
    

VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ –  
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA  

Hornicko-geologická fakulta  
Institut ekonomiky a systémů řízení 

 
 
 
 
 
 
 

PERSONÁLNÍ ANALÝZA  
MAGISTRÁTU M ĚSTA DĚČÍN  

 
 
 

diplomová práce 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Autor:        Bc. Kamil Beránek 
Vedoucí diplomové práce:     Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. 
 
 

Ostrava 2010 

 



    

 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Anotace  
V předložené diplomové práci je autorem provedena analýza vybraných 

personálních činností Magistrátu města Děčín a na základě jejího vyhodnocení navrženy 
možnosti zlepšení současného stavu v dané oblasti. V první části předložené práce je 
zpracována charakteristika Magistrátu města Děčín, tedy instituce, u které byla diplomová 
práce realizována. V další části je popsána analýza současného stavu vybraných 
personálních činností v oblasti řízení lidských zdrojů. Následuje nejdůležitější část 
diplomové práce, kterou je dotazníkové šetření spokojenosti občanů s prací úředníků 
magistrátu. V závěrečné části práce jsou návrhy a doporučení budoucích kroků ke zlepšení 
současného stavu v dané oblasti.   

Klí čová slova: magistrát, organizační struktura, analýza, personální činnosti, motivace, 
struktura zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, dotazník, občan, spokojenost, respondent, 
výzkum, zaměstnanecké výhody. 

Summary 
 The aim of this diploma thesis is the analysis of selected activities in the human 

resources department in Decin Municipal. The author of the thesis will advise some steps 
in order to improve current state of situation on the basis of analysis evaluation. The first 
part of my diploma thesis deals with description of Decin Municipal, where the analysis 
took place. In the next part is given analysis account of current state of selected activities 
in the human resources department. This is followed by questionnaire investigation          
of citizens’ satisfaction with municipal staff’ s work. In the final and the most important 
part of my thesis are given suggestions and recommendations in order to improve            
the current state of situation.    

Keywords: municipal or town hall, organisation structure, analysis, human resources, 
motivation, structure of employees, staff training, questionnaire, citizen, satisfaction,  
respondent,  research, company benefits. 
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Seznam použitých zkratek a symbol ů 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci (kapitola třetí) 

CAF Common Assessment Framework = společný hodnotící rámec /zlepšování 
organizace pomocí sebehodnocení/ (závěr)  

H1  označení hypotézy použité při výzkumu (kapitola čtvrtá) 

IT  Information Technology = informační technologie (kapitola třetí) 

MD  „mateřská dovolená“ (kapitola třetí) 

P.C.  Personal Computer = osobní počítač (kapitola třetí) 

SMS  Short message service = systém krátkých zpráv (kapitola pátá) 

ZOZ  zvláštní odborná způsobilost (kapitola třetí) 

[1]  číslování použité literatury 
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1 Úvod 
Předmětem řešení diplomové práce je personální analýza Magistrátu města Děčín. 

Cílem je provést analýzu vybraných personálních činností a na základě jejího vyhodnocení 
navrhnout možnosti zlepšení současného stavu v dané oblasti. Myšleno je skutečně 
vybraných, protože personálních činností, které zajišťuje oddělení personální a mzdové, je 
mnoho a analýzu všech činností není možné uvést v rozsahu této diplomové práce. Proto 
jsem se zaměřil na dvě důležité personální činnosti, kterými jsou vzdělávání a motivace 
zaměstnanců magistrátu. 

Teoretická část diplomové práce se zabývá charakteristikou magistrátu, jsou v ní 
popsány základní informace o magistrátu dle zákona č. 106/1999 Sb., dále jsou uvedeny 
právní předpisy, kterými se statutární město Děčín a jeho magistrát ve své činnosti řídí       
a  organizační struktura magistrátu. Ke zpracování této části jsem využil interní materiály 
magistrátu a oficiální webové stránky města Děčín.  

Praktická část diplomové práce si klade za cíl analyzovat současný stav personální 
politiky magistrátu. Po důkladném prostudování interních materiálů magistrátu, následuje 
analýza současného stavu, na kterou je navázáno zhodnocení existující situace a vyčíslení 
ekonomické náročnosti navrženého opatření. Na tyto personální činnosti navazuje 
kapitola čtvrtá zaměřená na dotazníkové šetření spokojenosti občanů. Tento průzkum jsem 
provedl na žádost personálního oddělení, které potřebovalo zjistit spokojenost občanů 
města Děčín s prací úředníků magistrátu. Proto je tato část diplomové práce částí 
„klí čovou“. V této kapitole jsou uvedeny teoretické poznatky, které by měly vést ke tvorbě 
dotazníkových šetření. Je zde kladen důraz na to, aby  návrh dotazníku nebyl triviální 
záležitostí. Následují cíle, metoda, organizace, technika a oblasti průzkumu. Je zde 
stanoven základní a výběrový soubor dotazníkového šetření, následuje část věnovaná 
návratnosti dotazníků, jsou zde uvedeny hypotézy a v neposlední řadě i metodologie 
(zpracování dat). Kromě specifických otázek zaměřených na práci úředníků magistrátu lze 
šetřením zjistit i frekvenci návštěv jednotlivých odborů magistrátu a samozřejmostí je         
i základní charakteristika souboru, týkající se vzájemné závislosti, např. věku a pohlaví, 
věku a zaměstnání, věku a vzdělání, zaměstnání a vzdělání respondentů. V závěru kapitoly 
jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření. 

Po provedené analýze vybraných personálních činností a dotazníkovém šetření 
následují návrhy a doporučení, které by měly vést ke změně zjištěných nedostatků. 

Vzhledem k rozsahu diplomové práce jsem byl nucen mnoho užitečných          
a neméně důležitých informací uvést do příloh. Zde jsou například grafy týkající se 
analýzy pracovního kolektivu či vzdělávání zaměstnanců, vyhodnocení ankety vzdělávání 
zaměstnanců úřadů formou e-learningu, rozbor otevřené otázky z dotazníkového šetření       
a v neposlední řadě zaměstnanecké výhody, které magistrát svým zaměstnancům 
poskytuje. 
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2 Charakteristika Magistrátu m ěsta Děčín 

2.1 Základní informace o Magistrátu m ěsta Děčín (dle zákona     
č. 106/1999 Sb.) 

Tuto kapitolu jsem zpracoval na základě internetového zdroje statutárního města 
Děčín a interních materiálů magistrátu. 

Město Děčín je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen 
hranicí území města. Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje       
v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 
Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých 
úkolů chrání též veřejný zájem. 

Město spravuje své záležitosti samostatně (tzv. samostatná působnost). Při výkonu 
samostatné působnosti se město řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,    
v ostatních záležitostech též jinými právními  předpisy vydanými na základě zákona. 

Město též vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu (tzv. 
přenesenou působnost). Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí při vydávání 
nařízení města zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními 
vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů (tato usnesení a tyto směrnice nemohou 
orgánům města ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem),                 
a  opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené 
působnosti podle zákona o obcích. 

Úplný oficiální název 

Statutární město Děčín 

Kontaktní poštovní adresa 

Magistrát města Děčín 
Mírové náměstí 1175/5 
Děčín IV  405 38 

Úřední hodiny 

pondělí, středa 8:00 - 17:00 hod. 

Telefon 

412 593 111, 412 591 111 

Fax 

412 530 051, 412 530 057 

Adresa internetové stránky 

www.mmdecin.cz 
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Další elektronické adresy 

urad@mmdecin.cz , mesto@mmdecin.cz 

Bankovní spojení 

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti 
KB a. s. pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-223-431/0100 

IČO 

Identifikační číslo organizace (IČO): 00261238 

DIČ 

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ 00261238 

2.2 Právní p ředpisy 
Statutární město Děčín a jeho magistrát se ve své činnosti řídí několika desítkami 

právních předpisů (jejich seznam je pravidelně zveřejňován ve Věstníku vlády pro orgány 
krajů a orgány obcí). 

Přístup k předpisům obsaženým ve Sbírce zákonů, k mezinárodním smlouvám 
vyhlašovaných ve Sbírce mezinárodních smluv, k právním předpisům statutárního města 
Děčín a k pravidlům vydaným jeho orgány je umožněn na jednotlivých pracovištích 
magistrátu. 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost statutárního města                 
a magistrátu je uveden v příloze P I. Vzhledem k rozsahu diplomové práce je výčet 
právních předpisů omezen na ty „nejdůležitější“. 

Statutární město a jeho magistrát se ve své činnosti řídí také platnými právními 
předpisy pro město Děčín, jakými jsou např.: 

- domovní řád města Děčína 
- postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního 

města Děčín 
- rozpočet města na příslušný kalendářní rok 
- postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví města Děčín 
- aj.  

2.3 Organiza ční struktura Magistrátu m ěsta Děčín  
Magistrát tvoří primátor, náměstkové primátora, tajemník a zaměstnanci 

statutárního města zařazení do magistrátu. V čele magistrátu je primátor. 

Řízení magistrátu je realizováno těmito řídícími stupni: 

- primátor a náměstkové primátora 
- tajemník 
- vedoucí odboru 
- vedoucí oddělení 
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- vedoucí úseku 

Organiza ční členění magistrátu 

- primátor 
- tajemník 
- odbor provozní a organizační 
- odbor správních činností a obecní živnostenský úřad 
- odbor stavební úřad 
- odbor životního prostředí 
- odbor ekonomický 
- odbor rozvoje  
- odbor místního hospodářství a majetku města 
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
- odbor školství a kultury 

Organizační strukturu magistrátu, tedy členění na odbory, oddělení a úseky, 
schvaluje rada města na návrh tajemníka.1  

Podrobné členění odborů na oddělení a úseky jsou uvedeny v příloze P II 
v seznamu příloh. 

Specifické informace jako samospráva města (primátor, náměstkové primátora, 
rada, zastupitelstvo), jakou práci vykonávají příslušné odbory, seznam příspěvkových 
organizací a jejich pracovišť je možné získat na oficiálních stránkách města (podrobné 
informace o magistrátu nejsou předmětem zpracování diplomové práce vzhledem k jejímu 
rozsahu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1 [5] Město Děčín – oficiální stránky města. Dostupné na WWW: <http://www.mmdecin.cz/>. 
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3 Analýza sou časného stavu vybraných personálních 
činností 

Tato kapitola je věnována analýze současného stavu vybraných personálních 
činností Magistrátu města Děčín. Myšleno je skutečně vybraných, protože personálních 
činností, které zajišťuje oddělení personální a mzdové je mnoho a analýzu všech činností 
není možné uvést v rozsahu této diplomové práce. Ve své diplomové práci jsem se proto 
zaměřil na tyto personální činnosti:  

- vzdělávání zaměstnanců magistrátu 

- motivace, motivování zaměstnanců 

V úvodní části této kapitoly uvádím několik teoretických poznatků z oblasti řízení 
lidských zdrojů, které jsem čerpal z odborné literatury označené pod pořadovým číslem [1] 
v seznamu použité literatury. Poté následuje popis stávajícího stavu a analýza konkrétní 
personální činnosti.   

3.1 Teoretický úvod řízení lidských zdroj ů 

Úloha personálního útvaru 

„Personální útvar se specializuje na záležitosti související s řízením a rozvojem lidí 
v organizaci. Může se zaměřit na některé nebo na všechny oblasti řízení lidských zdrojů – 
uspořádání (architektura) a rozvoj organizace, řízení znalostí, plánování lidských zdrojů, 
získávání a výběr, vzdělávání a rozvoj, odměňování pracovníků, pracovní vztahy, 
bezpečnost a ochrana zdraví, péče o pracovníky, personální administrativa, plnění 
zákonných požadavků, záležitosti stejných příležitostí a jiné záležitosti týkající se 
zaměstnávání lidí.“ 

„Personální útvar působí jako součást celkového procesu řízení podniku a nelze jej 
vidět izolovaně. I když jde o podpůrnou činnost, musí být útvar iniciativní a proaktivní. 
Podporuje a zlepšuje řešení, která využívají výhod vyplývajících z podnikové situace,     
ale stejně tak musí nacházet řešení vyskytujících se problémů.“2 

Oddělení personální a mzdové Magistrátu města Děčín zajišťuje zejména úkoly 
z oblasti pracovně právních vztahů, a to personální administrativy, personálního plánování, 
personálního marketingu, personálního rozvoje, organizačního rozvoje, péče o lidské 
zdroje a řízení lidských zdrojů. Seznam uvedených činností je uveden v příloze P IV          
v seznamu příloh pod názvem „Personální činnosti magistrátu“. 

