční kolektivní prémie 

 Finanční odměny při volbě zaměstnance měsíce 

Šek v hodnotě 2 000 Kč (podléhá zdanění). 

 Finanční odměny za splněnou docházku 

Měsíční odměna ve výši 500 Kč za 100% docházku zaměstnance. 

 Dárkové šeky za dodržování pravidel bezpečnosti práce 

Za každých 90 dnů bez úrazu s následnou návštěvou u lékaře odměna 500 Kč 

ve formě poukázky na zdravotní programy pro všechny zaměstnance (nárok 

zaniká ve zkušební lhůtě, nebo pokud je zaměstnanec v rozhodném období 

v mimo evidenčním stavu nebo dlouhodobě nemocný či je ve výpovědní lhůtě). 

 Věrnostní dárkové šeky za každé dva roky odpracované u firmy 

Za každé 2 roky pracovního poměru poukázka na zdravotní programy 

a dovolenou v hodnotě 4 000 Kč (nárok zaniká: pokud je zaměstnanec 



Bc. Andrea Pouzarová: Analýza personálních činností ve společnosti Aperam 

2018  37 

v rozhodném období v mimo evidenčním stavu, kdy se věrnost přeruší a počítá 

se opět od nastoupení z rodičovské dovolené nebo dlouhodobé nemoci; 

ve výpovědní lhůtě). 

 Dárkové šeky pro zaměstnance při životních jubileích, svatbách, narození 

dítěte 

Šek v hodnotě 1 000 Kč (nárok na šek za jubileum a svatbu nevzniká v mimo 

evidenčním stavu, v případě dlouhodobé nemoci, pokud je zaměstnanec 

ve výpovědní lhůtě. Nárok na šek za narození dítěte nevzniká zaměstnanci 

v mimo evidenčním stavu, kdy je zaměstnanec na rodičovské dovolené nebo 

pokud již není zaměstnancem firmy či je ve výpovědní lhůtě). 

 Stravenky ve výši 90 – 130 Kč (za každý odpracovaný den) 

Stravenka v hodnotě 90 Kč/den – z toho je příspěvek zaměstnavatele 49 Kč. 

V případě 4 směnného provozu vzniká nárok na stravenku v hodnotě 

130 Kč/den – z toho je příspěvek zaměstnavatele 71 Kč.  

 Dovolená navíc oproti zákoníku práce 

Za každý odpracovaný kalendářní rok navýšení nároku na dovolenou o 1 den 

do max. výše 5 dnů nad zákonný (smluvní) rámec.  

 Nadstandardní příplatky za práci o víkendu nad rámec zákoníku práce   

                                                           [Zaměstnanecké výhody (benefity), 2017] 

 

Ve druhé skupině jsou uvedeny benefity, jejichž čerpání je dobrovolné a podléhá 

rozhodnutí zaměstnance: 

 Příspěvek na penzijní připojištění 

Maximální možná výše příspěvku zaměstnavatele je 600 Kč měsíčně a je 

odvislá od vlastního příspěvku účastníka 1:1. Nárok vzniká zaměstnanci 

v trvalém pracovním poměru ve společnosti po dobu nejméně dva roky.  
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 Odměny za zlepšovací návrhy až 32 000 Kč 

500 Kč až 32 000 Kč pro autora schváleného zlepšovacího návrhu (podléhá 

zdanění). 

 Zvýhodněné volání pro zaměstnance a jejich rodiny 

 Akce pro děti zaměstnanců (mikulášská besídka, příměstský tábor) 

 Firemní sportovní a kulturní akce (vstupenky, vánoční večírek, 

badminton…) 

 Zážitkové programy pro zaměstnance za odměnu (motokáry, bowling…) 

 Projekt Zdravá firma – čerpání výhod od VZP (vztahuje se na pracovníky, 

kteří jsou současně pojištěnci VZP) 

 Očkování proti chřipce 

Očkování proti sezónní chřipce hrazeno zaměstnavatelem (nárok zaniká ve 

zkušební lhůtě). 

 Teplé nápoje zdarma  

 Jazykové kurzy 

Pro všechny, kdo potřebují cizí jazyk ke své práci.  

 Příspěvek na pojištění odpovědnosti 

Příspěvek společnosti na toto pojištění činí max. 1 000 Kč na rok. (Nárok 

zaniká ve zkušební době, nebo pokud je zaměstnanec ve výpovědní lhůtě). 

 Odměna za vedení pro tutory (za zaškolení nového zaměstnance) 

Zaměstnanec, který je určen jako tutor nového pracovníka, obdrží odměnu 

ve výši 2 400 Kč. Odměna se vyplácí ve třech částech: 1) 600 Kč po uplynutí 

zkušební doby, 2) po 6 měsících od data nástupu 600 Kč, 3) po roce 

od nástupu 1 200 Kč. [Zaměstnanecké výhody (benefity), 2017] 
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4.2.6 Pracovní podmínky a péče o zaměstnance 

Organizace pracovní doby se liší dle toho, zda se jedná o administrativního 

zaměstnance či zaměstnance pracujícího v nepřetržitém provozu ve výrobě. Zaměstnanci 

svůj příchod do zaměstnání a odchod z něj registrují pomocí čipové karty a údaje jsou 

přenášeny do docházkového systému.  

„Pracovní doba administrativních zaměstnanců činí 40 hodin týdně. Administrativní 

zaměstnanci mají základní pracovní dobu od 8:00 do 16:30, včetně přestávky na jídlo 

a oddech. Přestávka činí nejméně 30 minut, maximálně však 60 minut. Je-li přestávka delší 

než 30 minut, pak se úměrně tomu prodlužuje konec pracovní doby zaměstnance, protože 

přestávka se nezapočítává do pracovní doby. Pokud zaměstnanec opustí na dobu přestávky 

areál zaměstnavatele, je povinen označit odchod na přestávku a příchod z ní 

na docházkovém systému. Docházkový systém zaokrouhluje příchod a odchod na 5 minut, 

které jsou nezbytné k přesunu na pracovní místo a zahájení práce.  

S ohledem na to, že pracovní doba je rozvržena rovnoměrně, pružné období je týdenní 

a pracovní doba musí být naplněna v každém jednotlivém týdnu (40 hodin/týden). Základní 

pracovní doba je stanovena časovým rámcem 9:00 až 15:00, v tomto rozmezí musí být 

všichni zaměstnanci přítomni na pracovišti. Začátek a konec pracovní doby si zaměstnanec 

volí sám, za předpokladu zachování zastupitelnosti v oddělení a splnění oznamovací 

povinnosti svému nadřízenému. 

Pracovní doba v nepřetržitém provozu činí 37,5 hodiny týdně. Nepřetržitý provoz 

(čtyři směny) má pracovní dobu stanovenou harmonogramem (rozpisem směn)          

na 12-ti hodinové směny. Ranní směna od 5:55 do 17:55 hod., noční směna od 17:55 

do 5:55hod. Doba setrvání v práci je 12 hodin za den/za směnu, z toho dvakrát 30 minut je 

přestávka na jídlo a oddech.  

Pracovní doba v třísměnném provozu činí 37,5 hodin týdně. Ranní směna od 5:55 

do 13:55 hod, odpolední směna od 13:55 do 21:55 hod., noční směna od 21:55 

do 5:55 hod. Přestávka na jídlo a oddech je v délce 30 minut a nezapočítává se 

do pracovní doby.  
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Pracovní doba v jednosměnném provozu je činí 37,5 hodin týdně. Obvyklý začátek 

pracovní doby je od 5:55 do 13:55 hod a přestávka na jídlo a oddech v délce 30 minut 

se nezapočítává do pracovní doby.  

Pravidla práce přesčas ve společnosti jsou upravena zákoníkem práce. Práci přesčas 

nařizuje ve výjimečných případech zaměstnavatel (je to v kompetenci příslušného 

vedoucího pracovníka). Nařízená práce přesčas se eviduje měsíčně. Vedoucí pracovníci 

jsou povinni tento výkaz přesčasové práce odevzdat nejpozději den před zahájením práce 

přesčas na personálním oddělení a v kopii na vrátnici.“ [Pracovní řád, 2015] 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci zaměstnanců je pro společnost 

prioritou. Společnost je držitelem mezinárodní normy 18001 OSHAS vztahující 

se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně 

proškoleni z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. K dodržování všech 

bezpečnostních předpisů a používání povinných ochranných pracovních pomůcek jsou 

zaměstnanci navíc motivování, ze strany zaměstnavatele, poskytovaným benefitem za 

dodržování pravidel bezpečnosti práce či odměnou za zlepšovací návrhy.  

4.2.7 Uvolňování zaměstnanců 

Proces uvolňování pracovníků z pracovního poměru je ve společnosti veden v souladu 

s platným zákoníkem práce.  

4.3 Stanovení hypotézy, sestavení dotazníku 

V souvislosti s přípravou dotazníkového šetření ve společnosti jsem stanovila čtyři 

hypotézy, které budou na základě odpovědí respondentů následně potvrzeny či vyvráceny.  

  

Hypotéza č. 1: Více jak 25 % respondentů pracuje ve společnosti déle jak 5 let. 

Hypotéza č. 2: Více jak 70 % respondentů je spokojeno s pracovním prostředím. 

Hypotéza č. 3: Více jak 70 % respondentů oznámkuje vztah na pracovišti známkou 3. 

Hypotéza č. 4: Více jak 60 % respondentů uvede, že v nabízených benefitech může 

získat finanční částku v rozmezí 15 001 – 20 000 Kč. 



Bc. Andrea Pouzarová: Analýza personálních činností ve společnosti Aperam 

2018  41 

Po stanovení výše uvedených hypotéz jsem přikročila k přípravě dotazníku, který 

bude v rámci dotazníkového šetření rozdán mezi zaměstnance společnosti Aperam.  

V úvodním textu jsem oslovila zaměstnance se žádostí o vyplnění předmětného, 

anonymního dotazníku, uvedla jsem jeho zaměření a cíl. Pro motivaci respondentů 

k vyplnění dotazníku jsem uvedla, že společnosti Aperam využije získané informace pro 

vylepšení stávajícího systému zaměstnaneckých benefitů.  

Dotazník jsem rozčlenila na dvě části. V první části jsem uvedla identifikační otázky 

týkající se zjištění, zda je respondent žena nebo muž, do jaké věkové kategorie spadá, jak 

dlouho pracuje ve společnosti Aperam, jaká je jeho současná pracovní pozice a zda je 

ve společnosti Aperam zaměstnán prostřednictvím pracovní agentury.  

Druhou část otázek jsem zaměřila na zjištění spokojenosti respondentů a oblast 

poskytovaných benefitů, a to položením níže uvedených otázek: 

 Měl program zaměstnaneckých výhod vliv na Vaše rozhodnutí pracovat ve 

společnosti Aperam? 

