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1. ÚVOD 
 

Lidské zdroje jsou specifickou činností v rámci každé organizace, která se zabývá 

řízením lidského kapitálu ve společnosti, tedy řízením zaměstnanců jako celku. Liší se od 

manažerského řízení tak, že řídí zaměstnance a poskytuje manažerům nástroje, kterými 

mohou působit na růst a udržení produktivity práce. 
 

Téma bakalářské práce „Řízení rozvoje lidského potenciálu ve vybrané reklamní 

agentuře“ jsem si vybrala víceméně záměrně, neboť sama se o toto téma velmi zajímám a 

chtěla bych se mu po dokončení vysoké školy věnovat. Zjistila jsem, že je velmi zajímavé 

analyzovat motivační systém a systém hodnocení zaměstnanců v této reklamní agentuře. Ale 

také zjistit, jak fungují vztahy mezi zaměstnanci a managementem a jaké dopady to má na 

rozvoj agentury a rozvoj samotných zaměstnanců. Zaměstnanci jsou v této reklamní agentuře 

motivováni především platem, prémiemi a hmotnými prostředky, jako jsou například 

stravenky, mobilní telefon a další. Může i toto být motivační? Samozřejmě.  
 

Cílem bakalářské práce je navržení hodnotícího a motivačního systému, jeho 

specifikace a realizace. Výstupem by měly být hodnotící formuláře, které budou použity 

v reklamní agentuře. Dále je cílem práce podat základní informaci o pozitivních a negativních 

faktorech, které ovlivňují již zmíněnou reklamní agenturu, jako je například chování 

zaměstnanců, jejich přístup k práci, firemní kultura a mnoho dalších. 
 

Teoretická část bakalářské práce se zabývá vymezením pojmů jako jsou lidské zdroje 

a jejich řízení, lidský kapitál a jeho řízení, lidský potenciál a potenciál firmy, dále pak 

hodnocení a motivace zaměstnanců. Praktická část se soustřeďuje na reklamní agenturu 

MIGER, na její organizační strukturu, cíle i problémy. Důkladněji poté pomocí 

dotazníkového šetření bude zkoumána problematika v podniku, spokojenost zaměstnanců, 

hodnocení a následné odměňování pracovníků. Dotazníkovým šetřením jsou ověřovány 

názory managementu na spokojenost zaměstnanců v podniku, na jejich připravenost a 

motivovanost. V závěru práce je pak navržen hodnotící systém zahrnující změny, které by 

mohly přispět k lepší motivací a hodnocení zaměstnanců v podniku. 
 

Motivační systém ve firmě naplňuje princip poctivé odměny za slušně odvedenou 

práci. Potřeba se tak stává motivem, jakmile se ocitneme na dostatečném stupni intenzity. 

Motiv je ale také potřeba, která je dostatečně naléhavá, aby přinutila danou osobu k jednání. 
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Jistota spolehlivého a stabilního zaměstnavatele již nebyla motivací. Vytratila se motivace 

pracovat a zaměstnanci toužili pouze po platu a prémiích. Díky finanční krizi se tato situace 

vrací zpět do doby, kdy bylo pro zaměstnance životně důležité mít zajištěnou práci … ať už 

byla jakákoliv. 
 

Hodnotící systém v této reklamní agentuře, není nijak specifikován, nemá své základy 

a tak v podstatě neexistuje. Hodnocení nastává až v situaci, kdy dochází k řešení nějakého 

problému, kterému se mohlo předejít lepší pečlivostí zaměstnance a kontrolou managementu. 
 

Na základě provedení analýzy očekávám návrhy a doporučení zejména v oblasti 

pracovního prostředí, personální práce, kultury firmy a odborné přípravy zaměstnanců i 

řídících pracovníků.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA P ŘÍSTUPU K ROZVOJI   

    LIDSKÉHO POTENCIÁLU ORGANIZACE 
 

Samotný lidský potenciál se skládá z několika složek. Vedle zdraví, životního elánu a fyzické 

zdatnosti pracovníka je tvořen především jeho zkušenostmi, znalostmi a dovednostmi, 

tvůrčím myšlením, odvahou a oddaností své společnosti.  

 

2.1. Lidské zdroje 
 

Když se řekne slovo personál, mnozí si pod tímto názvem představí osobu či osoby. 

Osoba jako taková je filozofickým pojmem, který vyznačuje určitého jedince s jeho 

vlastnostmi a jednáním. Bez tohoto pojmu by nemohly existovat ani základní koncepty lidské 

společnosti, které jsou s pojmem osoba úzce spojeny a těmi jsou svoboda, demokracie a 

lidská práva. Slovo personál je pouhým převedením latinského slova Persona do češtiny. Dle 

slovníku cizích slov je to překládáno jako kolektiv lidí, zaměstnaných či obsluhujících. Ano, 

toto slovo pochází z pracovního prostředí a je v dnešní době velmi často užíváno. Personál je 

obecně považován za pracující osoby, které dosáhly nějakého vzdělání, vědí co je jejich práce 

a jsou v sounáležitosti se svou společností. Tito lidé pracují v kolektivu a společně tak 

dosahují cílů svých i společnosti, což by mělo být hlavním posláním v každé správně 

fungující firmě. Pokud tomu tak není, firma neprosperuje a velmi složitě dosahuje svého 

profitu. Můžeme říci, že kořeny každé společnosti je její personál. Bez něj by firma 

nedokázala fungovat.  
 

Mallya (2006) uvádí, že lidské zdroje se vyvinuly z personalistiky, kdy neustálý 

konkurenční tlak organizace a firmy donutil, aby se dlouhodobě a strategicky věnovaly 

rozvoji svých zaměstnanců, neboť si uvědomily, že nahradit zaměstnance je velice složité a 

v mnohých společnosti se stávají jedinou a podstatnou konkurenční výhodou a 

nepostradatelnou součástí společnosti. 
 

 V poslední době je lidským zdrojům přikládán velký význam, protože bylo zjištěno, že 

finanční a hmotné zdroje už neposkytují udržitelnou konkurenční výhodu jako kdysi. Lidský 

zdroj zahrnuje znalosti, školení, zkušenosti, kreativitu, loajalitu každého zaměstnance.  
 

V 70. letech 20. století dochází k rozvoji podoby personální práce, hledání dokonalých 

lídrů a ještě dokonalejších podniků, na zaměstnance se začíná pohlížet jako na lidský zdroj, 
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který je potřeba neustále rozvíjet pomocí personálního plánování, vzdělávání a rozvoje, 

hodnocení, odměňování a rozmisťování zaměstnanců, kterým se začíná říkat pojmem „lidské 

zdroje“.  
 

Ze svých lidských zdrojů čerpáme vždy, když se snažíme něco vykonat, pracovat. 

Zatímco na slovní spojení „lidská práce“ jsme zvyklí, termín lidské zdroje se u nás začal 

v manažerské praxi více používat až koncem 20. století. K jeho přijetí a používání pomáhá, 

když si uvědomíme, že lidské zdroje nejsou lidé, ale právě potenciál nutný k vykonávání činů, 

kterého jsme my, jednotliví lidé, nositeli. Roztřídění lidských zdrojů má také důležité 

metodické důsledky pro sebeřízení. Pokud zjistíme, že některý lidský zdroj má povahu 

vlastnosti, znamená to, že se jej můžeme snažit poznat, pochopit, ale nemá smysl se jej 

pokoušet změnit. Vlastnosti se buď nemění vůbec, nebo se mění velmi špatně, a v každém 

případě nezávisle na tom, co chceme a co děláme. Pokud v nějakém zdroji poznáme postoj či 

schopnost, můžeme v rámci sebeřízení uvažovat o jeho ovlivnění.  

 

2.1.1 Řízení lidských zdrojů 
 

Dle Armstronga (2007) je řízení lidských zdrojů definováno jako strategický a logicky 

promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají – lidi, kteří v organizaci 

pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace.  
 

ŘLZ funguje prostřednictvím systémů lidských zdrojů, které logickým a promyšleným 

způsobem propojují 6 jednotlivých oblastí: Filozofie lidských zdrojů popisujících klíčové a 

zastřešující hodnoty a základní principy uplatňované v řízení lidí, strategie lidských zdrojů 

definující směr, jímž chce řízen lidských zdrojů jít, politiky lidských zdrojů, což jsou zásady 

definující, jak by měly být tyto hodnoty, principy a strategie uplatňovány a realizovány 

v jednotlivých oblastech řízení lidských zdrojů, procesy v oblasti lidských zdrojů obsahující 

formální postupy a metody používané k uskutečňování strategických plánů a politik lidských 

zdrojů, praxe v oblasti lidských zdrojů zahrnující neformální přístupy používané při řízení 

lidí, programy v oblasti řízení zdrojů umožňující, aby se strategie, politika a praxe v oblasti 

lidských zdrojů realizovaly podle plánu. 
 

Cílem ŘLZ je zajistit, aby byla organizace schopna plnit své cíle, které si předem 

stanovila a to s pomocí lidí. 
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2.2. Pojetí lidského kapitálu 
 

Samotná teorie lidského kapitálu klade velký důraz na přidanou hodnotu, kterou lidé 

přispívají organizaci. Považuje lidi za jakési vlastní jmění, bohatství, vlastnictví podniku. 

Zdůrazňuje, že budoucí investice do lidského kapitálu se vyplatí. Lidský kapitál může být také 

velkou konkurenční výhodou. Pokud má firma takový soubor lidských zdrojů, jaký její 

konkurenční soupeři nedokážou nahradit či napodobit, je na dobré cestě k úspěchu.  
 

Podle Armstronga (2007) jsou pro zaměstnavatele investice do vzdělávání a rozvoje 

lidí nástrojem získávání a udržování si lidského kapitálu a zároveň do zvyšování návratnosti 

těchto investicí. Očekává se, že tato návratnost se projeví v podobě zlepšení výkonu, 

produktivity, flexibility a schopnosti inovovat, což by mělo pramenit z rozšiřování 

kvalifikační základny a z rostoucí úrovně znalostí a schopností. 
 

Pracovníci by neměli být považováni za pasivní jmění, které lze koupit, prodat a 

nahradit podle nálady zaměstnavatele. Zaměstnanci se poté mohou do jisté míry považovat za 

svobodné, mohou se rozhodnout, kde budou investovat svůj talent a čas. 
 

Lidským kapitálem se také rozumí znalosti, které si zaměstnanci vezmou s sebou, 

když opouštějí organizaci. Zahrnuje znalosti, dovednosti, zkušenosti a schopnosti lidí. 

Některé z těchto znalostí se mohou týkat výhradně jednotlivce, jiné mohou být obecné. 

Příkladem lidského kapitálu je kreativita, know-how, předchozí zkušenosti, týmová kapacita, 

flexibilita zaměstnanců, využívání komunikačních a informačních technologií, ale hlavně 

schopnost organizace učit se. 
 

Každý jedinec vytváří, udržuje a používá své znalosti a dovednosti v denním životě. 

Můžeme to nazvat jako lidský kapitál . Jedinci pak vytvářejí svůj vlastní intelektuální 

kapitál , kterým si rozšiřují své znalosti a to vzájemným působením a ovlivňováním 

(společenský kapitál). Tvoří se tak jednotlivé znalosti (organizační kapitál), které vlastní 

sama organizace a jsou uchovány v databázích, manuálech a zprávách.  

 

2.2.1 Lidský kapitál 
 

První zmínky o lidském kapitálu jsou již z roku 1961, kdy tento pojem rozpracoval 

Schulz. Následující podrobnější definici vytvořili Bontis a kol. v roce 1999. Tato definice dle 

Armstronga (2007) zní: „Lidský kapitál představuje lidský faktor v organizaci; je to 
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kombinace inteligence, dovedností a zkušeností, co dává organizaci její zvláštní  charakter. 

Lidské složky organizace jsou ty složky, které jsou schopny učení se, změny, inovace a 

kreativního úsilí, což – je-li řádně motivováno – zabezpečuje dlouhodobé přežití organizace“. 
 

Můžeme skutečně říci, že znalosti, schopnosti a dovednosti jedinců vytvářejí hodnotu 

organizace. Je velmi důležité zaměřit svou pozornost na nástroje získávání, stabilizace, 

rozvíjení a především uchování lidského kapitálu jako takového, který tito jedinci představují. 
 

Podle Armstronga (2007) kde známý autor Davenport poznamenal, že: „Lidé mají 

vrozené schopnosti, chování a osobní energii a tyto složky vytvářejí lidský kapitál, který 

vnášejí do své práce. A jsou to oni, a nikoliv jejich zaměstnavatelé, kdo vlastní tento kapitál a 

rozhoduje, kdy, jak a kam se bude vynakládat a tím přispívat k dosažení nějakého cíle. Jinými 

slovy, lidé mohou volit. Práce je dvoustrannou výměnou hodnot, a nikoliv jednostranným 

využíváním nějakého bohatství jeho vlastníkem“. 
 

V tomto ohledu závisí vše na jednotlivci, kolik svého vlastního kapitálu, svých 

znalostí, dovedností a schopností je ochoten do práce vložit. Rozhoduje o tom jen a jen on 

sám. Musí ve své práci spatřovat význam, aby byl do ní schopen něco ze sebe vložit. Pokud 

vidí, že je to zbytečné, nebude se angažovat ve vykonávání své role. Sama organizace by měla 

být schopna vytvořit takové podmínky, ve kterých bude jedinec chtít pracovat a tak pomoci 

dosáhnout organizaci jejich cílů. Pokud si jedinec již na začátku vytvoří kladný vztah ke 

své organizaci, je na dobré cestě v této organizaci setrvat. Ale i o tomto si může rozhodnout. 

 

2.2.2. Intelektuální kapitál 
 

Intelektuální kapitál je chápán jako zásoby a toky znalostí, které jsou v organizaci 

k dispozici a můžeme s nimi nějakým způsobem manipulovat. Mohou to být jak hmotné 

zdroje, například peníze a materiální jmění nebo také nehmotné zdroje, které souvisejí s lidmi 

a jsou pod kontrolou firmy. Obě tyto části pak tvoří celkovou hodnotu podniku. 

 

2.2.3. Společenský kapitál 
 

Je další složkou intelektuálního kapitálu. Skládá se ze znalostí odvozený ze sítě vztahů 

uvnitř organizace i mimo ni. Můžeme jej také chápat jako rysy společenského života, sítě 

vztahů, nějaké očekávání a závazky, které umožňují pracovníkům společně pracovat a 
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sledovat tak naplňování společných podnikových cílů. Společenský kapitál může být chápán 

také jako vztah k institucím, normám, které tvoří jakousi kvalitu a kvantitu sociálních 

interakcí ve společnosti. Je velmi důležité nejen zmocňovat se znalostí jedinců pomocí 

procesů řízení znalostí ale i rozvíjet znalosti prostřednictvím interakce, vzájemného působení 

mezi lidmi. 

 

2.2.4. Organizační kapitál 
 

Jsou to znalosti, které organizace uchovává ve formě různých databází, zpráv a 

manuálů. Často se pro něj používá i název „strukturální kapitál“. Můžeme jej také definovat 

jako znalosti, které organizace skutečně vlastní, vlastní je v materiální podobě, přístupné 

všem. 

 

2.2.5. Řízení lidského kapitálu 
 

Řízení lidského kapitálu obsahuje získávání, analyzování a předkládání zpráv 

informujících o tom, jak v oblasti řízení lidí probíhá investování do jejich vlastního kapitálu, 

jakým způsobem a pomocí jakých nástrojů. Pro definici řízení lidského kapitálu je 

charakteristické použití nástrojů měření.  
 

Podle Armstronga (2007) Dokument Accounting for People Task Force Report (2003) 

konstatoval, že řízení lidského kapitálu zahrnuje systematickou analýzu, měření a hodnocení 

toho, jak politika a praxe v oblasti lidských zdrojů vytvářejí hodnotu. Tento dokument 

definoval ŘLK jako „přístup k řízení lidí, který toto řízení chápe spíše jako strategickou 

záležitost prvořadé úrovně než jako operativní záležitost, ponechanou na personalistech“. 

Dokument vyjádřil názor, že řízení lidského kapitálu „bývalo nedostatečně využíváno jako 

způsob dosahování vrcholové konkurenceschopnosti“.  
 

ŘLK můžeme chápat jako používání jednotlivých nástrojů měření k měření hodnoty 

vlastností a znalostí k efektivnímu řízení organizace. Hodnotu organizace můžeme definovat 

také jako celkový rozvoj lidského potenciálu, rozvoj prostřednictvím lidí, který znamená 

cokoliv, co se přeměňuje na hodnotu.  
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Rozdíl mezi řízení lidského kapitálu a řízení lidských zdrojů je veliký. Koncepce 

řízení lidského kapitálu chápe lidi jako bohatství, jako aktiva podniku, zatímco druhá jako 

náklady. Lidé jsou považováni za to, co přidává hodnotu a nikoliv za režijními náklady.  
 