Organizace personálního útvaru 

„Organizace a personální obsazení personálního útvaru jednoznačně závisí             
na velikosti podniku, na míře decentralizace činností, na typu prováděných prací, na druhu 
zaměstnávaných lidí, na roli, která je personálnímu útvaru přiznávána, a na typu služeb, 
které se od něj očekávají.“ 

„Neexistuje žádná norma, která by stanovovala poměr počtu personalistů k počtu 
pracovníků. Ten se může pohybovat od jednoho personalisty na 80 pracovníků do jednoho 
personality na 1000 nebo více pracovníků. Tento poměr ovlivňují všechny výše uvedené 
                                                 
2 [1] Armstrong, Michael. Řízení lidských zdrojů. Úloha personálního útvaru (str. 85). 
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faktory a může být rozhodnut pouze empiricky na základě analýzy toho, jaké personální 
služby se požadují.“3  

Na personálním a mzdovém oddělení Magistrátu města Děčín je zaměstnáno pět 
úředníků včetně vedoucí tohoto oddělení, z toho dva personalisté.4 Celkový počet 
zaměstnanců magistrátu za rok 2009 je 272, z toho 202 žen.5 

Úloha personalist ů 

„Co se od personalistů očekává: 

- předkládají efektivní strategie v oblasti lidských zdrojů 
- jsou oddáni etickým normám 
- mohou používat a přizpůsobovat metody řízení a rozvoje lidí tak, aby to odpovídalo 

potřebám organizací i potřebám lidí, kteří v nich pracují 
- pracují jako „myslící pracovníci“ 
- mají kvalifikaci pro řízení změn 
- mají osobní potřebu celoživotního učení a soustavného odborného rozvoje“ 

„Činnosti vykonávané personalisty budou samozřejmě dosti proměnlivé, a to 
v závislosti na potřebách organizace, na vykonávané pracovní funkci i v závislosti na jejich 
vlastních schopnostech. Obecně řečeno však poskytují služby, vedou, usměrňují a radí.“6  

Motivace 

„Všechny organizace se zajímají o to, co by se mělo udělat pro dosažení trvale 
vysoké úrovně výkonu lidí. Znamená to věnovat zvýšenou pozornost nejvhodnějším 
způsobům motivování lidí pomocí takových nástrojů, jako jsou různé stimuly, odměny, 
vedení lidí  a – nejdůležitější – práce, kterou vykonávají, a podmínky v organizaci,           
za nichž tuto práci vykonávají. Cílem je samozřejmě vytvářet a rozvíjet motivační procesy 
a pracovní prostředí, které napomohou tomu, aby jednotliví pracovníci dosahovali 
výsledků odpovídajících očekávání managementu“.7 „Model motivace související 
s potřebami ukazuje následující obrázek: 

 

 

 

 

Obr. 1. Proces motivace 

Tento model naznačuje, že motivace je iniciována vědomým nebo mimovolným 
zjištěním neuspokojených potřeb. Tyto potřeby vytvářejí přání dosáhnout něčeho nebo 
něco získat. Poté jsou stanoveny cíle, o nichž se věří, že uspokojí tyto potřeby a přání,        

                                                 
3 [1] Armstrong, Michael. Řízení lidských zdrojů. Organizace personálního útvaru (str. 89). 
4 [5] Město Děčín – oficiální stránky města. Dostupné na WWW: <http://www.mmdecin.cz/>. Údaje ověřeny 
personálním oddělením magistrátu města Děčín. 
5 Údaje čerpány z vnitřních zdrojů personálního oddělení Magistrátu města Děčín. 
6 [1] Armstrong, Michael. Řízení lidských zdrojů. Úloha personalistů (str. 101). 
7 [1] Armstrong, Michael. Řízení lidských zdrojů. Motivace (str. 159). 

Stanovení cíle 

Dosažení cíle 

Potřeba Podniknutí kroků 
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a volí se cesty nebo způsoby chování, od nichž se očekává, že povedou k dosažení 
stanovených cílů. Jestliže je určitého cíle dosaženo, potřeba je uspokojena a je 
pravděpodobné, že chování, které vedlo k cíli, se napříště zopakuje v případě, že se objeví 
podobná potřeba.“8 

„Jak původně zjistili Herzberg a kol., existují dva typy motivace: 

- Vnitřní motivace – faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují, 
aby se určitým způsobem chovali, nebo aby se vydali určitým směrem. Tyto faktory tvoří 
odpovědnost (pocit, že práce je důležitá a že máme kontrolu nad svými vlastními 
možnostmi), autonomie (volnost konat), příležitost využívat a rozvíjet dovednosti                
a schopnosti, zajímavá a podnětná práce a příležitost k funkčnímu postupu. 

- Vnější motivace – to, co se dělá pro lidi, abychom je motivovali. Tvoří ji 
odměny, jako např. zvýšení platu, pochvala nebo povýšení, ale také tresty, jako např. 
disciplinární řízení, odepření platu nebo kritika. 

Vnější motivátory mohou mít bezprostřední a výrazný účinek, ale nemusejí nutně 
působit dlouhodobě. Vnitřní motivátory, které se týkají „kvality pracovního života“, budou 
mít asi hlubší a dlouhodobější účinek, protože jsou součástí jedince a nikoliv vnucené mu 
z vnějšku.“9  

3.2 Analýza pracovního kolektivu (struktura zam ěstnanc ů) 
V názvu diplomové práce je personální analýza Magistrátu města Děčín, proto si 

zde dovoluji uvést alespoň několik obecných informací o struktuře zaměstnanců této 
samosprávy v roce 2009. Zaměstnanci (úředníci) Magistrátu města Děčín se řídí nejen 
zákoníkem práce, ale především zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků. 

Struktura zam ěstnanc ů dle věku a pohlaví 10 
Tab. 1.  Struktura zaměstnanců dle pohlaví 

Zaměstnanci - muži 70 
Zaměstnanci – ženy 202 
Zaměstnanci - celkem 272 

Tab. 2.  Struktura zaměstnanců dle věku 

Věk zaměstnance Počet zaměstnanců 
do 20-ti let 1 
do 30-ti let 29 
do 40-ti let 84 
do 50-ti let 78 
do 60-ti let 73 
nad 60 let 7 

                                                 
8 [1] Armstrong, Michael. Řízení lidských zdrojů. Motivace (str. 160). 
9 [1] Armstrong, Michael. Řízení lidských zdrojů. Motivace (str. 161). 
10 Údaje čerpány z vnitřních zdrojů personálního oddělení Magistrátu města Děčín. 
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Struktura zam ěstnanc ů dle délky pracovního pom ěru 11 
Tab. 3.  Struktura zaměstnanců dle délky pracovního poměru 

Odpracované roky Počet zaměstnanců 
do 10-ti let 135 
do 20-ti let 116 
do 30-ti let 15 
do 40-ti let 5 
nad 40 let 1 

Struktura zam ěstnanc ů dle vzd ělání 12 
Tab. 4.  Struktura zaměstnanců dle vzdělání 

Vzdělání Počet zaměstnanců 
Základní  2 
SO s výučním listem 12 
ÚSO s maturitou 199 
Vyšší odborné 6 
Vysokoškolské 53 

Poznámka: 

Grafy k uvedeným tabulkám a následné komentáře vyplývající z grafů jsou vedeny 
v příloze P III pod názvem „Grafy – analýza pracovního kolektivu“. 

3.3 Analýza sou časného stavu vybraných personálních činností 

Vzdělávání zam ěstnanc ů magistrátu 

1. Zákon č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 

Vzhledem k tomu, že se každý úředník řídí nejen zákoníkem práce, ale především 
zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, patří mezi jeho 
povinnosti rovněž vzdělávání dle § 17 tohoto zákona. Zde je stanovena povinnost 
prohlubování kvalifikace v rozsahu nejméně 18 pracovních dnů po dobu tří let.13  

Nyní se Magistrát města Děčín nachází v tříletém období 2007 – 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Údaje čerpány z vnitřních zdrojů personálního oddělení Magistrátu města Děčín. 
12 Údaje čerpány z vnitřních zdrojů personálního oddělení Magistrátu města Děčín. 
13 [3] – Zákon č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. 
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Tab. 5.  Přehled vzdělávání zaměstnanců magistrátu v období 2007-2009 

Rok Celkový počet 
zaměstnanců v tomto 

roce 

Celkem proškolených 
dnů za celý úřad 

Prostředky vynaložené 
na vzdělávání 

 

2007 272 3028 1 406 688,- Kč 

2008 277 1720 1 460 607,- Kč 

2009 272 1400 1 400 200,- Kč 

Poznámka: 

Graf k výše uvedené tabulce a následný komentář vyplývající z grafu je uveden 
v příloze P III pod názvem „Graf – vzdělávání zaměstnanců magistrátu“. 

Cca 50 % vzdělávání je formou e-learningu, proto jsem se v dalších částech 
kapitoly zaměřil na tuto „novou“ formu vzdělávání. 

2. Popis současného stavu vzdělávání formou e-learningu14  

E-learningová forma vzdělávání umožňuje uživatelům studovat v libovolném čase 
a místě podle své potřeby. Této její přednosti využil  Magistrát města Děčín k vytvoření 
vlastního vzdělávacího portálu pro udržování odbornosti zaměstnankyň při dlouhodobé 
nepřítomnosti z důvodu rodičovské dovolené. Později na něj umístil i kurzy pro další 
zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.   

Myšlenka vytvořit vlastní vzdělávací portál vznikla při jednání s firmou RENTEL 
a.s. Praha, se kterou magistrát spolupracoval při vzdělávání svých zaměstnanců. Kromě 
toho, že by portál umožňoval lépe plnit zákonnou povinnost vyplývající ze zákona             
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, chtěl magistrát s jeho 
pomocí rozšířit vzdělávání pro ženy na mateřské a rodičovské dovolené. Cílem bylo 
usnadnit adaptaci zaměstnanců, zaměstnavatel tak neztratí dlouhé tři roky kontakt 
s maminkami na mateřské a rodičovské dovolené. Ženy v průběhu rodičovské dovolené, 
zvláště v posledních dvou letech začnou hledat informace, obnovovat si znalosti                 
a odbornost, zvýší si sebevědomí a nemají takové obavy z návratu zpět do práce.  

Pro úspěch každého takového projektu je důležitý přístup vedení organizace             
i zaměstnanců, kterých se týká. Ze strany vedení byl projekt podpořen tím, že zaměstnanci 
mají bezplatný přístup do vzdělávacího portálu, v případě potřeby je možné si zapůjčit        
i P.C. a datovou kartu pro připojení na Internet – což využila jen jedna zaměstnankyně. 
Motivací je i skutečnost, že zaměstnanci, kteří si takto udržují odbornost, mají šanci vrátit 
se zpět na původní pracovní místo.  

Kurzy i pro rodinné příslušníky 

Před zahájením této formy vzdělávání byli stávající zaměstnanci proškoleni 
v užívání vzdělávacího portálu. Pro běžného uživatele výpočetní techniky to není nijak 
náročné, stačí maximálně hodina včetně celého provedení vzděláváním. Nadále je každý 

                                                 
14 Údaje čerpány z vnitřních zdrojů personálního oddělení Magistrátu města Děčín a oficiálních webových 
stránek města, dostupných na WWW: <http://www.mmdecin.cz/>. 
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nový zaměstnanec při nástupu do práce proškolen personalistkou, která zajišťuje agendu 
vzdělávání. Při nástupu na mateřskou dovolenou dostává každá zaměstnankyně „desatero 
vzdělávání na MD“ s nejdůležitějšími informacemi ke vzdělávání a k dalšímu kontaktu se 
zaměstnavatelem. 