 Co Vás motivuje k lepším pracovním výkonům? 

 Jste spokojen/a s pracovním prostředím? 

 Jak hodnotíte vztahy na pracovišti? 

 Jakou finanční částku si myslíte, že můžete získat ročně v nabízených 

benefitech? 

Poslední otázku dotazníku jsem věnovala zjištění spokojenosti respondentů 

s nabízenými zaměstnaneckými benefity. V otázce jsem uvedla všechny aktuálně nabízené 

benefity  a položila v souvislosti s nimi tři otázky:  

 Znáte tento benefit? 

 Využíváte tento benefit? 

 Jste s nabízenými benefity spokojen/a? 

Takto sestavený dotazník byl konzultován se zástupci společnosti, kteří se zaměřením 

a skladbou otázek souhlasili.  
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V dotazníku byly převážně použity uzavřené otázky s výjimkou otázky č. 8 a jedné 

části v rozsáhlé otázce č. 11. Otázka č. 8 je otázkou polouzavřenou, protože umožnuje 

respondentovi v případě odpovědi „ne“ uvést svůj návrh na změnu. Otevřenou otázkou je 

pak také otázka „Jaký další benefit by byl pro Vás zajímavý?“, která je součástí rozsáhlé 

otázky č. 11, protože umožňuje respondentovi uvést vlastní návrh na změnu týkající se 

skladby nabízených benefitů.  

Před samotným dotazníkovým šetřením jsem provedla ještě testování dotazníku 

na skupině 10 osob. Smyslem testování bylo ověření, zda otázky pokládané v dotazníku 

mají logickou návaznost a zda nabízené možné odpovědi budou pro respondenty 

srozumitelné. Po skončení testování uvedli všichni testující respondenti, že položené 

otázky měly logickou návaznost a že nabízeným odpovědím rozuměli.  

Na základě výše uvedeného jsem vyhodnotila, že dotazník je pro respondenty 

srozumitelný a je možné zahájit dotazníkové šetření ve společnosti.   

4.4 Dotazníkové šetření, vyhodnocení dotazníku 

Dotazníkové šetření ve společnosti Aperam probíhalo ve dnech 1.3.2018 

až 12.3.2018. Prostřednictvím jednotlivých vedoucích pracovníků byl dotazník rozdán 

celkem 256 zaměstnancům, kteří byli v daném období v aktivním stavu. Vyplněné 

dotazníky měli respondenti vhazovat do uzamčených uren, které byly umístěny v jídelně 

a na chodbě v hlavní administrativní budově. 

Po skončení dotazníkového šetření byly urny dne 13.3.2018 otevřeny a bylo 

spočítáno, že zpět bylo vráceno celkem 156 vyplněných dotazníků. Celková návratnost 

dotazníků v rámci provedeného dotazníkového šetření tedy činila cca 61 %. 

Vyhodnocení vrácených dotazníků probíhalo v období od 14.3.2018 do 22.3.2018. 

Jednotlivé dotazníky jsem v pravém horním rohu označila pořadovým číslem a údaje 

uvedené v dotazníku jsem přenesla do připravené tabulky sloužící ke sběru získaných dat 

a k jejich následnému vyhodnocení.  

Tabulka s přehledem odpovědí všech respondentů na jednotlivé otázky je uvedena 

v Příloze č. 2 diplomové práce. 
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4.5 Výsledky dotazníkového šetření 

V této části budou prezentovány výsledky provedeného dotazníkového šetření 

po jednotlivých otázkách. 

 

Otázka č. 1 – Jste? 

Cílem první otázky bylo zjistit pohlaví jednotlivých respondentů. Otázku zodpovědělo 

celkem 155 odpovídajících a 1 osoba na otázku v dotazníku neodpověděla. Na základě 

vyhodnocení první otázky bylo zjištěno, že skupina respondentů je složena z celkem 

22 žen (14,10%  z dotazovaných osob) a ze 133 mužů (85,26% z dotazovaných osob).  

 

Graf č. 3: Pohlaví respondentů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 2 – Do jaké věkové kategorie patříte? 

Cílem druhé otázky bylo zjistit, do jaké věkové kategorie respondenti patří. Pouze dva 

ze 156 dotazovaných respondentů neuvedli v dotazníku, do jaké věkové kategorie patří. 

Z odpovědí vyplývá, že ve skupině zaměstnanců účastnících se průzkumu je zastoupena 

věková skupina od 18 do 29 let v počtu 49 zaměstnanců, věková skupina od 30 do 39 let je 

zastoupena v počtu 55 zaměstnanců, věková skupina od 40 do 49 let je zastoupena v počtu 
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38 zaměstnanců a věková skupina od 50 do 63 let je zastoupena v počtu 12 zaměstnanců. 

Věkovou kategorii starší než 63 let neuvedl žádný z dotazovaných, ale s ohledem na 

skutečnost, že dva z dotazovaných neuvedli, do jaké věkové kategorie patří, nelze 

konstatovat, že by mezi respondenty nebyla osoba starší 63 let. Z výše uvedeného vyplývá, 

že nejvíce byla mezi dotazovanými zastoupena skupina zaměstnanců ve věku mezi 30 až 

39 lety a tento výsledek koresponduje s průměrným věkem zaměstnanců ve společnosti, 

který je 35 let. 

 

 

Graf č. 4: Věková kategorie respondentů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

       Tabulka č. 4: Otázka č. 2 – Do jaké věkové kategorie patříte?  

Možnost 

odpovědi 
Počet odpovědí 

Počet odpovědí 

[%] 

18 - 29 let 49 31,41 

30 - 39 let 55 35,26 

40 - 49 let 38 24,36 

50 - 63 let 12 7,69 

Více jak 63 let 0 0,00 

Neuvedeno 2 1,28 

Celkem 156 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 3 – Jak dlouho pracujete ve společnosti Aperam? 

Cílem třetí otázky bylo zjistit, jak dlouho jsou zaměstnanci, kteří se zapojili 

do dotazníkového šetření ve společnosti zaměstnáni. Dva ze 156 dotazovaných 

respondentů neuvedli v dotazníku dobu, po kterou pracují ve společnosti Aperam. Z níže 

uvedeného grafického znázornění výsledků šetření vyplývá, že nejpočetnější skupina 

dotazovaných pracuje ve společnosti déle jak 5 let. Druhá nejčastěji zastoupená skupina 

zaměstnanců pracuje ve společnosti 1 až 5 let.  

 

Graf č. 5: Délka trvání zaměstnání ve společnosti Aperam 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 5: Otázka č. 3 – Jak dlouho pracujete ve společnosti Aperam?  

Možnost odpovědi Počet odpovědí 
Počet odpovědí 

[%] 

Méně než 3 měsíce 7 4,49 

3 měsíce až 1 rok 4 2,56 

1 rok až 5 let 62 39,74 

Více jak 5 let 81 51,92 

Neuvedeno 2 1,28 

Celkem 156 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 4 – Jaká je Vaše současná pracovní pozice? 

Cílem čtvrté otázky bylo zjistit, jakou pracovní pozici ve společnosti zastávají 

pracovníci, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření. Po konzultaci se zástupci společnosti 

byly pracovní pozice vykonávané zaměstnanci společnosti seskupeny do čtyř skupin. První 

skupina zahrnuje pracovníky ve výrobě bez přímých podřízených (např. operátor, kvalitář, 

údržbář, toolmaker
1
), do druhé skupiny byli začleněni pracovníci, na pozici line leader 

a supervisor
2
, do třetí skupiny byli začleněni administrativní pracovníci a do poslední 

skupiny byli začleněni pracovníci na manažerských pozicích.  

Z níže uvedeného grafu vyplývá, že nejpočetnější skupina (v počtu 100 zaměstnanců), 

která se dotazníkového šetření účastnila, byla složena z pracovníků zastávajících 

ty nejnižších pracovní pozice. Znalost úrovně spokojenosti této skupiny s nabízenými 

benefity je tedy jako forma motivace pro udržení stávajících zaměstnanců pro společnost 

klíčová. V rámci procesu hodnocení odpovědí na otázku č. 4 byl vyřazen dotazník, kde 

respondent zaškrtl všechny nabízené možnosti.  

 

Graf č. 6: Současná pracovní pozice respondentů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 
1
 Toolmaker je název pro pracovní pozici nástrojáře. 

2
 Supervisor je název pro pracovní pozici směnového mistra 
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Tabulka č. 6: Otázka č. 4 – Jaká je Vaše současná pracovní pozice? 

Možnost odpovědi Počet odpovědí 
Počet 

odpovědí [%] 

Pracovník ve výrobě bez přímých podřízených 100 64,10 

Line leader, supervisor 22 14,10 

Administrativní pracovník 21 13,46 

Manažer (EMC, LT) 11 7,05 

Neuvedeno 1 0,64 

Vyřazeno 1 0,64 

Celkem 156 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 5 – Jste zaměstnán ve společnosti Aperam prostřednictvím pracovní 

agentury? 

Cílem páté otázky bylo zjistit, v jakém poměru jsou mezi respondenty zastoupeni 

pracovníci, kteří jsou ve společnosti zaměstnáni přes pracovní agenturu.  

Na otázku odpovědělo všech 156 respondentů a z odpovědí vyplynulo, že 8 z nich je 

ve společnosti zaměstnáno přes pracovní agenturu.  

 

Graf č. 7: Poměr kmenových a agenturních pracovníků ve společnosti Aperam. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 



Bc. Andrea Pouzarová: Analýza personálních činností ve společnosti Aperam 

2018  48 

Tabulka č. 7: Otázka č. 5 – Jste zaměstnán ve společnosti Aperam prostřednictvím pracovní agentury? 

Možnost odpovědi Počet odpovědí 
Počet 

odpovědí [%] 

Ano 8 5,13 

Ne 148 94,87 

Celkem 156 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 6 – Měl program zaměstnaneckých výhod vliv na Vaše rozhodnutí 

pracovat ve společnosti Aperam? 

Cílem šesté otázky bylo zjistit, zda program nabízených zaměstnaneckých výhod 

ovlivnil respondenty v době, když se rozhodovali, zda rozšíří řady zaměstnanců 

společnosti Aperam či nikoliv. Z celkového počtu 156 respondentů, pouze jeden z nich 

odpověď na otázku neuvedl. Z vyhodnocených odpovědí bylo zjištěno, že téměř polovinu 

respondentů (zastoupenou v počtu 70 zaměstnanců) nabídka zaměstnaneckých benefitů 

neovlivnila v rámci jejich rozhodovacího procesu. Naopak jen 15 zaměstnanců uvedlo, 

že nabídka zaměstnaneckých benefitů měla vliv na jejich rozhodnutí.   