Pracovníci jsou považováni za cenné firemní bohatství a proto se do nich doporučuje 

investovat, investovat do všech pracovních sil prostřednictvím vzdělávání a rozvoje. Je nutné 

stabilizovat své pracovníky a podpořit jejich oddanost organizaci. 

 

2.2.6. Měření lidského kapitálu 
 

Manažeři lidských zdrojů musejí rozumět tomu, jak firma vytváří hodnotu a jak se 

měří proces vytváření této hodnoty. Musejí tak být zapojeni do měření lidského kapitálu. Za 

měření je považováno hledání vazeb, korelací a souvislostí mezi různými soubory údajů o 

lidských zdrojích, za použití statistických metod. Je nutné rozpoznat hnací síly řízení lidí a 

modelovat efekt jejich obměňování. Problém nastává v případě, kdy potřebujeme vytvořit 

rámec, v němž můžeme shromažďovat a analyzovat dostupné informace, jako je například 

přidaná hodnota na jednoho zaměstnance, produktivita, chování zaměstnanců, různé ukazatele 

nehodovosti a absence pracovníků. Je potřeba vytvořit „hledisko vysokého výkonu“, kde by 

personalisté a lidé ve společnosti zodpovědní za lidské zdroje, viděli oblast lidských zdrojů 

jako systém, který je pevně usazen v systému realizace podnikové strategie.  

 

2.3. Lidský potenciál 
 

Podle knihy Bláha, Mateiciuc, Kaňáková (2005) se lidským potenciálem (z latinského 

slova potentia, což znamená síla, moc, vláda a v širším smyslu také schopnost, mohoucnost či 

zdatnost) rozumí úhrnná způsobilost zaměstnanců organizace k naplňování jejího poslání – to 

znamená k dosahování provozních a produkčních cílů organizace a rozvíjení způsobilostí a 

vytváření rezerv zaměstnanců pro zvládání ještě náročnějších budoucích úkolů a dosahování 

ambicióznějších cílů. 
 

 Individuální lidský potenciál je chápán jako souhrn všech osobních vlastností, dispozic 

a způsobilostí, které pracovníka předurčují k tomu, aby vykonával svou práci tak jak má a 

s chutí.  
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Lidský potenciál je pak strukturovaný soubor dispozic a předpokladů člověka 

k výkonu činností. Můžeme jej členit na jednotlivé složky, a to potenciál znalostní, 

kvalifikační, hodnotově orientační, socializační a kreativní. 

 

2.3.1. Potenciál znalostní 
 

Každý jedinec získává své znalosti prostřednictvím vzdělávání, ať už na střední či 

vysoké škole. Potenciál znalostní se tvoří v průběhu celého našeho života, ale musí k němu 

být již nějaké předpoklady, například ze strany rodičů formou genů. 

 

2.3.2. Potenciál kvalifikační 
 

 Během našeho pracovního života se snažíme nějakým způsobem zlepšovat a 

zdokonalovat. Mohli bychom to pojmout jako sebevzdělávání. Pro nástup do jakéhokoliv 

zaměstnání je potřeba kvalifikace, kterou získáme nabytím ve škole či v předchozím 

zaměstnání. Po příchodu do nové práce se můžeme opět vzdělávat a to formou 

rekvalifikačních kurzů.  

 

2.3.3. Potenciál hodnotově orientační 
 

 V této fázi stavíme své hodnoty do popředí. Své osobní hodnoty jsou pro nás velmi 

důležité a řídíme se jimi v každé situaci. Hodnoty si stanovujeme většinou po ukončení 

nějakého stupně vzdělání. Snažíme se zjistit, jakým směrem půjde náš život a čeho chceme 

dosáhnout. S tím souvisí i hodnoty, které by měly být dlouhodobého charakteru, měli bychom 

se podle nich chovat a dodržovat je. Jsou nám jakousi oporou, když nevíme kudy kam. 

 

2.3.4. Potenciál socializační 
 

 Zde se můžeme obrátit na stránku socializace jedince do společnosti jako takové či do 

skupiny spolupracovníků.  Jakým způsobem jedinec komunikuje, jak se chová a jak reaguje 

na podněty z okolí a jak dokáže spolupracovat s ostatními zaměstnanci. Slouží k tomu různé 

techniky, které nám určují stupeň zapojení jedince, ale také podrobné analýzy jeho chování 

prostřednictvím psychologických testů či pohovorů s mentorem nebo koučem. 
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2.3.5. Potenciál kreativní 
 

 Tato část potenciálu je většinou již vrozená. Získáme jí díky genům našich rodičů. 

V průběhu svého života se v této oblasti můžeme zlepšit, ale nemůžeme ji získat například 

v 30 letech. Můžeme jej rozvíjet pomocí speciálních výtvarných škol či kurzů. Kreativita jako 

taková je již v člověku zapsána od narození a je jen a jen na nás kdy ji vypustíme do světa a 

použijeme ji pro naše účely. 

 

2.3.6. Lidský potenciál firmy 
 

Souhrn potenciálů všech jednotlivých zaměstnanců firmy se nazývá lidský potenciál 

firmy. Podle knihy Bláha, Mateiciuc, Kaňáková (2005) je celková úroveň využitelného 

lidského potenciálu firmy dána především následujícími faktory: 

� Souhrnem způsobilostí neboli kompetencí všech zaměstnanců firmy . Velmi 

důležitý význam zde hrají klíčové či kritické kompetence zaměstnanců, tj. ty 

kompetence, které mají stěžejní význam pro úspěšnost firmy. Kompetence si můžeme 

osvojit pomocí několika forem například vzděláváním, školením, výcvikem, 

rekvalifikací, ale také účastí na odborných seminářích či konferencích. Další formou 

může být sebevzdělávání, nabývání zkušeností praktickým vykonáváním různých 

činností uvnitř i mimo firemní prostředí. 

� Explicitními organizačními znalostmi. Tj. výslovnými poznatky, formulovanými 

nejčastěji v podobě organizačních norem, technologických předpisů a knot-what, 

organizujících a aktivujících individuální lidský potenciál a stmelujících činností 

jednotlivců do společného úsilí, které slouží k dosažení požadovaného výsledku 

spolupráce nebo také synergického efektu. 

� Tzv. „tichými znalostmi“ .  Tj. neformálními znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi 

zaměstnanců, jenž má charakter know-how. Tyto neformální znalosti získávají 

prostřednictvím zúčastněného pozorování a zkušenostmi. Mnohdy jsou tou kvalitou, 

která z určité míry činí producenta těchto znalostí jedinečným. 

� Firemní kulturou,  představující organizační rámec a vnitřní firemní klima příznivé 

pro vytváření a uvolňování lidského potenciálu ve prospěch dosažení firemních cílů. 

Charakteristické vnitřní klima jednotlivých firem bývá příznačné pro určitý 

převládající typ firemní kultury , projevující se určitými způsoby práce s informacemi 

a znalostmi, určitým zhodnocováním firemních zdrojů a potenciálů, s větším či 
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menším důrazem na tvořivost, zajímavými přístupy k posuzování a hodnocení chyb, 

typickými vztahy a interakcemi mezi zaměstnanci a managementem společnosti. 

Taková kultura je nesmírně důležitá pro ambicióznější firmy, kde podporuje růst a 

rozvoj jejich lidského potenciálu. 

� Manažerskými praktikami . Tj. rozhodnutím, řídícím stylem, motivováním a 

vedením lidí, komunikací, koordinací a integrací aktivit jednotlivců, úrovní rozvoje a 

řízení týmové práce, uvážlivými manažerskými zásahy a dalšími postupy 

podporujícími růst a uplatňování lidského potenciálu společnosti. 

� Usnadňování řídícími zásah, Tj. manažerskými intervencemi a opatřeními 

zaměřenými na aktivizaci a uvolňování lidského potenciálu firmy a na koordinaci jeho 

uplatňování v zájmu dosažení náročných podnikových cílů zvláště při výraznějších 

procesních a organizačních změnách. 
 

Pokud chceme rozvíjet lidský potenciál, je nutné jej začít vytvářet na základě 

disponibilních lidských zdrojů společnosti. Je důležité si uvědomit, že z hlediska ŘLZ je 

nezbytné vědět, že i vysoký lidský potenciál nemusí být vždy využit ve prospěch společnosti a 

k dosažení jejích předem stanovených cílů, pokud se jej nepodaří potřebně zaktivizovat a 

minimalizovat bariéry jeho uplatnění, kterými by mohl zůstat zablokovaný. Pro středně veliké 

společnosti, které operují v podmínkách zostřené konkurence, rychlých organizačních změn, 

nejistoty a rizik je důležitější lidský potenciál orientovaný na budoucnost, připravený 

přizpůsobit se náhlým změnám s různorodým uplatněním. Plně využívat lidský potenciál 

znamená budovat konkurenční výhodu pro organizaci a vytvářet podmínky pro seberealizaci 

pracovníků. 
 

Lidský potenciál jsme schopni analyzovat, rozvíjet a pracovat s ním pomocí některých 

nástrojů, jakými jsou například hodnocení pracovníků, jejich odměňování a motivace 

k dalšímu výkonu a samozřejmě následná kontrola vykonané práce.  
 

Úplně na začátku je potřeba stanovit si, o jakou práci se u zaměstnance jedná, co bude 

v průběhu svého pracovního poměru vykonávat, kde a za jakých podmínek. Následně se 

stanoví platové ohodnocení, které se mění s lepším výkonem jedince. Je velmi důležité, aby 

zaměstnanec ještě před tím, než přijde do organizace byl motivován sám sebou. Společnost 

pak může na tuto motivaci navázat dalšími motivačními prostředky, které zlepšují prostředí a 

usnadňují tak jedinci i rychlejší adaptaci. Poté následuje pravidelné hodnocení zadaných 

úkolů. Pokud je vše splněno, může být pracovník ohodnocen přiměřeně svému výkonu či 
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obdařen připravenými prémiemi. Pokud ovšem není práce splněna dle podmínek dříve 

stanovených, je potřeba určit, jak bude pracovník „potrestán“ ať už snížením mzdy či 

odebráním zaměstnaneckých výhod. V této okamžiku je potřeba zhodnotit celou situaci 

zaměstnance, zjistit důvody, proč tento zadaný úkol nevykonal a domluvit se na následném 

postupu a zadání dalších úkolů tomuto jedinci. Pokud management společnosti vidí, že 

zaměstnanci jsou demotivovaní svou prací, nechtějí pracovat a nebo svou práci vykonávají 

pouze na 50%, je nutné okamžitě zasáhnout. V této situaci pak nastupují nové motivační 

strategie, jak nenásilným a zároveň účinným způsobem dostat z pracovníků, to co organizace 

potřebuje. Vše ovšem musí směřovat k dosažení cílů podniku, aby se zaměstnanci cítili 

opravdu užiteční a součástí společnosti. Celá organizace stojí na lidských zdrojích a je nutné, 

aby si to management uvědomoval. Bez lidí by totiž žádná organizace nedokázala přežít. 

 

2.4. Hodnocení  a řízení výkonnosti zaměstnanců 
 

 Hodnocení jako jedna z manažerských technik je pravidelně se opakující proces 

v každé fungující organizaci. Přístup k hodnocení je specifický. V mnoha podnicích je to 

proces, který probíhá „odshora dolů“. Standardy výkonnosti jsou stanoveny jednostranně. 

Rozhovor se zaměstnancem trvá zpravidla 15 minut, v lepším případě 30. V průběhu roku 

zaměstnanec získává velmi malou nebo téměř žádnou zpětnou vazbu o svém výkonu. 

Hodnocení se tak soustředí na jedince, dokonce i v prostředí, kde je důraz kladen na pracovní 

týmy. Špatný výkon je v tomto případě většinou ignorován, pokud tedy není skutečně 

extrémní. Postup hodnocení pak může být zmanipulován a není zde žádná jistota 

spravedlnosti hodnotitelů. Zaměstnanci tak dostávají obdobný plat v podstatě nezávisle na 

svém výkonu. Je ale známo, že žádný systém řízení výkonnosti a jeho hodnocení není ideální 

pro všechny druhy práce, pro všechny účely, ve všech organizacích. 

 

2.4.1 Pracovní hodnocení 
 

 Je nezastupitelným nástrojem řízení výkonu jedinců i pracovních skupin. Pracovní 

hodnocení tak představuje velmi důležitou personální činnost, jelikož je významným 

nástrojem pro manažery k aktivní motivaci zaměstnanců. Má význam jak pro zaměstnavatele, 

tak pro zaměstnance. Poskytuje managementu informace o pracovním výkonu jedince, jeho 

potenciálu a současných i budoucích potřebách. Pomáhá také identifikovat potřeby vzdělávání 

a školení zaměstnanců. Pomocí pracovního hodnocení zde vzniká prostor pro pochvalu 
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zaměstnance či naopak zanalyzování problému, ke kterému došlo v průběhu vykonávání 

zadaného úkolu a pomoci tak zaměstnanci tento problém vyřešit a podpořit jej. Umožňuje 

nám vidět, čeho dotyčný zaměstnanec za hodnocené období dosáhl, na čem pracoval a jak 

dokončil svůj zadaný úkol. Na základě tohoto hodnocení mohou být stanoveny příští cíle. 
 

 Cílem pracovního hodnocení je zjistit, zda jsou pracovní cíle jednotlivých 

zaměstnanců shodné s cíli společnosti. Z tohoto hodnocení můžeme rovněž zjistit nedostatky 

a rezervy společnosti. Můžeme z něj také stanovit silné a slabé stránky sociálního potenciálu 

organizace, ale i příležitosti a hrozby a tím zvýšit motivaci k výkonu. Získané výsledky 

z pracovního hodnocení nám mohou ukázat v jakém stavu je personální činnost organizace, 

zejména přijímací a výběrový proces, odměňování, vzdělávání a zjišťování zaměstnaneckých 

vztahů. Případně lze zachytit signál nesouladu některých podnikových procesů jako jsou 

neshody mezi zaměstnanci či napětí v organizaci. Pracovní hodnocení je tak účinným 

nástrojem pro sledování situace ve firmě. 
 

 V knize Bláhy, Mateiciuca, Kaňákové (2005) je pracovní hodnocení popisováno jako 

významná zpětná vazba ke zjištění výkonu, účinnosti motivačního mechanismu odměňování a 

zda jsou naplňovány podnikatelské cíle. Z hodnocení zaměstnanců může organizace vytěžit 

informace a poznatky, jako jsou například: zjistit schopnosti a dovednosti zaměstnanců, zjistit 

zájmy a potřeby zaměstnanců, jejich očekávání, které je významné pro motivační řízení. Dále 

pak zmapovat nedostatky v organizaci, jež jsou bariérou rozvoje zaměstnanců a tudíž i firmy, 

sdělit zaměstnancům svá očekávání vycházející ze strategie organizace, na níž by 

zaměstnanec měl aktivně participovat, zjistit nedostatky ve výběru při přijímání nových 

zaměstnanců, lépe hodnotit kvalitní zaměstnance pomocí mzdy, zaměstnaneckých výhod, 

povýšení apod. Poté také odstranit informační nepřesnosti, aktualizace údajů o zaměstnanci, 

napravit nedostatky v rozvržení práce, zjistit také porušování legislativy a úmluv, 

diskriminace, zjistit úroveň sociálního zázemí zaměstnance a jeho vlivu na pracovní jednání, a 

také zjistit nedostatky u zaměstnanců ve sdílení firemních hodnot aj. 

 

2.4.2. Formální a neformální pracovní hodnocení 
 

 V praxi se setkáváme s dvěma druhy pracovního hodnocení. Může být formální a 

neformální povahy. V rámci formálního hodnocení je nutné všechny procesy formalizovat, 

stanovit jakási pravidla, zásady a postupy hodnocení. Tento styl hodnocení rovněž přispívá 

k efektivnější komunikaci mezi managementem a zaměstnanci, je zajišťována pravidelná 
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zpětná vazba o názorech zaměstnanců, pomocí které zjistíme o zaměstnanci spoustu 

informací. Formální systém hodnocení vede manažera k tomu, aby pravidelně hodnotil své 

zaměstnance. 
 

 Někteří manažeři však mohou oponovat a přiklánět se k neformálnímu hodnocení. 

Domnívají se tak, že pracovní hodnocení není až tak nutné formalizovat. Neformální pracovní 

hodnocení je velmi typické pro menší podniky. Dominuje zde subjektivní přístup vedoucího 

bez potřeby jakékoliv standardizace hodnotící procedury. Může se zde objevit obava dostat se 

do konfliktu s některým ze zaměstnanců z hlediska neplnění si svých pracovních povinností či 

snad porušování pracovní kázně. Vedoucí v tomto případě neradi bývají těmi, kdo přinášejí 

špatné zprávy. Je pak nutné, aby byl manažer velmi dobře informován a vyzbrojen 

argumenty. Mnohdy se setkáváme s názorem, že pracovní hodnocení je velmi časově náročně 

a pro mnohé manažery zbytečné.  
 