Prvotní nabídku kurzů, kterou pro magistrát vytvořil RENTEL, rozšířil magistrát   
na základě průzkumu potřeb vzdělávání postupně na dvojnásobek. Nyní jsou to kurzy 
různého zaměření, například vstupní vzdělávání, vzdělávání pro vedoucí úředníky, 
kurzy ke splnění zákonných povinností - BOZP, řidiči referentských vozidel, IT 
kurzy, přípravné k ZOZ a obecný přehled. 

Od května 2008 do září 2009 se prostřednictvím vlastního vzdělávacího portálu 
vzdělávalo 27 zaměstnankyň, které absolvovaly dohromady 110 kurzů zakončených 
testováním. Od ledna 2009 byl vzdělávací portál v plném rozsahu zpřístupněn také  
zastupitelům města, zaměstnancům, kteří jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti,           
a rodinným příslušníkům zaměstnanců. Šlo například o informační technologie, český 
jazyk pro úředníky, kurz Evropská unie,  Schengenský systém a ČR, diskriminace, rovné 
příležitosti žen a mužů, základy společenského chování. 

Přístup i pro příspěvkové organizace 

Ve vzdělávání úspěšně magistrát pokračuje, i když se na počátku setkal                    
i s nesouhlasným přístupem některých zaměstnanců. S tím ale počítal, neboť ne vždy jsou 
změny v zaběhnutých zvyklostech souhlasně přijímány všemi  najednou.   

Do budoucna chce magistrát obohatit e-learningové vzdělávání ještě o téma 
adaptace nových zaměstnanců, adaptace stávajících zaměstnanců a zvláštní program 
jen pro ženy na mateřské a rodičovské dovolené. Také by chtěl magistrát rozšířit přístup 
na svůj vzdělávací portál pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Děčín     
a také pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. 

Poznámka: 

Ve výše uvedeném textu jsou obsaženy termíny jako vstupní vzdělávání, 
vzdělávání pro vedoucí úředníky atd. Tyto termíny jsou vysvětleny v příloze                      
P V – Definice vzdělávání zaměstnanců magistrátu. 

3. Porovnání využití e-learningu s ostatními magistráty měst, městskými               
i obecními úřady v Ústeckém kraji 

Vzhledem k tomu, že v tomto popisovaném druhu personální činnosti jsem 
nespatřil žádné rezervy, které by vedly k upozornění a následnému doporučenému řešení, 
dovolil jsem si na tomto místě uvést výsledky krátké dotazníkové akce zaměřené              
na využívání e-learningu, jako jednu z forem vzdělávání zaměstnanců úřadů. Zpracovaný 
dotazník byl rozeslán jednotlivým personálním oddělením příslušného samosprávního 
celku a cílem bylo zjistit v porovnání s Magistrátem města Děčín, zda i ostatní magistráty 
či úřady se zaměřují na školení svých zaměstnanců formou e-learningu. 

Zaměřil jsem se na města Ústeckého kraje - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, 
Most, Teplice a Ústí nad Labem.  
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V první řadě uvádím tabulku s přehledem odeslaných a vrácených dotazníků 
s následným grafickým zobrazením: 

Návratnost dotazníků 

Tab. 6. Přehled vrácených dotazníků jednotlivými samosprávními celky 

Typ 
samosprávy 

Počet odeslaných 
dotazníků v ks 

Počet vrácených 
dotazníků v ks 

Počet vrácených 
dotazníků v % 

Magistrát 5 4 80 
Městský úřad 14 13 93 
Obecní úřad 14 11 79 
Celkem 33 28 85 

Graf  1.   Přehled vrácených dotazníků jednotlivými samosprávními celky 
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Poznámka: 

Při zjišťování dané problematiky je třeba vymezit tzv. základní soubor, který 
zahrnuje všechny magistráty, městské a obecní úřady v daném kraji. Není možné 
z časových a nákladových hledisek oslovit všechny úřady, proto byl vytvořen výběrový 
vzorek, tj. takový počet úřadů, jejichž zkoumáním lze získat s určenou pravděpodobností 
stejné výsledky měření, jaké by byly dosaženy v případě, že by byly osloveny všechny 
úřady daného regionu.  

Předpokladem využívání e-learningu jako jedné z forem vzdělávání zaměstnanců 
samosprávního celku je, že největší podíl vzdělávaných zaměstnanců touto formou bude  
na magistrátech, v menším měřítku na městských úřadech a v malém procentuálním podílu 
na obecních úřadech. 
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E-learning jako forma vzd ělávání
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Vyhodnocení ankety vzdělávání zaměstnanců úřadů formou e-learningu 

Graf 2.  Vyhodnocení ankety vzdělávání zaměstnanců úřadů formou e-learningu 

 
Z grafu je patrné, že na otázku č. 2 (Využíváte e-learning jako formu vzdělávání 

vašich zaměstnanců magistrátu /úřadu/?), která je ve své podstatě z dotazníku otázkou 
hlavní, odpovědělo 75 % dotázaných magistrátů, že e-learning jako formu vzdělávání 
svých zaměstnanců využívají a to již v délce 3-5 let.  

U městských úřadů naopak vyšel záporný výsledek s tím, že 62 % úřadů tuto formu 
vzdělávání nevyužívá, ale některé úřady odpověděly, že se chystají v nejbližší době tuto 
formu vzdělávání zavést. Úřady, které e-learning využívají, odpověděly, že tuto formu 
vzdělávání svých zaměstnanců již plně využívají nejméně jeden rok, nejvýše 4 roky. 

U obecních úřadů také vyšel záporný výsledek – 91 % úřadů odpovědělo, že tuto 
formu vzdělávání taktéž nevyužívají.  

Z tabulky uvedené v seznamu příloh u otázky deváté je také patrné, na co se chtějí 
úřady zaměřit v příštím období formou e-learningu, tedy na specifické oblasti vzdělávání 
úředníků veřejné správy. 

Poznámka: 
Tabulkové znázornění výsledku tohoto dotazníku naleznete v příloze P V            

pod názvem „Vyhodnocení ankety vzdělávání zaměstnanců úřadů formou                   
e-learningu“. Vzhledem k rozsahu diplomové práce je uveden pouze graf zaměřený        
na hlavní otázku dotazníku: „Využíváte e-learning jako formu vzdělávání vašich 
zaměstnanců magistrátu (úřadu)?“ Samotný dotazník je součástí této přílohy. 

Závěr podkapitoly:  

Můj předpoklad odhadovaného využití vzdělávání zaměstnanců úřadů formou       
e-learningu se potvrdil. Používání této formy vzdělávání je ve větší míře u magistrátů,  
oproti městským či obecním úřadům v daném regionu. Patrné je to, že magistrát na rozdíl 
od městského či obecního úřadu, má podstatně více zaměstnanců, a tudíž je třeba 
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zaměstnance v dané činnosti více zaškolit či školení prohloubit, ať již formou denního 
vzdělávání či formou e-learningu. Z toho samozřejmě vyplývá, že není možné všechny 
zaměstnance jednotlivých úřadů proškolit formou klasického vzdělávání, protože finanční 
náklady na školení by byly vysoké. 

Magistrát města Děčín v porovnání s magistráty jiných měst kraje Ústeckého, je   
na tom stejně z hlediska využití vzdělávání svých zaměstnanců formou e-learningu, jen se 
liší doba využívání a plánované nové kurzy touto formou vzdělávání. 

Jednoznačnou výhodou e-learningu je snížení nákladů oproti klasickému 
vzdělávání. Jedná se především o peníze vynaložené na pronájem učeben, zajištění 
studijních materiálů, cenu za lektora, dopravu. Další náklady vznikají v době, kdy je 
zaměstnanec na školení a nevykonává svoji práci. V případě e-learningu jsou všechny tyto 
náklady sníženy na minimum. Podle zastánců vzdělávání přes počítač je jeho velkou 
předností časově nezávislé a individuální studium. Zaměstnanec si sám volí dobu, kdy se 
bude učit, tedy ve chvíli, kdy to potřebuje, a když se chce studiu věnovat. Absolvuje kurzy 
dle vlastních potřeb - učí se tak dlouho, jak potřebuje, volí rychlost učení, typ a formu 
kurzu. Navíc si může kdykoliv látku zopakovat a ověřit si svoje získané znalosti.              
Ve srovnání s klasickými způsoby vzdělávání má e-learning další výhodu - každý 
zaměstnanec je hodnocen podle stejných pravidel. Tento způsob výuky dává 
zaměstnancům i možnost okamžité zpětné vazby a informuje ho o jeho výsledcích. 

Motivace, motivování zam ěstnanc ů 

Cílem této podkapitoly je v prvé řadě analyzovat současnou motivaci zaměstnanců 
Magistrátu města Děčín a posléze vytvořit vlastní návrh motivačního programu 
s doporučením určitých změn. 

Magistrát nabízí svým zaměstnancům řadu zaměstnaneckých výhod. Jejich aktuální 
výčet je uveden v seznamu příloh v části P VII pojmenované jako „Zaměstnanecké 
výhody“.  

Analýza současného stavu poskytovaných zaměstnaneckých výhod 

Článek 1 - příspěvek na stravování 

Příspěvek na stravování patří k nejrozšířenějším zaměstnaneckým benefitům,    
které většina firem či organizací svým zaměstnancům poskytuje. Magistrát města Děčín 
poskytuje svým zaměstnancům jídelní kupony v hodnotě 70,- Kč.  

Vzhledem k tomu, že průměrná cena jídla s polévkou nebo pitím přesahuje tuto 
hodnotu, doporučuji tuto hodnotu navýšit a využít jiný typ stravenek, které by bylo možné 
daňově zvýhodnit, a tím tedy i zvýšit příspěvek ze sociálního fondu z celkové hodnoty 
stravenky.  

Článek 2 - příspěvek na stravování důchodců-bývalých zaměstnanců 

Statutární město Děčín zajišťuje stravování pro bývalé zaměstnance, kteří skončili 
pracovní poměr ke statutárnímu městu Děčín po přiznání invalidního důchodu nebo         
po nabytí nároku na starobní důchod. Příspěvek na stravování je poskytován ve výši      
28,- Kč za jeden odebraný oběd v pracovní den.  

Vzhledem k současné ekonomické krizi, která stále pokračuje, považuji tuto 
zaměstnaneckou výhodu za nadstandardní řešení. Dochází ke „zmrazení“ platů 
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zaměstnanců magistrátu, ke snížení finančních dotací na řešení různé problematiky,      
proto je zapotřebí šetřit finančními zdroji na „všech frontách“.  

Proto tuto zaměstnaneckou výhodu považuji za přebytečnou. 

Článek 3 - příspěvek na dětské rekreace v době prázdnin 

Statutární město Děčín zajišťuje příspěvek ze sociálního fondu na rekreační pobyt 
(tábor v době prázdnin) na dítě od 6 let věku do ukončení povinné školní docházky.  

Vzhledem k tomu, že pouze necelá 1/3 zaměstnanců magistrátu je ve věkové 
kategorii do 40 let a tudíž má teoreticky vzato děti  ve věku povinné školní docházky, 
domnívám se, že tuto zaměstnaneckou výhodu moc nevyužívají. Děti v současné době 
spíše dávají přednost dovolené s rodiči například v zahraničí u moře a nikoliv na dětském 
táboře. Předpokládám, že zaměstnanci více ocení vyšší příspěvek na kulturní a sportovní 
akce, jehož součástí je právě možnost cestování nebo rekreace dle svého uvážení.  

Proto tuto zaměstnaneckou výhodu považuji za zbytečnou. 