Tabulka č. 8: Otázka č. 6 – Pracovníci, které nabídka zaměstnaneckých benefitů ovlivnila při rozhodování 

Pořadové číslo 

dotazníku 
Pohlaví Pracovní pozice 

9 Muž Pracovník ve výrobě bez přímých podřízených 

13 Muž Pracovník ve výrobě bez přímých podřízených 

27 Muž Pracovník ve výrobě bez přímých podřízených 

32 Muž Pracovník ve výrobě bez přímých podřízených 

34 Muž Pracovník ve výrobě bez přímých podřízených 

40 Muž Pracovník ve výrobě bez přímých podřízených 

45 Muž Pracovník ve výrobě bez přímých podřízených 

68 Muž Pracovník ve výrobě bez přímých podřízených 

73 Muž Pracovník ve výrobě bez přímých podřízených 

94 Muž Pracovník ve výrobě bez přímých podřízených 

109 Muž Line leader, supervisor 

119 Muž Pracovník ve výrobě bez přímých podřízených 

149 Žena Administrativní pracovník 

154 Muž Manažer (EMC,LT) 

156 Žena Manažer (EMC,LT) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 8: Vliv programu zaměstnaneckých benefitů na rozhodnutí respondentů pracovat ve společnosti. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 9: Otázka č. 6 – Měl program zaměstnaneckých výhod vliv na Vaše rozhodnutí pracovat ve 

společnosti Aperam? 

Možnost odpovědi Počet odpovědí 
Počet 

odpovědí [%] 

Ano 15 9,62 

Spíše ano 38 24,36 

Spíše ne 32 20,51 

Ne 70 44,87 

Neuvedeno 1 0,64 

Celkem 156 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 7 – Co Vás motivuje k lepším pracovním výkonům? 

Cílem sedmé otázky bylo zjistit, jaké faktory motivují zaměstnance k lepším 

pracovním výkonům. V rámci odpovědi bylo možné zvolit jen jednu variantu 

z nabízených: finanční odměna, morální odměna (pochvala a uznání od nadřízeného 

či kolegů) a zaměstnanecké výhody. V souvislosti s vyhodnocováním odpovědí 

na otázku č. 7 bylo vyřazeno 11 reakcí, protože respondenti zvolili více jak jednu 

z nabízených možností. Dalších 5 respondentů na otázku neodpovědělo vůbec.  
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Finanční odměna je považována za jeden z nejvýznamnějších motivačních nástrojů, 

s čímž korespondoval výsledný poměr odpovědí. 115 respondentů, z celkového počtu 

140 respondentů (jejichž odpověď byla vyhodnocena jako platná) uvedlo, že k lepším 

pracovním výkonům je motivuje finanční odměna.  Na druhé pozici výběru motivačního 

faktoru byla 16 zaměstnanci vybrána morální odměna (pochvala a uznání od nadřízeného 

či kolegů) a jako poslední z nabízených motivačních faktorů skončila nabídka 

zaměstnaneckých výhod, kdy tuto možnost vybralo 9 respondentů.  

 

Graf č. 9: Vliv motivačních faktorů na pracovní výkon 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 10: Otázka č. 7 – Co Vás motivuje k lepším pracovním výkonům? 

Možnost odpovědi Počet odpovědí 
Počet 

odpovědí [%] 

Finanční odměna 115 73,72 

Morální odměna 16 10,26 

Zaměstnanecká výhoda 9 5,77 

Neuvedeno 5 3,21 

Vyřazeno 11 7,05 

Celkem 156 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 8 – Jste spokojen/a s pracovním prostředím? 

Cílem osmé otázky bylo zjistit, zda jsou zaměstnanci spokojeni s pracovním 

prostředím, ve kterém pracují. Respondenti měli možnost zvolit odpověď: ano, spíše ano, 

spíše ne a ne. Pokud někdo uvedl odpověď ne, měl možnost dále uvést návrh, co by zlepšil.  

V rámci hodnocení byla vyřazena odpověď uvedená v dotazníku č. 6, protože 

respondent si nevybral ani jednu z nabízených odpovědí, ale současně uvedl návrh 

na zlepšení.  

Z vyhodnocení odpovědí vyplývá, že spokojeno s pracovním prostředím je jen 

28 zaměstnanců a dalších 71 zaměstnanců se přiklonilo k odpovědi – spíše ano. Odpověď 

spíše ne zvolilo 44 odpovídajících pracovníků. Nespokojenost s pracovním prostředím 

uvedlo 9 zaměstnanců a tři z nich uvedli i návrh na zlepšení pracovního prostředí. Návrh 

na zlepšení pracovního prostředí byl uveden v dotazníku s pořadovým číslem 43, 59 a 70. 

Ve všech třech případech se jednalo o dotazník, který vyplnil respondent pracující na 

pozici  - pracovník ve výrobě bez přímých podřízených.  

Tabulka č. 11: Otázka č. 8 – V případě odpovědi ne – uvedení vlastního návrhu na zlepšení 

Pořadové číslo 

dotazníku 

Vlastní návrh na zlepšení 

pracovního prostředí 

43 

Klimatizace ve výrobní hale. Odsávání 

výparů z výroby mimo halu.  

59 Klimatizace ve výrobní hale.  

70 Více místa ve výrobní hale, toalety. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 10: Spokojenost s pracovním prostředím 

Zdroj: Vlastní zpracování 



Bc. Andrea Pouzarová: Analýza personálních činností ve společnosti Aperam 

2018  52 

Tabulka č. 12: Otázka č. 8 – Jste spokojen/a s pracovním prostředím? 

Možnost odpovědi Počet odpovědí 
Počet 

odpovědí [%] 

Ano 28 17,95 

Spíše ano 71 45,51 

Spíše ne 44 28,21 

Ne 9 5,77 

Ne, vlastní návrh 3 1,92 

Vyřazeno 1 0,64 

Celkem 156 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 9 – Jak hodnotíte vztahy na pracovišti? 

Cílem deváté otázky bylo zjistit, jak zaměstnanci vnímají vztahy na pracovišti. 

V rámci odpovědi měli pracovní vztahy na pracovišti oznámkovat stejně jako ve škole, 

tedy 1 – nejlepší, 5 – nejhorší. K vyhodnocení bylo vhodných jen 153 odpovědí (jeden 

respondent odpověď neuvedl a ve dvou případech byla uvedená odpověď vyřazena 

z vyhodnocování, protože bylo vybráno více možností najednou). 

Z vyhodnocených odpovědí vyplynulo, že nejčastěji (v 69 případech) byla zvolena 

známka 2. Druhá nejčastěji udělená známka byla 3 (36 případů) a vztahy známkou 

1 ohodnotilo celkem 34 zaměstnanců. Známku 4 udělilo vztahům na pracovišti 

10 zaměstnanců a dalších 5 zaměstnanců ohodnotilo vztahy na pracovišti známku 5.  

Na základě vyhodnocených odpovědí respondentů víme kolik zaměstnanců a jakou 

známkou ohodnotilo vztahy na pracovišti. S pomocí váženého aritmetického průměru 

spočítáme průměrnou známku, vyjadřující stupeň ohodnocení vztahů na pracovišti 

v závislosti na hodnocení všech respondentů, kteří vztahy na pracovišti oznámkovali.  

Výpočet váženého aritmetického průměru [x] provedeme dle vzorce (1) tak, že součet 

součinů, tj. počet respondentů [rn] a zvolené známky [zn] vydělíme celkovým počtem 

respondentů, jejichž odpovědi nebyly v rámci vyhodnocovacího procesu vyřazeny a kteří 

na otázku odpověděli.   

           (1) 
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Hodnoty získané vyhodnocením odpovědí na otázku č. 9, potřebné k výpočtu 

průměrné známky s využitím váženého aritmetického průměru jsou uvedeny v tabulce 

č. 13.   

Tabulka č. 13: Otázka č. 9 - Přehled hodnot pro výpočet průměrné známky vztahů na pracovišti 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výpočet průměrné známky dle vzorce (1):  

 

 

Pomocí váženého aritmetického průměru bylo zjištěno, že skupina respondentů 

hodnotí vztahy na pracovišti průměrnou známkou 2,20. Na základě tohoto výsledku, lze 

konstatovat, že respondenti vztahy na pracovišti hodnotili pozitivně a vnímají je jako 

dobré.   

 

Graf č. 11: Hodnocení vztahů na pracovišti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Možnost odpovědi Počet odpovědí 
Počet odpovědí 

[%] 

1 34 21,79 

2 69 44,23 

3 37 23,72 

4 10 6,41 

5 3 1,92 

Neuvedeno 1 0,64 

Vyřazeno 2 1,28 

Celkem 156 100 
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Otázka č. 10 – Jakou finanční částku si myslíte, že můžete získat ročně 

v nabízených benefitech? 

Cílem desáté otázky bylo zjistit, zda zaměstnanci vnímají, jakou finanční hodnotu 

mají benefity nabízené zaměstnavatelem. K otázce se nevyjádřil jeden z respondentů. 

Odpovědi dalších 4 osob byly v průběhu vyhodnocování vyřazeny, a to z důvodu, že bylo 

zaškrtnuto více odpovědí najednou a nebylo tak možné jednoznačně určit respondentovu 

volbu.  

Z výsledků vyplývá, že nejpočetnější skupina respondentů (celkem 51 osob) si myslí, 

že ročně může v nabízených benefitech získat více jak 40 000 Kč.  Druhá nejpočetnější 

skupina (celkem 21 osob) se domnívá, že ročně může v nabízených benefitech získat 

finanční hodnotu v rozmezí od 5 001 Kč do 10 000 Kč. Mezi první a druhou nejpočetnější 

skupinou je výkyv nejen co do počtu respondentů, ale také co do odhadované výše finanční 

hodnoty nabízených benefitů.  

Ze strany společnosti byla zaměstnancům opakovaně prezentována nejen nabídka 

benefitů, ale také výše finanční hodnoty, kterou lze prostřednictvím čerpání nabízených 

benefitů ročně získat. Z prezentace se zaměstnanci dozvěděli, že už jen prostřednictvím 

benefitů jako jsou stravenky, bonus za docházku, bonus za dodržení bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví při práci, rozdělení podílu (profit sharing), příspěvku na penzijní 

připojištění a příspěvku na pojištění odpovědnosti, lze ročně jejich čerpáním získat 

hodnotu až 40 000 Kč. 

S ohledem na skutečnost, že společnost zaměstnancům prezentovala finanční přínos 

plynoucí z čerpání nabízených benefitů (ještě před zahájením zde vyhodnocovaného 

dotazníkového šetření), byla na základě získaných údajů sestavena tabulka č. 14, ve které 

jsou uvedeny počty respondentů dle pracovního zařazení (tak jak ho uvedli v odpovědi 

na otázku č. 4) a dále jsou zde uvedeny jejich odhady týkající se finanční částky, kterou lze 

ročně v nabízených benefitech získat.   
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Tabulka č.  14: Otázka č. 10  - Přehled respondentů dle pracovních pozic a odhadované finanční částky. 

