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Anotace diplomové práce 

Předložena diplomová práce je zaměřena na řízení lidských zdrojů v podniku DONGWON 

CZ, s.r.o. vyrábějící díly pro automobilový průmysl. 

Práce je rozdělena na dvě části. První část této diplomové práce se zabývá teoretickým 

výkladem řešené problematiky. Je zde popsán význam řízení lidských zdrojů, vzdělávání  

a motivace pracovníků v podmínkách podniků. Také je popsán význam lidských zdrojů 

v systémech kvality v rámci norem ČSN EN ISO 9000. 

V druhé části této diplomové práce se nachází základní charakteristika společnosti 

DONGWON CZ, s.r.o. včetně výrobního portfolia společnosti. Diplomové práce je 

zaměřena na analýzu současného stavu a řešení dané problematiky a její vyhodnocení. Na 

základě analýzy byly stanoveny návrhy na zlepšení, které mohou vést k odstranění 

nedostatků v podniku. 

 

 

 

Annotation of graduation thesis 

The submitted thesis focuses on directing of human resources in DONGWON CZ, ltd, 

company, which produces parts for car industry. 

The thesis is divided into two parts. First part is concerned with a theoretical explanation of 

given problems. It contains the importance of directing human resources, education and 

motivation of employees in conditions of companies. There is also described the 

importance of human resources in the systems of quality within the framework of ČSN EN 

ISO 9000 norms. 

In the second part of this thesis there is a basic characteristic of DONGWON CZ, ltd, 

company, including the production portfolio of the company. The thesis focuses on the 

analysis of the present state and the solution of given problems and its evaluation. On the 

basis of the analysis there were suggestions for improvements set, which can lead to the 

elimination of the imperfections in the company. 
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Úvod 
 

V dnešní době rozsáhlých změn, které se nevyhnou ani podnikatelskému prostředí, 

vyžadují neustále nové přístupy v jakémkoli podniku. Na podnikatelské subjekty je 

vytvářen stále větší tlak na jejich dynamiku, efektivitu a schopnost se přizpůsobit. 

Současnost je ve znamení změn vnějšího prostředí a klade obrovský tlak na vznik 

inteligentních a dynamických podniků, které budou schopny se přizpůsobit stále se 

měnícím podmínkám a rychle a pružně reagovat na potřeby stále náročnějšího zákazníka. 

Největší konkurenční výhodou podniku již není finanční kapitál, ale na jeho místo se 

dostává kapitál lidský – pracovníci. Pokud chce firma v tvrdě konkurenčním prostředí 

dlouhodobě přežít, je nezbytné, aby značnou část svého úsilí věnovala rozvoji svých 

lidských zdrojů. Dnešní podniky dobře vědí, že dobří pracovníci jsou ti, kteří mají 

schopnost rozvíjet organizaci prostřednictvím svého potenciálu. Pokud mají pracovníci 

využívat svůj potenciál co nejlépe, je zapotřebí, aby se management organizace o ně 

patřičně staral a zajímal. Organizace by měly poznat jejich potřeby, hodnoty, zájmy  

a samozřejmě dbát na vytvoření příjemného pracovního prostředí. Organizace, které se 

zabývají vzděláváním svých pracovníků a zvyšováním jejích kvalifikace, mohou lépe 

reagovat na požadavky zákazníků a trhu. Dalším důležitým aspektem, kterým by se měly 

organizace zabývat, je motivace svých zaměstnanců. V dnešní době jsou velké rozdíly 

v přístupu managementu k pracovníkovi mezi jednotlivými organizacemi, proto je tato 

otázka velmi diskutabilní.  

 

Předložená diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.  

V teoretické části jsou teoreticky rozebrány vybrané aspekty řízení lidských zdrojů, 

konkrétně jejich významu a strategii. Pro hlubší pochopení problematiky jsou rozebrána 

témata motivace, vzdělávání a komunikace pracovníků v podmínkách podniku. 