 Neformální hodnocení podporuje individualitu a nahodilost, navíc staví vedoucího 

mimo dosah kritiky ze strany zaměstnanců. Toto hodnocení není až tak strukturované a 

vesměs použitelné pouze pro vedoucího. Přináší informace o výkonu zaměstnance, ale ve 

skutečnosti je méně využitelné pro samotnou organizaci. Zaměstnanci je tak upřena jeho 

vlastní sebereflexe. Neformální hodnocení má ale i své výhody. V ostatních společnostech, 

kde je zaveden způsob formálního hodnocení nastávají problémy s nízkou profesionalitou 

v oblasti personální práce, manažeři se tak více věnují získávání technických způsobilostí jako 

jsou například účetnictví, marketing atd. V menších společnostech zpravidla nebývá ani 

určeno, kdo je zodpovědný za práci se zaměstnanci, nefungují zde žádné personální útvary, a 

tak za ŘLZ bývá zodpovědný většinou majitel podniku či generální ředitel, který ale na 

personální práci nemá dostatek času. Hodnocení tak v těchto případech bývá velmi náročné na 

čas a výsledek nemusí odpovídat vloženému času. 

 

2.4.3. Sociální proces hodnocení 
 

V praxi existuje mnoho společností, které pracovní hodnocení zavedly, ale po čase 

zjistily, že je neúčinné či ho musí úplně změnit nebo dokonce zrušit. Na začátku je důležité 

stanovit si, pro co je potřebné hodnocení, za jakým účelem jej děláme a jakou bude mít 

pracovní hodnocení vypovídací schopnost. Je to záležitost celého managementu, když tvoří 

strategie podniku a při plánování, kudy se podnik bude ubírat. Management musí být schopen 

přesvědčit své zaměstnance o důležitosti a efektivnosti systému hodnocení ve společnosti.  
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Hodnocení představuje sociální a komunikační proces, v němž je kladen tento řetězec 

otázek: PROČ – KDO – KOHO – CO – JAK – KDY – KDE  hodnotit?  
 

Samotné hodnocení představuje sociální proces, který obsahuje různé fáze, od 

přípravné přes realizační až po vyhodnocovací. Průběh hodnocení se skládá z přípravy 

pracovního hodnotícího procesu, kde bychom se měli zaměřit na navržení hodnotících kritérií. 

Dále pak realizace pracovního hodnocení na pracovišti, kde je nutné sesbírat potřebné 

informace a připravit si formulář pro hodnocení. Celý proces hodnocení je zakončen 

interpretací výsledků a jejich posouzením, které se děje pomocí hodnotícího rozhovoru. Na 

konci tohoto rozhovoru je důležité domluvit se na budoucím výkonu.  
 

Pamatujme si, že při zavádění formálního systému pracovního hodnocení je důležité 

provést první experimentální hodnocení na jednom z pracovišť společnosti. Na základě 

kladně vyhodnocených výsledků z tohoto hodnocení, po napravení zjištěných nedostatků, jej 

můžeme aplikovat na celou organizaci.  
 

V přípravné fázi je realizován sběr co nejobjektivnějších informací o zaměstnanci. 

Jsou zde zpracovány zásady a postupy pro pracovní hodnocení, z nichž je zřejmé kdo koho 

hodnotí, jakým způsobem, kdy a kde toto hodnocení proběhne, jak se o hodnocení dozvědí 

zaměstnanci na závěr kdo tento proces garantuje. Součástí přípravné fáze musí být také 

zaškolení hodnotitelů. Je doporučováno dvoudenní školení, kde jsou hodnotitelé proškoleni o 

tom, jak hodnotit a provádět pracovní hodnocení, na co se při hodnocení zaměřit. Velký důraz 

je kladen na dobré zvládnutí motivačního rozhovoru. Je důležité, aby hodnotitelé dokázali 

dobře argumentovat a nenechali se vyvést z míry. V této fázi jsou rovněž připraveny 

podklady, kterými jsou zaměstnanci informováni o následném hodnotícím pohovoru. Toto 

probíhá formou formální pozvánky k pracovnímu hodnocení. Po dostavení se na hodnotící 

pohovor jsou zaměstnanci hodnoceni pomocí jednotlivých kritérií, na jejichž vypracování se 

podílí management firmy. Je třeba navrhnout pevný seznam kritérií, jež jsou vhodná pro 

všechny skupiny zaměstnanců a také zvolit několik volných kritérií, aby vedoucí mohli lépe 

hodnotit rozdílnosti a specifika pracovišť. 
 

Kritéria hodnocení se mohou týkat množství práce, hospodárnosti na pracovišti, 

počtu obsloužených zákazníků, chování vůči zákazníkům, sdílení firemních hodnot, 

komunikačních dovedností, ochoty ke spolupráci na pracovišti, přijímání změn, kvality práce, 
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iniciativy, týmové práce, podpory partnerských vztahů, dodržování bezpečnostních předpisů 

na pracovišti a také pracovní disciplíny. 
 

V realizační fázi je nutné stanovit si termín hodnocení a připravit si veškerou 

dokumentaci o hodnocení zaměstnance. Samotný proces hodnocení by měl proběhnout v co 

nejkratší době, maximálně co 14 dnů. Zaměstnanci by také měli být informováni o účelu 

hodnocení a vyzváni k aktivní spolupráci. V této fázi používáme hodnotící formuláře, které 

mohou obsahovat kromě identifikačních informací také jednotlivé kritéria hodnocení a jejich 

splnění ohodnocené pomocí přidělených bodů. Dále pak zda zaměstnanec absolvoval nějaké 

školení v průběhu vykonávání práce. Je nutné stanovit  úkoly na následující období a termíny, 

do kdy mají být hotovy. Celý formulář může být ukončen návrhem hodnotitele na zlepšení 

zaměstnancových nedostatků a také podpisem obou účastněných. 
 

Vyhodnocovací fáze je poslední a velmi důležitá. Zahrnuje vyhodnocení výsledků 

pracovního hodnocení a vzájemné porovnání výsledků s jinými zaměstnanci na pracovišti ve 

společnosti, také zabezpečení motivačního rozhovoru, ve kterém zaměstnanec získává 

zpětnou vazbu a podepisuje dohodu o budoucím výkonu.  

  

2.4.4. Doba hodnocení 
 

 Pracovní hodnocení můžeme provádět ihned po zapracování nového zaměstnance, 

také když u zaměstnance dochází ke snížení pracovní výkonnosti. Může být realizováno i na 

vyžádání samotného zaměstnance, například pokud by chtěl zvýšit mzdu. Pokud se v podniku 

plánují organizační změny, je opět nutné provést toto pracovní hodnocení. Každé hodnocení 

něco stojí, ať už materiální potřeby, ale hlavně čas hodnotícího. V tomto případě hodnotíme 

zaměstnance pravidelně, pokud je to tedy možné. Dbáme také na finanční situaci firmy. 
 

 Měli bychom hodnotit vždy poslední období od předchozího pracovního hodnocení. 

Neobracíme se na předminulé hodnocení, to je pro nás již pasé. Hodnocení je povoleno 

vztahovat pouze na nároky pracovního místa. Nehodnotíme v tomto případě jak je dnes 

hodnocený oblečený, jak vypadá, jaké má vlasy apod. Zaměřujeme se především na 

zhodnocení vykonaného či nevykonaného úkolu. Frekvence hodnocení záleží na společnosti, 

jelikož by měla být propojena se systémem odměňování. Pokud není pracovní hodnocení 

v organizace pravidelností, je nutné jej provést alespoň jednou za dva roky. 
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2.4.5. Hodnotící kritéria 
 

 Tyto kritéria potřebujeme, aby nám změřily objektivně předchozí výkon zaměstnance 

a zároveň nám odpoví na otázky typu, jaké jsou potřeby zaměstnanců? Mohou také varovat 

před budoucími problémy.  
 

Dle Armstronga (2007) Při stanovení hodnotících kritérií vycházíme především 

z popisu pracovního místa a klademe důraz na výkon a výsledky práce, zde jde převážně o 

měřitelná kritéria. Dále pak na chování zaměstnance, ať už pracovní či sociální. V pracovním 

chování je kladen důraz na pracovní disciplínu, ochotu přijímat úkoly, plnění pracovního 

úkolů atd. Naopak v sociálním chování se zaměřujeme na vztahy se zaměstnanci, s vedoucími 

či zákazníkem, také na sdílení firemních kulturních hodnot a týmovou práci. Při stanovení 

kritérií klademe důraz také na osobní charakterové rysy a vlastnosti zaměstnance. Zde se 

můžeme setkat s vzděláváním, kvalifikací, spolehlivostí, samostatností, ochotou ke 

spolupráci, tvořivostí, loajalitou, komunikativností, přizpůsobivostí a odolností proti zátěži 

apod. 

 

2.4.6. Hodnocení 360º 
 

 Toto hodnocení se skládá z pěti různých pohledů hodnocení. Samotného zaměstnance 

hodnotí přímý nadřízený, dále jiný nadřízený nejlépe specialista na lidské zdroje, poté 

spolupracovníci a jeho podřízení. Toto hodnocení zakončuje sebehodnocením. Hodnocení 

spolupracovníky a ostatními zaměstnanci může k hodnocení přidat jiný úhel pohledu. 

Spolupracovníci s ním tráví většinu pracovní doby a znají ho jinak než jeho přímý nadřízený 

či nějaký specialista na lidské zdroje. V této situaci se může zaměstnanec projevovat různými 

způsoby. Před svým nadřízeným se může chovat velmi pozitivně, uctivě a korektně, ale vůči 

svým spolupracovníkům bývá nespolehlivý a negativně naladěný. Vůči svým podřízeným 

naopak vystupuje s nadřazeností a arogancí. Pokud využijeme tento typ hodnocení, jsme tak 

schopni přijít na spoustu nedostatků svých zaměstnanců. 
 

 Velmi důležitou částí v tomto hodnocení je sebehodnocení. V některých společnostech 

je forma sebehodnocení součástí pracovního hodnotícího pohovoru. Získané výsledky jsou 

pak porovnávány s hodnocením nadřízeného a jsou využity v motivačním pohovoru. Tento 

proces vede k sebeuvědomění se. Nevýhodou se může stát tzv. nadhodnocování či 

podhodnocování. Lidé s nižším sebevědomím mají sklony se podhodnocovat, nevěří si a tak 
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ani jejich vlastní hodnocení není nikdy pozitivní. Pokud se zaměstnanci porovnávají 

s ostatními spolupracovníky, mají tendenci se přeceňovat, jelikož chtějí být nejlepší. Na 

druhou stranu, pokud mají hodnotit pouze sebe, jsou k sobě více kritičtí a skromnější. Forma 

sebehodnocení je v praxi čím dál více používaná, neboť pomáhá zvýšit výkon zaměstnance, 

který si uvědomuje svou odpovědnost vůči cílům organizace. 
 

 Další formou hodnocení může být také hodnocení 540º, kde vycházíme z předchozího 

hodnocení, ale zároveň přibíráme informace z vnějšího okolo a to od zákazníků či klientů. 

Zákazníci zde mohou podat velmi zajímavé informace o chování zaměstnanců k zákazníkům. 

Nevýhodou zde může být to, že žádáme klienta o jeho drahocenný čas, který by mohl využít 

k jiným účelům, než hodnotit naše zaměstnance. Může to působit také tak, že zaměstnavatel si 

není jistý výkonem svých zaměstnanců a dává tak najevo, i když nechtěně, svou nekvalitní 

práci zaměstnanců.  

 

2.4.7. Metody hodnocení 
 

 V praxi se používají dvě metody hodnocení pracovníků. Můžeme je rozlišit na 

nesrovnávací a srovnávací metody. Jak je již z názvu jasné, srovnávací metody jsou mnohem 

spolehlivější a přesnější než metody nesrovnávací. Jsou velmi objektivní, jelikož vycházejí ze 

srovnávání jednotlivých zaměstnanců mezi sebou. Nevýhodou zde může být časté a občas 

nesnesitelné papírování, pokud chceme aby se každý zaměstnanec nechal hodnotit každým 

zaměstnancem. V tomto případě je pak lepší požádat každého člena skupiny, aby uvedl jména 

svých spolupracovníků, se kterými se mu pracuje dobře a chtěl by s nimi i nadále 

spolupracovat.  
 

 V rámci nesrovnávacích metod se jedná především o hodnocení zaměstnanců na 

základě předem stanovených kritérií se stanovenou stupnicí možných odpovědí. Stupnice 

může být jak sudá s čísly 2,4,6,8… či lichá s čísly 1,3,5,7… Zde je důležité si uvědomit, že 

pokud se rozhodneme pro jednu z těchto stupnic, ať už lichou či sudou, je nutné ji dodržovat 

v celém hodnotícím formuláři. Dát si pozor také na užívání významu čísel 1 či 5. To znamená, 

že číslo 1 je vždy bráno jako pozitivní a číslo 5 naopak jako negativní. Pomocí tohoto tvoříme 

hodnotící formulář, který je výstupem pro organizaci a může jí pomoci dosáhnout efektivněji 

jejich cílů. 
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2.4.8 Nesrovnávací metody 
 

 Mezi nesrovnávací metody můžeme zahrnout hodnocení podle výkonu 

(Management by Objectives, MBO) kde je kladen důraz na objektivní hodnotící kritéria a 

na potřebu stanovení jasných cílů, kterých by měl hodnocený zaměstnanec dosáhnout. Další 

metodou je hodnocení pomocí stupnice, či posuzovací škály, kde jsou používány, jak již 

bylo zmíněno výše, stupnice liché či sudé, dále také slovní nebo číselné. V pracovním 

hodnocení se většinou používá hodnocení výkonu a měřitelných výsledků, než jen hodnocení 

osobnosti. Zde je důležité aby byla stupnice správně rozvržena. Pokud obsahuje 5 stupňů, pak 

první dva by měly být pozitivně laděný, poslední dva naopak negativně a prostřední stupeň 

číslo 3 jako průměrný. Můžeme hodnotit také pomocí dotazníku. Na jeho tvorbě se podílí 

personalisté a management organizace, který bude své zaměstnance případně hodnotit. Před 

počátkem hodnocení je potřeba proškolit všechny hodnotitele a vysvětlit jednotlivá kritéria, 

aby byla správně pochopena jak hodnotitelem tak zaměstnancem. Jako další nesrovnávací 

metodu aplikujeme například nucenou volbu, kde jsou zaměstnanci předloženy různé 

možnosti, z nichž si hodnocený vybírá ten, který je mu nejbližší. V rámci hodnocení můžeme 

využít také psychologické testy na znalosti či dovednosti. Tyto se týkají vybraných profesí 

jako je například pilot, řidič atd. V praxi jsou používány daleko složitější metody jako 

metoda BARS. 

 

2.4.9 Srovnávací metody 
 

 Odborníci tvrdí, že srovnávací metody jsou mnohem spolehlivější a přesnější. 

Výsledky z pracovního pohovoru, který byl řízen pomocí srovnávací metody bývá anonymní. 

Mezi srovnávací metody řadíme metodu stanovení pořadí, kde jsou zaměstnanci seřazeni od 

nejlepšího po nejhoršího a to podle daných kritérií. Výhodou této metody je jednoduchost 

hodnocení, snadnost a rychlé vyhodnocení. Nevýhodou je naopak to, že rozdíly mezi prvním 

a druhým zaměstnancem mohou být markantní a zároveň rozdíly mezi předposledním a 

posledním úplně bezvýznamné. Další metodou je metoda bodovací. Tato metoda je mnohem 

objektivnější, než metoda již zmíněná. Vedoucí má určitý počet bodů, který přiděluje 

jednotlivým zaměstnancům. Na základě tohoto hodnocení je pak jasné, který zaměstnanec 

získal nejvíce bodů a je tak hodnocen za nejlepšího. U metody nuceného rozdělení jsou 

předem určeny pravidla pro rozdělení finančních prostředků. Podnik vychází z finanční 

situace společnosti. Tento postup hodnocení je v praxi nejběžnější. Jako poslední srovnávací 
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metodu můžeme uvést metodu párového srovnání. Je vytvořena matice zaměstnanců, ve 

které je každý zaměstnanec srovnáván s každým zaměstnancem. Lepší z těchto dvou dostává 

2 body, v případě rovnosti dostávají oba 1 bod. Tuto metodu používáme tak dlouho, dokud 

není srovnán každý s každým a využíváme ji většinou v malých pracovních skupinkách. 