Pracovní pozice 

Počet respondentů, 

kteří v dotazníku 

uvedli svoji 

pracovní pozici 

v otázce č. 4 a 

současně uvedli 

odhad finanční 

částky v otázce      

č. 10 

Finanční částka, kterou lze získat ročně formou 

nabízených benefitů [Kč] 

d
o

 5
 0

0
0
 

5
 0

0
1
-1

0
 0

0
0
 

1
0

 0
0

1
-1

5
 0

0
0
 

1
5

 0
0

1
-2

0
 0

0
0
 

2
0

 0
0

1
-3

0
 0

0
0
 

3
0

 0
0

1
-4

0
 0

0
0
 

V
íc

e 
ja

k
 4

0
 0

0
0

  

Pracovník ve 

výrobě bez 

přímých 

podřízených 97 15 16 8 14 9 10 25 

Line leader, 

supervisor 21 0 1 0 2 4 3 11 

Administrativní 

pracovník 20 2 3 0 4 4 0 7 

Manažer (EMC, 

LT) 11 0 0 2 0 1 0 8 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z přehledu v tabulce č. 14 je zřejmé, že nejlépe je o finanční hodnotě nabízených 

benefitů informována skupina pracovníků na manažerských pozicích a naopak nejméně 

jsou informováni pracovníci ve výrobě bez přímých nadřízených.   

Výsledný poměr odpovědí respondentů na otázku č. 10 je graficky znázorněn v níže 

uvedeném grafu č. 12 a v tabulce č. 15.  

 

Graf č. 12: Odhad finanční částky, kterou lze získat ročně v nabízených benefitech. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 15: Otázka č. 10 – Jakou finanční částku si myslíte, že můžete získat ročně v nabízených 

benefitech? 

Možnost odpovědi Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

do 5 000 Kč 18 11,54 

5 001 Kč - 10 00 Kč 21 13,46 

10 001 Kč - 15 000 Kč 10 6,41 

15 001 Kč - 20 000 Kč 20 12,82 

20 001 Kč - 30 000 Kč 18 11,54 

30 001 Kč - 40 000 Kč 13 8,33 

Více jak 40 000 Kč 51 32,69 

Neuvedeno 4 2,56 

Vyřazeno 1 0,64 

Celkem 156 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 11 – Znáte a využíváte stávající benefity? Jste s nabízenými benefity 

spokojen/a? 

Cílem poslední jedenácté otázky v dotazníku bylo zjistit, zda pracovníci znají stávající 

benefity, zda je využívají a jsou s nimi spokojeni. Pro větší přehlednost byla otázka 

č. 11 rozdělena na tři části. V první části pracovníci odpovídali na otázku, zda znají 

uvedené benefity, ve druhé části se vyjadřovali k tomu, zda uvedený benefit využívají 

a ve třetí části hodnotili, jak jsou s nabízenými benefity spokojeni. V závěru dotazníku 

dostal navíc respondent prostor k vyjádření na položenou otázku „Jaký další benefit by byl 

pro Vás zajímavý?“.  

V následujícím textu budou postupně vyhodnoceny všechny tři části a bude uveden 

přehled tří nejčastějších návrhů na nový typ benefitu navržených respondenty.  
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V otázce č. 11 byly uvedeny tyto zaměstnanecké benefity, které společnost nabízí: 

Tabulka č. 16: Otázka č. 11 – Přehled nabízených zaměstnaneckých benefitů  

Benefit 

č. 
Typy nabízených zaměstnaneckých benefitů 

1 Nástupní bonus 15 000 Kč vyplácený v průběhu roku 

2 Bonus 15 000 Kč za zprostředkování zaměstnance 

3 Vyplácení podílu na zisku (profit sharing) 

4 Měsíční osobní prémie 

5 Měsíční kolektivní prémie 

6 Finanční odměny při volbě zaměstnance měsíce 

7 Finanční odměny při volbě zaměstnance měsíce BOZP 

8 Finanční odměny za splněnou docházku 

9 Dárkové šeky za dodržování pravidel bezpečnosti práce 

10 Věrnostní dárkové šeky za každé 2 roky odpracované u firmy 

11 Dárkové šeky pro zaměstnance při životních jubileích, svatbách, narození dítěte 

12 Stravenky ve výši 90 - 130 Kč (za odpracovaný den) 

13 Dovolená navíc oproti zákoníku práce 

14 Nadstandardní příplatky za práci o víkendu nad rámec zákona 

15 Příspěvek na penzijní připojištění 

16 Odměny za zlepšovací návrhy až 32 000 Kč 

17 Zvýhodněné volání pro zaměstnance a jejich rodiny 

18 Akce pro děti zaměstnanců (mikulášská, příměstský tábor) 

19 Firemní sportovní a kulturní akce (vstupenky, vánoční večírek, badminton…) 

20 Zážitkové programy pro zaměstnance za odměnu (motokáry, bowling..) 

21 

Projekt Zdravá firma čerpání výhod VZP (vitamíny, očkování proti klíšťatům) - 

vztahuje se na pracovníky, kteří jsou současně pojištěnci VZP 

22 Očkování proti chřipce 

23 Teplé nápoje zdarma (akce probíhala v lednu 2018) 

24 Jazykové kurzy 

25 Příspěvek na pojištění odpovědnosti 

26 Odměna za vedení pro tutory 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 11 (1. část)  - Znáte tento benefit? 

V souvislosti s položenou otázkou „Znáte tento benefit?“ měli respondenti odpovědět 

ano nebo ne.  Z níže uvedeného přehledu získaných odpovědí je zřejmé, že naprostá 

většina respondentů nabízené benefity zná a v případě stravenek, odpovědělo kladně 

dokonce 100 % respondentů.   

Z výsledných odpovědí také vyplynulo, že velmi malé povědomí mají respondenti 

o benefitu v podobě jazykových kurzů a odměny za vedení pro tutora. V tomto případě se 

nabízí vysvětlení, že v případě jazykových kurzů je čerpání tohoto benefitu podmíněno 

tím, že je jazyková vybavenost nutná k výkonu pracovní pozice. A vzhledem k tomu, 

že bezmála dvě třetiny respondentů zastávají pracovní pozici – pracovník ve výrobě bez 
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přímých nadřízených (tedy dělnickou pracovní pozici), nesplňují tak kritérium pro čerpání 

benefitu v podobě jazykových kurzů.  Stejně tak i čerpání benefitu v podobě odměny 

za vedení pro tutora není otázkou volby jednotlivých pracovníků, ale rozhodnutím 

(výběrem) vedoucích pracovníků, kteří určí, kdo bude v pozici tutora dohlížet na zaučení 

nového pracovníka nebo skupiny pracovníků.  

Tabulka č. 17: Otázka č. 11 (1. část) - Přehled odpovědí na otázku „Znáte tento benefit?“ 

Typy nabízených zaměstnaneckých benefitů 
Odpověď 

Ano 

Odpověď 

Ne 

Odpověď 

neuvedeno 

Součet 

odpovědí 

Nástupní bonus 15 000 Kč vyplácený v průběhu 

roku 144 11 1 156 

Bonus 15 000 Kč za zprostředkování zaměstnance 147 8 1 156 

Vyplácení podílu na zisku (profit sharing) 152 4   156 

Měsíční osobní prémie 146 9 1 156 

Měsíční kolektivní prémie 146 9 1 156 

Finanční odměny při volbě zaměstnance měsíce 147 9   156 

Finanční odměny při volbě zaměstnance měsíce 

BOZP 144 12   156 

Finanční odměny za splněnou docházku 142 13 1 156 

Dárkové šeky za dodržování pravidel bezpečnosti 

práce 148 8   156 

Věrnostní dárkové šeky za každé 2 roky 

odpracované u firmy 143 13   156 

Dárkové šeky pro zaměstnance při životních 

jubileích, svatbách, narození dítěte 131 25   156 

Stravenky ve výši 90 - 130 Kč (za odpracovaný 

den) 156 0   156 

Dovolená navíc oproti zákoníku práce 132 24   156 

Nadstandardní příplatky za práci o víkendu nad 

rámec zákona 121 32 3 156 

Příspěvek na penzijní připojištění 138 17 1 156 

Odměny za zlepšovací návrhy až 32 000 Kč 149 6 1 156 

Zvýhodněné volání pro zaměstnance a jejich rodiny 135 20 1 156 

Akce pro děti zaměstnanců (mikulášská, 

příměstský tábor) 143 12 1 156 

Firemní sportovní a kulturní akce (vstupenky, 

vánoční večírek, badminton…) 146 9 1 156 

Zážitkové programy pro zaměstnance za odměnu 

(motokáry, bowling..) 133 22 1 156 

Projekt Zdravá firma čerpání výhod VZP 

(vitamíny, očkování proti klíšťatům) - vztahuje se 

na pracovníky, kteří jsou současně pojištěnci VZP 125 30 1 156 

Očkování proti chřipce 127 28 1 156 

Teplé nápoje zdarma (akce probíhala v lednu 2018) 147 7 2 156 

Jazykové kurzy 86 68 2 156 

Příspěvek na pojištění odpovědnosti 143 13   156 

Odměna za vedení pro tutory 107 47 2 156 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 13: Otázka č. 11 (1. část) - Přehled odpovědí na otázku „Znáte tento benefit?“  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 11 (2. část)  - Využíváte tento benefit? 

V souvislosti s položenou otázkou „Využíváte tento benefit?“ měli respondenti 

odpovědět ano nebo ne. V případě některých nabízených benefitů (viz. tabulka č. 16) není 

jejich využívání otázkou volby pracovníka, ale nárok na ně vzniká podmíněně, splněním 

zadaných kritérií. Z tohoto důvodu se mohli respondenti v souvislosti s položenou otázkou 

„Využíváte tento benefit?“ vyjádřit jen k těm k benefitům (tabulka č. 16 – benefity            

č. 15-26), o jejichž čerpání mohou sami rozhodnout.  

Výsledky odpovědí respondentů ve věci využívání jednotlivých benefitů jsou uvedeny 

níže v tabulce č. 18. Za nejčastěji využívaný byl označen benefit v podobě teplých nápojů 

zdarma. Tato akce byla zkušebně spuštěna na dobu jednoho měsíce a to na leden 2018 a je 

zřejmé, že mezi zaměstnanci byla velmi pozitivně přijata.  Jako druhý nejčastěji využívaný 

byl označen benefit v podobě firemních a kulturních akcí (vstupenky, vánoční večírek, 

badminton…). 

Naopak za nejméně využívaný benefit bylo respondenty (100 respondentů 

ze 156 osob) označeno očkování proti chřipce.  