V praktické části je stručná charakteristika společnosti a současný stav řešené 

problematiky v společnosti DONGWON CZ, s.r.o. Její druhá část je věnována analýze  

a řešení dané problematiky. V závěru jsou navržena opatření pro zlepšení situace ve 

společnosti. 
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1 Řízení lidských zdrojů v systémech řízení 
 

Dnešní doba, plná dynamických změn, si vyžaduje stále nové přístupy k řízení lidských 

zdrojů jakékoliv společnosti. Hlavním cílem každé společnosti je dosáhnout a udržet  

si konkurenceschopnost vůči jiným společnostem. Úspěšnost podnikání v dnešní době 

nezávisí jen na charakteru výrobních a ekonomických procesů, ale především na přístupu 

k řízení lidských zdrojů. Pod pojmem „řízení lidských zdrojů“ je možné si představit 

souhrn metod a rozhodování, ve kterých spočívá řízení, rozvíjení a hodnocení lidského 

potenciálu. Dnešní společnosti si uvědomují hodnotu a význam lidských zdrojů, uvědomují 

si, že lidské zdroje představují největší bohatství společnosti a že jejich řízení rozhoduje 

o tom, zda společnost uspěje či nikoliv. 

 

1.1 Pojetí, význam a hlavní úkoly řízení lidských zdrojů 
 

Řízení lidských zdrojů tvoří tu část podnikového řízení, která se zaměřuje na vše, co se 

týká člověka v pracovním procesu, tedy jeho získávání, formulování, fungování, 

využívání, jeho organizování a propojení jeho činností, výsledků jeho práce, jeho 

pracovních schopností a pracovního chování, vztah k vykonávané práci, podniku  

a spolupracovníkům a v neposlední řadě jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, 

jeho osobního a sociálního rozvoje. Protože lidské zdroje uvádějí do pohybu ostatní zdroje 

a determinují jejich využívání a protože lidské zdroje pro podnik přestavují ten nejcennější 

a nejdražší zdroj, který rozhoduje o prosperitě a konkurenceschopnosti podniku, je řízení 

lidských zdrojů jádrem a nejdůležitější oblastí celého podnikového řízení [2].  

 

Úkolem řízení lidských zdrojů je sloužit tomu, aby podnik byl výkonný a aby se jeho 

výkon neustále zlepšoval. Tento úkol lze splnit jen neustálým zlepšováním využití všech 

zdrojů, kterými podnik disponuje, tj. materiálních zdrojů, finančních zdrojů a lidských 

zdrojů. 

Hlavní úkoly řízení lidských zdrojů by se mohly zaměřit na: 

� Vytváření dynamického souladu mezi počtem a strukturou pracovních míst  

a počtem a strukturou pracovníků v podniku tak, aby v každém okamžiku 

odpovídaly požadavkům každého pracovního místa v maximální míře. 
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� Schopnosti pracovníka zařazeného na toto pracovní místo. Jinak řečeno, usilovat  

o zařazení správného člověka na správné místo. 

� Optimální využívání pracovních sil v podniku a optimální využívání pracovních 

schopností pracovníků. 

� Formování týmů, efektivního stylu vedení lidí a zdravých mezilidských vztahů 

v podniku. 

� Personální a sociální rozvoj pracovníků, tedy rozvoj jejich pracovních schopností  

a sociálních vlastností, rozvoj jejich pracovní kariéry, směřující k vnitřnímu 

uspokojování z vykonávané práce a rozvoj materiálních a nemateriálních sociálních 

potřeb pracovníků [2].  

 

1.2 Strategie řízení lidských zdrojů 
 

Strategie řízení lidských zdrojů je přístup k rozhodování o záměrech a plánech organizace, 

zabývající se charakterem zaměstnávání lidí a strategie, politiky a praxe získávání, 

vzdělávání a rozvoj pracovníků, řízení pracovního výkonu, odměňování a pracovních 

vztahů. Nástrojem strategického řízení lidských zdrojů je strategické personální plánování.  

 

Obecné podmínky strategického řízení musí v první řadě řešit následující otázky: 

� Jakou podnikatelskou filozofii si chce podnik vytvořit, aby uspěl na trhu? 

� Jakou chce mít vizi a jakou roli si přeje hrát na trhu? 

� Jakým pozitivním a negativním vnějším faktorům musí podnik čelit? 

� Jaké jsou přednosti a nedostatky podniku? 