 

2.4.10. Hodnotící rozhovor 
 

 Hodnotící rozhovor by měl vést k hledání motivace u zaměstnance, proto jej 

v některých organizacích nazývají jako motivační rozhovor. Hodnocenému zaměstnanci 

ukazujeme výsledky pracovního hodnocení a usilujeme tak o jeho souhlas s naplánovanými 

úkoly a cíli. Hodnotící neboli motivační rozhovor má tři části: příprava, průběh a ukončení. 

V přípravné fázi je nutné připravit vedoucího ale i zaměstnance. Je potřeba vyhodnotit 

formuláře pro pracovní hodnocení zaměstnanců, sdělit zaměstnanci den a místo konání 

hodnotícího rozhovoru nejméně 2-3 dny předem, připravit si sdělení, které bude obsahovat 

výsledky hodnocení a ovlivní tak celý proces odměňování, a úplně nakonec je nutné mít 

sepsané otázky, kterými hodnotící zjistí zpětnou vazbu zaměstnance na znalost firemní 

strategie a firemní kultury. Je velmi důležité klást takové otázky, kterými zjistíme příčinu 

slabých míst výkonu zaměstnance, tak abychom mu dokázali pomoci, zlepšit jeho pracovní 

podmínky či zjistit, jak se chce sám rozvíjet.  
 

 V průběhu rozhovoru je nutné dodržovat určitá pravidla. Stanovit si cíl motivačního 

rozhovoru a držet se ho. Zaměstnanec by se měl cítí v pohodě, vědět, že má podporu 

vedoucího. Je důležité vytvořit klidné a neformální nehlučné prostředí, ať už ve firmě či 

mimo ni a také vést otevřenou komunikaci, což znamená klást otevřené otázky, kterými 

můžeme diskuzi rozvést více do hloubky. Hodnotící by se zaměstnancem měl jednat jako 

rovný s rovným, nijak se nevyvyšovat. Dalším krokem je zaměřit se na pracovní výsledky a 

chování za uplynulé období a nechat pracovníkovi prostor se hájit a vyjádřit svůj názor. 

Hodnotící by měl sledovat čas celého hodnotícího rozhovoru a dodržovat jej. V rámci 

rozhovoru mluví zaměstnanec zhruba 75% stráveného času. Celková doba rozhovoru by 

neměla přesáhnout 30 minut. 
 

 Po již zmíněných 30 minutách by měl být rozhovor ukončen. Je nutné opět zopakovat 

zaměstnanci jednotlivé body, na kterých se dohodli. Ukončení by mělo probíhat ve dvou 

rovinách a to směrem k zaměstnanci a také směrem k organizaci. Nejprve se dohodne se 

zaměstnancem, podepíší se na hodnotícím formuláři, že se vším zaměstnanec souhlasí, 
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poděkují si a rozloučí se. Hodnocený by měl ze scházky odcházet spokojený. Poté je nutné, 

aby hodnotitel předal veškeré získané informace personálnímu oddělení.  
 

Hodnocení jako takové je součástí manažerských technik. Patří zde i motivace 

zaměstnanců, která je součástí celého hodnotícího procesu. V průběhu hodnocení 

zaměstnance je potřeba zjistit, zda je pracovník motivován do další práce, zda něco očekává a 

pokud ano, tak co to je.  
 

V této části se ještě mírně zaměřím na to, co je to motivace a jak ji využít. 

 

2.5. Motivace zaměstnanců 
 

 Motivace jako jedna z manažerských technik je v procesu rozvoje lidského potenciálu 

velmi důležitá. Všechny organizace se zajímají o to, co by měly udělat, aby dosáhly trvale 

vysoké a udržitelné úrovně výkonu svých pracovníků. Znamená to věnovat zvýšenou 

pozornost zaměstnancům a to pomocí motivování, které v mnoha případech znamená jedinou 

chuť něco ve společnosti vykonávat. Můžeme motivovat různými nástroji, jako jsou například 

stimuly, odměny či vedení lidí v týmu. Cílem samotné motivace je vytvořit a zároveň rozvíjet 

motivační procesy a pracovní prostředí, ve kterém se pracovníci cítí dobře a vykonávají svou 

práci jak nejlépe umí a tak dosahují výsledků odpovídajících očekávání managementu 

společnosti. 
 

 Podle Armstronga (2007) Teorie motivace zkoumá proces motivování, proces utváření 

motivací. Vysvětluje, proč se lidé při práci určitým způsobem chovají, proč vyvíjejí určité 

úsilí v konkrétním směru. Popisuje to, co mohou organizace udělat pro povzbuzování lidí, aby 

uplatnili své schopnosti a vyvinuli úsilí způsobem, který podpoří splnění cílů organizace i 

uspokojení jejich vlastních potřeb. Zabývá se rovněž spokojeností s prací – faktory, které ji 

vytvářejí, a jejím vlivem na pracovní výkon. Cíle chápání a uplatňování motivační teorie je 

získat prostřednictvím lidí přidanou hodnotu v tom smyslu, že hodnota jejich výstupů 

přesáhne náklady jejího vytváření. Toho lze dosáhnout pomocí svobody jednání a 

rozhodování, řízení se vlastním úsudkem. Proces samotné motivace je ale mnohem 

komplikovanější, než se mnozí lidé domnívají. Lidé mají různé potřeby, stanovují si různé 

cíle, aby své potřeby uspokojili, a podnikají různé kroky směřující ke splnění těchto cílů. Je 

mylné se domnívat, že jeden přístup k motivování bude vyhovovat všem lidem. To je důvod, 

proč předpoklady, na nichž je založena víra o tom, že odměna odrážející výkon účinkuje jako 
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motivátor, jsou zjednodušující. Motivování bude s největší pravděpodobností fungovat 

efektivně, bude-li založeno na řádném poznání a pochopení toho, co je ve hře. 
  

Pokud začneme uvažovat více do hloubky, zjistíme že motivace jako taková následuje 

po hodnocení samotného jedince. Po absolvování hodnotících pohovorů spolu se svým 

nadřízeným je nutné, aby se celý management firmy sešel a prodiskutoval jednotlivé 

zaměstnance, jejich problémy, jejich pracovní výkon a chování. Následně pak zhodnotil 

komplexně všechny pracovníky a vyvodil důsledky. Na základě informací zjištěných 

z hodnotících formulářů může management firmy vytvořit nový motivační systém a také 

systém odměňování ve společnosti. Již na základě výzkumu, který byl proveden ve 

společnosti formou dotazníků, se rozšířily obzory managementu.  
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3. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ ORGANIZACE 
 

 Jako organizace byla vybrána reklamní agentura Ivo Mischinger – MIGER Compu 

Press sídlící v Rožnově pod Radhoštěm. Reklamní agentura MIGER byla založena v roce 

1991 a od samého začátku až do dnes působí ve sféře vlastní výroby a zajišťování všech 

grafických, tiskových i reklamních služeb. Již od prvních začátků pracovali ve firmě pouze 3 

lidi. Postupem času získávali zakázky a jako společnost začali růst, ať už obratem, tak počtem 

zaměstnanců. Přestěhovali se do větších prostor a vytvořili nové zázemí, ve kterém podnikají 

do dnes. Ve firmě pracuje v současné době 15 lidí, z nichž jeden je na dlouhodobé 

nemocenské dovolené. Tento stabilní a odpovědný kolektiv spolupracovníků dává dobrou 

záruku všem klientům ve vztahu k přístupu a realizaci jeho požadavků. Společnost neustále 

zlepšuje kvalitu poskytovaných služeb také zavedením nových technologií a postupů v oblasti 

reklamy. 

 

3.1. Struktura podniku 
 

 Ve společnosti je nezvyklá organizační struktura. Velmi důležitá je zde kooperace 

majitele, spolumajitele, výkonného ředitele a někdy také produkční. Nyní je struktura složena 

z 12 zaměstnanců a 2 vedoucích. 

 

Obr. 3-1 Organizační struktura podniku 
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Jsou součástí managementu, hlavou společnosti. Řídí všechny procesy, které se 

odehrávají ve firmě. Starají se o hladký průběh všech zakázek a celé společnosti. Samotný 

majitel a spolumajitelka se zapojují do každé práce, která probíhá na pracovišti. Při určitých 

specifických zakázkách je odpovědnost hlavně na majiteli reklamní agentury. Oba dva musí 

komunikovat s důležitými partnery a zákazníky.  

Majitel vede porady a zapojuje se spolu se spolumajitelkou do kreativní činnosti. 

Konečné návrhy jednotlivých zakázek podléhají kontrole vrcholového managementu, či-li 

majitele, spolumajitelky a výkonného ředitele. Kromě těchto služeb se majitel firmy stará 

hlavně o fotografický ateliér a studio, ve kterém nejen pracuje, ale stará se i o jeho údržbu. 

Spolumajitelka je pravou rukou majitele. Její hlavní náplní práce je účetnictví, příjem 

zboží do prodejny a na sklad. Jedná se zákazníky a stará se také o dodávku jednotlivých 

zakázek. Spolupracuje s produkcí na kalkulacích a reklamních předmětech. Pokud je potřeba 

zasahuje do personalistiky podniku. 

 

Výkonný ředitel 
 

Je třetím článkem vrcholového managementu firmy. Komunikuje s důležitými 

partnery, ať už společně s majitelem či sám. Jedná se zákazníky a stanovuje kalkulace 

zakázek. Jeho prací je také personalistika v rámci celé společnosti. Sám ale není přímo 

personalista, pouze zaměstnance kontroluje a řeší jejich problémy. Personální oddělení či 

personalista v této společnosti není. Společně s majitelem také někdy vede porady. Na 

pracovišti koordinuje a kontroluje některé zakázky. A úplně nakonec připravuje jednotlivé 

smlouvy, ať už pracovní, tak partnerské či zákaznické. 

 

Prodejna & Recepce 
 

 V této oblasti pracují dvě zaměstnankyně. Prodejna je specifikována jako místnost, ve 

které se nachází obchod se všemi kancelářskými potřebami. Zákazníci zde mohou 

samozřejmě kopírovat všechny své materiály, nechat si vytisknout jak černobíle tak barevně, 

zalaminovat, nařezat a svázat své dokumenty a nakupovat kancelářské věci. Tato oblast 

společnosti samozřejmě také dokončuje práce na zakázkách a přijímá drobné zakázky. 

Součástí prodejny je i recepce. Zde jde hlavně o příjem zákazníků, přes telefon či osobně, a 

jejich ohlašování jednotlivým pracovníkům společnosti. 

Grafici a grafické studio 
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V této oblasti pracuje 5 zaměstnanců. Každý z nich mají ještě další specifikaci. Jeden 

je zodpovědný za razítka, druhý za velkoplošný tisk, třetí za sázení textu… Všichni ale mají 

společnou přípravu návrhů, dále pak předtiskovou přípravu a následnou přípravu do výroby. 
 

Špičkové technické zázemí je předpokladem i nutností pro opravdu kvalitní 

zpracování zakázky. Grafické studio je vybaveno výkonnou technikou na světové úrovni pro 

zpracování textů a obrázků. Věrnost barev, ostrost i zvětšení je zajištěno díky spojení 

rotačního i několika plošných scanerů s výkonnou grafickou stanicí Apple Macintosh. Pro 

zakázku je proveden nejen grafický návrh, sazba a zalomení textů a obrázků, ale i návrh 

vizuálního stylu a loga společnosti a s tím související i podobu veškerých tiskovin. Zakázku 

může zákazník ihned zkontrolovat na digitálním nátisku včetně simulace barev podle 

použitého papíru. Zákazník se nemusí více starat o správné nastavení mnoha parametrů 

osvitu, to vše udělá firma za ně.  
 

Grafické studio je schopné zpracovat data na všech i méně běžných přenosových 

médiích a formátech určených jak pro Apple Macintosh tak pro PC a to ve všech 

profesionálních programech používaných na celém světě. Data lze také posílat 

prostřednictvím internetu, kde na straně reklamní agentury s pomocí trvalého mikrovlnného 

spoje nedochází takřka k žádnému omezení ve velikosti přenášených souborů či rychlosti 

připojení. 

 

WEB design 
 

Profesionálně provedená prezentace firmy na internetu má bezpochyby v současné 

době silný vliv na úspěšnost firmy. Reklamní agentura nabízí svým zákazníkům komplexní 

služby v této oblasti. Jeden pracovník dokáže zhotovit grafické návrhy a www prezentace 

včetně vystavení na internetu v plné šíři. Toto zahrnuje mimo vlastní výroby stránek, zajištění 

vlastní domény a následného web servisu také umístění odkazů zákazníka na těch správných 

serverech, a to jednak formou vyhledávacích služeb, vhodným umístěním bannerů 

(reklamních proužků) nebo přímým začleněním zákazníkovy internetové adresy na 

specializované oborově členěné servery. Samozřejmostí je potom i poradenství v oblasti 

nasazení a efektivního využití webových stránek. 
 

Pro více informací má reklamní agentura své webové stránky a to www.miger.cz. 

Produkce 
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 Zde je za celkovou produkci zodpovědná jedna pracovnice. Stará se o příjem zakázek, 

komunikaci se zákazníky a dodavateli, především prostřednictvím emailu. Spolu 

se spolumajitelkou vypracovává kalkulace a připravuje podklady pro fakturace. Zajišťuje také 

dodávku reklamních předmětů.  

 

IT specialista 
 

V takové společnosti jako je reklamní agentura je nutné, aby všechno fungovalo tak 

jak má. Tento specialista se stará o chod všech počítačů a zařízení. Zajišťuje také jejich 

údržbu. Stará se o správnou instalaci softwaru, o počítačovou síť, internetové připojení a 

technickou podporu pro klienty s ohledem na předávání dat. Dále se stará o datové a 

informační servery, webhostingové a emailové centrum klientů agentury. 

 

Venkovní reklama & Informa ční systémy 
 

 Venkovní reklama a informační systémy je jedna z možností jak prezentovat svou 

firmu navenek. Agentura zajišťuje tvorbu reklamních cedulí, billboardů, venkovních a 

vnitřních informačních cedulí, polepy aut a výlepy plakátů na firemní plakátovací plochy. 

Tuto práci zajišťuje převážně jeden zaměstnanec s pomocí dalších dvou, kteří mu občas 

vypomáhají. 

 

3.2. Předmět činnosti a poslání společnosti 
 

Dovoluji si zodpovědně prohlásit, že reklamní agentura je schopna zajistit pro 

jakoukoliv firmu tzv. "full service", tj. komplexní služby v oblasti přípravy, výroby a 

zajišťování reklamních, propagačních, tiskových i grafických služeb v požadovaném rozsahu. 

Totéž se týká i přípravy reklamních kampaní či plánování a nákupu reklamních médií. Rozsah 

nabízených činností se neustále doplňuje tak, aby byl vždy v předstihu před zvyšujícími se 

nároky jednotlivých zákazníků. Rozšíření nabídky služeb se dosahuje jednak rozsáhlými 

investicemi do nejmodernějších technologií, postupným zvyšováním počtu spolupracovníků a 

péčí o jejich odborný růst. 

 

Spolupracovníci firmy jsou sehraný a kompaktní tým, který je schopen okamžitě a 

dynamicky řešit i ta nejnáročnější přání zákazníků, související s úspěšným vyřešením i takřka 
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nemožných požadavků. K tomuto jim napomáhá nejmodernější technické zázemí, které 

umožňuje plnit požadavky v libovolných oblastech zákaznického servisu a produkce. Zárukou 

kvalitně poskytovaných služeb může být pouze silný, stabilizovaný kolektiv zaměstnanců – 

odborníků ve svých profesích. Management společnosti dbá na stálé zvyšování odborné 

úrovně zaměstnanců formou vzdělávání, výcviku a seminářů.  

 

3.3. Cíle podniku 
 

Hlavním cílem reklamní agentury MIGER je trvalé a neustále se zlepšující 

uspokojování požadavků a přání zákazníků při poskytování služeb. Celá reklamní agentura 

vždy přistupuje k realizaci každé služby či zakázky s důrazem na estetickou a vizuální 

hodnotu konečného výsledku. Nedílnou součástí přístupu ke každému zákazníkovi je proto i 

profesionální a ověřený způsob přípravy grafických návrhů. Tyto jsou buď celkově 

připraveny kreativním oddělením agentury, nebo se použije ucelený návrh dodaný 

zákazníkem, popřípadě je zpracován návrh podle předběžné představy zákazníka – pokaždé 

však za dodržení podmínek a zásad solidní péče o klienta.  

 

3.4. Řízení a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti 
 

 Personální politiku staví podnik na všech věkových kategoriích. Ve společnosti pracují 

jak velmi zkušení dlouholetí pracovníci, tak noví čerství absolventi středních a vysokých škol. 

Podnik v současné době nemá zpracován plán personálního rozvoje, ale je si vědom 

skutečnosti, že se v budoucnosti bez tohoto plánu bude stávat personální práce uvnitř 

společnosti stále víc obtížnější.  
 