Článek 4 - příspěvek na kulturní a sportovní akce 

Zaměstnavatel poskytuje příspěvek na sportovní a kulturní akce, které organizuje 
pro své zaměstnance včetně akcí vyjmenovaných v kolektivní smlouvě.  

Tato zaměstnanecká výhoda je bezesporu výhodou, kterou nejen zaměstnanci 
magistrátu rádi využívají. Navrhuji tuto výhodu využívat formou měsíčního příspěvku      
ke mzdě v určité hodnotě a nikoliv jednorázovým ročním finančním příspěvkem.             
Při použití poukázek na kulturní a sportovní akce se i navýší reálný měsíční příjem 
zaměstnance.  

Článek 5 - odměny a dary při významných životních výročích, při prvním skončení 
pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku            
na starobní důchod a odměny pro dárce krve 

Ve výše zmiňovaných událostech zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci odměnu,    
a to ve větší míře peněžitou formou. S určitou mírou pravděpodobnosti lze tvrdit, že ne 
všichni zaměstnanci jsou s peněžitou formou spokojeni. Našli by se určitě i tací 
zaměstnanci, kteří by dali přednost nepeněžité odměně, třeba formou poukázky na výběr 
zboží dle svého uvážení nebo poukázky na víkendový či relaxační pobyt, ale i třeba 
formou poukázky na určitý zážitek dle vlastního výběru. Domnívám se, že tento typ 
odměny je pro zaměstnance v současné době větším „motivátorem“, než finanční odměna. 

Proto navrhuji aktuální peněžité odměny nahradit nepeněžitou odměnou ve formě 
poukázek.  

 Článek 6 – sociální výpomoc 

V mimořádných případech může být poskytnuta zaměstnanci jednorázová sociální 
výpomoc. Jednotlivé případy řeší správní rada sociálního fondu, která stanoví výši této 
výpomoci.  

Tuto zaměstnaneckou výhodou hodnotím velmi pozitivně. Každý z nás se může 
ocitnout v tíživé finanční situaci, a proto tato výhoda je pro zaměstnance bezesporu 
výhodná.  

K této záležitosti nenavrhuji žádné zlepšení současného stavu. 
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Článek 7 – příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem 

Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem je poskytován 
zaměstnancům ve výši 500,- Kč měsíčně dle „Pravidel pro poskytování příspěvku 
zaměstnavatele svým zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem“.  

Pro zaměstnavatele je výhodnější a levnější právě tato forma odměny než finanční 
odměna ve formě mimořádného platu.  

K této záležitosti nenavrhuji žádné zlepšení současného stavu. 

Návrh motivačního programu pro zaměstnance  

Tato část podkapitoly navazuje na předešlou analýzu současného stavu 
poskytovaných zaměstnaneckých výhod. 

I když magistrát poskytuje svým zaměstnancům řadu výhod, dochází zde                
k „přemotivování“ zaměstnanců dle vyjádření personálního oddělení magistrátu. 
Domnívám se, že příčinou může být to, že téměř 50 % všech zaměstnanců s délkou 
pracovního poměru do 10 let a 43 % všech zaměstnanců  s délkou pracovního poměru       
do 20 let, jsou zvyklí na stálé zaměstnanecké výhody během posledních let. Proto v rámci 
zvýšení motivace zaměstnanců bude připraven motivační program pro zaměstnance 
Magistrátu města Děčín. Tento program má za cíl stimulovat zaměstnance k vyššímu 
pracovnímu výkonu. Magistrát dá tímto programem svým zaměstnancům na vědomí, že si 
cení jejich práce a že si přeje, aby byli i oni spokojení. Na úhradu většiny výloh z tohoto 
motivačního programu bude využit sociální fond, jehož rozpočet bude projednán                
a schválen správní radou sociálního fondu.  

Cílem každého personalisty je vybrat pro firmu kvalitní zaměstnance, motivovat je 
k vysokému nasazení a udržet jejich loajalitu a motivaci dlouhodobě. Dobře nastavený 
systém odměňování představuje řešení pro takto náročný úkol. Benefity ve formě 
příspěvků na stravování, sport a kulturu, zdraví, vzdělávání či rekreaci, příspěvku              
na penzijní připojištění či životní pojištění motivují zaměstnance, pomáhají nastolit 
rovnováhu mezi prací a volným časem, krýt jejich životní náklady a vytvořit jistou 
budoucnost. Benefity však v systému odměňování hrají nejen roli motivátoru, dokáží navíc 
společnosti přinést úspory v porovnání s poskytováním klasické mzdy, a to díky daňové 
výhodnosti.15   

1. Příspěvek na stravování 

Zaměstnancům města a členům zastupitelstva města dlouhodobě uvolněných        
pro výkon funkce budou poskytovány stravenky „Gastro Pass“ za každou odpracovanou 
směnu (pracovní den) a po dobu čerpání jejich dovolené. Na stravenku v hodnotě 90,- Kč 
činí výše příspěvku ze sociálního fondu 50,- Kč.  

Proč stravenky Gastro Pass? 

- Ušetříte až 48 % v porovnání se mzdou (55 % stravenky si můžete dát do nákladů). 
Uspořené prostředky můžete využít pro další rozvoj organizace. 

- Představují administrativně nenáročné řešení stravování vašich zaměstnanců. 

                                                 
15 [6] Zaměstnanecké výhody. Dostupné na WWW:  
<http://www.zamestnanecke-benefity.cz/czcz/nase-sluzby/zamestnanecke-vyhody-darky/zamestnanecke-
vyhody.asp>. 
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- Zajistí kvalitní oběd vašich zaměstnanců v široké síti restaurací (12 000) v celé 
České republice (seznam poboček na adrese: www.AtVamChutna.cz). 

- Nominální hodnota poukázky vychází z průměrné ceny jídla a pití v regionu      
Ústí nad Labem a okolí (88,- Kč).16 

Vyčíslení ekonomické náročnosti navrženého opatření 

 

Uvedená částka 26 776,- Kč ve vyčíslené ekonomické náročnosti navrženého 
opatření je průměrná hrubá mzda zaměstnance magistrátu za rok 2009. Zvažovaná výše 
odměny v hodnotě 90,- Kč je mnou navržená hodnota pro stravenky Gastro Pass. Uvedený 
počet zaměstnanců (272) je počet zaměstnanců Magistrátu města Děčína za rok 2009. 

 

 

 

 

                                                 
16 [7] Stravenky pro středně velké firmy. Dostupné na WWW:  
<http://www.zamestnanecke-benefity.cz/czcz/nase-sluzby/zamestnanecke-vyhody-darky/zamestnanecke-
benefity/stravovani/stravenky/stravenky-stredni-firma.asp>. 
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Obr. 2. Kalkulačka výhodnosti při použití stravenek Gastro Pass17 

Komentář k tabulkám: 

Pro přehlednost uvádím stručný popis k některým položkám vyčíslených 
v tabulkách. Zdravotní pojištění je ve výši 4,5 % z hrubé mzdy. Sociální pojištění je          
ve výši 6,5 % z hrubé mzdy. SP 25 % a ZP 9 % - zaměstnavatel, znamenají „další náklady 
zaměstnavatele“, přesněji řečeno: „Sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti i pojištění na všeobecné zdravotní pojištění“. Základem 
daně je „navýšení“ o 34 % hrubé mzdy. Záloha na daň z příjmů je 15 % ze superhrubé 
mzdy (základu daně). Sleva na dani pro poplatníka činí 2070 Kč. 

Kalkulačka výhodnosti je „software“, který společnost Sodexo Pass Česká 
republika a.s. na svých webových stránkách (<http://www.sodexo.cz/czcz/default.asp>) 
firmám či organizacím nabízí pro představu, kolik měsíčně ušetří s využitím těchto typů 
stravenek či jiných poukázek v porovnání s klasickou mzdou bez příspěvku a mzdou 
s peněžní odměnou. V podstatě se jedná o webový formulář, ve kterém organizace zadá 
předpokládanou hrubou mzdu zaměstnance, zvažovanou výši odměny, počet 
odpracovaných dní v příslušném měsíci a počet svých zaměstnanců. O vyhodnocení těchto 
povinně zadaných údajů se postará tento webový kalkulátor a výsledkem je přehledná 
tabulka s údaji vyššího reálného příjmu zaměstnance při použití poukázek z pohledu 
zaměstnance či zaměstnavatele a celkové daňové náklady zaměstnavatele při uvedeném 
počtu zaměstnanců. 

 

 

                                                 
17 [8] Zaměstnanecké benefity  - Kalkulačka výhodnosti – Použití stravenek Gastro Pass.  
Dostupné na WWW:  
<http://www.zamestnanecke-benefity.cz/czcz/nase-sluzby/zamestnanecke-vyhody-darky/informace-
pro/zamestnavatele/kolik-usetrite/kalkulacka-vyhodnosti-stravenky-gastro-pass.asp>. 
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2. Příspěvek na kulturní a sportovní akce 

Zaměstnavatel bude poskytovat příspěvek na sportovní a kulturní akce, které bude 
organizovat pro své zaměstnance včetně akcí vyjmenovaných v kolektivní smlouvě. Výše 
příspěvku na tyto akce budou činit na poukázku „Fokus Pass“ v nominální hodnotě     
500, - Kč/měsíc/zaměstnance. 

Poskytování benefitů zaměstnancům ve veřejném sektoru se řídí vyhláškou o FKSP 
(fondu kulturních a sociálních potřeb)18. Tím, aby se limity vyhlášky vytěžily co nejlépe, je 
řešením poukázka „Fokus Pass“, flexibilní řešení pro veřejnou správu. Zaměstnanci 
veřejného sektoru tak získávají stejné možnosti využití volného času jako sektor soukromý.  

Fokus Pass – flexibilní poukázka pro státní správu 

Poukázka Fokus Pass zahrnuje relaxaci, sport, kulturu, rekreaci a cestování.          
Ze široké nabídky výhod a možností využití si vybere opravdu každý veřejný zaměstnanec. 
I při svobodné volbě využití, kterou poukázka Fokus Pass nabízí, je vždy zachována 
účelovost použití. To znamená, že těmito poukázkami nelze zaplatit v restauraci ani           
v supermarketu. Poskytnutím poukázky Fokus Pass navíc ušetříte 35 % v porovnání se 
mzdou. 

Nominální hodnoty poukázky:  100, 200, 500 a 1000 Kč  
Platnost poukázky: od ledna do prosince roku následujícího (2 roky) 19 

Vyčíslení ekonomické náročnosti navrženého opatření 
 

 
 

                                                 
18 [4] - Vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů. 
19 [9] Zaměstnanecké výhody  - Volný čas. Dostupné na WWW:  
<http://www.zamestnanecke-benefity.cz/czcz/nase-sluzby/zamestnanecke-vyhody-darky/zamestnanecke-
benefity/volny-cas/volny-cas.asp>. 
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Obr. 3. Kalkulačka výhodnosti při použití poukázek pro volný čas20 

Poznámka: 

Údaje týkající se předpokládané hrubé mzdy a počtu zaměstnanců jsou v tomto 
příkladě stejné jako v minulém, jen se liší navržená hodnota odměny. V případě tohoto 
příspěvku činí nominální hodnota 500, - Kč/měsíc/zaměstnance.  

3. Odměny a dary při významných životních výročích, při prvním skončení 
pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku 
na starobní důchod a odměny pro dárce krve 

Při dovršení významného životního výročí zaměstnance města a člena 
zastupitelstva města Děčín, dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce, budou poskytovány  
nepeněžité dary formou poukázky „Dárkový Pass - universální dárek“. 