Z výsledků je také zřejmé, že velká část respondentů odpověď na položenou otázku 

vůbec neuvedla. Lze se domnívat, že tento výsledek mohl být ovlivněn možnou 

nepozorností respondentů při vyplňování. U části nabízených benefitů (uvedených v horní 

části sloupce), totiž nebylo respondentovi umožněno uvést odpověď (týkalo se benefitů, 

u kterých otázka využívání nesouvisí s rozhodnutím pracovníka) a pak se zřejmě již ke 

zbývající části benefitů nevrátili.  

 Výsledný poměr odpovědí respondentů na otázku č. 11 (2. část) je graficky znázorněn 

v níže uvedené tabulce a grafu.   
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Tabulka č. 18: Otázka č. 11 (2. část) - Přehled odpovědí na otázku „Využíváte tento benefit?“ 

Benefit 

č. 

Typy nabízených zaměstnaneckých 

benefitů 

Odpověď 

Ano 

Odpověď 

Ne 

Odpověď 

neuvedeno 

Součet 

odpovědí 

15 Příspěvek na penzijní připojištění 50 61 45 156 

16 

Odměny za zlepšovací návrhy až 32 

000 Kč 55 50 51 156 

17 

Zvýhodněné volání pro zaměstnance a 

jejich rodiny 41 73 42 156 

18 

Akce pro děti zaměstnanců 

(mikulášská, příměstský tábor) 23 90 43 156 

19 

Firemní sportovní a kulturní akce 

(vstupenky, vánoční večírek, 

badminton…) 65 46 45 156 

20 

Zážitkové programy pro zaměstnance 

za odměnu (motokáry, bowling..) 42 67 47 156 

21 

Projekt Zdravá firma čerpání výhod 

VZP (vitamíny, očkování proti 

klíšťatům) - vztahuje se na pracovníky, 

kteří jsou současně pojištěnci VZP 42 68 46 156 

22 Očkování proti chřipce 11 100 45 156 

23 

Teplé nápoje zdarma (akce probíhala v 

lednu 2018) 98 14 44 156 

24 Jazykové kurzy 15 95 46 156 

25 Příspěvek na pojištění odpovědnosti 43 71 42 156 

26 Odměna za vedení pro tutory 25 81 50 156 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 14: Otázka č. 11 (2. část) - Přehled odpovědí na otázku „Využíváte tento benefit?“ 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 11 (3. část)  - Jste s nabízenými benefity spokojen(a)? 

V této třetí části se respondenti vyjadřovali ke všem nabízeným benefitům uvedeným 

v tabulce č.16. 

V souvislosti s položenou otázkou „Jste s nabízenými benefity spokojen(a)?“ měli 

respondenti možnost odpovědět: velmi spokojen(a), spíše spokojen(a), ani spokojen(a)/ani 

nespokojen(a), spíše nespokojen(a), velmi nespokojen(a).  

Vzhledem k rozsahu 3. části zde budou zdůrazněny vždy tři typy nejčastěji 

označených benefitů s tím, že výsledný poměr odpovědí respondentů na                     

otázku č. 11 (3. část) je graficky znázorněn v níže uvedené tabulce a grafu.   

Odpověď – velmi spokojen(a): Tato odpověď byla respondenty v případě 

nabízených benefitů nejčastěji zvolena ve vztahu ke stravenkám, kdy s tímto benefitem 

bylo velmi spokojeno celkem 89 respondentů ze 156 osob, které se dotazníkového šetření 

zúčastnily. Jako druhý z nabídky byl nejčastěji označen benefit v podobě „věrnostního 

dárkového šeku za každé 2 roky odpracované u firmy“ (viz přehled nabízených 

zaměstnaneckých benefitů na str. 36), kdy s tímto benefitem bylo velmi spokojeno 

80 respondentů. A celkem 77 zaměstnanců účastnících se dotazníkového šetření označilo 

za velmi uspokojivý benefit v podobě dnů dovolené navíc oproti zákoníku práce.   

Odpověď – spíše spokojen(a): Tato odpověď byla respondenty v případě nabízených 

benefitů nejčastěji zvolena ve vztahu k měsíčním osobním prémiím a to v případě 

60 respondentů. Jako druhý z nabídky byl nejčastěji označen benefit v podobě „dárkových 

šeků za dodržování pravidel bezpečnosti práce“, kdy tento benefit zvolilo 

59 odpovídajících pracovníků. A benefit v podobě měsíčních kolektivních prémií byl v této 

kategorii odpovědi označen celkem 57 respondenty. 

Odpověď – ani spokojen(a)/ani nespokojen(a): V případě této odpovědi lze 

vyvodit, že pro respondenta je předmět hodnocení nedůležitý (nevzbuzuje u něj žádnou 

emoci), má tedy k němu neutrální postoj.  Předmětná odpověď byla nejčastěji zvolena 

v případě benefitu v podobě očkování proti chřipce (66 respondentů), jazykových kurzů 

(61 respondentů) a dále pak v případě benefitů v podobě „projektu zdravá firma“ a odměna 

za vedení pro tutory (shodně 58 respondentů). Uvedené výsledky v podstatě korespondují 

výše uvedenými rozbory výsledků dotazníkového šetření. Benefit v podobě očkování proti 

chřipce byl 100 respondenty ze 156 odpovídajících zaměstnanců označen jako ten, který 
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nevyužívají. V případě benefitů v podobě jazykových kurzů a odměn za vedení pro tutory 

bylo výše zjištěno, že o těchto benefitech mají respondenti velmi malé povědomí, takže 

není nijak překvapující zjištění, že k nim mají neutrální postoj.  Co se týká benefitu 

v podobě „projektu zdravá firma“ velký počet neutrální odpovědí se dá přisuzovat tomu, 

že se jedná o benefit, který je určen jen pro pracovníky, kteří jsou současně pojištěnci VZP.  

Odpověď – spíše nespokojen(a): Předmětná odpověď byla nejčastěji zvolena 

v případě benefitu v podobě měsíčních kolektivních odměn (11 respondentů), v případě 

benefitů v podobě vyplácení podílu na zisku a měsíčních osobních prémií (shodně 

8 respondentů) a v případě benefitů v podobě finanční odměny za splněnou docházku 

a odměny za vedení pro tutory (shodně 7 respondentů).  

Odpověď – velmi nespokojen(a): Tato odpověď byla respondenty v případě 

nabízených benefitů nejčastěji zvolena ve vztahu k odměně za vedení pro tutory 

(15 respondentů), v případě benefitů v podobě měsíčních kolektivní prémií a „projektu 

zdravá firma“ (shodně 10 respondentů) a dále pak v případě benefitů v podobě zážitkového 

programu pro zaměstnance za odměnu a jazykových kurzů (shodně 8 respondentů).  

Když porovnáme počty respondentů uvedených u tří nejčastěji označených benefitů 

v případě odpovědí velmi spokojen(a) a spíše spokojen(a) s počtem respondentů 

u odpovědí spíše nespokojen(a) a velmi nespokojen(a) je zřejmé, že se v druhém 

případě jedná o zlomek z počtu pracovníků, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili.  
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Tabulka č.  19: Otázka č. 11 (3. část) - Přehled odpovědí na otázku „Jste s nabízenými benefity spokojen(a)?“ 
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1 Nástupní bonus 15 000 Kč vyplácený v průběhu roku 43 49 47 0 3 14 156

2 Bonus 15 000 Kč za zprostředkování zaměstnance 47 54 39 0 2 14 156

3 Vyplácení podílu na zisku (profit sharing) 73 48 14 8 2 11 156

4 Měsíční osobní prémie 48 60 20 8 3 17 156

5 Měsíční kolektivní prémie 41 57 21 11 10 16 156

6 Finanční odměny při volbě zaměstnance měsíce 39 51 38 6 7 15 156

7 Finanční odměny při volbě zaměstnance měsíce BOZP 39 47 43 6 7 14 156

8 Finanční odměny za splněnou docházku 57 46 23 7 6 17 156

9 Dárkové šeky za dodržování pravidel bezpečnosti práce 66 59 15 3 1 12 156

10 Věrnostní dárkové šeky za každé 2 roky odpracované u firmy 80 40 21 5 0 10 156

11

Dárkové šeky pro zaměstnance při životních jubileích, svatbách, 

narození dítěte 63 45 28 3 5 12 156

12 Stravenky ve výši 90 - 130 Kč (za odpracovaný den) 89 45 10 1 1 10 156

13 Dovolená navíc oproti zákoníku práce 77 35 26 4 2 12 156

14 Nadstandardní příplatky za práci o víkendu nad rámec zákona 50 49 32 6 0 19 156

15 Příspěvek na penzijní připojištění 51 52 36 1 5 11 156

16 Odměny za zlepšovací návrhy až 32 000 Kč 56 52 29 2 3 14 156

17 Zvýhodněné volání pro zaměstnance a jejich rodiny 64 26 42 4 3 17 156

18 Akce pro děti zaměstnanců (mikulášská, příměstský tábor) 37 42 55 2 3 17 156

19

Firemní sportovní a kulturní akce (vstupenky, vánoční večírek, 

badminton…) 41 52 41 2 5 15 156

20

Zážitkové programy pro zaměstnance za odměnu (motokáry, 

bowling..) 46 33 49 3 8 17 156

21

Projekt Zdravá firma čerpání výhod VZP (vitamíny, očkování proti 

klíšťatům) - vztahuje se na pracovníky, kteří jsou současně 

pojištěnci VZP 34 32 58 6 10 16 156

22 Očkování proti chřipce 29 34 66 4 4 19 156

23 Teplé nápoje zdarma (akce probíhala v lednu 2018) 76 45 22 2 1 10 156

24 Jazykové kurzy 30 30 61 5 8 22 156

25 Příspěvek na pojištění odpovědnosti 41 49 42 4 4 16 156

26 Odměna za vedení pro tutory 23 29 58 7 15 24 156  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 15: Otázka č. 11 (3. část) - Přehled odpovědí na otázku „Jste s nabízenými benefity spokojen?“ 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 11  - Jaký další benefit by byl pro Vás zajímavý?  

V této části jedenácté otázky mohli respondenti uvést vlastní návrh na zavedení 

nového benefitu. Vlastní návrh nového benefitu uvedlo v dotazníku 77 respondentů 

ze 156, kteří dotazník vyplnili a odevzdali (všechny návrhy zaměstnanců jsou uvedeny 

v příloze č. 2). Mezi návrhy respondentů se některé benefity velmi často opakovali a 

v tabulce č. 20 je tedy uveden přehled tří nejčastěji navrhovaných nových benefitů, jejichž 

zavedení by bylo pro zaměstnance zajímavé.  

Tabulka č. 20: Otázka č. 11 – Návrh na zavedení nového benefitu. 