Společnost MIGER nemá jasně stanoven ani vymezen motivační program. Jsou zde 

pouze nástiny, které nikdy nebyly implementovány. Vychází pouze s politiky společnosti a 

jejího vztahu k zaměstnancům. Hodnotící systém funguje na nějaké úrovni. V minulosti zde 

byly pokusy o zavedení hodnotících formulářů, ale nebyly dostatečně propracované a tak se 

neujaly. Od té doby se již na tomto tématu nepracovalo. Chtěla bych se pokusit navrhnout 

tento systém hodnocení zaměstnanců, zhotovit formuláře, které by byly použity v společnosti 

z dlouhodobého hlediska. Pracovníci jsou nyní odměňováni měsíční mzdou.  

Pro pracovníky na jednotlivých úrovních a v jednotlivých oborech společnost zajišťuje 

pravidelné školení a vzdělávání na základě potřeb společnosti a potřeb zaměstnance. 
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Vzhledem k velikosti podniku nemá společnost vlastní školitele a všechny tyto činnosti se 

vykonávají pomocí najatých pracovníků či jinými organizacemi.  
 

Podnik má rozšířen systém zaměstnaneckých výhod. Pracovníci vrcholového 

managementu mají k dispozici mobilní telefon a také mají k dispozici služební automobil i 

mimo pracovní dobu. Ostatní zaměstnanci mohou využívat zaměstnanecké výhody ve formě 

stravenek, osobního automobilu pro firemní účely, možnost použití zařízení dostupného ve 

společnosti pro osobní potřebu a také zaměstnanecké ceny. Protože společnost podporuje 

významnou měrou také kulturu, bývá zaměstnancům v určitých obdobích nabídnut kulturní 

program, ve formě lístků na místní akce, koncerty a společenské události. Zaměstnanci mají 

k dispozici počítač s internetových připojením, telefon a elektronickou poštu, v rámci které si 

mohou posílat dokumenty a podklady pro svou práci. 
 

Ve společnosti je víceméně pevný režim práce. Pracovní doba je rozdělena do dvou 

směn. První směna začíná v 7 hodin ráno a končí v 15:30. Druhá pracovní doba je od 8 hodin 

do 16:30. Dle zákona musí zaměstnanci pracovat 8 hodin denně a zbylých 30 minut mají 

k dispozici na obědovou přestávku. Tento režim je ale samozřejmě přizpůsoben práci na 

jednotlivých zakázkách či řešení případných problémů. Proto se stává, že zaměstnanci někdy 

odcházejí z práce později či dříve. Za práci přes čas jsou samozřejmě řádně ohodnoceni. 

Pokud pečují o člena rodiny, či potřebují k lékaři, zaměstnavatel se jim vždy snaží vyjít vstříc. 

Pracovní atmosféra by se dala zhodnotit jako pozitivní.  
 

 Na základě zjištěných informací skrze dotazníkové šetření a osobní pohovory s členy 

managementu společnosti jsme došli k velmi zajímavým výsledkům, které budou více 

rozebrány v následující kapitole.  
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4. ANALÝZA PŘÍSTUPU VYBRANÉ ORGANIZACE  

    K ROZVOJI JEJÍHO LIDSKÉHO POTENCIÁLU 
 

4.1. Předmět analýzy a výzkumná otázka  
 

Předmětem analýzy je zhodnocení motivačního a hodnotícího systému v reklamní 

agentuře MIGER. Cílem praktické části je pak navržení hodnotících formulářů a motivačního 

systému pro zaměstnance . Bude zkoumána podniková dokumentace, provedeno dotazníkové 

šetření jak mezi zaměstnanci, tak mezi vedoucími pracovníky a také řízení rozhovory 

s managementem firmy. Cílem je ověření pravdivosti uvedených dotazníkových otázek a také 

spokojenosti zaměstnanců pracujících v této firmě.  

 

4.2. Postup analýzy a použité metody  
 

Při samotné analýze se zpracovávají výsledky zjištěné z jednotlivých šetření. Na 

základě několika předešlých rozhovorů s vedoucími pracovníky společnosti jsem usoudila, že 

je nutné v reklamní agentuře provést dotazníkové šetření mezi jednotlivými zaměstnanci a 

také dodatečné rozhovory s managementem firmy. 
 

Bude analyzován momentální proces hodnocení jednotlivých zaměstnanců, 

zhodnoceny formy hodnocení a navrhnut fungující hodnotící systém, který by měl fungovat 

po delší dobu. Je nutné stanovit důvody hodnocení, jednotlivé kritéria a vyhotovit hodnotící 

formuláře, které budou na zkoušku zavedeny ve společnosti. Dále musíme ověřit, zda-li je 

dosavadní motivační systém ve společnosti dostatečně účinný, vhodný a v souladu 

s podnikovými cíli a zájmy zaměstnanců. Pokud zjistíme, že v některých oblastech je 

motivační systém neúčinný či vůbec žádný, je potřeba navrhnout změny a příslušná 

doporučení na zlepšení, popřípadě navrhnout úplně nový motivační systém. 
 

 Ve společnosti momentálně pracuje kromě managementu (2 osoby) celkem 12 

zaměstnanců. Dotazníkové šetření mělo být provedeno na všech 12 pracovnících, ale jeden 

z těchto pracovníků je momentálně nemocen. Proto bylo šetření provedeno na 11 z nich.  
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4.2.1. Dotazník  
 

 Šetření se realizovalo pomocí jednoho dotazníku (viz. Příloha č.1) a to zcela 

anonymně. Vyplnění dotazníku bylo povinné pro každého zaměstnance, takže návratnost 

dotazníků byla 100 %. Výhodou dotazníku bylo, že poskytl potřebné informace velmi rychle a 

levně. Celý dotazník byl vytvořen na základě pohovorů s vedením společnosti. Management 

měl nějaké otázky, na které by se velmi rád dozvěděl odpovědi prostřednictvím dotazníku. 

Kromě vnímání hodnotícího a motivačního systému ve společnosti měli zájem zjistit, jak se 

jednotliví zaměstnanci cítí v pracovním kolektivu, zda jim vyhovuje pracovní prostředí a zda 

například znají cíle a strategie své společnosti.  
 

Dotazník se skládá z 28 otázek. Některé jsou otevřené, jiné pak uzavřené. Na základě 

předběžně sestavených otázek jsem usoudila, že je dobré rozdělit dotazník na několik částí. 

Toto rozdělení proběhlo a tak byly jednotlivé otázky, které spolu velmi souvisejí, sjednoceny 

do určitých úseků. První úsek se týkal informovanosti zaměstnanců v podniku a komunikace 

mezi samotnými zaměstnanci a také mezi vedením. Druhá část byla orientována na motivaci a 

nemateriální hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců. Ve třetí části jsme se zaměřili na 

pracovní prostředí a vzdělávání. Následující část byla velmi důležitá pro analýzu a týkala se 

odměňování pracovníků v reklamní agentuře. Předposlední úsek, opět důležitý, byl zaměřen 

na hodnotící systém a pracovní hodnotící formuláře. Úplně na závěr jsme společně 

s managementem chtěli zjistit, jaké znalosti mají zaměstnanci o cílech a strategiích 

společnosti, ve které pracují. V dotazníku pak byly použity různé škály. Nejčastěji je použita 

škála sestavená za 4 stupňů, dále pak také z 5ti stupňů. U většiny otázek je možnost se k nim 

více vyjádřit a to formou poznámky. Kupodivu byla tato možnost - napsat poznámku, velmi 

využívána. Jak je již v zadání dotazníku zmíněno, respondent mohl označit pouze jednu z 

možností. Výjimka je pak u otázky č. 6, kde je možné označit více odpovědí. K volným 

odpovědím mohl ale i nemusel napsat své vyjádření. 
 

Dotazníkové šetření proběhlo v průběhu jednoho dne, kdy byl dotazník v ranních 

hodinách rozdán všem zaměstnancům společnosti a ponechán během celého dne k vyplnění. 

Zaměstnanci byli požádáni, aby již vyplněný dotazník odevzdali do připravené složky na stůl 

výkonného ředitele ještě v ten den. Vše proběhlo v pořádku a dotazníky tak byly připraveny 

k následnému vyhodnocení. 
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4.2.2. Rozhovory 
 

Jako další metodu jsem si vybrala rozhovor. Výhodou je to, že je velmi flexibilní, 

může přinést informace jdoucí do hloubky a je snadné jej zorganizovat a připravit. Je to 

nejobvyklejší metoda sbírání informací. Vedení samotných rozhovorů může být časově 

náročné a to je také důvod, proč se při větším vzorku respondentů používá raději metoda 

dotazníkového šetření. Dotazníky pak urychlují proces provádění rozhovorů nebo jej dokonce 

mohou i nahradit.  
 

S managementem firmy probíhalo několik pohovorů, ať už v prostředí firmy či 

v neformálním prostředí. Ale také pomocí konzultací přes skype a e-mail. Tyto rozhovory 

probíhaly již před sestavením dotazníku, jak už bylo zmíněno, ale samozřejmě také v průběhu 

sestavování a vyhodnocování dotazníkového šetření.  

 

4.3. Výsledky analýzy 
 

Zhodnocení celého dotazníkového šetření budou podrobně rozebrány v následujících 

podkapitolách.  

 

4.3.1. Informovanost a komunikace v podniku 
 

V této části byly položeny celkem 4 otázky. Otázka č. 1 a 3 měly zjistit, jaká je 

informovanost jednotlivých zaměstnanců ve společnosti, ať už o chodu firmy či o jejich 

pracovním výkonu. Bylo zjištěno, že 5 z 11 dotazovaných o chodu své společnosti spíše neví. 

Dalším třem chybí pravidelné porady. Pokud už nějaká porada byla, tak se jí neúčastnili. 

Pouze jeden jediný zaměstnanec je informován o chodu firmy dobře a nechybí mu jakékoliv 

informace. Na základě odpovědí jsem zjistila, že jsou zaměstnanci o svém pracovním výkonu 

informováni pouze někdy či velmi zřídka. Dokonce 2 z 11 odpověděli, že nejsou informováni 

vůbec.  
 

 Otázky č. 2 a 4 se týkaly komunikace mezi zaměstnanci samotnými a mezi 

zaměstnanci a vedením. Z dotazníku bylo zjištěno, že 6 z 11 pracovníků si myslí, že 

komunikace mezi spolupracovníky je na dobré úrovni. U dalších 3 pracovníků je na přátelské 

úrovni. Setkali jsme se zde i s odpovědí, že komunikace je často špatná. U těchto odpovědí 

bylo využito možnosti vložit poznámku. Často špatná komunikace byla odůvodněna 
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neochotou ostatních pracovníků komunikovat a spolupracovat. Komunikace mezi 

zaměstnanci a vedením by se dala shrnout do jednoho slova – dobrá. Někteří zaměstnanci si 

myslí, že je na úrovni dobrá, jiní pak na úrovni dostačující. 3 z 11 pracovníků považují 

komunikaci za velmi dobrou. Odpovědi na tuto otázku byly velmi subjektivní. Někteří 

zaměstnanci dopsali k jednotlivým možnostem osoby, se kterými je jejich komunikace na jisté 

úrovni. Například komunikace se spolumajitelkou je na velmi dobré úrovni, s majitelem na 

dobré a s výkonným ředitelem na dostačující úrovni.  

  

4.3.2. Motivace a nemateriální hodnocení pracovního výkonu 
 

 Zde se mohli zaměstnanci setkat s dalšími 5-ti otázkami. Otázky č. 5 a 7 se týkaly 

zaměstnaneckých výhod a nemateriálního hodnocení, jak jej vnímají zaměstnanci a zda znají 

všechny druhy zaměstnaneckých výhod. Na otázku zda znají dostupné zaměstnanecké výhody 

odpovědělo pouze 5 z 11 zaměstnanců, že je znají všechny. Zde už jsme bohužel dále 

nechtěli, aby je vyjmenovali, ale management firmy si myslí, že je všechny neznají. Dalších 5 

zaměstnanců odpovědělo, že zná pouze některé. Setkali jsme se zde opět s poznámkou, kde 

bylo navrženo, aby byla zavedena výhoda pro nekuřáky. Ve firmě se nacházejí zaměstnanci, 

kteří chodí velmi často kouřit a ostatním se to nelíbí. Nemateriální hodnocení ve formě 

odměn, uznání či ocenění je podle pracovníků méně časté až zřídka kdy. V této situaci se 

potvrzuje to, že zaměstnanci neznají všechny své dostupné zaměstnanecké výhody a proto si 

myslí, že nemateriální hodnocení je podáváno zřídka. Zde je opět malá informovanost ať už 

z pozice managementu a také ochoty zaměstnanců něco se dozvědět.  
  

V otázkách č. 6 a 9 jsme se dotazovali na to, co pracovníky motivuje a na jak moc jsou 

motivováni, aby pracovali sami na sobě. Jak jsem předpokládala, zaměstnance nejvíce 

motivuje jejich plat, dále pak spolupracovníci a také samotné vedení a pochvala. Pro některé 

z nich je také důležitá firemní kultura. Naopak jsme zjistili, že vzdělávání či semináře nejsou 

pro pracovníky vůbec motivační a to ani pracovní prostředí či zaměstnanecké výhody.  

Z dalších odpovědí jsem zjistila, že zaměstnanci jsou motivováni, aby na sobě pracovali, ale 

moc dobře nevědí čím, pro další 4 považují motivovanost sebe samých jako samozřejmost. 

Dva pracovníci si nemyslí, že by byli motivováni.  
 

 Specifická otázka č. 8 se týkala veřejného uznání a pochvaly. Většina zaměstnanců to 

nepovažuje za potřebné a proto nepreferují pochvalu přede všemi. Další 4 pracovníci spíše 

nepreferují pochvalu. Zajímavým zjištěním bylo, že 2 z 11 dotazovaných uznávají pochvalu 
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přede všemi jako důležitou a preferují ji. Myslí si zároveň, že někteří zaměstnanci by si tuto 

pochvalu velmi zasloužili a to za svou ochotu v práci.  

 

4.3.3. Pracovní prostředí a vzdělávání 
 

 Tato část dotazníku byla největší. Zaměstnanci se zde setkali s následujícími 7 

otázkami, které se týkaly především pracovního prostředí, atmosféry v podniku, pracovní 

doby, vzdělávání a firemní kultury. Pracovní prostředí považuje 8 z 11 zaměstnanců za dobré. 

Další 2 pracovníci si stěžovali například na padající omítku či zimu v místnosti. V otázce č. 

12 jsem se ptala, co by zaměstnanci změnili na pracovních podmínkách ve společnosti. 

Zjistila jsem, že pracovníci nejsou spokojeni s organizací práce. Toto již více nespecifikovali, 

či-li si zde můžeme domyslet cokoliv. Některým se nezdála pracovní doba a pravidla pro 

obědovou přestávku. Pracovní dobu by chtěli mít pružnou, hlavně z důvodu práce na 

serverech, kdy je potřeba například pracovat v době malého vytížení, což je odpoledne či 

v noci. Opět zde naráželi na informovanost zaměstnanců ze strany vedení. Chtěli by 

pravidelné porady, alespoň 2x do měsíce, kde by se dozvěděli důležité informace například o 

přesunu práce na jinou osobu atd. Dva zaměstnanci by rádi viděli zájem vedoucích o jejich 

pracovní problémy. Za další zlepšení by pracovníci považovali také objektivní zhodnocení 

jednotlivých zaměstnanců. 
  

 Otázky č. 10 a 15 si byly velmi podobné. Týkaly se pracovní atmosféry a také 

přátelského pracovního prostředí. Pracovní atmosféru považují zaměstnanci za přijatelnou. 

Někteří ji označili za dobrou či dokonce špatnou. Špatnou atmosféru odůvodnili nervózními 

kolegy, kteří nemají ochotu pomoci a jsou náladoví . Obecně je ale nálada ve společnosti 

oscilující, občas výborná, jindy zase postačující. S tím souvisí i odpovědi na otázku č. 15. 6 

z 11 pracovníků pracuje v přátelském prostředí, ale občas mají pocit, že to tak není. Další 3 

zaměstnanci si myslí, že určitě pracují v přátelském prostředí a následující dva si myslí, že 

nepracují.  
 

Pracovní doba v této společnosti byla zvolena dle preferencí jednotlivých zaměstnanců 

a rozdělena na dvě směny. Každý zaměstnanec si řekl, která by mu nejvíce vyhovovala a po 

domluvě s vedením se vytvořil režim práce pro celou společnost. Pro vedení bylo velmi 

důležité, aby se zaměstnanci rozdělili n ějak rovnoměrně na dvě směny, aby se nestalo, že 

na ranní směnu bude chybět například grafik. Zaměstnanci se rozdělili a začali takto chodit do 

práce. 6 z 11 pracovníků odpovědělo, že jim jejich pracovní doba vyhovuje, některým 
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dokonce vyhovuje naprosto. Setkala jsem se i s odpovědí, že jim nevyhovuje. To bylo hlavně 

z hlediska pružnosti pracovní doby a práce raději v noci než v ranních hodinách. 
 