                                                 
20 [10] Zaměstnanecké benefity  - Kalkulačka výhodnosti – Použití poukázky z rodiny Flexi Pass.  
Dostupné na WWW:  
 <http://www.zamestnanecke-benefity.cz/czcz/nase-sluzby/zamestnanecke-vyhody-darky/informace-
pro/zamestnavatele/kolik-usetrite/kalkulacka-vyhodnosti-poukazky-flexi.asp>. 
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a. dary formou poukázky „Dárkový Pass“ při životních výročích: 

- při dovršení 50 let věku   5 000,- Kč 

- při dovršení 55 let věku   6 000,- Kč 

- při dovršení 60 let věku a dalších 5 let 8 000,- Kč 

Touto formou daru umožní zaměstnavatel zaměstnanci vybrat si tak dárek podle 
svých představ.  Nechte mu možnost nakoupit si zboží zboží v některé z prodejen oděvů, 
klenotů, elektrospotřebičů, knih aj., nebo využit služby kulturních, sportovních                  
či relaxačních center, cestovních kanceláří, zdravotnických a vzdělávacích zařízení.  
Poukázku lze použít v široké síti více než 8000 provozoven.   

Nominální hodnoty poukázky jsou 100, 150, 200, 300, 500 a 1000 Kč.  
Platnost poukázky: od ledna do prosince roku následujícího (2 roky).21 

b. dary formou poukázky „Wellness Pass“ při prvním skončení pracovního 
poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní 
důchod:       8 000,- Kč. 

S poukázkou Wellness Pass má obdarovaný možnost prožít v exkluzivním prostředí 
atraktivních relaxačních zařízení po celé České republice, např. v salónech krásy,             
na víkendových pobytech, při thajské masáži, při sportu nebo v sauně. Poukázka je 
nabízena v hodnotách Silver (1000,- Kč), Gold (2500,- Kč) a Platinum  (5000,- Kč)            
a platnost poukázky je od ledna do prosince následujícího roku  (2 roky).22 

c. dary formou poukázky „Zážitkový Pass“ pro dárce krve: 

-  bronzová plaketa Dr. Janského  2 000,- Kč 

-  stříbrná plaketa Dr. Janského   3 000,- Kč 

-  zlatá plaketa Dr. Janského   5 000,- Kč 

Zážitkový Pass Vám nabízí ohromnou výhodu. Obdarovaný má možnost si sám 
vybrat ten pravý zážitek. Vybírat může z téměř 200 druhů různorodých zážitků. Poukázka 
je nabízena v hodnotách Silver (1000,- Kč), Gold (2000,- Kč), Platinum (3000,- Kč)          
a Diamond (5000,- Kč).  

Praktický p říklad zážitku: 

Tantrická masáž23 

Tab. 7. Praktický příklad zážitku 

Délka Lokalita Cena 

2-2,5 h Praha 3 564 CZK 

                                                 
21 [11] Motivace zaměstnanců pomocí poukázek Dárkový Pass. Dostupné na WWW:  
<http://www.zamestnanecke-benefity.cz/czcz/nase-sluzby/zamestnanecke-vyhody-darky/darky/darkovy-
pass/darkovy-pass.asp>. 
22 [12] Motivace zaměstnanců snadno pomocí poukázek Wellness Pass. Dostupné na WWW:  
 <http://www.zamestnanecke-benefity.cz/czcz/nase-sluzby/zamestnanecke-vyhody-darky/darky/wellness-
pass/wellness-pass.asp>. 
23 [13] Darujte zážitek – Poukázky Zážitkový Pass. Dostupné na WWW:  
<http://www.zamestnanecke-benefity.cz/czcz/nase-sluzby/zamestnanecke-vyhody-darky/darky/zazitkovy-
pass/zazitkovy-pass.asp>. 



Bc. Kamil Beránek: Personální analýza Magistrátu města Děčín 
 

2010   29/50  

Popis: 

Tantrická masáž Vás dokonale uvolní a uklidní, zbaví Vás napětí a stresu. Tato 
masáž v sobě spojuje prvky starodávných tantricko-taoistických technik a klasické masáže.  

4. Sociální výpomoc 

Navržený model je shodný se stávajícím modelem magistrátu, tedy viz příloha       
P VII v části pojmenované „Zaměstnanecké výhody“. 

5. Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem 

Navržený model je shodný se stávajícím modelem magistrátu, tedy viz příloha       
P VII v části pojmenované „Zaměstnanecké výhody“. Předpokladem je, že délka 
pracovního poměru zaměstnance magistrátu je více než jeden rok a není ve výpovědní 
lhůtě.   

Pro zaměstnavatele je výhodnější a levnější právě tato forma odměny než finanční 
odměna ve formě mimořádného platu.  

6. Příspěvek na životní pojištění 

Příspěvek na životní pojištění bude poskytován zaměstnancům a členům 
zastupitelstva města dlouhodobě uvolněným pro výkonu funkce ve výši 600,- Kč měsíčně 
dle „Pravidel pro poskytování příspěvku zaměstnavatele svým zaměstnancům a členům 
zastupitelstva města, kteří jsou dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce, na životní 
pojištění“. 

Stejně jako v případě penzijního připojištění je to výhodné jak pro zaměstnance, tak 
i pro zaměstnavatele. Poskytnutí příspěvku na životní pojištění získá zaměstnanec o 50 % 
více než v případě finanční odměny. Výhodou životního pojištění je především jistota, 
kterou dodává pojištěnému. 

Modelový příklad vývoje pojištění - Muž, 39 let: 

Tab. 8.  Modelový příklad vývoje pojištění24 

Délka pojištění: 21 let (do 60 let věku) 

Pojistná částka: 347 500 Kč 

Pravidelné měsíční pojistné: 1600 Kč 
- z toho příspěvek zaměstnavatele: 600 Kč 

Na konci pojištění pojištěný dostane: 468 933 Kč*  

V případě úmrtí v desátém roce pojištění rodina dostane: 366 149 Kč*  

* při předpokládaném zhodnocení 3 % ročně  

 

 

 

 

                                                 
24 [14] Výhodnost životního pojištění. Dostupné na WWW:  
<http://www.zamestnanecke-benefity.cz/czcz/nase-sluzby/zamestnanecke-vyhody-darky/informace-
pro/zamestnavatele/kolik-usetrite/vyhodnost-zivotni-pojisteni.asp>. 
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Prostřednictvím daňových úlev na životním a důchodovém pojištění budou 
zaměstnanci nejen motivováni, ale přispěje to i ke stabilizaci pracovních sil a minimalizaci 
odchodů klíčových zaměstnanců.  

7. Příspěvek na dopravu pro zaměstnance, kteří nemají k dispozici služební vůz 

Magistrát města Děčín bude zaměstnancům, kteří nemají k dispozici služební vůz, 
přispívat na jejich dopravu do zaměstnání. Příspěvek bude určen pro zaměstnance,         
kteří dojíždějí do zaměstnání z okolních měst či obcí okresu Děčín. Příspěvek na dopravu 
bude ve výši 500,- Kč měsíčně. 

8. Mimořádná dovolená pro dlouhodobé zaměstnance 

Tato zaměstnanecká výhoda bude poskytnuta zaměstnancům, kteří pracují             
na magistrátu déle než 10 let. Dlouhodobí zaměstnanci mohou lehce nabýt dojmu, že jim 
není věnována taková pozornost, jakou by si zasloužili. Jedná se především o odborníky   
ve svém oboru, kteří by mohli nalézt zaměstnání nejen ve veřejném ale i soukromém 
sektoru. Proto je nutností právě tyto dlouholeté zaměstnance motivovat k tomu, aby           
na magistrátu byli spokojení a neodcházeli za jinými pracovními nabídkami. Zřetel musí 
být kladen na to, že zaměstnanec s rostoucí délkou praxe v profesi šetří společnosti 
náklady spojené s fluktuací a předává své zkušenosti ostatním pracovníkům. Proto bude 
těmto zaměstnancům přidělena ještě dovolená navíc. Kromě dané zákonné lhůty dovolené, 
má každý zaměstnanec nárok na 3 dny ročně navíc. Podle provedené struktury 
zaměstnanců dle délky pracovního poměru má na toto opatření v současné době nárok     
51 % zaměstnanců. Důležité je, aby bylo ošetřeno, že tímto opatřením nesmí dojít                   
k případnému vlivu na plynulý chod magistrátu. 

9. Vitamíny v zimním období 

V zimním období dostane každý zaměstnanec magistrátu vitamínový balíček           
v hodnotě 500,- Kč. Magistrát města Děčín tak dá zaměstnancům na vědomí, že má zájem 
o jejich zdraví. 

Závěr podkapitoly:  

Původní zaměstnanecké výhody, které magistrát svým zaměstnancům poskytoval   
a které jsou uvedeny v příloze P VII, jsem z větší části upravil, některé nové doplnil            
a některé zaměstnanecké benefity zrušil.  

K vlastnímu návrhu zaměstnaneckých benefitů a dárků jsem využil zaměstnanecké 
výhody, které nabízí společnost Sodexo Pass Česká republika a.s. Tato společnost se 
zabývá efektivní motivací zaměstnanců pomocí benefitů s daňovou úsporou. Poskytované 
benefity pokrývají oblast stravování, kultury, sportu, relaxace, zdravotní péče, cestování,   
a vzdělávání či zážitků. Služeb společnosti Sodexo Pass Česká republika a.s. využívá více 
než 26 000 klientů a přes 600 000 konečných uživatelů ve více než 34 000 smluvních 
zařízeních. Tato společnost působí na českém trhu již od roku 1994. Mezinárodní skupina 
Sodexo byla založena v roce 1966. Tento nejvýznamnější světový poskytovatel 
komplexních služeb působí v 80 zemích  světa na všech kontinentech a zaměstnává přes 
332 000 odborníků.  

Veškeré informace jsou dostupné na WWW: <http://www.zamestnanecke-
benefity.cz/czcz/default.asp>. 
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4 Dotazníkové šet ření spokojenosti ob čanů  
Tato kapitola je věnována dotazníkovému šetření spokojenosti občanů s prací 

Magistrátu města Děčín, tedy od příprav zpracování dotazníku k analýze dat 
z dotazníkového šetření až k samotnému hodnocení zaměstnanců magistrátu                     
na jednotlivých odborech. 

4.1  Teoretické poznatky ke tvorb ě dotazníkového šet ření 
V této části kapitoly uvádím několik teoretických poznatků ke tvorbě a analýze dat 

z dotazníkových šetření, které jsem čerpal z odborné literatury pod označením [2] uvedené 
v seznamu použité literatury. Poté je zpracována praktická část zaměřená na vlastní 
analýzu dat z dotazníkového šetření. 

Navržení dotazníku 

„S dotazníky se setkáváme v běžném životě, nacházíme je občas v novinách            
či časopisech. V některých případech však jde o příklady, jak dotazníky nevytvářet. Nejde 
totiž vůbec o triviální záležitost, jak se na první pohled zdá.“  

„U laiků je často opomíjen případ, kdy respondent neodpoví. Nezbytnou součástí 
přípravy dotazníkového šetření je obvykle stanovení počtu, případně struktury respondentů 
(z hlediska věku, pohlaví apod.), jejichž odpovědi mají být předmětem analýzy.“25 

Formulace dotaz ů 

„Velice důležité je, aby otázky byly formulovány srozumitelně a jednoznačně. 
Respondentovi jsou u většiny dotazů nabízeny varianty odpovědí. Tyto otázky nazýváme 
uzavřené. V rámci nich rozlišujeme otázky alternativní (nabízejí dvě varianty) a selektivní 
(více než dvě varianty). Je nutné, aby byly zahrnuty všechny možné odpovědi, aby tyto 
odpovědi byly jednoznačné a aby se nepřekrývaly.“26 

„Kromě uzavřených otázek se v dotazníku mohou vyskytovat otázky otevřené. 
Škála hodnot se pak vytváří dodatečně na základě odpovědí respondentů. Pozornost by 
měla být věnována také pořadí dotazů. Je vhodné, aby existoval logický sled otázek. 
Kromě formulace dotazů a jejich pořadí je důležitá též grafická úprava dotazníku.“ 

„Spolu s dotazníkem by měla být navrhována i struktura datového souboru (názvy   
a typy proměnných, škála hodnot, označení chybějících údajů). Dodatečné definování 
datového souboru je časově mnohem náročnější. V úvahu je třeba vzít, jaké operace budou 
s daty prováděny  a v jakém programovém systému. Některé systémy totiž pro některé 
operace vyžadují, aby hodnoty byly číselné, i když se jedná o kódy.“27 

                                                 
25 [2] Řezanková, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. Navržení dotazníku (str. 11). 
26 [2] Řezanková, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. Navržení dotazníku (str. 11). 
27 [2] Řezanková, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. Navržení dotazníku (str. 12). 
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4.2  Cíle průzkumu ob čanské spokojenosti  
Cílem šetření spokojenosti občanů je zjistit, jak občané vnímají fungování 

magistrátu, profesionalitu a vstřícnost úředníků po jednání na úřadě, a tím případně získat 
nové podněty, jak zlepšit práci úřadu, a tím i zvyšovat spokojenost občanů. Dotazníky 
dávají především klientům úřadu možnost sdělit svůj názor na práci úředníků, které právě 
navštívili a na srozumitelnost poskytnutých informací. Dotazníky jsou aplikovány skrytou 
formou, tedy bez odhalení pravé identity respondenta. 