Návrh na zavedení nového benefitu 
Počet 

respondentů 

Příspěvek na dopravu do zaměstnání 26 

Příspěvek na dovolenou 15 

Zdravotní volno (tzv. sick day) 19 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.6 Vyhodnocení stanovených hypotéz 

V souvislosti s přípravou dotazníkového šetření ve společnosti byly stanoveny čtyři 

hypotézy, které budou nyní vyhodnoceny.    

Hypotéza č. 1: Více jak 25 % respondentů pracuje ve společnosti déle jak 5 let. 

Stanovená hypotéza byla označena 1H0  a dále byla přijata alternativní hypotéza 1H1. 

1H0 = Více jak 25 % respondentů pracuje ve společnosti déle jak 5 let. 

1H1 = Méně jak 25 % respondentů pracuje ve společnosti déle jak 5 let 

Údaje potřebné k potvrzení či vyvrácení stanovené hypotézy byly získány na základě 

vyhodnocení odpovědí respondentů na otázku č. 3: „Jak dlouho pracujete ve společnosti 

Aperam?“ uvedenou v dotazníku. Z celkového počtu 156 respondentů jich na otázku 

č. 3 odpovědělo 154 a z tohoto počtu 81 respondentů uvedlo, že ve společnosti pracuje déle 

jak 5 let.   
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Tabulka č.  21 – Údaje pro vyhodnocení  1H0 

Možnost odpovědi 
Počet 

odpovědí 
Počet odpovědí [%] 

Méně než 3 měsíce 7 4,55 

3 měsíce až 1 rok 4 2,60 

1 rok až 5 let 62 40,26 

Více jak 5 let 81 52,60 

Celkem 154 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hypotéza č. 2: Více jak 70 % respondentů je spokojeno s pracovním prostředím. 

 Stanovená hypotéza byla označena 2H0  a dále byla přijata alternativní hypotéza 2H1. 

2H0 = Více jak 70 % respondentů je spokojeno s pracovním prostředím. 

2H1 = Méně jak 70 % respondentů je spokojeno s pracovním prostředím. 

Údaje potřebné k potvrzení či vyvrácení stanovené hypotézy byly získány na základě 

vyhodnocení odpovědí respondentů na otázku č. 8: „Jste spokojen(a) s pracovním 

prostředím?“ uvedenou v dotazníku. Z celkového počtu 156 respondentů jich na otázku 

č. 8 odpovědělo 155 a z tohoto počtu 28 respondentů odpovědělo kladně. 

Tabulka č.  22 – Údaje pro vyhodnocení  2H0 

Možnost odpovědi Počet odpovědí 
Počet 

odpovědí [%] 

Ano 28 18,06 

Spíše ano 71 45,81 

Spíše ne 44 28,39 

Ne 9 5,81 

Ne, vlastní návrh 3 1,94 

Celkem 155 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Hypotéza č. 3: Více jak 70 % respondentů oznámkuje vztah na pracovišti 

známkou 3. 

Stanovená hypotéza byla označena 3H0  a dále byla přijata alternativní hypotéza 3H1. 

3H0  = Více jak 70 % respondentů oznámkuje vztah na pracovišti známkou 3. 
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3H1 = Méně jak 70 % respondentů oznámkuje vztah na pracovišti známkou 3. 

Údaje potřebné k potvrzení či vyvrácení stanovené hypotézy byly získány na základě 

vyhodnocení odpovědí respondentů na otázku č. 9: „Jak hodnotíte vztahy na pracovišti?“ 

uvedenou v dotazníku. Z celkového počtu 156 respondentů jich na otázku č. 9 odpovědělo 

153 a z tohoto počtu 37 respondentů oznámkovalo vztahy na pracovišti známkou 3. 

Tabulka č.  23 – Údaje pro vyhodnocení  3H0 

Možnost odpovědi Počet odpovědí 
Počet odpovědí 

[%] 

1 34 22,22 

2 69 45,10 

3 37 24,18 

4 10 6,54 

5 3 1,96 

Celkem 153 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Hypotéza č. 4: Více jak 60 % respondentů uvede, že v nabízených benefitech 

může získat finanční částku v rozmezí 15 001 Kč – 20 000 Kč. 

  Stanovená hypotéza byla označena 4H0  a dále byla přijata alternativní hypotéza 4H1. 

4H0  = Více jak 60 % respondentů uvede, že v nabízených benefitech může získat 

finanční částku v rozmezí 15 001 Kč – 20 000 Kč. 

4H1 = Méně jak 60 % respondentů uvede, že v nabízených benefitech může získat 

finanční částku v rozmezí 15 001 Kč – 20 000 Kč. 

Údaje potřebné k potvrzení či vyvrácení stanovené hypotézy byly získány na základě 

vyhodnocení odpovědí respondentů na otázku č. 10: „Jakou finanční částku si myslíte, 

že můžete získat v nabízených benefitech?“ uvedenou v dotazníku. Z celkového počtu 

156 respondentů jich na otázku č. 10 odpovědělo 151 a z tohoto počtu 20 respondentů 

uvedlo, že v nabízených benefitech může získat finanční částku v rozmezí 15 001 Kč - 

20 000 Kč.  
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Tabulka č.  24 – Údaje pro vyhodnocení  4H0 

Možnost odpovědi Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

do 5 000 Kč 18 11,92 

5 001 Kč - 10 00 Kč 21 13,91 

10 001 Kč - 15 000 Kč 10 6,62 

15 001 Kč - 20 000 Kč 20 13,25 

20 001 Kč - 30 000 Kč 18 11,92 

30 001 Kč - 40 000 Kč 13 8,61 

Více jak 40 000 Kč 51 33,77 

Celkem 151 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č.  25 – Testování hypotéz 

Číslo otázky v dotazníku 3 8 9 10 

Číslo testované hypotézy 1. 2. 3. 4. 

Počet respondentů 154 155 153 151 

Počet vyhovujících odpovědí 81 28 37 20 

Výběrová relativní četnost p 0,526 0,181 0,242 0,132 

H0: π = π0 0,25 0,70 0,70 0,60 

H1: π > π0         

H1: π < π0 0,25 0,70 0,70 0,60 

Testové kritérium U 7,909 -14,110 -12,367 -11,728 

Kritický obor pro a = 0,05 -1,645 1,645 -1,645 -1,645 

Vyhodnocení 

 

Zamítnutí 

hypotézy  

H1 

Přijmutí  

hypotézy 

 H1 

Přijmutí  

hypotézy 

H1 

Přijmutí  

hypotézy 

H1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výsledku testování hypotéz vyplynulo: 

1H0: Více jak 25 % respondentů pracuje ve společnosti déle jak 5 let – přijata. 

2H0: Více jak 70 % respondentů je spokojeno s pracovním prostředím - zamítnuta. 

3H0: Více jak 70 % respondentů oznámkuje vztah na pracovišti                                                                      

známkou 3 - zamítnuta. 

4H0: Více jak 60 % respondentů uvede, že v nabízených benefitech může získat 

finanční částku v rozmezí 15 001 – 20 000 Kč – zamítnuta. 
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5 NÁVRH OPATŘENÍ 

V této kapitole budou navržena opatření plynoucí z provedené analýzy personálních 

činností ve společnosti a z výsledků dotazníkového šetření, prováděného za účelem zjištění 

spokojenosti zaměstnanců s poskytovanými benefity.   

Společnost v České republice působí od roku 2004 a zaměstnává v průměru okolo 

260 zaměstnanců. Za dobu své působnosti společnost provedla jen jedno dotazníkové 

šetření zaměřené na spokojenost zaměstnanců s nabízenými zaměstnaneckými benefity 

a sociálně/hygienickým prostředím. Společnost se potýká, stejně tak jako jiné společnosti 

v dnešní době, s fluktuací a nedostatkem vhodných uchazečů. S ohledem na skutečnost, 

že zaměstnanci jsou pro společnost nepostradatelní, měla by se společnost zajímat 

průběžně o jejich potřeby. Pro tyto účely se jeví jako vhodný nástroj, opakovat každé dva 

roky ve společnosti dotazníkové šetření za účelem zjištění spokojenosti zaměstnanců. 

Dotazníkové šetření, s ohledem na jeho zaměření, by měl v rámci výkonu své běžné 

pracovní činnosti provádět personalista společnosti a asistent personálního oddělení. 

Začleněním povinnosti provádět dotazníkové šetření za účelem zjištění spokojenosti 

zaměstnanců, do pracovní náplně těchto pracovníků, nedojde ke zvýšení mzdových 

nákladů společnosti, ale jen ke vzniku nákladů spojených s tiskem dotazníků, které lze 

odhadnout na částku cca 1 000 Kč.   

Jednou z otázek, která byla předmětem zájmu i zástupců společnosti při jednáních 

v průběhu přípravy dotazníkového šetření, bylo zjištění, zda a v jakém rozpětí vnímají 

zaměstnanci finanční hodnotu, kterou mohou získat ročně v nabízených benefitech. 

Společností je nabídka benefitů prezentována prostřednictvím internetu, intranetu, 

na nástěnkách v prostorách společnosti a na školeních zaměstnanců. Pracovníci jsou tak 

z několika zdrojů informováni jak o nabídce benefitů, tak i o finančním přínosu spojeným 

s jejich čerpáním. V souvislosti s provedeným dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, 

že informovanost pracovníků o finanční hodnotě, kterou mohou v průběhu roku 

v souvislosti s čerpání nabízených benefitů získat, není dostatečná. Z výsledků šetření 

vyplynulo, že nejméně informovanou je ta nejpočetnější skupina respondentů s pracovním 

zařazením na pozici - pracovník ve výrobě bez přímých nadřízených. Jedná se přitom 

o pracovní pozice, s větší mírou fluktuace, které se v dnešní době obtížně obsazují nově 

příchozími pracovníky. Především tuto skupinu pracovníků je tedy nutno zaujmout 
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nabídkou zaměstnaneckých benefitů a zdůraznit jim finanční hodnotu, kterou lze jejich 

čerpáním ročně získat. Nabídka zaměstnaneckých benefitů, které společnost 

zaměstnancům nabízí, je rozsáhlá a je škoda, že si zaměstnanci dostatečně neuvědomují 

také finanční přínos, který jim přináší. Návrhem řešení je zvýšit prostřednictvím lépe 

zacílené prezentace povědomí zaměstnanců o finanční hodnotě, kterou čerpání 

nabízených benefitů přináší (např. formou krátkých seminářů, přehlednějšího grafického 

znázornění nabídky benefitů a jejich finanční hodnoty - vhodného k vyvěšení 

na nástěnkách nebo k tisku letáčků).  Přípravou lépe zacílené prezentace nabídky 

zaměstnaneckých benefitů by měl být pověřen personalista společnosti. Stejně jako 

u předchozího návrhu se tak společnosti nezvýší náklady spojené se mzdou pracovníka, ale 

dojde jen k navýšení nákladů spojených např. s větší spotřebou kancelářských potřeb, 

pořízením nástěnek či poutačů.  