� Jakých cílů chce podnik dosáhnout? 

� Jakou cestou se má podnik vydat, aby dosáhl těchto cílů? 

 

Výdaje na rozvoj a vzdělávání pracovníků představují dlouhodobé investice nutné pro 

perspektivu výkonnosti a úspěšnosti organizace. Někteří manažeři mají tendenci při 

finančních problémech či redukci nákladů omezovat právě investice do rozvoje 

zaměstnanců, protože je často velmi obtížné efektivnost vynaložených prostředků  

do vzdělání měřit a nejsou z nich na první pohled viditelné a měřitelné prostředky. Tento 

způsob redukce nákladů je ovšem velmi krátkozraký a pro danou organizaci 
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sebepoškozující, protože bez neustále se zlepšujícího a kvalitnějšího personálu  

se organizace bude dostávat do stále větších problémů. 

 

Strategický rozvoj zdrojů je „ rozvoj vyplývající z jasné vize o schopnostech a potenciálu 

lidí, který probíhá v souladu s celkovým strategickým rámcem daného podniku“. Firmě se 

vrátí čas a prostředky vynaložené na rozvoj pracovníka, pokud mu nabídne příležitosti, aby 

u ní mohl dosáhnout svých kariérových cílů. Proto je nezbytné, aby byla strategie rozvoje 

lidských zdrojů v organizaci úzce spjata s motivačním systémem. Jedině tak se budou obě 

oblasti navzájem doplňovat a bude dosaženo maximálních výsledků [1].  

 

Cílem strategického rozvoje lidských zdrojů je vytvoření úplného, logického a jednotného 

rámce pro vzdělávání lidí. Velká část procesů rozvoje lidských zdrojů bude směřovat 

k vytvoření prostředí podporujícího vzdělání a rozvoj pracovníků. Pozornost je věnována 

na vytvoření takového prostředí, ve kterém se znalosti rozvíjejí a řídí systematicky. 

Strategický rozvoj lidských zdrojů se týká plánování a rozvíjení sama sebe (samotného 

učení a vzdělání), jemuž organizace poskytuje přiměřenou podporu a orientaci. 

 

Složky rozvoje lidských zdrojů 

Rozlišují se tyto klíčové složky rozvoje lidských zdrojů: 

� Učení (se) – je to změna, která zahrnuje nové vědění i nové konání. Učíme se nejen 

organizovaně, ale i spontánně, někdy o tom ani nevíme. 

� Rozvoj - dosažení žádoucí změny pomocí učení (se). 

� Vzdělávání – jeden ze způsobů učení (se), organizovaný a institucionalizovaný 

způsob učení. 

� Odborné vzdělání (výcvik) – je to plánované a systematické formování příležitostí 

k učení, vzdělávacích programů a v neposlední řadě praxe.  
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Individuální odpovědnost za sebevzdělání  

Proces vzdělávání a rozvoje uspokojuje vyšší potřeby než např. mzdy.  Podle Maslowa 

uspokojují rozvojové aktivity potřeby seberealizace – dochází ke zdůrazňování vnímání 

pocitu sebehodnoty (self – worth) a zvyšuje se i sebehodnocení jedince (self – esteem). 

Podle Alderferovy ERG teorie rozvoj uspokojuje potřeby růstu. 

Mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, že pokud firma investuje do rozvoje svého lidského 

kapitálu, dělá to sice hlavně kvůli svým vlastním cílům, ale na druhou stranu tím i zvyšuje 

cenu pracovníků, protože pracovník vzdělaný v určité oblasti (kterou např. organizace 

podporuje) má na trhu práci vyšší cenu než pracovník bez těchto znalostí či kvalifikace. 

Firmy si v současné době již tuto situaci uvědomují, a proto se snaží vytvářet tlak na své 

pracovníky, aby se vzdělávali a rozvíjeli nejen  „pod tlakem firmy“ a z jejích zdrojů, ale 

aby také vzali svůj rozvoj a vzdělávání do vlastních rukou. V současném světě je pro 

organizaci užitečný takový pracovník, který se učí nést větší odpovědnost za sebe samého, 

svou kariéru a svůj potenciál [2]. Je nutné ovšem zdůraznit, že jakýkoliv tlak organizací na 

sebevzdělávání svých pracovníků by měl být těsně spjat s motivačním systémem a strategií 

organizace, jinak aktivní přístup k rozvoji u pracovníků bude velmi malý. 