Průzkum je zaměřen především na hodnocení osobního přístupu a chování             
či kompetence zaměstnanců magistrátu, jejich míru odbornosti a v neposlední řadě také 
např. čekací doba na vyřízení záležitosti. Také kromě spokojenosti občanů s prací úředníků 
se zjistí četnost návštěv na jednotlivých odborech instituce. 

Vyhodnocené dotazníky by pak měly ukázat, zda poskytnuté informace klientů 
vedou k určitým rezervám v oblasti práce úředníků magistrátu.  

Výsledky průzkumu by pak měly být využity pro zvyšování stávajícího standardu 
tak, aby Magistrát města Děčín byl i nadále vnímán jako odpovědná a komunikující 
instituce poskytující kvalitní služby občanům. 

4.3  Metoda, organizace a technika pr ůzkumu  
Průzkum probíhal standardní dotazníkovou technikou. Byl vytyčen pozorovací 

terén ke sběru dat (sběrné schránky na recepcích budov magistrátu, blízké okolí sídla 
magistrátu – centrum města, oficiální stránky města formou elektronického dotazníku). 

Po vyhodnocení dotazníku se klade otázka, zda se jednalo o šetření jednorázové 
nebo použít šetření pravidelně se opakující (možnost srovnávat v budoucnu s minulým 
obdobím)? 

Návrh dotazníku a jeho p řipomínkování, zajišt ění sb ěrných míst, tisk   
a distribuce dotazník ů 

- návrh písemného dotazování autorem dotazníku (příprava a úprava, formulace 
škály odpovědí – formát Likertův = umožňuje vyjádření míry spokojenosti klientů 
pomocí hodnotící škály. Má přesně definovány hraniční hodnoty absolutně 
negativního a absolutně pozitivního vnímání. Mezi těmito hraničními hodnotami je 
pak stanovena škála hodnocení. Otázky jsou v podstatě vyjádřeními o určitém stavu 
znaku spokojenosti a klient pouze vyjadřuje souhlas, resp. nesouhlas s uvedeným 
výrokem) 

- připomínkování personálním oddělením magistrátu 

- poskytnutí informací o průzkumu tajemníkovi magistrátu 

- zajištění sběrných míst – informace udělené úředníkům daného pozorovacího 
terénu 

- tisk výsledné verze dotazníku v požadovaném počtu a jeho distribuce 



Bc. Kamil Beránek: Personální analýza Magistrátu města Děčín 
 

2010   33/50  

Způsob hodnocení 

Pro zjištění míry spokojenosti občanů jsem v dotazníku navrhl tuto stupnici 
hodnocení: 

1 – spokojen(a) – maximální spokojenost (výborná spolupráce) 

2 – spíše spokojen(a) 

3 – spíše nespokojen(a) 

4 – nespokojen (a) – velká nespokojenost (špatná spolupráce, velká neochota) 

Oblasti pr ůzkumu 

Úvodní otázky 

Úvodní otázky jsou doplňující pouze pro potřeby zjištění názorů jednotlivých 
skupin obyvatel týkající se charakteristiky respondentů. Jsou zaměřeny na specifické 
oblasti jako např., jestli je klient student, zaměstnanec, nezaměstnaný, živnostník, 
důchodce apod., dále na nejvyšší dosažené vzdělání a v neposlední řadě na rozdělení       
do věkových skupin a rozdělení podle pohlaví.  

Konkretizující otázky 

Hodnotí se profesionalita úředníků, styl jednání zaměstnanců úřadu, informační 
navigační systém magistrátu, rychlost plnění požadavků aj. Jde tedy o hodnocení,         
které v prvé řadě řeší skutečný problém a jež je důležité pro personální oddělení Magistrátu 
města Děčín. 

4.4  Základní a výb ěrový soubor dotazníkového šet ření  
Při měření spokojenosti klientů je třeba vymezit tzv. základní soubor,              

který zahrnuje všechny klienty. Není-li možné z časových, nákladových a provozních 
hledisek oslovit všechny klienty, je třeba vytvořit výběrový vzorek, tj. takový počet 
respondentů, jejichž zkoumáním lze získat s určenou pravděpodobností stejné výsledky 
měření, jaké by byly dosaženy v případě, že by byli osloveni všichni klienti.  

4.5  Návratnost dotazník ů 
Pro tzv. návratnost dotazníků byl zaznamenán: 

- počet předaných dotazníků na všech sběrných místech v průměrném množství 40 
ks/odbor + počet 80 ks dotazníků na vlastní sběrné místo  (práce v terénu), z čehož 
vyplývá celkový počet dotazníků 480 

- celkový počet vrácených dotazníků byl 256 

Tedy celková návratnost dotazníků činila přibližně 53 %. 

Návratnost dotazníků byla poloviční, nicméně se dala do určité míry předpokládat. 
Na počátku výzkumu jsem byl ujištěn personálním oddělením Magistrátu města Děčín,    
že s podobnými dotazníky mají zkušenosti a ve větší míře odezva od občanů, co do počtu 
vrácených dotazníků, nebyla uspokojivá. I přes nepříznivou prognózu a vzhledem k tomu, 
že tento druh dotazníku směřovaný na samotné hodnocení úředníků magistrátu nebylo 
v poslední době provedeno, jsem tento výzkum provedl. I když návratnost dotazníků byla 
malá, počet odpovědí na provedení statistického šetření je dostatečně vyhovující. Lze       
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se domnívat, že návratnost dotazníků v tomto výzkumu byla malá vzhledem 
k naplánovanému zimnímu období (listopad – leden), kdy klienti nepociťují dostatečnou 
potřebu magistrát navštívit, nebo se jednalo o neochotu vyplnit dotazník vzhledem k tomu, 
že je obsah dotazníku nezajímá? Pro zjištění větší návratnosti dotazníků, doporučuji  toto 
dotazníkové šetření v budoucnu zopakovat. 

Poznámka: 

Počet odeslaných dotazníků respondenty v elektronické podobě prostřednictvím 
webového formuláře: 33. Počet vyplněných dotazníků z vlastního sběrného místa v okolí 
magistrátu: 54. Vlastní dotazník vedoucí k průzkumu míry spokojenosti občanů                 
se službami Magistrátu města Děčín naleznete v příloze P VI. 

4.6  Hypotézy 
Na počátku výzkumu byly stanoveny tyto hypotézy: 

H1: Nejvíce respondentů navštíví odbor 38 (odbor sociálních věcí a zdravotnictví) a odbor 
32 (odbor správních činností a obecní živnostenský úřad). 

H2: Nejvíce živnostníků navštíví stavební úřad. 

H3: V souhrnu otázek 8 – 1528 nejvíce respondentů uvede odpověď „spokojen“. 

4.7  Metodologie (zpracování dat) 
Výzkum byl realizován prostřednictvím vybraných dílčích výzkumných nástrojů 

tak, aby bylo možné získat potřebná data odpovídající zkoumané problematice. 
Prostřednictvím dotazníku byla získána data, která dále prošla statistickým zpracováním  
za pomoci programového produktu STATISTICA instalovaném na akademické síti 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. STATISTICA 
(http://www.statsoft.cz/) je komplexní integrovaný systém pro statistickou a grafickou 
analýzu a správu dat, obsahuje širokou škálu základních i pokročilých analytických 
postupů pro vědu, inženýrské aplikace, obchodní aplikace a vytěžování dat. Pro statistické 
zpracování dat byla použita základní statistická charakteristika průměr.  

                                                 
28 Specifické otázky zaměřené na hodnocení úředníků magistrátu jsou uvedeny v příloze PVI, v části 
pojmenované „Jak jste spokojeni s prací Magistrátu města Děčín“. 
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4.8  Výsledky vyhodnocení dotazníkového šet ření 
Základní charakteristika souboru, tedy charakteristické údaje týkající                     

se respondentů, jako jsou věk, pohlaví, zaměstnání, vzdělání a určitá vzájemná závislost 
mezi těmito údaji, je uvedena v příloze P VI v části nazvané „Výsledky vyhodnocení 
dotazníkového šetření – tabulková část“.  

Návštěvnost odbor ů 

Z následujícího grafu je patrné, že největší návštěvnost v pořadí mají odbory 37 
s 21 % (odbor místního hospodářství a majetku města), 32 s téměř 15 % (odbor správních 
činností a obecní živnostenský úřad) a 33 se 14 % (odbor stavební úřad). Odbor 38 (odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví) se umístil až na čtvrtém místě. Naopak nejmenší 
návštěvnost je u odborů 36 (odbor rozvoje) a 39 (odbor školství a kultury) a jsou v podstatě 
zanedbatelné.  

Graf 3. Návštěvnost odborů 
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Frekvence návštěv respondentů na jednotlivých odborech v závislosti na zaměstnání 

Tab. 9.  Navštívený odbor – zaměstnání 

 Student Živnostník Zam. Nezam. Důchodce „Mat.d.“ Celkem 
30 2 1 5 1 2 1 12 
% 16,67 8,33 41,67 8,33 16,67 8,33 100 
31 1 1 8 2 6 0 18 
% 5,56 5,56 44,44 11,11 33,33 0,00 100 
32 4 13 12 0 5 4 38 
% 10,53 34,21 31,58 0,00 13,15 10,53 100 
33 0 13 10 1 11 1 36 
% 0,00 36,11 27,78 2,78 30,55 2,78 100 
34 5 7 7 1 8 1 29 
% 17,24 24,14 24,14 3,45 27,58 3,45 100 
35 4 5 9 0 5 0 23 
% 17,39 21,74 39,13 0,00 21,74 0,00 100 
36 0 2 1 0 1 0 4 
% 0,00 50,00 25,00 0,00 25,00 0,00 100 
37 3 10 24 1 14 2 54 
% 5,56 18,52 44,44 1,85 25,93 3,70 100 
38 2 0 5 20 4 4 35 
% 5,71 0,00 14,29 57,14 11,43 11,43 100 
39 2 2 3 0 0 0 7 
% 28,57 28,57 42,86 0,00 0,00 0,00 100 
Celkem 23 54 84 26 56 13 256 

Z tabulky lze vyčíst, že nejpočetnější jsou zaměstnaní, kteří navštívili odbor 37. 
Respondenti mohli navštívit oddělení nakládání s majetkem města, oddělení správy 
majetku a komunálních služeb nebo i oddělení správy pozemních komunikací města. 
Naopak největší procentuální podíl zaznamenal odbor sociálních věcí a zdravotnictví (38) 
s více jak 57 % nezaměstnanými, kteří mohli navštívit sekretariát odboru, oddělení pomoci 
v hmotné nouzi nebo oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Červeně zvýrazněné řádky 
jsou odbory s nejmenším podílem návštěvnosti respondentů a ve své podstatě téměř 
zanedbatelné.  
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Vyhodnocení spokojenosti respondent ů – zadané otázky v porovnání 
jednotlivých odbor ů 

Graf  4. Jak hodnotíte orientační systém v budovách magistrátu? 