V souvislosti s dotazníkovým šetřením byla zaměstnancům položena otázka, který 

benefit využívají a nejčastěji byl označen benefit „teplé nápoje zdarma“. Jednalo se o akci, 

která byla ve společnosti spuštěna zkušebně na dobu jednoho měsíce, tj. ledna 2018. 

Prodejní automaty na kávu a čaj umístěné v prostorách společnosti byly v lednu 2018 

po dohodě společnosti s jejich provozovatelem upraveny tak, že nápoje automat vydával 

zdarma a po skončení akce byla společnosti dle zabudovaného počítadla vystavena faktura 

za vydané nápoje. Možnost čerpat nápoje zdarma nebyla nijak omezena. Náklady spojené 

se zkušebním provozem benefitu „teplé nápoje zdarma“ byly po ukončení zkušebního 

provozu vyčísleny na částku 100 000 Kč. Společnost po vyhodnocení této zkušební akce 

uzavřela, že s ohledem na výši nákladů nelze tento benefit zařadit do nabídky stálých 

zaměstnaneckých benefitů. Z výsledků dotazníkového šetření však vyplynulo, že nabídka 

teplých nápojů zdarma byla zaměstnanci přijata velmi kladně a společnost by tedy měla 

hledat způsob, jak tento typ benefitu zařadit do nabídky výhod trvale. Jak ukázal zkušební 

provoz, neomezená nabídka teplých nápojů po dobu jednoho měsíce byla pro společnost 

finančně velice nákladná. Návrhem jak zaměstnancům poskytnout teplý nápoj zdarma 

a současně snížit náklady spojené s poskytováním tohoto benefitu, je omezit jeho 

čerpání na osobu a pracovní den/pracovní směnu formou nahrání kreditu 

na zaměstnaneckou čipovou kartu.  
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Návrh na zrušení se týká benefitu v podobě očkování proti chřipce, v případě 

kterého téměř dvě třetiny respondentů uvedlo, že ho nevyužívají. Před jeho samotným 

zrušením, ale doporučuji provést rozbor četnosti jeho skutečného čerpání, protože 

dotazníkového šetření se zúčastnilo jen 156 respondentů z celkového počtu 256 aktivních 

pracovníků.  V případě, že by tento benefit byl skutečně zrušen, navrhuji zvážit převedení 

vyčleněných finančních prostředků třeba na zavedení benefitu v podobě teplých nápojů 

zdarma (viz. výše).  

V zájmu společnosti by mělo být vychovávat si vlastní odborníky a předcházet tak 

problémům spojeným s obsazováním pracovních míst. Z tohoto důvodu by společnost 

měla navázat spolupráci s odbornými učilišti ve svém okolí, např. formou odborné praxe 

studentů ve společnosti.   

V dotazníku měli zaměstnanci v rámci odpovědi na otázku č. 8 sdělit, zda jsou 

spokojeni s pracovním prostředím a pokud spokojeni nejsou, tak měli možnost uvést 

vlastní návrh na zlepšení. Nespokojenost s pracovními podmínkami a současně i vlastní 

návrh uvedli celkem tři respondenti. Vlastní návrhy zaměstnanců se týkaly podmínek 

ve výrobní hale (vzduchu v hale, odsávání výparů mimo halu, v letních měsících horko 

v hale, více místa na hale a toalet). I přesto, že se jednalo o návrhy jen tří respondentů 

z celkového počtu 156 zúčastněných, společnost by měla prošetřit podmínky ve výrobní 

hale a na základě toho si utvořit vlastní úsudek a případně zahájit proces zlepšení 

pracovních podmínek ve výrobní hale.   

Závěrem bych společnosti doporučila zaměřit se na nejčastěji uváděné návrhy jejích 

zaměstnanců (v souvislosti položenou otázkou „Jaký další benefit by byl pro Vás 

zajímavý?“), kterými byly: zavedení příspěvku na dopravu do zaměstnání, zavedení 

příspěvku na dovolenou a zavedení zdravotního volna. Zavedení nového benefitu je 

samozřejmě spojeno s provedením dalších analýz ze strany společnosti a teprve na základě 

jejich vyhodnocení se společnost rozhodne, zda je případné zavedení benefitu možné. Ale 

vzhledem k tomu, že se jedná o benefity navržené samotnou cílovou skupinou 

tj. zaměstnanci, společnost by je měla vzít v úvahu, pokud se rozhodne provést změny 

v stávajícím systému zaměstnaneckých benefitů.  
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6 ZÁVĚR 

Tématem mé diplomové práce je „Analýza personálních činností ve společnosti 

Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o.“.  

V kapitole nazvané Charakteristika společnosti byla představena společnost Aperam 

a byla popsána stručně její historie a výroba.  

V kapitole pojmenované Teoretické vymezení základních pojmů byly za pomocí 

odborné literatury popsány jednotlivé fáze personální činnosti počínaje zjištěním potřeby 

nalézt nového pracovníka, přes proces jeho získání, výběru, přijímání a adaptace, 

hodnocení, odměňování až po uvolnění z pracovního poměru.  

V kapitole označené Analýza současného stavu v oblasti personálních činností jsem 

zjišťovala, zda poznatky popsané v předchozí, teoreticky zaměřené kapitole, jsou v praxi 

realizovány také ve společnosti Aperam. S využitím interních podkladů a dat jsem 

provedla analýzu jednotlivých personálních činností, která prokázala, že společnost 

provádí personální činnosti v duchu teoretických poznatků. Součástí praktické části 

diplomové práce bylo také provedení dotazníkového šetření mezi zaměstnanci společnosti 

za účelem zjištění jejich spokojenosti s poskytovanými benefity. V souvislosti s tím jsem 

stanovila tyto čtyři hypotézy: 

1H0: Více jak 25 % respondentů pracuje ve společnosti déle jak 5 let. 

2H0: Více jak 70 % respondentů je spokojeno s pracovním prostředím. 

3H0: Více jak 70 % respondentů oznámkuje vztah na pracovišti známkou 3. 

4H0: Více jak 60 % respondentů uvede, že v nabízených benefitech může získat 

finanční částku v rozmezí 15 001 Kč – 20 000 Kč.  

Po stanovení výše uvedených hypotéz jsem přikročila k přípravě dotazníku, který 

se skládal ze dvou částí. V první části byly položeny tzv. identifikační otázky, týkající 

se pohlaví a věku respondenta, jeho pracovní pozice ve společnosti, délky jeho pracovního 

poměru ve společnosti a zjištění, zda se jedná o kmenového pracovníka, nebo pracovníka 

přiděleného agenturou práce. V druhé části dotazníku pak byly položeny otázky zaměřené 

na zjištění spokojenosti zaměstnanců obecně a také na jejich spokojenost s nabízenými 

zaměstnaneckými benefity. Před samotným zahájením dotazníkového šetření bylo 



Bc. Andrea Pouzarová: Analýza personálních činností ve společnosti Aperam 

2018  74 

provedeno ještě testování dotazníku na skupině 10 osob. Důvodem bylo ověření, zda 

otázky pokládané v dotazníku mají logickou návaznost a budou respondentům 

srozumitelné. Po skončení testovací fáze, byl dotazník rozdán mezi 256 zaměstnanců, kteří 

byli v daném období v aktivním stavu. Dotazníkové šetření ve společnosti probíhalo 

po dobu 12-ti dní a zaměstnanci měli možnost vhazovat vyplněné dotazníky 

do připravených, uzamčených uren. Po skončení dotazníkového šetření byly urny otevřeny 

a bylo spočítáno, že se zpět vrátilo celkem 156 dotazníků a že účast zaměstnanců činila 

cca 61 %. 

V rámci vyhodnocení dotazníku bylo zjištěno, že většinu respondentů tvořili muži 

ve věku mezi 30 – 39 lety, nejčastěji zastávanou pracovní pozicí byl – pracovník ve výrobě 

bez přímých nadřízených a nejpočetnější skupina respondentů pracuje ve společnosti déle 

než 5 let.  

Vyhodnocením otázek zaměřených na spokojenost zaměstnanců bylo zjištěno, 

že nejsilnějším motivačním faktorem je finanční odměna, s pracovním prostředím jsou 

respondenti spíše spokojeni, vztahy na pracovišti byly nejpočetnější skupinou respondentů 

ohodnoceny, stejně jako ve škole, známkou 2 a jen třetina respondentů prokázala dobrou 

informovanost o finanční částce, kterou mohou ročně získat čerpáním zaměstnaneckých 

benefitů.  

Nejobsáhlejší byla poslední otázka dotazníku, která obsahovala výčet všech 

nabízených zaměstnaneckých benefitů a také tři otázky směřující ke zjištění, zda 

respondenti benefity znají, zda je využívají a zda jsou s nimi spokojeni.  

Vyhodnocením poslední otázky bylo zjištěno, že naprostá většina respondentů 

uvedené benefity zná, ale má současně velmi malé povědomí o benefitech, jejichž čerpání 

je navázáno na pracovní pozici či přidělený pracovní úkol (jazykové kurzy a odměna 

za vedení pro tutora). Dále bylo zjištěno, že v případě benefitů o jejichž využívání můžou 

rozhodnout sami pracovníci, byl respondenty za nejčastěji využívaný, označen benefit 

v podobě teplých nápojů (zkušební provoz byl spuštěn po dobu jednoho měsíce,                 

tj. ledna 2018) a za nejméně využívaný byl označen benefit v podobě očkování proti 

chřipce. Na závěr pak respondenti uvedli, jak jsou s jednotlivými benefity spokojeni a svůj 

postoj vyjádřili odpovědí: velmi spokojen, spíše spokojen; ani spokojen/ani nespokojen; 

spíše nespokojen; velmi nespokojen. Z odpovědí vyplynulo, že nejvíce respondentů 
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je spokojeno s benefitem v podobě stravenek a nejméně jich je spokojeno s benefitem  

v podobě odměny za vedení pro tutory. Za benefit, který u respondentů vzbuzoval nejméně 

emocí (nejčastěji zvolena odpověď „ani spokojen/ani nespokojen“) byl označen benefit 

v podobě očkování proti chřipce.   

Součástí poslední otázky byl také prostor, kde respondenti mohli uvést vlastní návrh 

na zavedení nového benefitu. V tomto případě byl respondenty nejčastěji navrhován 

benefit v podobě příspěvku na dopravu do zaměstnání, příspěvku na dovolenou a zavedení 

zdravotního volna (tzv. sick day). 

Výsledné vyhodnocení odpovědí na jednotlivé otázky bylo provedeno jak písemně, 

tak i s pomocí tabulek a grafů. 

Po vyhodnocení vrácených dotazníků bylo provedeno testování hypotéz stanovených 

před zahájením dotazníkového šetření s níže uvedeným výsledkem: 

1H0: Více jak 25 % respondentů pracuje ve společnosti déle jak 5 let – přijata. 