Žádný zaměstnavatel není schopen zajistit rozvoj celého potenciálu všech svých 

zaměstnanců a i kdyby to bylo možné, bylo by to neefektivní vzhledem k množství 

vynaložených zdrojů. Efektivnější alternativu představuje přístup, kdy obě strany přijímají 

svůj díl odpovědnosti za rozvoj kompetencí.  

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2 Lidé v systémech kvality 
 

Lidé, jejich vzdělanost a permanentní pracovní příprava, jejich pracovní zkušenost, lidé  

a hlavně lidé jsou, a v nejbližší etapě zůstanou, naším nejvýznamnějším konkurenčním 

trumfem [7]. 

Hlavním úkolem každé organizace je maximálně uspokojovat potřeby zákazníků a také 

uspokojovat potřeby svých pracovníků. 

 

2.1 Koncepce managementu kvality 
 

V dnešní době ve světovém měřítku máme k dispozici tři základní koncepce managementu 

kvality, podle kterých se mohou organizace rozvíjet a budovat své podnikové systémy 

kvality: 

� Koncepce managementu kvality na bázi odvětvových standardů 

� Koncepce managementu kvality na bázi TQM 

� Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO [8] 

 

2.1.1 Koncepce managementu kvality na bázi odvětvových standardů 
 

Vznik této koncepce je připisován Spojeným státům americkým, zejména jedné americké 

společnosti. Ta v sedmdesátých letech pociťovala silnou potřebu vytvoření systémů 

kvality. V určitých odvětvích vyvstal požadavek normalizace, který se dále přenášel  

do systémů organizací dodavatelů. Tato situace byla charakteristická zejména pro velké 

firmy, které tak mohly významně ovlivňovat své dodavatele, protože požadavky firmy na 

systémy kvality se zaznamenávaly do norem, kterými se museli řídit všichni dodavatelé. 

 

Příklady odvětvových standardů: 

� HACCP stanovení kritických bodů v technologii výroby 

� ASME kódy pro oblast těžebního strojírenství 

� AQAP speciální směrnice pro zabezpečení kvality v rámci NATO 

� QS 9000 soubor požadavku pro zabezpečení kvality v dodavatelském řetězci 

v automobilovém průmyslu 

�  VDA předpisy pro automobilový průmysl 
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Tyto standardy se liší různými přístupy, ale mají jeden společný znak. A ten je,  

že jsou náročnější a inspirativnější než požadavky definované v normě ISO řady 9000 [8]. 

2.1.2 Koncepce managementu kvality na bázi TQM 
 

Koncepce TQM (Total Quality Management) je proces neustálého zlepšování ve všech 

oblastech, na kterém se podílejí všichni pracovníci firmy s cílem maximálně uspokojit 

požadavky zákazníků a současně dosáhnout ekonomického přínosu pro organizaci [7].  

Tato koncepce je považována za filozofii managementu, jelikož není tak svazující 

s normami a předpisy jako např. koncepce ISO. Koncepce je realizovaná prostřednictvím 

různých modelů, které vymezují rámec jednotlivých oblastí a slouží k posuzování úrovně 

řízení organizace. V průběhu devadesátých let byl představen model EFQM neboli model 

Excelence, kde excelence je chápána jako vynikající působení organizace v oblasti řízení  

a dosahování výsledků.  

 

Vychází ze souboru základních principů, které zahrnují: 

� Orientace na zákazníka 

� Vedení lidí a týmová práce 

� Rozvoj a zapojení lidí 

� Orientace na procesy 

� Odpovědnost vůči okolí 

� Neustálé zlepšování 

� Měřitelnost výsledků 

� Partnerství s dodavateli 
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EFQM Model Excelence 

Evropský model TQM byl vypracován Evropskou nadaci pro řízení kvality v roce 1991,  

a byl používán pro budování a hodnocení systému kvality (EFQM). V roce 2003 byl model 

EFQM  inovován a jeho oficiální název zní EFQM Model Excelence. 