Otázka č.8: Jak hodnotíte orienta ční systém v budovách magistrátu?
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Otázka č. 8 je považována obecně za otázku společnou a tudíž je komentována     
za všechny odbory a k hodnocení jsem si dovolil použít průměrné hodnoty.  

Na otázku č. 8 (Jak hodnotíte orientační systém v budovách magistrátu?) 
necelých 54 % respondentů uvedlo, že byli maximálně spokojeni a celá 1/3, že byla spíše 
spokojena. Spíše nespokojených a velmi nespokojených respondentů bylo 13 %. Otázka 
celkově za všechny odbory hodnocena kladně. 

Graf  5. Jak hodnotíte jednání a vystupování úředníků? 

Otázka č.9: Jak hodnotíte jednání a vystupování ú ředníků?
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Na otázku č. 9 (Jak hodnotíte jednání a vystupování úředníků?) v porovnání 
jednotlivých odborů maximálně spokojených respondentů bylo nejvíce s odborem 37 
(odbor místního hospodářství a majetku města ) se 70 %. Naopak  maximálně spokojených 
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respondentů bylo nejméně s odborem 38 a to necelá 1/3. V průměrném hodnocení bylo 
necelých 56 % maximálně spokojených. Spíše spokojených respondentů bylo nejméně 
s odborem 34 a to necelých 18 % (odbor životního prostředí). V průměrném hodnocení 
bylo 31 % spíše spokojených. Procentuální hodnoty v kategorii „spíše nespokojen“ byly 
více méně vyrovnané a v průměrném hodnocení tvořily necelých 13 % spíše 
nespokojených. Procentuální hodnoty v kategorii maximálně nespokojených byly téměř 
zanedbatelné a v průměrném hodnocení tvořily 1 %. Otázka celkově za všechny odbory 
hodnocena kladně. 

Graf  6. Jak hodnotíte odbornou úroveň úředníků? 

Otázka č.10: Jak hodnotíte odbornou úrove ň úředníků?
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Na otázku č. 10 (Jak hodnotíte odbornou úroveň úředníků?) v porovnání 
jednotlivých odborů maximálně spokojených respondentů bylo nejvíce s odborem 33 
(odbor stavební úřad) a to necelých 67 %. Naopak  maximálně spokojených respondentů 
bylo nejméně s odborem 38 a to necelých 29 %. V průměrném hodnocení bylo necelých  
53 % maximálně spokojených. Spíše spokojení respondenti na jednotlivých odborech byli 
více méně vyrovnaní. V průměrném hodnocení tak bylo více než 33 % spíše spokojených. 
V kategorii „spíše nespokojen“ největší procentuální podíl zaznamenal odbor 38 (odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví) s necelými 29 % a v průměrném hodnocení necelých 13 %. 
Procentuální hodnoty v kategorii maximálně nespokojených byly téměř zanedbatelné        
až  na odbor 32 (odbor správních činností a obecní živnostenský úřad), kde podíl činil 
10,53 % a v průměrném hodnocení necelá 2 %. Otázka celkově za všechny odbory 
hodnocena kladně. 
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Graf  7. Jak hodnotíte vstřícnost a nestrannost úředníků? 

Otázka č.11: Jak hodnotíte vst řícnost a nestrannost ú ředníků
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Na otázku č. 11 (Jak hodnotíte vstřícnost a nestrannost úředníků) v porovnání 
jednotlivých odborů maximálně spokojených respondentů bylo nejvíce s odborem 37 
(odbor místního hospodářství a majetku města) a to necelých 71 %. Naopak  maximálně 
spokojených respondentů bylo nejméně s odborem 38 (odbor sociálních věcí                      
a zdravotnictví) a to 37 %. V průměrném hodnocení bylo necelých 52 % maximálně 
spokojených. Spíše spokojení respondenti na jednotlivých odborech byli více méně 
vyrovnaní. V průměrném hodnocení tak bylo necelých 31 % spíše spokojených. 
V kategorii „spíše nespokojen“ největší procentuální podíl zaznamenal opět odbor 38  
s necelými 35 % a v průměrném hodnocení necelých 17 %. Procentuální hodnoty 
v kategorii maximálně nespokojených byly téměř zanedbatelné až na odbor 32 (odbor 
správních činností a obecní živnostenský úřad), kde podíl činil 5% a v průměrném 
hodnocení necelé 1%. Otázka celkově za všechny odbory hodnocena kladně. 

Graf  8.  Jak hodnotíte při jednání srozumitelnost vyjadřování úředníků? 

Otázka č.12: Jak hodnotíte p ři jednání srozumitelnost vyjad řování 
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Na otázku č. 12 (Jak hodnotíte při jednání srozumitelnost vyjadřování 
úředníků?) v porovnání jednotlivých odborů maximálně spokojených respondentů bylo 
nejvíce s odborem 30 (oddělení personální a mzdové, kontrolní a správní, oddělení 
krizového řízení) a to necelých 67 %. Naopak  maximálně spokojených respondentů bylo 
nejméně s odborem 38 (odbor sociálních věcí a zdravotnictví) a to 34 %. V průměrném 
hodnocení bylo 55 % maximálně spokojených. Spíše spokojení respondenti                      
na jednotlivých odborech byli více méně vyrovnaní. V průměrném hodnocení tak bylo 
necelých 29 % spíše spokojených. V kategorii „spíše nespokojen“ největší procentuální 
podíl zaznamenal opět odbor 38  s necelými 26 % a v průměrném hodnocení necelých     
13 %. Procentuální hodnoty v kategorii maximálně nespokojených byly téměř vyrovnané, 
v průměrném hodnocení podíl činil necelá 4 %. Otázka celkově za všechny odbory 
hodnocena kladně. 

Graf  9.  Jak hodnotíte rychlost plnění požadavků? 

Otázka č.13: Jak hodnotíte rychlost pln ění požadavk ů?

0 0 0

7,89

46,3

14
,2

9

34,29

8,56

3,18

35,67
41,93

19,22

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

spokojen (a) % spíše spokojen (a) % spíše nespokojen (a) % nespokojen (a) %

1 2 3 4

Stupnice hodnocení

Je
dn

ot
liv

é 
ot

áz
ky

Odbor 30 Odbor 31 Odbor 32 Odbor 33 Odbor 34 Odbor 35 Odbor 37 Odbor 38 Průměr
 

Na otázku č. 13 (Jak hodnotíte rychlost plnění požadavků?) v porovnání 
jednotlivých odborů maximálně spokojených respondentů bylo nejvíce s odborem 37 
(odbor místního hospodářství a majetku města) a to necelých 47 %. Naopak  maximálně 
spokojených respondentů bylo nejméně s odborem 38 (odbor sociálních věcí                      
a zdravotnictví) a to necelých 15 %. V průměrném hodnocení bylo pouhých necelých 36 % 
maximálně spokojených. Spíše spokojení respondenti tentokráte převládali nad maximálně 
spokojenými a na jednotlivých odborech byli více méně vyrovnaní. V průměrném 
hodnocení tak bylo necelých 42 % spíše spokojených. V kategorii „spíše nespokojen“ 
největší procentuální podíl zaznamenal opět odbor 38  s necelými 35 % a v průměrném 
hodnocení necelých 20 %. V kategorii maximálně nespokojených měly největší 
procentuální podíly odbory 32 (odbor správních činností a obecní živnostenský úřad) a 38 
s necelými 8 % a 9 %. V průměrném hodnocení podíl činil necelá 4 %. Otázka celkově     
za všechny odbory hodnocena částečně záporně. 
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Graf  10.  Jak hodnotíte provozní dobu magistrátu? 

Otázka č.14: Jak hodnotíte provozní dobu magistrátu?
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Otázka č. 14 je považována obecně za otázku společnou a tudíž je komentována   
za všechny odbory a k hodnocení jsem si dovolil použít průměrné hodnoty. 

Na otázku č. 14 (Jak hodnotíte provozní dobu magistrátu?) necelých 36 % 
respondentů uvedlo, že byli maximálně spokojeni a necelých 39 %, že byli spíše spokojeni. 
Spíše nespokojených respondentů bylo 22 % a velmi nespokojených necelá 4 %. Otázka 
celkově za všechny odbory hodnocena částečně záporně. 

Graf  11.  Jak hodnotíte komunikaci magistrátu s veřejností o svých plánech a záměrech? 

Otázka č.15: Jak hodnotíte komunikaci magistrátu s ve řejností o svých 
plánech a zám ěrech?
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Otázka č. 15 je považována obecně za otázku společnou a tudíž je komentována   
za všechny odbory a k hodnocení jsem si dovolil použít průměrné hodnoty. 

Na otázku č. 15 (Jak hodnotíte komunikaci magistrátu s veřejností o svých 
plánech a záměrech?) 24 % respondentů uvedlo, že byli maximálně spokojeni a 46 %,   
že byli spíše spokojeni. Spíše nespokojených respondentů bylo necelých 29 % a velmi 
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nespokojených necelá 2 %. Otázka celkově za všechny odbory hodnocena částečně 
záporně. 

Graf  12.  Uvítali byste označení úředníků jmenovkami? 

Otázka č.16: Uvítali byste ozna čení ú ředníků 
jmenovkami?
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Na otázku č. 16 (Uvítali byste označení úředníků jmenovkami?) více než 57 % 
respondentů uvedlo jednoznačně ANO, necelých 18 % odpovědělo NE a rovných 25 % 
respondentů uvedlo, že jim na tom nezáleží. Otázka celkově za všechny odbory hodnocena 
záporně. 

V dotazníkovém šetření byla uvedena ještě otevřená otázka č.17 a zjišťovala 
případné změny, které by respondenti doporučili magistrátu, tak aby zkvalitnily služby 
občanům. Tato část je uvedena v seznamu příloh P VI v části nazvané „Rozbor otevřené 
otázky č.17 z dotazníkového šetření“. 

4.9 Závěr 
Úkoly a cíle, které byly stanoveny na počátku výzkumu, byly splněny v plném 

rozsahu. Hypotéza H1 nebyla potvrzena, což dokazuje graf č.3 „Návštěvnost odborů“. 
Nejvíce navštěvovaným odborem byl odbor 37 (odbor místního hospodářství a majetku 
města). Hypotéza H2 byla zcela potvrzena, což dokazuje tab. č.9 „Navštívený odbor – 
zaměstnání“. Dle této tabulky nejvíce živnostníků navštívilo právě stavební úřad. Hypotéza 
H3 byla částečně potvrzena, což dokazuje tabulka uvedená v seznamu příloh P VI           
pod názvem „Průměrné hodnoty za všechny odbory v souhrnu otázek 8 – 15“.                   
U „problémových“ otázek č. 13, 14 a 15 byly procentuální podíly spokojených 
respondentů nižší než procentuální podíly spíše spokojených respondentů. 
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5 Návrhy a doporu čení 
Tato kapitola diplomové práce popisuje návrhy nebo doporučení ke změně 

současného stavu dané problematiky. 

V kapitole třetí „Analýza současného stavu vybraných personálních činností“  
v části „Analýza pracovního kolektivu“ jsem uvedl tabulku, která poukazuje na věkovou 
strukturu zaměstnanců magistrátu. Dle současné analýzy není příliš příznivá, jelikož téměř 
třetina zaměstnanců je ve věku 51 až 60 let. Tato věková skupina se bude vzhledem           
k četnosti předcházející skupiny (41 až 50 let) i nadále posilovat, což signalizuje riziko 
převahy blížící se poproduktivního věku zaměstnanců. Zaujal mě názor respondenta,                  
který v dotazníkovém šetření spokojenosti občanů s prací úředníků magistrátu napsal: 
„Znám na magistrátu osobně několik lidí, kteří „přesluhují“, tj. pracují jako důchodci, 
zatímco spousta vystudovaných středo i vysokoškoláků hledá marně práci. Znám osobně 
pracovníky, kteří „vystudovali“ učňovské obory a nedodělali střední školy a nyní jsou 
odborníci na danou problematiku. Jak říkám, na pracovním úřadě pak stojí ve frontě          
na odbornou práci vysokoškoláci s praxí. Bohužel... a to i 20 let po revoluci“. 