2H0: Více jak 70 % respondentů je spokojeno s pracovním prostředím - zamítnuta. 

3H0: Více jak 70 % respondentů oznámkuje vztah na pracovišti                        

známkou 3 - zamítnuta. 

4H0: Více jak 60 % respondentů uvede, že v nabízených benefitech může získat 

finanční částku v rozmezí 15 001 – 20 000 Kč – zamítnuta. 

S odkazem na výše uvedené lze konstatovat, že cíl stanovený v úvodu diplomové 

práce týkající se ověření, zda jsou jednotlivé personální činnosti popsané v teoretické části 

realizovány ve společnosti Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o. 

a provedení dotazníkového šetření za účelem zjištění spokojenosti zaměstnanců 

s poskytovanými benefity, byl splněn. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Aperam  Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o.      

BARS metoda hodnocení zaměstnanců (z anglického Behaviorraly 

Anchores Ratting Scales) 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CZ   Česká republika 

EMC   označení pracovníka na středním a vyšším manažerském postu  

(z anglického extended management committee) 

HR   lidské zdroje (z anglického Human resources) 

IT   Informační technologie 

LT označení manažera v nejužším vedení společnosti  

           (z anglického leadership team) 

o.p.s. obecně prospěšná společnost 

OSHAS norma pro hodnocení a posuzování ochrany zdraví a bezpečnosti 

práce (z anglického Occupational Health and Safety Assessment 

Specification)  

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna 

VZV vysokozdvižný vozík 

ZOO zoologická zahrada 
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Příloha č. 1                                                                                                 
 

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ S POSKYTOVANÝMI BENEFITY 
 

Vážená paní, vážený pane, 
dovolujeme si Vás oslovit se žádostí o vyplnění anonymního dotazníku, jehož cílem je zjistit, jak vnímáte 
benefity nabízené společností Aperam, v jaké míře je využíváte nebo jak byste současnou nabídku benefitů 
změnili. 
Získané informace společnost Aperam využije pro vylepšení stávajícího systému zaměstnaneckých výhod 
(benefitů). 
Přečtěte si prosím pečlivě níže uvedené otázky a pravdivě na ně odpovězte a vybranou odpověď prosím 
označte křížkem (X). 
 

 
I. Identifikační otázky 
 

Otázka č. 1 Odpověď X 

Jste? 
Žena   

 
Muž   

   

Otázka č. 2 Odpověď X 

Do jaké věkové kategorie patříte? 
18 - 29 let    

 
30 - 39 let    

 
40 - 49 let      

 
50 - 63 let                            

 
Více jak 63 let   

   

Otázka č. 3 Odpověď X 

Jak dlouho pracujete  ve  společnosti  Aperam? 
Méně než 3 měsíce   

 

3 měsíce až 1 rok 
  

 
1 rok až 5 let              

 
Více jak 5 let   

   

Otázka č. 4 Odpověď X 

Jaká je Vaše současná pracovní pozice? 
Pracovník ve výrobě bez přímých 
podřízených (operátor, kvalitář, 
údržbář, toolmaker, …) 

  

 

Line leader, supervisor 
  

 

Administrativní pracovník 
  

 

Manažer (EMC, LT) 
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Otázka č. 5 Odpověď X 

Jste zaměstnán ve společnosti Aperam 
prostřednictvím pracovní agentury? Ano   

 
Ne   

II. Výzkumná část 

 

Otázka č. 6 Odpověď X 
    

Měl program zaměstnaneckých výhod vliv na Vaše 
rozhodnutí pracovat ve společnosti Aperam? 

Ano 

  
    

 
Spíše ano 

  
    

 

Spíše ne 
  

    

 

Ne 
  

    

       

Otázka č. 7 Odpověď X 
    Co Vás motivuje k lepším pracovním výkonům? 

(Vyberte pouze jednu možnost.) 
Finanční odměna                  

  
    

 

Morální odměna 
(pochvala a uznání 
od nadřízeného či 
kolegů)   

    

 
Zaměstnanecké 
výhody (benefity)   

    
  

     

Otázka č. 8 Odpověď X 
    

Jste spokojen/a s pracovním prostředím? Ano 
  

    

 

Spíše ano 
  

    

 

Spíše ne 
  

    

 

Ne 
  

    

 

V případě, že ne, co 
byste zlepšil(a)?   

       

Otázka č. 9 Odpověď X 
    Jak hodnotíte vztahy na pracovišti? (Známkujte jako 

ve škole, 1 – nejlepší, 5- nejhorší).  
1 

  
    

 

2 
  

    

 

3 
  

    

 

4 
  

    
 

5 
     

 
 

     

Otázka č. 10 Odpověď X 
    Jakou finanční částku si myslíte, že můžete získat 

ročně v nabízených benefitech? do 5 000 Kč   
    

 
  5 001 Kč  - 10 000 Kč   

    

 
10 001 Kč - 15 000 Kč   

    

 
15 001 Kč -  20 000 Kč   

    

 
20 001 Kč -  30 000 Kč   

    

 
30 001 Kč -  40 000 Kč   

    
 Více jak 40 000 Kč      
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Znáte tento 
benefit? 

Využíváte 
tento benefit? 

Líbí se 
mi 
nejméně     

Líbí se 
mi 
nejvíce 

 Typy nabízených zaměstnaneckých výhod (benefitů) Ano Ne Ano Ne 1 2 3 4 5 

Nástupní bonus 15 000 Kč vyplacený v průběhu roku     
          

Bonus 15 000 Kč za zprostředkování zaměstnance      
          

Vyplácení podílu na zisku (profit sharing)      
          

Měsíční osobní prémie      
          

Měsíční kolektivní prémie      
          

Finanční odměny při volbě zaměstnance měsíce      
          

Finanční odměny při volbě zaměstnance měsíce BOZP      
          

Finanční odměny za splněnou docházku      
          

Dárkové šeky za dodržování pravidel bezpečnosti práce      
          

Věrnostní dárkové šeky za každé 2 roky odpracované u firmy      
          

Dárkové šeky pro zaměstnance při životních jubileích, 
svatbách, narození dítěte 

     
          

Stravenky ve výši 90 -130 Kč    
          

Dovolená navíc oproti zákoníku práce    
          

Nadstandardní příplatky za práci o víkendu nad rámec zákona      
          

Příspěvek na penzijní připojištění         
          

Odměny za zlepšovací návrhy až 32 000 Kč         
          

Zvýhodněné volání pro zaměstnance a jejich rodiny         
          

Akce pro děti zaměstnanců (mikulášská, příměstský tábor)         
          

 Otázka č. 11 
V 1. a 2.  části odpovězte na otázky, zda benefity 
znáte a využíváte je.  
Ve 3. části uveďte, jak jste s nabízenými benefity 
spokojen(a). 
(Vybranou odpovědi označte X) 

1. Část 2. Část 3. Část 

Znáte tento 
benefit? 

Využíváte 
tento 

benefit? 
Jste s nabízenými benefity spokojen(a)? 

 Typy nabízených zaměstnaneckých výhod (benefitů) 

Ano Ne Ano Ne 
Velmi 

spokojen(a
) 

Spíše 
spokojen(a

) 

Ani 
spokojen(a), 

ani 
nespokojen(a

) 

Spíše 
nespokojen(a

) 

Velmi 
nespokojen(a) 

Nástupní bonus 15 000 Kč vyplacený v průběhu roku     
         

Bonus 15 000 Kč za zprostředkování zaměstnance    
         

Vyplácení podílu na zisku (profit sharing)    
         

Měsíční osobní prémie    
         

Měsíční kolektivní prémie    
         

Finanční odměny při volbě zaměstnance měsíce    
         

Finanční odměny při volbě zaměstnance měsíce BOZP    
         

Finanční odměny za splněnou docházku    
         

Dárkové šeky za dodržování pravidel bezpečnosti práce    
         

Věrnostní dárkové šeky za každé 2 roky odpracované u 
firmy 

   
         

Dárkové šeky pro zaměstnance při životních jubileích, 
svatbách, narození dítěte 

   
         

Stravenky ve výši 90 -130 Kč (za odpracovaný den)    
         

Dovolená navíc oproti zákoníku práce    
         

Nadstandardní příplatky za práci o víkendu nad rámec 
zákona 

   
         

Příspěvek na penzijní připojištění     
         

Odměny za zlepšovací návrhy až 32 000 Kč     
         

Zvýhodněné volání pro zaměstnance a jejich rodiny     
         

Akce pro děti zaměstnanců (mikulášská, příměstský 
tábor) 

    
         

Firemní sportovní a kulturní akce (vstupenky, vánoční 
večírek, badminton, ...) 

    
         

Zážitkové programy pro zaměstnance za odměnu 
(motokáry, bowling, ...) 

    
         

Projekt Zdravá firma čerpání výhod VZP (vitamíny, 
očkování proti klíšťatům) -  vztahuje se na pracovníky, 
kteří jsou současně pojištěnci VZP 

    

         

Očkování proti chřipce     
         

Teplé nápoje zdarma (akce probíhala v lednu 2018)     
         

Jazykové kurzy     
         

Příspěvek na pojištění odpovědnosti     
         

Odměna za vedení pro tutory    
         

Jaký další benefit by byl pro Vás zajímavý?(uveďte 
vlastními slovy) 
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Příloha č. 3: 

Teorie ke statistickému testování hypotéz 

„Statistickou hypotézou se rozumí určitý předpoklad o parametrech či tvaru rozdělení 

zkoumaného znaku.  

Proces ověřování správnosti nebo nesprávnosti hypotézy pomocí výsledků, získaných 

náhodných výběrem, se nazývá testováním hypotéz.  

Předpoklad, který jsme vyslovili o určité charakteristice či tvaru rozdělení 

v základním souboru, nazýváme nulovou hypotézou (někdy též testovanou hypotézou) 

a značíme ji H0. Proti této nulové hypotéze stavíme jinou hypotézu, tzv. hypotézu 

alternativní H1, která nějakým způsobem popírá konstatování, formulované nulovou 

hypotézou.“ [Hindls, 2007, s.133] 

 

Test hypotézy o relativní četnosti 

Relativní četnost určité varianty znaku v základním souboru se rovná určitému číslu.  

Nulová hypotéza tedy je     H0: π = π0 

Testované kritérium      

Alternativní hypotéza je   H1: π < π0 

     H1: π > π0 

     H1: π ≠ π0 

Stanovením hladiny významnosti α= 0,05 získáme pro jednotlivé alternativní 

hypotézy níže uvedené kritické obory:  

 

Alternativní  hypotéza Kritický obor W 

H1: π > π0 U ≥ 1,645 

H1: π < π0 U ≤ - 1,645 

 

          [Hindls, 2007] 