EFQM Model Excelence (viz obrázek 1) má 9 klíčových kriterii, ta jsou dále členěna na 32 

dílčích kriterii. Prvních 5 kriterií je označováno jako „Nástroje a prostředky“  

a zbývající čtyři jsou označovány jako „Výsledky“. 

Model je využíván pro hodnocení uchazečů o Evropskou cenu za jakost a je základem pro 

udílení národní ceny za jakost [11].  

 

 

Obrázek 1: EFQM Model Excelence 
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2.1.3 Koncepce managementu kvality na bázi norem ISO 
 

Tato koncepce norem vznikla v roce 1987. Koncepce je dána souborem mezinárodní 

organizaci pro normalizace – ISO. Normy se zabývaly technickými požadavky na systém 

managementu kvality. Původně šlo o pětici norem, nejčastěji označovaných jako normy 

ISO řady 9000. K první rozsáhlé revizi norem došlo v roce 1994, kdy se změnil obsah  

a částečně jejich struktura, ale nepřinesla nic nového. Proto se začalo pracovat na nové,  

rozsáhlejší a zásadní revizi těchto norem v roce 2000. Tyto normy začaly používat pojem 

„systém managementu kvality“ a jejich koncepce je založena na procesním přístupu. 

V dalších letech proběhly revize obou norem. Procesní model systému managementu 

kvality podle normy ISO 9001 je uveden níže viz obrázek 2 [5].  

 

 

Obrázek 2: Procesní model systému managementu kvality 

Legenda  

Činnosti přidávající hodnotu 

Informační tok 

Na obrázku 2 je vidět roli zákazníků, procesu transformace vstupů na výstupy  

za podpory vedení, rozhodování na základě měření a analýzy a neustálého zlepšování. 

Normy ISO řady 9000 mají pouze univerzální charakter, nejsou závažné, ale pouze 

doporučující. Jsou v nich obsaženy pouze minimální požadavky, které by měla organizace 

mít zavedeny. Závažné se stávají pouze tehdy, pokud se organizace zaváže např. svému 

odběrateli, že systém kvality podle normy ISO 9000 u sebe zavede. Tímto se norma pro 

organizaci stává závazným předpisem. 
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Základní soubor norem počítá se čtyřmi standardy: 

ČSN EN ISO 9000: 2009 Systémy managementu kvality- Základy, zásady a slovník. 

ČSN EN ISO 9001: 2009 Systémy managementu kvality- Požadavky. 

ČSN EN ISO 9004: 2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu 

kvality. 

ČSN EN ISO 19011: 2003 Směrnice pro auditovaný systém managementu jakosti a/nebo  

systému environmentálního managementu. 

 

Porovnání koncepce ISO a koncepce TQM 

Základem koncepce ISO norem je plnění požadavků a dodržování všech jejích předpisů 

v dokumentační pyramidě. Koncepce TQM není propojena s normami a předpisy,  

ale je kreativnější a inspirativnější. 

Koncepce ISO se zaměřuje na rozvoj organizace s cílem maximalizace požadavků 

zákazníků, přestože koncepce TQM je založena na aktivní účasti všech zaměstnanců 

tohoto rozvoje. Organizační struktura TQM je méně formální, a i proto více funguje lepší 

výměna informací ve vertikálním směru. 

ISO a TQM se odvíjejí od podobných principů. Osm hlavních principů je definováno 

v tabulce č. 1, kde v levém sloupci jsou definovány principy z normy ČSN EN ISO 9004: 

2010 resp. ČSN EN ISO 9001: 2009 a v pravé části tabulky jsou definovány principy 

TQM, která jsou základní bázi EFQM Modelu Excelence [8].  