Navrhuji, aby dalšími důležitými body personálního plánování byla snaha               
o zvyšování podílu věkové kategorie zaměstnanců do 30 let oproti současnému podílu 
11%. 

V kapitole třetí v části nazvané „Vzd ělávání zaměstnanců magistrátu“ byl 
popsán aktuální stav této personální činnosti, poté proveden a vyhodnocen krátký 
dotazníkový průzkum zaměřený na e-learning, jako jednu z forem vzdělávání zaměstnanců 
samosprávních celků. V tomto druhu vzdělávání jsem tedy nenašel žádné nedostatky,       
na které bych musel upozornit a uvést alternativu zlepšení stávajícího stavu.  Ba naopak 
velmi kladně hodnotím to, že by chtěl magistrát rozšířit přístup na svůj vzdělávací portál 
pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Děčín a také pro obce ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností. 

V kapitole třetí v části nazvané „Motivace, motivování zaměstnanců“  jsem 
vytvořil vlastní návrh motivačního programu. Podklady k určitým změnám byly stávající 
zaměstnanecké výhody, které magistrát svým zaměstnancům poskytuje. Tyto výhody jsem 
upravil, případně přidal nové. Navrhuji věnovat větší pozornost nefinančním darům oproti 
stávajícím odměnám.    

V kapitole čtvrté je popisováno dotazníkové šetření spokojenosti občanů, a to 
postupně od příprav zpracování dotazníku k analýze dat z dotazníkového šetření. Na tomto 
místě uvádím opatření, která by vedla ke zlepšení současného stavu ve vybraných 
oblastech: 

1) Návštěvnost odborů 

Návštěvnost jednotlivých odborů byla celkem vyrovnaná, a to od 5 % do 21 %. 
Výjimkou byly odbory 36 (odbor rozvoje) a 39 (odbor školství a kultury), kde návštěvnost 
klientů byla velice nízká, a proto tyto odbory do celkového hodnocení zařazeny nebyly. 

Doporučuji v budoucnu dotazníkovou akci opakovat. Uvidí se, jestli návštěvnost 
bude u všech odborů a také, zda se procentuální podíly zvýší či naopak sníží.  
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2) Hodnocení za všechny odbory na zadané otázky 

Otázky č. 8, 9, 10, 11 a 12 byly v celkovém měřítku hodnoceny kladně (1).  

Otázka č. 13 (Jak hodnotíte rychlost plnění požadavků?) byla vyhodnocena 
jako částečně záporně (3). V průměrném hodnocení bylo pouhých necelých 36 % 
maximálně spokojených. O toto hodnocení se nejvíce přičinily odbory 32 a 38, kde bylo 
více než 22 % spíše nebo maximálně nespokojených. Doporučuji provést po uplynutí 
určité doby opětovné dotazníkové šetření a porovnat výsledky s tímto provedeným 
výzkumem. 

Otázka č. 14 (Jak hodnotíte provozní dobu magistrátu?) byla vyhodnocena jako 
částečně záporně (3). V průměrném hodnocení bylo pouhých necelých 36 % maximálně 
spokojených. Sice magistrát na některých odborech disponuje rozšířenými hodinami      
pro veřejnost, nicméně i na těchto odborech klienti nebyli s touto službou spokojeni. 
Nabízí se tu úvaha, zda klienti jsou dostatečně informování o tom, že mají možnost využít 
tzv. „elektronickou obsluhu občana“. Tedy využití on-line služby pomocí webu nebo SMS. 
Objednáním tímto způsobem je pro občana pohodlné a okamžitě ví, zda má v aktuální 
chvíli možnost odbor navštívit či nikoliv a vyhnout se tak nepříjemnému čekání ve frontě. 
V tomto případě bych doporučil magistrátu veřejnost více informovat o této službě a to 
prostřednictvím oficiálních webových stránek na více viditelných místech úvodní stránky 
nebo prostřednictvím novin (Zpravodaj Město Děčín) častějšími upoutávkami. Také by 
stálo za uvážení, zda by nebylo vhodné využít „elektronickou obsluhu občana“ na nejvíce 
frekventované odbory. Doposud je to jen v případě pro vyřízení záležitostí dopravně 
správních agend, správních agend  a matriky. 

Otázka č. 15 (Jak hodnotíte komunikaci magistrátu s veřejností o svých 
plánech a záměrech?) byla vyhodnocena jako částečně záporně (3). V průměrném 
hodnocení bylo pouhých necelých 24 % maximálně spokojených, 46 % respondentů 
uvedlo, že byli spíše spokojeni a spíše nespokojených bylo necelých 29 %. Dle mého 
názoru magistrát veřejnost dostatečně informuje o svých plánech a záměrech, o aktuálním 
dění ve městě, kultuře a volném čase, školství, zdravotnictví a sociální péči, životním 
prostředí, městské policii či poskytnutí informací podnikatelům. A to vše prostřednictvím 
oficiálních webových stránek města či již zmíněného Zpravodaje. Také je tu možnost 
využít rubriky „Dotazy“ nebo bezplatné inzerce. Problém vidím na straně občanů,            
že v malé míře navštěvují webové stránky města a nečtou noviny „děčínský“ Zpravodaj.   
U této problematiky žádné zlepšení nenavrhuji. 

Otázka č. 16 (Uvítali byste označení úředníků jmenovkami?) byla celkově       
za všechny odbory hodnocena záporně (4). Více než 57 % respondentů uvedlo 
jednoznačně ANO a tím respondenti vyjádřili svoji nespokojenost. Navrhuji zlepšení této 
problematiky označením úředníků jmenovkami. 
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6 Závěr 
Diplomová práce byla rozdělena na dvě základní části. První část - část 

teoretická, uvedla základní informace o Magistrátu města Děčín.  

Druhá část - část praktická se zabývala analýzou vybraných personálních činností 
a dotazníkovým šetřením spokojenosti občanů s prací úředníků magistrátu. Před tím než 
tyto činnosti byly analyzovány a následně hodnoceny, jsem na úvod provedl analýzu 
pracovního kolektivu, tedy strukturu zaměstnanců magistrátu dle věku a pohlaví, dle délky 
pracovního poměru a dle vzdělání.  

V první personální činnosti zaměřené na vzdělávání zaměstnanců magistrátu 
jsem nespatřil žádná negativa, která by vedla k následnému doporučení změn. Magistrát 
své zaměstnance vzdělává dle mého názoru velmi dobře, ať již formou denního vzdělávání 
či formou e-learningu. Ve sledovaném období (2007-2009) byly na vzdělání vynaloženy 
nemalé finanční prostředky. Příkladem může být rok 2009, kdy při celkovém počtu        
272 zaměstnanců magistrátu bylo dosaženo 1400 proškolených dnů za celý úřad                 
a prostředky vynaložené na vzdělávání činily 1.400.200,- Kč. Dále bylo provedeno krátké 
dotazníkové šetření zaměřené na náhodně vybrané samosprávní celky v Ústeckém kraji 
(magistráty, městské či obecní úřady), zda využívají také formu e-learningu jako Magistrát 
města Děčín. Většina dotázaných magistrátů uvedla, že tuto formu vzdělávání již plně 
využívají, naopak městské a obecní úřady tuto formu začínají zavádět, nebo vůbec 
nevyužívají. To je dáno tím, že organizační struktura magistrátů je podstatně širší a tím 
tedy větší potřeba vzdělávat více zaměstnanců než u městských či obecních úřadů. Velmi 
kladně hodnotím to, že by chtěl magistrát rozšířit přístup na svůj vzdělávací portál pro 
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Děčín a také pro obce ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností. 

Ve druhé personální činnosti zaměřené na motivování zaměstnanců magistrátu 
jsem spatřil jistá negativa. To bylo potvrzeno i na počátku sdělením personálního oddělení 
magistrátu, že někteří zaměstnanci jsou „přemotivovaní“. Téměř 50 % všech zaměstnanců 
s délkou pracovního poměru do 10 let a 43 % všech zaměstnanců s délkou pracovního 
poměru do 20 let jsou zvyklí na stálé zaměstnanecké výhody během posledních let. Proto  
v rámci zvýšení motivace zaměstnanců byl vytvořen motivační program zaměřený kromě 
příspěvku na stravování a příspěvku na kulturní a sportovní akce, spíše na nefinanční dary 
oproti stávajícím finančním odměnám.    

V poslední a nejdůležitější praktické části diplomové práce byl vytvořen průzkum 
zaměřený na občany města Děčín, na jejich spokojenost s prací úředníků  na jednotlivých 
odborech magistrátu. Cíle šetření spokojenosti občanů byly naplněny v plném rozsahu – 
tedy zjištění, jak občané vnímali fungování magistrátu, profesionalitu a vstřícnost úředníků 
při jednání. Dotazníky daly především klientům úřadu možnost sdělit svůj názor na práci 
úředníků, které právě navštívili a na srozumitelnost poskytnutých informací.  

Prvotním zjištěním byla frekvence návštěv na jednotlivých odborech. Úvodní 
hypotéza, že nejvíce respondentů navštíví odbor 38 (odbor sociálních věcí a zdravotnictví) 
a odbor 32 (odbor správních činností a obecní živnostenský úřad) se nepotvrdila. Naopak 
největší návštěvnost zaznamenal odbor 37 (odbor místního hospodářství a majetku města). 
Návštěvnost odboru rozvoje i odboru školství a kultury se ukázala v podstatě 
„zanedbatelná“. Proto tyto odbory nebyly hodnoceny.  
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Dále bylo provedeno vyhodnocení spokojenosti respondentů. V kapitole čtvrté 
je vyhodnocení zaměřené na spokojenost občanů jako celek – zadané otázky v porovnání 
jednotlivých odborů i s využitím průměrných hodnot za všechny odbory. Každá otázka 
z dotazníku byla konkrétním způsobem celkově hodnocena – kladně (maximálně spokojen 
= 1), částečně kladně (spíše spokojen = 2), částečně záporně (spíše nespokojen = 3)            
a záporně (maximálně nespokojen = 4). Určitá nespokojenost se tedy projevila u otázek    
č. 13 (Jak hodnotíte rychlost plnění požadavků?), č. 14 (Jak hodnotíte provozní dobu 
magistrátu?), č. 15 (Jak hodnotíte komunikaci magistrátu s veřejností o svých plánech        
a záměrech?) a u otázky č. 16 (Uvítali byste označení úředníků jmenovkami?). Doporučení 
vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu byla uvedena v kapitole páté „Návrhy a doporučení“. 

Za zmínku stojí také říci, že pro podporu dotazníkového šetření vyšel dotazník 
v novinách – ve Zpravodaji města Děčín v čísle 38/2009 ze dne 21.11.2009. 

V celkovém pojetí lze říci, že hodnocení personálních činností magistrátu               
a provedeného šetření spokojenosti občanů je velmi dobré.  

Výsledné hodnocení spokojenosti občanů s prací úředníků Magistrátu města Děčín, 
které jsem provedl, je přínosem i pro samotný magistrát – pro sebehodnotící zprávu         
na základě modelu CAF. Model CAF je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen specielně 
pro podmínky organizací veřejného sektoru. Statutární město Děčín podporuje zavádění 
nových metod řízení kvality do prostředí magistrátu. Již v roce 2003 se zapojilo               
do Benchmarkingové iniciativy, o rok později začalo s aplikací modelu CAF a v roce 2007 
zahájilo zavádění metody Balanced Scorecard. Město Děčín se v programu Národní ceny 
kvality ČR v roce 2009 stalo „oceněným finalistou“ za hodnocení podle modelu CAF       
ve veřejném sektoru.  
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