 V otázce č. 14 jsme se zaměřili na vzdělávání zaměstnanců ve formě tréninků, 

seminářů, přednášek a školení. Výsledek, zda se někdy s těmito formami vzdělávání setkali je 

prezentován v následující tabulce. 
 

Tabulka č.1 

  

 

 

 
 

 Firemní kultura je velmi důležitá a někteří zaměstnanci ji považují za motivační 

prostředek k práci. Pro mnoho zaměstnanců znamená firemní kultura hodně obecná pravidla, 

základní hodnoty, normy, prostředí, mezilidské vztahy, komunikace, atmosféra uvnitř 

společnosti… Měla by také představovat jakýsi obraz vyspělosti firmy. Snaha vystupovat 

jednotně navenek je jedním z dalších bodů, jakými se prezentuje samotná společnost. Někteří 

zaměstnanci mají pocit, že firemní kultura za ty roky již vymizela. Chtěli by se scházet 

častěji, ale nikdo se už nemá k tomu cokoliv zorganizovat. Jaká je firemní kultura vypovídá 

také to, jak se tam lidé cítí,  a to jak samotní zaměstnanci tak i lidé zvenčí – zákazníci. 

 

4.3.4. Odměňování ve společnosti 
 

 Tato část byla rozvržena do 3 otázek. Ty byly orientovány na systém odměňování, 

dále na to, jaké je odměňování pracovníků a zda získaná odměna odpovídá vykonané práci. 

Systém odměňování podle 4 z 11 zaměstnanců je nedostačující. Další 3 si myslí, že je 

dostačující. To, že je na dobré úrovni odpověděli pouze 2 zaměstnanci. Zbylí odpověděli, že 

žádný systém v organizace není. Opět to může být způsobeno nedostatečnou informovaností 

pracovníků, ale také jejich subjektivním pohledem.  
 

V další otázce nám 7 z 11 pracovníků odpovědělo, že nezná hodnocení svých 

spolupracovníků. S tím souvisí to, že v rámci pracovní smlouvy, kterou se společností 

podepisují na dobu neurčitou, je jasně dáno, že nesmí nikomu sdělovat svůj plat. Firma už se 

v minulosti setkala s tím, že toto pravidlo bylo porušeno, ale zde v tomto dotazníku se 

Ano,často 1 

Ano, párkrát 3 

Ano,jednou 4 

Ne, nesetkal/a 3 



35 

potvrdila loajalita zaměstnanců. Dva pracovníci si myslí, že je spravedlivé a pouze jeden, že 

je zcela nespravedlivé.  
 

V poslední otázce této části byl kladen důraz na zjištění názoru, zda si zaměstnanci 

myslí, že jejich odměna odpovídá vykonané práci. 5 z 11 dotazovaných nás ujistilo, že 

odměna spíše odpovídá jejich vykonané práci. Další tři si myslí, že spíše neodpovídá a ostatní 

nevěděli. Zde je největší problém v tom, že zaměstnanci neznají jednotlivé kalkulace svých 

mezd a tak ani neví, jaká je výše jejich výdělku. Jejich plat se za poslední měsíce, i přes 

finanční krizi, nezměnil nijak razantně. Firma samotná měla nižší zisk a přesto vyplatila svým 

zaměstnancům obvyklý plat. Firma tak přišla o svůj předešlý zisk z minulých měsíců, ale to 

už zaměstnanci nevědí. Opět zde zafungovala špatná informovanost ze strany vedení. 

  

4.3.5. Hodnotící formuláře a pohovory 
 

 Zde jsme se zabývali názory na hodnotící pohovory a formuláře, zda se s tím již někdy 

zaměstnanci setkali a zda proběhl v rámci jejich profese nějaký pracovní pohovor či sezení. 

Z výsledků dotazníku vzešlo, že se 7 z 11 zaměstnanců nikdy s firemním hodnotícím 

formulářem nikdy nesetkalo. Další dva pracovníci věděli, o co se jedná. Díky tomu, že se 

s hodnotícími formuláři skoro 2/3 zaměstnanců nikdy nesetkalo, zeptala jsem se jich, zda by 

bylo ku prospěchu zavést hodnotící pohovory ve společnosti. Pro 4 z 11 pracovníků je to 

velmi důležité a zavedli by nejenom tyto hodnotící pohovory, ale také pohovory, kde by se 

řešily pracovní problémy, zda se práce zvládá či nezvládá, jak si jako firma stojíme na trhu, 

proč ztrácíme zákazníky atd. Dalších 6 zaměstnanců považuje zavedení hodnotících pohovorů 

jako možné, ale je to podle nich složité a velmi subjektivní. Podle následující otázky prošlo již 

8 z 11 zaměstnanců nějakým sezením či pohovorem s vedením společnosti, což můžeme 

považovat za úspěch. Ne vždy se totiž dostane na každého zaměstnance ve firmě, když 

nepočítáme první pracovní pohovor s podpisem pracovní smlouvy. Tyto pohovory byly různé, 

ať už pozitivní, negativní či kritické. Ostatní se týkaly především platu, plnění pracovních 

povinností, možnosti vzdělávání, chodu firmy, vztahů na pracovišti a také pracovní doby a 

nenadálých příchodů a odchodů v práci. 
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4.3.6. Cíle a strategie společnosti 
 

 Cíle a strategie podniku jsou základnou úspěšnosti. Pokud nejsou stanoveny, podnik 

pak nemá dlouhodobého trvání. V této části proto byly položeny zaměstnancům otázky 

týkající se cílů a strategií společnosti, také pak otázky na budoucnost a vyjadřování se 

k určitým rozhodnutím ve firmě. Otázky č. 23, 25 a 27 byly zaměřeny na cíle reklamní 

agentury. Cíle společnosti zná dobře pouze jeden zaměstnanec, můžeme předpokládat, že je to 

výkonný ředitel, který je s vedením v úzkém kontaktu. Dalších 7 zaměstnanců znají pouze 

některé cíle. Zbylí pracovníci cíle neznají, buď se k nim nedostaly, či nemají zájem je znát. O 

dlouhodobých cílích a strategiích podniku moc zaměstnanců také neví. Opět pouze jeden je 

převážně zná, další 4 o nich mají představu a zbylí zaměstnanci je téměř znají či neznají 

vůbec. Díky tomu, že zaměstnanci cíle své společnosti neznají, nemají důvod se k nim 

vyjadřovat. Poté pak odpověděli v otázce č. 27, že se jim spíše nedostává možnosti vyjadřovat 

se k cílům společnosti.  
 

 V otázce č. 28 se zaměstnanci vyjadřovali k tomu, zda mají možnost říci svůj názor, 

pokud se týká závažných rozhodnutí v podniku. Pouze 3 zaměstnanci odpověděli, že nemají 

obavu cokoliv říct. Další 4 svůj názor vysloví, ale mají strach. Zbylí 4 nemohou vyjádřit svůj 

názor, protože se jich například na jejich názor nikdo neptá a někdy se ani nemají k čemu 

vyjádřit, jelikož nejsou natolik informováni, aby se k něčemu vyjadřovali. 
 

 Poslední otázky, ke kterým se zde budu vyjadřovat byly otázky č. 24 a 26. Týkaly se 

připravenosti zaměstnanců na budoucnost. V této době si 6 z 11 myslí, že jsou spíše 

připraveni či také vzděláni, aby v budoucnu obstáli. Z toho vyplývá také, že se asi ani moc 

nechtějí dále vzdělávat, buď jim stačí, to co umí momentálně teď a myslí si, že víc umět 

nemusejí. Další 3 pracovníci odpověděli, že se spíše necítí připraveni a někteří ani neví, co 

bude. Momentálně je pro ně důležité vědět, že práci, kterou mají jim zůstane, taková ta jistota 

práce v této finanční krizi. Jiní by potřebovali lepší finanční ocenění práce a čas na vzdělání. 

Dalšímu by například pomohlo v připravenosti na budoucnost také zavedení cizí měny 

EURA. Pro více zaměstnanců je důležité vědět jaké konkrétní požadavky či úkoly na ně 

budoucnost má. 
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4.4. Shrnutí získaných poznatků 
 

 Po celkovém shrnutí všech poznatků zjištěných z dotazníkového šetření jsem přišla na 

pár závažných problémů, které ovlivňují chtě nechtě všechny procesy ve společnosti. Ze 

všech čtyř otázek orientovaných na informovanost a komunikace ve firmě vyplynulo, že 

komunikace ze strany vedení k zaměstnancům je na dobré úrovni, ale asi není tak účinná, jak 

by měla být. Buď nejsou podávány potřebné informace a nebo jej zaměstnanci ani nemají 

potřebu slyšet. Toto zjištění bylo potvrzeno i v dalších 3 částech dotazníku.  
  

V části motivace a zaměstnaneckých výhod jsme se setkali se zajímavým poznatkem. 

Spoustu zaměstnaneckých výhod berou zaměstnanci jako automatické a ne už jako 

zaměstnaneckou výhodu. Za ty léta si na ně pracovníci zvykli a mnohdy od nich nechtějí 

ustoupit. Pokud o některou z výhod přijdou, nelíbí se jim to, i když ji jako za výhodu 

v průběhu svého výkonu práce nepovažovali. Zaměstnance nejvíce motivuje plat, ale moc 

dobře chápou finanční situaci firmy a regionu a tak se spokojují i s momentálním platovým 

ohodnocením a dostupnými zaměstnaneckými výhodami. 
  

Pracovní prostředí je pro zaměstnance přijatelné, ale opět jsme se zde setkali 

s nedostatečnou informovaností ze strany vedení. Zaměstnanci by chtěli mít častější porady, 

alespoň 2x do měsíce a chtěli by vidět zájem managementu, zájem o problémy zaměstnanců, 

jak se cítí na pracovišti, zda jim vyhovuje jejich pracovní prostředí. Někteří zaměstnanci mají 

dokonce strach zeptat se, zda mohou k lékaři s dětmi. Management firmy jim vždy vyšel 

vstříc a tak je zde nepochopitelné, proč tyto obavy vznikají. Co se týká pracovní doby, tak ta 

většině pracovníků vyhovuje, stanovili si ji také sami, takže by měli být spokojeni. 

Zaměstnancům bylo v průběhu jejich práce poskytnuto nějaké množství tréninků a vzdělávání 

a většina z nich odpovědělo, že jich nějaký trénink absolvovalo. Když bychom se vrátili zpět 

k otázce motivace, snad jen 2 zaměstnanci odpověděli, že je vzdělávání motivuje. Z toho nyní 

vyplývá i po rozhovoru s managementem, že lidé pracují ve svých zajetých kolejích, mnohdy 

se ani nechtějí učit nic nového, stále pracují ve starších verzích počítačových programů, 

jelikož jsou na ně zvyklí. Toto se týká většinou služebně starších zaměstnanců. To, že se 

zaměstnanci nechtějí sami vzdělávat svědčí i kontrolní otázka, zda jsou připraveni na 

budoucnost. Zde jich většina zmínila, že si myslí, že připraveni jsou. Nepotřebují další 

vzdělání a myslí si, že jim to v budoucnu zajistí stejný příjem, jaký mají nyní. 
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Odměňování ve společnosti byla následující část dotazníku. Zde jsem se setkala spíše 

s negativním pohledem na odměňování pracovníků. V pracovní smlouvě mají jasně dáno, že 

nesmí své platové ohodnocení říkat jiným spolupracovníkům. Na to zaměstnanci velmi 

pohlíží, ale ne všichni toto pravidlo dodržují. Jiní si myslí, že odměňování je spíše 

nespravedlivé, ale přímo konkrétně tento zaměstnanec zmínil, že jeho odměna za jím 

vykonanou práci je spíše odpovídající. Firma se snaží hodnotit své zaměstnance podle jejich 

výkonu a také dle jejich přístupu k práci, ať už chování vůči zákazníkům, či dodržování 

pracovní doby a určených pravidel ve společnosti. 
  

Oblast hodnocení ve firmě je velmi složitá. Zaměstnanci jsou hodnoceni na základě 

toho, jakou zakázku zpracovávají a jak vysoký zisk tato zakázka přinese. Od toho se také 

odvíjí to, že každý zaměstnanec má jiný plat přiměřený jemu vykonané práci. Zaměstnanci 

také dostávají prémie, které již v dnešní době nejsou samozřejmostí. Opět jsem se setkala 

s nedostatečnou informovaností o hodnocení pracovníků. Proto zde padly návrhy zavést 

individuální pohovory spolu s hodnotícími formuláři. Více v kapitole doporučení 

managementu. 
  

Jak už jsem několikrát podotkla, opět jsem se i v této oblasti, oblasti cílů a strategií 

společnosti, setkala z nedostatečnou informovaností pracovníků. Zaměstnanci znají jen 

některé cíle své společnosti a co se týká dlouhodobých cílů a strategií, tak ty neznají skoro 

vůbec. Na druhou stranu ne všichni zaměstnanci jsou ochotni znát cíle a vizi firmy. Většinou 

je to nezajímá a jak říkají: „K výkonu své práce to nepotřebujeme znát“. Po rozhovoru 

s managementem firmy jsem zjistila, že stanovení cílů a poslání je v této branži velmi složité. 

Cíle a samotnou vizi firmy určují zákazníci. Pokud se zakázka ze strany zákazníka změní, 

změní se také cíle společnosti, aniž by je chtěla společnost změnit sama. Plánování cílů pak je 

v této společnosti jaksi nemožné. Nejsou žádné dokumenty, které by specifikovaly jak vizi, 

poslání, cíle a strategie společnosti.  
 

Úplně na závěr byly veškeré výsledky dotazníku prezentovány managementu firmy a 

následně všem zaměstnancům na firemní poradě, která byla zaměřena na zhodnocení celého 

dotazníkového šetření provedeného ve společnosti. 
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5. NÁMĚTY PRO MANAGEMENT 
 

Motivační a hodnotící systém je nedílnou součástí úspěšnosti každého fungujícího 

podniku. Do firmy byl z důvodu zjištění těchto dvou systémů uveden dotazník, který byl 

zaměstnanci víceméně vítán. Někteří zaměstnanci na něj čekali již delší dobu, jiným se jej 

příčilo vyplnit. Nakonec jej vyplnili úplně všichni, kromě jednoho, který je momentálně na 

dlouhodobé nemocenské dovolené. Na základě analýzy podniku pomocí dotazníkové šetření 

a rozhovorů s managementem firmy jsem přišla na velmi zajímavé výsledky. Bylo nalezeno 

několik problémů, které přímo i nepřímo ovlivňují oba systémy ve společnosti. Tyto 

problémy jsem se pokusila představit managementu a následně spolu s nimi vytvořila 

několik možností, jak se těchto problémů zbavit nebo je alespoň zmírnit. 

 

5.1. Návrhy v oblasti informovanosti a komunikace v podniku 
 

V oblasti informovanosti zaměstnanců, jak o chodu firmy či o jejich pracovním 

výkonu byla na základě dotazníku ohodnocena jako přijatelná, či dostačující. S tímto 

problémem souvisely i další otázky, na které zaměstnanci poté odpovídali. Pracovníci 

zastávají názor, že možnost vyjádřit se k rozhodnutím vedení mají jen někdy, a to ještě 

s velkými obavami. V tomto směru by bylo dobré zlepšit komunikaci vedení s pracovníky, 

více se zajímat o to, jaké mají názory na jednotlivé problémy, se kterými se podnik potýká či 

na rozhodnutí, které přijal management podniku. 

  

Možností jak více komunikovat a informovat své zaměstnance je mnoho. Například 

konání pravidelných porad, alespoň 2x do měsíce, kde by se shrnula kompletní práce 

vykonaná za tuto dobu. Tyto porady by probíhaly v rámci celé společnosti a konaly by se 

dohromady se všemi zaměstnanci. Zaměstnanci pak budou mít možnost se veřejně vyjádřit ke 

všemu, co chtějí a zároveň se jim dostane potřebných informací. V tomto případě je ale nutné 

uzavřít společnost alespoň na 2 hodiny, což u tak malé firmy je celkem klíčové. Bylo by 

možné udělat poradu i mimo pracovní dobu, například až po ní a spojit ji s teambuildingem 

cele firmy. To by se mohlo konat například na bowlingu, stadionu, kuželkách či fotbalu. Zde 

je ale nutné, aby v místě teambuildingu byl dostupný salónek či přednášková místnost 

s technikou. První by se odehrála oficiální porada a poté se může jít firma bavit. Management 
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tak zabije dvě mouchy jednou ranou – uskuteční se tížená porada a zároveň se firma více 

stmelí.  