 

Tabulka 1: Hlavní principy QMS a TQM [8] 

Principy QMS dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN 
EN ISO 9004:2010 

Principy TQM dle EFQM Modelu Excelence 

Zaměření na zákazníka Dosahování vyvážených výsledů 

Vedení a řízení lidí Dodávání hodnoty pro zákazníky 

Zapojení lidí Vůdcovství s vizí a integritou 

Procesní přístup Managementu prostřednictvím procesů 

Systémový přístup k managementu Úspěšnosti díky lidem 

Neustálé zlepšování Péče o tvořivost a inovace 

Rozhodování na základě faktů Tvorby partnerství 

Vzájemně prospěšné dodavatelsko-odběratelské vztahy Odpovědnosti za trvale udržitelnou budoucnost 
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2.2 Lidé v koncepci norem ISO 
 

V dnešní těžké době plné konkurence jedním z hlavních požadavků je jakost výrobků  

a služeb. Proto je důležité si dobře vybrat takové partnery a výrobce, kteří jsou schopní 

uspět na konkurenčním poli a plně uspokojit požadavky zákazníka. K dosažení požadavků 

na jakost mají nejblíže organizace, které zpracovávají standardy systému řízení kvality  

a ty dokládají příslušnými certifikáty. Nejznámějšími jsou normy ISO řady 9000, kde  

se mimo jiné klade důraz na lidské zdroje. 

 

V normě ČSN EN ISO 9001:2009 jsou definovány požadavky na vzdělávání pracovníků 

zejména v kapitole 6.2 „Lidské zdroje“. 

 

ČSN EN ISO 9001:2009 [9]: 

6.2 Lidské zdroje 

 

6.2.1 Obecně 

Pracovníci, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt, musí být 

kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. 

 

6.2.2 Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti 

Organizace musí: 

a) určovat nezbytnou kompetenci pro pracovníky, kteří provádějí práce ovlivňující 

shodu s požadavky na produkt, 

b) podle okolností poskytovat výcvik nebo provádět jiná opatření pro dosažení 

nezbytných kompetencí, 

c) hodnotit efektivnost provedených opatření, 

d) zajišťovat, aby si její pracovníci byli vědomi závažnosti a důležitosti svých činností 

a toho, jak přispívají k dosažení cílů kvality, 

e) vytvářet a udržovat vhodné záznamy o vzdělávání, výcviku, dovednostech 

a zkušeností. 

 

K splnění těchto požadavků by měla organizace přistupovat zodpovědněji a měla by zajistit 

přehled o svých vzdělávacích programech, výcviku, zkušenostech a dovednostech svých 
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pracovníků a rovněž by měla zavést a řídit proces efektivního plánování vzdělávaní  

a vyhodnocování činností v oblasti lidských zdrojů. 

Na rozdíl od normy ČSN EN ISO 9001:2009 norma ČSN EN ISO 9004:2010 [10] Řízení 

udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality rozšiřuje význam 

lidských zdrojů.  

 

Oproti normě ČSN EN ISO 9001:2009 jsou zde doplněny kapitoly: 

6.3 Lidé v organizaci 

 

6.3.1 Management lidských zdrojů 

Lidé jsou významným zdrojem organizace a jejich plné zapojení zvyšuje její schopnost 

vytvářet hodnotu pro zainteresované strany. Vrcholové vedení by mělo, prostřednictvím 

řízení a vedení lidí, vytvářet a udržovat sdílenou vizi, sdílené hodnoty a vnitřní prostředí, 

které umožňuje plné zapojení lidí do dosahovaných cílů organizace. 

 

6.3.2 Kompetence lidí  

Organizace by měla za účelem zajištění všech potřebných kompetencí vytvořit a udržovat 

"plán rozvoje lidských zdrojů" a s tím související procesy. Toto by mělo organizaci 

poskytnout pomoc při identifikaci, vytváření a zvyšování kompetencí svých lidí. 

 

6.3.3 Zapojení a motivování lidí 

Organizace by měla motivovat lidi k porozumění závažnosti a důležitosti jejich 

odpovědností a činností s ohledem na vytváření a poskytování hodnoty zákazníkům 

a dalším zainteresovaným stranám. 

 

Zcela nová kapitola v normě je problematika zlepšování, inovace a učení se [10].  

Je to kapitola 9, která má tyto podkapitoly: 

9.1 Obecně 

Pro udržitelný úspěch je nezbytnost inovací, zlepšování a učení se uvnitř organizace. 

 

9.2 Zlepšení 

Stanovit cíle zlepšování svých produktů, procesů, organizačních struktur a systému 

managementu na základě analýzy dat. 