 

Další možností, jak informovat své zaměstnance, jsou individuální pohovory 

s každým zaměstnancem zvlášť, vždy na konci měsíce. Zhodnotila by se zde celková jeho 

práce, zda bylo vše splněno a stanovily by se další cíle na příští měsíc. Postupem času by toto 

sezení mohlo přejít spíše v mentoring či koučink  jednotlivých zaměstnanců. Na toto zatím 

firma není připravena a ani zde neexistuje odpovědný člověk, který by na to měl čas a plně se 

tomu věnoval. Personalistika ve společnosti je velmi důležitá. Zde funguje na jakési nutné 

úrovni, jelikož osoba, která ji dělá má i jiné povinnosti ve společnosti. Sama se zajímám o 

personalistiku a pokud mohu firmě doporučit člověka, který by měl čas na tyto pohovory se 

zaměstnanci založené na mentoringu či koučinku, doporučila bych sama sebe. Vneslo by to 

do firmy jiný pohled a zaměstnanci by si mohli začít uvědomovat, jak je důležité mít 

stanovené své cíle, které by měly být v souladu s cíli společnosti. 

 

Zaměstnance můžeme informovat i pomocí firemní nástěnky. V některých podnicích 

je to samozřejmost. V tomto podniku zatím nic takového není a myslím, že to tam chybí. Je to 

prostředek skrz který se mohou dostat informace k zaměstnancům velmi rychle a levně. 

Visela by na místě viditelném pouze pro zaměstnance a obsahovala by jak požární řád, řád 

firmy, pravidla stravování, datumy nadcházejících firemních akcí a velmi důležité neodkladné 

informace. Jako dobrý nápad byl ji umístit do kuchyňky, neboli stravovací místnosti pro 

zaměstnance, která je opět mým dalším návrhem pro management. Rozvedu jej později. 

 

Velmi rozšířeným komunikačním prostředkem je už po několik let internetová pošta. 

Ta by se dala dobře využít i při informování všech zaměstnanců. Pracovníci společnosti mají 

zařízen každý svůj firemní email, který je chráněn proti virům a spamům. Skrz tento 

komunikační kanál by se mohly posílat informační email, například kdy bude firemní porada 

či kdy se uskuteční firemní akce. Je možné posílat také speciální dokument, ve kterém by byl 

shrnut celý odpracovaný měsíc, co se událo, a co společnost v nejbližších dnes čeká. Obecně 

se tomuto dokumentu říká newsletter.  

 

Ze všech výše zmíněných informačních možností bych preferovala pravidelné porady 

a individuální pohovory. Vše může být doplněno nástěnkou a informačními emaily, které 

mohou být kontrolním bodem, díky kterému má management jistotu, že se jisté informace 

stoprocentně dostanou k zaměstnancům.  
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Co se týká komunikace mezi samotnými spolupracovníky, tak ta je na dobré či 

přátelské úrovni. Mohli jsme se setkat i se špatnou komunikací, která byla z důvodu neochoty 

zaměstnanců mezi sebou komunikovat. S tímto problémem nic management neudělá, záleží 

to hodně na jednotlivých zaměstnancích a jak k tomu sami přistupují. V tomto případě si to 

mohou pracovníci  mezi sebou maximálně vyříkat.  

 

5.2. Návrhy v oblasti motivace a nemateriálního hodnocení zaměstnanců 
 

 Po rozhovoru s managementem firmy jsem zjistila, že zaměstnanci jsou obklopeni 

nepřeberným množstvím zaměstnaneckých výhod. Jestli jsou motivační či ne, to už je 

otázka. Pracovníci mají k dispozici různé druhy zaměstnaneckých výhod, od stravenek, přes 

možnost používat firemní telefon až po zaměstnanecké slevy na služby reklamní agentury. 

Existuje zde mnoho výhod, které nejsou až tak viditelné, ale management je za výhody 

považuje. Zde vyplývá problém, kde si zaměstnanci myslí, že nemají žádné zaměstnanecké 

výhody. Nepřemýšlejí, že například tisk dokumentů či fotek, vánoční dárky, ochota uvolnit 

zaměstnance z práce, když potřebuje, zvláštní prémie na Vánoce a dovolenou, organizování 

firemních akcí i pro členy rodin, peníze při výročí, svatbě či narození dítěte a mnoho dalších 

jsou zaměstnanecké výhody, které ostatní zaměstnanci v jiných společnostech jen tak 

nedostávají. Po nějaké době začali zaměstnanci brát tyto výhody jako samozřejmé. Zde 

můžeme narazit opět na nedostatečné vnímaní a informovanost zaměstnanců. Někteří si moc 

dobře uvědomují, jaké zaměstnanecké výhody mají k dispozici, ale spoustu z nich si nechtějí 

připustit. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že polovina zaměstnanců zná své dostupné 

zaměstnanecké výhody. Dalších 5 pracovníků zná pouze některé. Bylo by potřeba, aby byli 

všichni zaměstnanci podrobně obeznámeni s těmito výhodami, aby se jim řádně vysvětlilo, 

jaké ty výhody jsou, a kdy se zhruba poskytují a jejich případná výše. Jako další možnost, jak 

přiblížit zaměstnanecké výhody samotným zaměstnancům je nechat jim prostor si nějaké 

výhody vymyslet. Takové výhody, které pro ně budou motivační a bude s nimi souhlasit i 

management firmy. Pak už záleží jen na ochotě managementu, zda tyto výhody přijme a 

zavede mezi ty již používané. Některé z nich se pak mohou stát pro zaměstnance velmi 

motivačními a více uznávanými, jelikož si je vymysleli sami a management má tak 

v problémových situacích alespoň nějakou obranu.  
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 V dotazníkovém šetření jsme narazili na otázku motivace zaměstnanců. Jak jsem již 

předpokládala, nejvíce je motivuje plat. Dále pak spolupracovníci a samotné vedení. Je to 

velká poklona pro management, pokud sám svým jednáním a chováním motivuje své 

zaměstnance. Doporučení v tomto případě je – jen tak dál. Motivační systém v této 

společnosti není nikde popsán. Doporučila bych sestavit speciální manuál všech motivačních 

výhod pro zaměstnance, kde by byly zahrnuty i zaměstnanecké výhody. Vše souvisí se vším. 

Jakmile budou zaměstnanecké výhody chápány jako něco navíc, něco na přilepšenou, mohou 

se s chutí stát ihned motivačním nástrojem pro všechny zaměstnance. V momentální situaci to 

tak nefunguje a výhody nejsou brány jako motivační. 

 

 Veřejná pochvala, jako jedna z možností jak motivovat zaměstnance, se neujala. 

Zaměstnanci nepreferují veřejné uznání a tak ji management firmy momentálně nemůže 

považovat za motivační. V tomto případě je pouze na vedení, jakým způsobem bude pochvalu 

vyjadřovat a kde všude ji bude uveřejňovat. Pokud by to bylo například před zákazníky 

agentury, může se z pochvaly ihned stát motivační nástroj pro pracovníky. 

 

5.3. Návrhy v oblasti pracovního prostředí a vzdělávání 
 

 Tato oblast je velmi široká a proto jí byl v dotazníku věnován velký prostor. Pracovní 

prostředí zhodnotili zaměstnanci jako dobré, což je také dobrá vizitka samotných majitelů 

společnosti, kteří se snažili pro své zaměstnance vybudovat, co nejlepší prostory k práci. 

Každý zaměstnanec má k dispozici potřebný pracovní prostor okolo sebe. Ve firmě jsou 

dodržovány hygienické podmínky a státní nařízení. Jako velký problém zmiňovali 

zaměstnanci organizaci práce ve společnosti. Podle mých domněnek mají někteří zaměstnanci 

v určitou dobu hodně práce, nestíhají a jiní nemají co na práci. V tomto případě však tomuto 

nelze zabránit. Reklamní agentura je specifický podnik, který žije ze zakázek šitých na míru 

každému zákazníkovi. Co zákazník, to jiná zakázka. Ne vždy pracují všichni zaměstnanci na 

jedné zakázce. Práce se rozděluje podle preferencí zákazníka a také jeho požadavků. Pokud 

přijde zákazník a chce kompletní služby, pak je do práce zapojena celá firma. Jednotlivé 

oddělení pracují samostatně, kdy je pak na konci zákazníkovi předveden konečný produkt či 

služba. Ve většině případů jde o zakázkovou výrobu a proto na ní pracuje jen potřebné 

množství pracovníků. Myslím, že na základě pravidelných porad by se tento problém mohl 

jakýmsi způsobem vyřešit. Vše by se projednalo předem a práce by se tak rovnoměrně 

rozdělila.  
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 Pracovní doba byla hodnocena ze strany zaměstnanců jako vyhovující. Aby taky ne, 

sami si ji stanovovali a měli možnost si vybrat ze dvou směn. Postupem času se zjistilo, že 

některé potřebně služby by bylo vhodné realizovat buď odpoledne či ve večerních hodinách. 

K tomuto ale pracovní doba nebyla uzpůsobena a tak zde vzniká problém. Někteří 

zaměstnanci navrhovali pružnou pracovní dobu. Ta se ale managementu úplně nezdá. 

Společnost nemůže nikdy vědět, jaký zákazník přijde a s jakou zakázkou. Během dne jsou 

proto potřeba na pracovišti všichni pracovníci a tak si management nemůže dovolit zavést 

pružnou pracovní dobu. Tato doba by se mohla ale týkat pouze jednoho zaměstnance a to je 

IT specialista. Tento člověk by potřeboval pracovat například na serverech raději v noci. Jako 

doporučení managementu mohu navrhnout vytvořit přímo pro tohoto pracovníka seznam dnů 

v týdnu, kdy bude pracovat na již zmíněných serverech a tak mu umožnit z části pružnou 

pracovní dobu. Musí samozřejmě dodržet pracovní dobu, která je ze zákona určena a to je 40 

pracovních hodin týdně. Management se potýká již delší dobu s problémem nedodržování 

pracovní doby či překračování času na obědovou přestávku. Je to velmi zásadní problém a je 

nutné jej řešit. Jedno z řešení proti překračování času vyhrazeného na oběd je možnost 

předělání jedné z menších místností na kuchyňku či jídelnu. Zaměstnanci by si zde svou půl 

hodinu na oběd užili bez stresů ze stíhání obědu. Nyní jim nejméně 15 minut trvá cesta na 

oběd a už jim zbývá posledních 15 minut na samotnou konzumaci jídla. Takto by si ušetřili 

chození na oběd a mohli by ten zbylý čas například odpočívat. Kuchyňka by se dala využít i 

na již zmiňovanou nástěnku pro zaměstnance. Byla by skryta před zákazníky a na viditelném 

místě pro pracovníky. 

 

Díky velikosti podniku a finanční situaci, která momentálně je, bych podniku 

nedoporučovala speciální systém zaměstnaneckých karet. Zaměstnanci by tak sice byli dobře 

kontrolovatelní a odměňováni podle odpracované doby, ale firma by do toho musela vložit 

velké finanční prostředky, které se jí momentálně nevyplatí. Tímto systémem by si ulehčila 

celkový chod firmy a kontrolu zaměstnanců. Zabránila by tak nadměrnému kouření některých 

zaměstnanců, nedodržování obědové přestávky a příchodů do práce. Ale jak jsem zmínila, je 

to finančně náročné, takže se bude muset firma spokojit s momentálním systémem kontroly 

formou knihy příchodů a odchodů. 

 

 Pracovní atmosféru si zaměstnanci tvoří ve firmě sami. Pokud s ní nejsou spokojeni, 

měli by se zamyslet nad tím, kde je příčina. Vedení se snaží vycházet se svými zaměstnanci, 

jak nejlépe to jde. Ochota některých zaměstnanců není úplně přiměřená a tak i vedení občas 
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mění svůj styl jednání. V tomto ohledu bych opět mohla doporučit více firemních akcí a 

samozřejmě individuální pohovory, které by byly zaměřeny na zaměstnance samotné a 

rozvíjely by jejich potenciál. Byly by to motivační pohovory ať už s personalistou či jak už 

jsem zmiňovala s člověkem mimo agenturu, který není zaujatý a vidí vše z jiného pohledu. 

 

 Firemní kultura  je kultura, v níž lidé přispívají svou oddaností a solidaritou. Pro 

lidské vztahy jsou charakteristické vzájemnost a důvěra. Organizace, která považuje za 

nejvyšší priority vzájemnou pomoc a podporu, spolupráci, kreativitu a vztahy je na nejlepší 

cestě k úspěchu. Součástí kultury jsou pravidelné akce, kde si zaměstnanci odpočinou a chvíli 

přestanou myslet na práci a management se tak víc sblíží se svými pracovníky. Neexistuje 

žádný rychlý a jistý způsob, jak změnit kulturu společnosti. Vše musí vycházet z pracovníků 

a samotného vedení, z jejich chování a komunikace. Je důležité, aby se jednotliví zaměstnanci 

ztotožnili s cíli a hodnotami společnosti  a tak přispívali k jejímu dalšímu rozvoji. Lidé 

v tomto případě více důvěřují managementu, jsou-li jeho činy slušné, spravedlivé, zásadové a 

průhledné a jestliže management drží své slovo. Poté se může začít formovat nějaká firemní 

kultura. 

 

5.4. Návrhy v oblasti odměňování zaměstnanců 
 

 V této oblasti jsem se setkala s různými názory na odměňování. Vesměs byly tyto 

názory negativního typu. Můžeme se zde opět obrátit na nedostatečnou informovanost 

zaměstnanců. Jelikož je v pracovní smlouvě stanoveno, že nesmí sdělovat své platové 

ohodnocení svým spolupracovníkům, neděje se tak. Každý zaměstnanec je hodnocen jiným 

platem a tak je velmi složité vytvořit v agentuře nějaký systém odměňování. Vše závisí od 

počtu zakázek a také pracovníků, kteří na těchto zakázkách pracují. Systém hodnocení pak 

není jednoduchý. Zaměstnanci si stěžovali, že vlastně ani neví, za co plat dostávají, proč se 

mění jejich výplata. Management informoval své zaměstnance, ale ne asi dostatečně. V tomto 

případě by bylo vhodné jasně všem zaměstnancům vysvětlit, za co svůj plat dostávají a pokud 

dostanou plat nižší, vysvětlit, čím je to způsobeno. Myslím, že každý zaměstnanec pak 

pochopí, pokud se firma nachází ve finanční krizi či ztratila zákazníky a tak i zakázky. 

S tímto problémem souvisel i názor zaměstnanců, zda jejich odměna odpovídá vykonané 

práci. Je opět nutné jasně vysvětlit, co obsahuje jejich odměna a proč je takové a takové výše. 

Tato informovanost by se mohla dít na individuálních pohovorech či hodnotících pohovorech, 

i kterých budeme hovořit později. 
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5.5 Návrhy v oblasti hodnocení zaměstnanců 
 

 Celá tato oblast byla zaměřena na hodnotící formuláře a pohovory se zaměstnanci ve 

společnosti. Pracovníci se v průběhu svého zaměstnání setkali s nějakým pohovorem, ať už 

byl na začátku příchodu do práce či v průběhu, kdy se řešil nějaký problém. Z dotazníkového 

šetření vzešlo, že by zaměstnanci uvítali hodnotící formuláře při individuálních pohovorech, 

jelikož se s tím většina z nich zatím nesetkala a rádi by zkusili něco nového. Zvýší se tak 

jejich informovanost a všichni konečně pochopí systém odměňování a hodnocení ve své 

agentuře.  

 

Managementu bych doporučovala zavést individuální pohovory, které by probíhaly 

vždy alespoň jednou měsíčně či v případě potřeby. Tyto pohovory by byly orientovány pouze 

na zaměstnance, jak se cítí ve společnosti, jak zvládá práci, zda je spokojen. Jelikož firma 

neplánuje své zaměstnance propouštět ani přijímat nové, toto navržené hodnocení bude 

přizpůsobeno nynějším zaměstnancům. Chtěla bych zde navrhnout dva druhy hodnocení, 

které by se navzájem měly doplňovat. Jedno by bylo měsíční hodnocení významných zakázek 

a druhé by bylo periodické, tzn. roční, kde by se hodnotily osobnostní předpoklady k výkonu 

funkce zaměstnance a zároveň shrnutí všech významných zakázek za celý rok.  

 

Měsíční hodnocení pouze významných zakázek by bylo formulováno na jednom 

listu formátu A4 a vyhotovovalo by se vždy na individuálních pohovorech. Celý rozhovor by 

byl otevřený, aby se každý ze zúčastněných mohl volně vyjádřit. Nejprve by se zhodnotila již 

vyhotovená zakázka, její dodržení, rychlost zhotovení, ochota zaměstnance přizpůsobit se 

požadavkům zákazníka, kreativita a spolupráce s ostatními zaměstnanci. Poté by následovalo 

celkové shrnutí vyhotovené zakázky a návrhy na zlepšení v určitých oblastech, kde se 

v průběhu vypracování vyskytl problém. Dále by se vyhotovil nový formulář, kde by byla 

zadána nová zakázka, její datum nejpozdějšího vyhotovení, samozřejmě údaje o zákazníkovi 

a také potřebné informace. Na konci formuláře by měl být prostor na podpis obou 

zúčastněných, že souhlasí s tím, co bylo sepsáno a zavazují se splnit úkol. Tento formulář by 

byl vyhotoven ve dvou kopiích, jak pro zaměstnance tak pro zaměstnavatele. Za další měsíc 

by se opět kontrolovalo splnění již zadaného úkolu. Celý rozhovor by měl trvat maximálně 30 

minut. Všechny formuláře by byly poté výstupem pro následné periodické hodnocení a 

zároveň také pomocí při sestavování výše měsíční mzdy jednotlivých zaměstnanců. 
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Poté bych tedy doporučovala periodické hodnocení, tzn. roční. Periodické 

hodnocení by mělo dvě fáze a to fázi přípravnou a realizační. Ve fázi přípravné by hodnocený 

i hodnotitel obdrželi formuláře k periodickému hodnocení a vyplnili by jej individuálně na 

základě svého úsudku. Pro hodnoceného by to byla forma samohodnocení. Pro hodnotitele 

z části ušetření práce a také zjištění, jak se dokáže sám zaměstnanec ohodnotit a zda je to 

relevantní. Ve fázi realizační by se tito dva sešli a prodiskutovali celý formulář. Vše by bylo 

vedeno jako volný rozhovor s možností vyjádřit se. Celé periodické hodnocení by trvalo 

maximálně 45 minut. Nyní popíši jednotlivé části formuláře. Celé periodické hodnocení by se 

sestávalo ze dvou částí a to z osobního hodnocení a hodnocení zakázky. 

 

1. část – osobní hodnocení by byla zaměřena jak na práci pro podnik, kterou 

zaměstnanec v průběhu roku vykonal, tak na jeho rozvoj osobnosti. Osobní hodnocení by 

hodnotilo postoj zaměstnance k práci v průběhu celého roku, jak se o svou práci zajímal, jak 

k ní přistupoval. Budeme hodnotit také jeho chování a vztahy jak k vedení podniku, tak 

k ostatním spolupracovníkům. Do hodnocení budou zahrnuty také školení či tréninky, 

kterými zaměstnanec prošel.  

 

2. část – hodnocení zakázky by se týkala zhodnocení všech zakázek za celý rok 

pomocí již zmíněných formulářů. Tato část by obsahoval seznam všech vykonaných zakázek 

a také jejich hodnocení. Na základě tohoto zhodnocení by se mohly vyvíjet také dodatečné 

prémie.  

 

Jako zjednodušení hodnocení byla použita 4-stupňová hodnotící škála: 

 

1 – vynikající  (zaměstnanec pracuje velmi dobře, je s prací spokojen, může mít nárok na 

prémii a postup v organizaci) 

2 – nadprůměrný  (zaměstnanec pracuje dobře, práce mu vyhovuje, možnost dalšího vzdělání 

v oboru, přesahuje základní požadavky) 

3 – efektivní (zaměstnanec pracuje průměrně, práce je pro něj povinností, má problémy, ale 

chce je řešit, splňuje základní požadavky) 

4 – neuspokojivý (zaměstnanec nepracuje, práce ho nebaví, má problémy a nic s nimi nedělá, 

nutné zlepšení) 
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V příloze této bakalářské práce je možný vzor obou formulářů, které byly doporučeny 

společnosti. Pokud bude firma ochotna vyzkoušet toto doporučení, následné formuláře mohou 

být ještě dopracovány dle požadavků společnosti. 

 

5.6. Návrhy v oblasti cílů a strategií společnosti 
 

 Poslední oblastí v dotazníkovém šetření se týkaly cílů a strategií podniku, jak je znají 

či neznají zaměstnanci a zda mohou zaměstnanci vyjádřit svůj názor na důležitá rozhodnutí 

v podniku. V odpovědích na znalost cílů společnosti jsem se dozvěděla, že zaměstnanci tyto 

cíle ani strategie neznají a pokud ano, tak jen okrajově. Sami se zatím o tyto témata nikdy 

nezajímali, z čehož vyplývá, že vlastně ani neví, proč pracují, co jim práce přináší, kromě 

vydělané mzdy. Jak jsem již zmiňovala, u společnosti jako je tato, je velmi obtížné stanovit 

cíle. Tyto cíle se mění s požadavky zákazníka a jsou tak mnohem méně ovlivnitelné. Samotný 

podnik má stanoven dlouhodobé cíle, ale jen velmi zhruba. K těmto cílům se snaží nějakým 

způsobem dopracovat, ale vše opět záleží na zákaznících. V této oblasti se nacházejí 

informace, které management nechce zveřejňovat a tak se mnohdy k zaměstnancům 

nedostanou, ale je to záměrně. Pokud by měli zaměstnanci zájem, je možné se o těchto cílích 

a strategiích zmínit na individuálních pohovorech. 

 

V otázkách zaměřených na názor zaměstnance bych doporučila managementu, aby při 

individuálních pohovorech byli zaměstnanci vyslechnuti a byla jim dána možnost vyjádřit se. 

Neříkám, že tuto možnost nedostávají momentálně, ale asi není tak velká, aby uspokojovala 

jejich potřeby. Je nutné jim dát jistotu, že k jejich názoru může být pohlédnuto a může být 

využit ve prospěch podniku. Jakmile bude toto zaměstnancům umožněno, například nejen na 

individuálních pohovorech, ale také na firemních poradách, zaměstnanci tak ztratí strach svůj 

názor vyjádřit a budou si více jistí, že jsou v podniku potřební. 

 

Budoucnost není mnohým zaměstnancům vůbec jasná. Sami nevědí, kam by měl 

podnik směřovat a už vůbec ne, kam čeho by chtěli dosáhnout oni samotní. Více jak polovina 

z nich si myslí, že jsou na budoucnost připraveni, ale asi netuší, že budoucnost od nich bude 

očekávat čím dál větší a větší odbornost, aby si udrželi svou práci a mohli tak konkurovat 

studentům, kteří právě vyjdou ze škol s těmi nejaktuálnějšími informacemi. Jejich 

momentální zájem o vzdělávání je velmi nízký, vzdělávání ani nepovažují za motivaci 

v podniku. Je nutné, aby jim management důrazně vysvětlil, jak je důležité se v této době 
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vzdělávat a že se bez toho neobejdou, pokud si chtějí udržet svůj životní standard. O 

vzdělávání se pak mohou pobavit v rámci individuálních pohovorů. 

 

5.7. Shrnutí návrhů 
 

Jako jeden z hlavních problémů v analyzované reklamní agentuře byla shledána 

nedostatečná komunikace mezi vedením společnosti a zaměstnanci. Ať už to bylo způsobeno 

vedením či neochotou zaměstnanců vůbec se cokoliv dozvědět, je nutné, aby se s tím začalo 

něco dělat. Jako návrh na zlepšení bylo doporučeno konání pravidelných firemních porad, 

nejlépe mimo pracovní dobu, spojených s nějakým teambuildingem, například na bowlingu. 

Tyto porady by se měly konat alespoň 2x do měsíce.  
 

Kromě firemních porad bych také doporučila individuální pohovory, které by se 

konaly měsíčně a také ročně. Ty měsíční by byly zaměřeny na osobní rozvoj jednotlivých 

zaměstnanců a také na zhodnocení předchozího úkolu a určení nového. Časem by mohly 

přejít v mentoring nebo koučink, kterému bych se věnovala já osobně. Do firmy by to vneslo 

externí pohled a ulehčila bych tak z části práci managementu. 
  

Další formou rychlejší a jednodušší komunikace by mohla být firemní nástěnka 

umístěná v kuchyňce či jídelně pro zaměstnance. Informovala by tak všechny zaměstnance, 

jak o řádu firmy ale také o důležitých akcích a poradách. Jelikož je v dnešní době velmi často 

využívaná internetová pošta, mohly by být informace předávány i přes ni, formou newsletterů. 

Pro větší efektivitu předání všech potřebných informací bych doporučila kombinaci několika 

z nich.  
 

V oblasti motivace a zaměstnaneckých výhod bych doporučila momentálně obeznámit 

zaměstnance s dostupnými výhodami, které bych ještě předtím nějakým způsobem osekala. 

Řekla bych jim základní zaměstnanecké výhody a nechala bych prostor, aby si vymysleli své 

vlastní. Po projednání managementu by se mohly některé z navržených uvést do praxe. 

V tomto případě by pak zaměstnanci byli samomotivováni, jelikož si tyto výhody vymysleli 

sami. Management firmy by tak byl chráněn před možnými negativními ohlasy na motivační 

systém ve společnosti. V oblasti motivace bych doporučila sestavení speciálního manuálu, 

který by popisoval všechny způsoby motivace zaměstnanců, také výsledky například nějakého 

dotazníkového šetření, od kterého by se odvíjel poté motivační systém.  
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Dále bylo managementu navrhnuto zavést nějaký systém, který by kontroloval 

dodržování pracovní doby zaměstnanců. Elektronický systém s čipovými kartami je velmi 

drahý a tak malé firmě, jak o je reklamní agentura by se nyní nevyplatil. Proto se zatím musejí 

spokojit s tím co mají a to je kniha příchodů a odchodů. Mohou začít namátkově kontrolovat 

dodržování pracovní doby, ale je to velmi časově náročné a ve firmě není nikdo, kdo by to byl 

schopný v rámci své pozice stíhat. Možností, aby zaměstnanci dodržovali obědové přestávky, 

je vytvoření kuchyňky či jídelny, ve které si mohou zaměstnanci v klidu vychutnat svůj oběd 

a neztrácejí tak čas na cestě do restaurace.  
 

Pracovní atmosféra a firemní kultura mají hodně společného. V této oblasti bych 

doporučila více firemních setkání, založených vyloženě na utužení pracovních a osobních 

vztahů, na vytvoření důvěry mezi zaměstnanci a vedením.  
 

V oblasti odměňování je nutné opět dostatečně informovat zaměstnance, jak už o 

momentální situaci firmy tak o jejich platovém ohodnocení. Je velmi důležité, aby 

zaměstnanci věděli, za co ten plat dostávají a co je vše jeho součástí. Tyto informace by každý 

zaměstnanec dostával na individuálních pohovorech. 
 

Hodnocení zaměstnanců byla nejdůležitější část dotazníku a také doporučení 

managementu. V této části jsem navrhla dva druhy dotazníků. Jeden by byl vyhotovován 

každý měsíc na významné firemní zakázky. Hodnotilo by se splnění předchozího úkolu a 

zadání nového. Druhý formulář by se vyhotovoval vždy jednou ročně. Jeho součástí by bylo, 

jak shrnutí všech měsíčních formulářů hodnotících zakázky za celý rok, ale také osobní 

hodnocení zaměstnance. Toto periodické hodnocení by mělo dvě fáze, fázi přípravnou, kde by 

se hodnotící i hodnotitel dopředu na individuální rozhovor připravili vyplněním již zmíněného 

formuláře. Ve fázi realizační by tyto zjištěné poznatky sepsali dohromady a vytvořili 

formulář, který by shrnoval celý rok vykonané práce zaměstnance. Návrhy těchto formulářů 

jsou dostupné v příloze č.3 a 4.  
 

V poslední oblasti cílů a strategií společnosti jsem navrhla opět dostatečnou 

komunikaci vedení se zaměstnanci. Vše by se odehrávalo na individuálních pohovorech či 

firemních poradách.  
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6. ZÁVĚR 
 

V současné době se kladou stále větší a větší nároky na zvyšování výkonnosti 

jednotlivých podniku, aniž by toto zvyšování bylo ovlivněno vysokými finančními a lidskými 

náklady. Mnoho vedoucích a manažerů společnosti tak stále hledají možnosti, jak zvýšit 

výkonnost a efektivitu práce, zaměstnanců a strojů. To je také důvod, proč se stimulace, 

motivace a hodnocení zaměstnanců dostává do popředí zájmů všech prosperujících podniků. 
 

I podnik, který byl zkoumán v praktické části, si velmi dobře uvědomuje, že je nutné 

zavést hodnotící a motivační systém do společnosti. Motivace zaměstnanců má stále větší vliv 

na chod podniku a na celkovou výkonnost. A protože podnik nemá jasně vymezen motivační 

ani hodnotící systém, rozhodla jsem se na toto téma napsat bakalářskou práci a pomoci tak 

firmě k její větší prosperitě. 
 

Cílem bakalářské práce bylo v návaznosti na oficiální zadání analyzovat rozvoj 

lidského potenciálu ve vybrané reklamní agentuře. Pomocí dotazníkového šetření jsem zjistila 

základní problémy odehrávající se v této společnosti a tak potvrdila managementu jejich 

obavy. Vzhledem k tomu, že analýza byla velmi náročná, umožnila tak navrhnout změny, 

které budou implementovány do společnosti.  
 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že rozvoj LP v reklamní agentuře může podvázat 

nízkou informovanost zaměstnanců v podniku a to mezi zaměstnanci a vedením. Po 

dodatečném rozhovoru s vedením společnosti jsem také zjistila, že ne všichni zaměstnanci 

jsou ochotni vyslechnout potřebné informace a pokud je již vyslechnou, během měsíce na ně 

opět zapomenou. Tato neinformovanost ze strany vedení se objevila ve více zkoumaných 

částech a proto bylo managementu firmy navrženo, aby zavedl firemní porady, na kterých by 

zaměstnanci dostávali potřebné informace. Jako další možnost přenosu informací jsem 

shledala individuální pohovory spojené s hodnocením zaměstnanců, jejich práce a osoby jako 

takové. Hodnocení je velmi důležitou složkou odměňování zaměstnanců a mělo by být 

orientováno na výkon zaměstnance, ale také na jeho seberozvoj. Proto byly vytvořeny 

hodnotící formuláře, které byly doporučeny managementu. Obsahovaly jak hodnocení 

předešlé zakázky, tak hodnocení pracovníka jako takového, zda prošel školeními, či se sám 

chtěl nějakým způsobem vzdělávat.  
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Za klíč ke zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců v této společnosti jsem 

považovala jejich potřeby, což se ukázalo jako správné. Na základě otázek v dotazníku 

zaměřených na motivaci a zaměstnanecké výhody jsem zjistila, že plat je stále nejvíce 

motivačním prostředkem, ale i vedení se umístilo na předních příčkách. Zaměstnanecké 

výhody jsou součástí motivace zaměstnanců v tomto podniku. Společnosti bylo navrhnuto 

nemotivovat zaměstnance pouze k výkonu své funkce ale také k seberozvoji pomocí 

jednotlivých školení a vzdělávání. Je nutné, aby začali pracovat sami na sobě a viděli tu 

přidanou hodnotu, jak pro sebe tak pro organizaci samotnou.  
 

Ve všech 5 oblastech bylo managementu navrženo, jak by mohl řešit problémy 

spojené se zvýšením výkonu a potenciálu zaměstnanců a společnosti. Pokud se pokusí zavést 

alespoň nějaké návrhy, budu opravdu se svou bakalářskou prací spokojena. Jsem opravdu 

přesvědčena, že navržený hodnotící systém v kombinaci s hodnotícími formuláři může 

pomoci odstranit některé nedostatky zejména v oblasti motivace zaměstnanců, které 

vyplynuly z dotazníkového šetření a v budoucnu tak přispět k většímu pracovnímu výkonu a 

konkurenceschopnosti reklamní agentury nejen v okrese Vsetín ale i v celé ČR. 
 

Ještě před začátkem zpracování práce jsem měla jistou představu, ta se ale postupem 

času změnila. Začala jsme se po individuálních rozhovorech s vedením společnosti více 

orientovat na jednu oblast a to na oblast hodnocení zaměstnanců. Zjistila jsem, že v této části 

jsou v podniku největší mezery a je potřeba je řešit. V dotazníkovém šetření tak byly některé 

otázky směřovány na hodnocení. Jiné s hodnocením velmi souvisely a byly propojené. 

V dotazníku jsem se pak už nezabývala až tak dostatečně oblastí vzdělávání. Byla zde položen 

pouze jedna otázka. Aby společnost zjistila, jak ještě zvýšit svůj potenciál a pomoci zvýšit 

potenciál svých zaměstnanců, musely by být provedeny další šetření na toto konkrétní téma. 
 

Myslím, že zpracovaná bakalářská práce mi velmi rozšířila obzory, ať už v oblasti 

managementu a lidských zdrojů, tak v oblasti hodnocení pracovníků. Více jsem se začala 

zajímat o toto téma a našla si životní cestu, kterou bych se dále chtěla ubírat – pracovat se 

zaměstnanci či v personalistice.  
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SEZNAM ZKRATEK 
 

LP - lidský potenciál 

ŘLZ - řízení lidských zdrojů 

ŘLK - řízení lidského kapitálu 

 
 