 



21 
 

9.3 Inovace 

Posuzovat rizika spojená s plánováním inovací včetně možných dopadů souvisejících změn 

na organizaci. V závislosti na tom mají být realizována vhodná preventivní opatření 

k minimalizaci těchto ztrát. 

 

9.4 Učení se 

Dosáhnout trvalého úspěchu je nezbytné přijmout koncepci učení se organizace. 
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3 Vzdělávání pracovníků  
 

V součastné době se člověk již ve svém produktivním období, kdy od školy po svůj odchod 

do důchodu je zaměstnáván, neobejde pouze se svými znalostmi, jež získal při studiu, při 

přípravě na své budoucí povolání. Aby se mohl plnohodnotně zapojit do pracovního 

procesu, aby byl dobře zaměstnavatelný, tedy úspěšný na trhu práce a byl pro svého 

zaměstnavatele „ekonomicky“ výhodný, je třeba, aby se vzdělával po celý svůj produktivní 

život. Tuto skutečnost si mnohé organizace, hlavně zahraničních majitelů uvědomují a tak 

se dnes hovoří o firemním vzdělávání jako o významném podílu na celoživotním učení. 

Firmy tedy pořádají pro své zaměstnance různá školení, semináře, vysílají je na zkušenou 

do dceřiných, či mateřských společností, nebo umožňují svým zaměstnancům dosažení 

vyššího vzdělání ve školních institucích, kde jim vycházejí vstříc finančním přispěním  

a časovou flexibilitou jejich pracovní činnosti. 

 

Bez efektivního vzdělávání zaměstnanců se dnes již neobejde žádná firma, která chce 

zvyšovat svou výkonnost a být úspěšná. Úspěšní manažeři si uvědomují, jakou hodnotu 

pro ně mají vzdělaní pracovníci, kteří dokážou účelně spolupracovat, sdílet informace  

a rozvíjet znalosti potřebné k efektivnímu fungování v dnešním globálním tržním prostředí 

[16]. 

 

3.1 Cíle a výhody vzdělávání 
 

V dnešní dynamické době se velmi klade důraz na vzdělávání v organizaci, které by mělo 

pomoci organizaci dosáhnout svých vytyčených cílů pomocí zhodnocení získaných 

znalostí a dovedností pracovníku v organizaci. Konkrétními cíli organizace v oblasti 

vzdělávání jsou: 

� Rozvinout dovednosti a schopnosti pracovníků a zlepšování jejich výkonu. 

� Pomoci pracovníkům k tomu, aby v organizaci rostli a rozvíjeli se tak, aby budoucí 

potřeba lidských zdrojů organizace mohla být v maximální míře uspokojována 

z vnitřních zdrojů. 

� Snížit množství času potřebného k zácvikům a adaptaci pracovníků začínajících 

pracovat na nových pracovních místech, či pracovníků převáděných na jiné 

pracovní místo, tedy k zabezpečení toho, aby se tito pracovníci stali plně 
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schopnými vykonávat tuto práci tak rychle a s tak nízkými náklady, jak je to jen 

možné. 

� Zvyšování spokojenosti pracovníků vlivem jejich rostoucí konkurenceschopnosti na 

vnitropodnikovém i vnějším trhu práce [1]. 

Výhody efektivního vzdělávání jsou: 

� Minimalizace nákladů na osvojení znalostí, dovedností a schopností. 

� Zlepšení individuální, týmové a podnikové výkonnosti. 

� Zlepšení flexibility pracovníků. 

� Zvýšení kvality zaměstnanců. 

� Zvýšení angažovanosti a oddanosti pracovníků tím, že podporuje jejich ztotožnění 

se s posláním a cíli organizace. 

� Vytvoření pozitivní úrovně firemní kultury v organizaci. 

 

3.2 Plánování vzdělávání 
 

Plánování vzdělání by mělo být orientováno na problém, to znamená, že by mělo být 

vyvoláno nějakou relevantní příčinou. Může jít například o neshody zjištěné během 

interních prověrek kvality, možnosti zlepšování, jejich původ lze nalézt ve výsledcích po 

provedeném benchmarkingu, pravidelné hodnocení pracovníků [6].  

 

Plánování vzdělávání pracovníků v organizaci je také jeden z požadavků normy ISO 9001. 

Plán vzdělávání pracovníků vycházející z plánu osobního rozvoje jednotlivých pracovníků.  

 

Za vypracování a plnění plánu vzdělávání je odpovědný personální útvar. Ten by měl být 

schopný si odpovědět na tyto následující otázky: 

� Jaké vzdělání má být zabezpečeno? 

� Pro koho? 

� Jakým způsobem? 

� Kdy? 

� Kde? 

� Kým? 

� Za jakou cenu, s jakými náklady? 

� Volba metody hodnoceni? 
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Pokud chceme, aby personální plánování bylo efektivní, je potřeba dodržovat pár 

základních zásad: 

� Znát a respektovat podnikovou strategii – personalisté, kteří vytvářejí podnikové 

plány, by měli důkladně znát strategické plány. 

� Cyklus podnikového plánování a cyklus personálního plánování by měl být časově 

sladěn – všechny manažery nutí k tomu, aby veškeré personální plány byli 

v kontextu s výrobními a dalšími plány. 

� Personální plánování by mělo být celopodnikovou záležitostí – měli by být zahrnuti 

všichni pracovníci a to od vedení až po posledního pracovníka v organizaci, aby  

se podíleli na trvalém rozvoji organizace [15]. 

 

3.3 Metody efektivního vzdělávání 
 

I když zodpovědnost za rozvoj pracovníků nese jak pracovník, tak organizace, u které je 

zaměstnaný, větší odpovědnost za kvalitní rozvoj pracovníků nese daná organizace. 

Ve strategii rozvoje lidských zdrojů se na základě potřeb identifikují schopnosti, které je 

 u pracovníků potřeba rozvíjet. 

 

Po identifikaci potřeb následuje fáze, kdy se firma musí rozhodnout pro formu, jakou bude 

dané schopnosti rozvíjet či v jaké oblasti se mají pracovníci vzdělávat. Firmy mají možnost 

vybrat si ze tří forem rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. 

 

Rozvoj a vzdělání prováděné:  

a) v podniku při výkonu práce (na pracovišti)  

Autonomní pracovní skupiny - autonomní pracovní skupiny jsou zodpovědné  

za stanovenou oblast výrobního procesu. Při skupinové organizaci se uplatňují některé 

zásadní principy: 

� integrace úkolů a činností – zásadní dílčí úkony provádějí všichni nebo více členů 

skupiny a mohou se při práci střídat; 

� spoluúčast na řízení práce, kdy každý, kdo svými schopnostmi obohacuje nejen 

množství a kvalitu výsledků práce, ale podílí se i na jejím řízení; 

� skupinová práce odstraňuje jednostranné zatížení a vede ke zmírnění útlumu  

a neúměrného zatížení organismu; 
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� pracovníci sami ovlivňují organizaci práce a kontrolují její výsledky. 

V autonomních pracovních skupinách se zvyšuje odpovědnost pracovníků za vlastní práci, 

zvyšuje se odpovědnost individuální i skupinová, což má pozitivní vliv na motivaci 

jednotlivých zaměstnanců.  

 

Job rotation - rotace, střídaní na pracovních místech, ve funkcích. Tato rotace se uplatňuje 

dvěma směry. 

 

První je směr horizontální, což znamená střídání pracovních míst na stejné úrovni řízení. 

Cílem je pochopení celého výrobního řetězce a jeho podmínek, což má mít za důsledek 

efektivnější pracovníkovu činnost a možnosti návrhu zlepšení, které by zjednodušovaly 

nebo zlevňovaly výrobu. 

 

Druhý je směr vertikální, kdy je rotace založena na střídání manažerů různých úrovní, kdy 

např. vyšší management přechází na pozice nižšího managementu, kde po určitou dobu 

působí. To jim umožňuje identifikovat problémy, se kterými se na svých pozicích 

nesetkávají, což má za následek komplexnější a efektivnější řízení podniku.  

 

Při horizontální rotaci je pracovníky motivován zvyšováním kompetencí a dovedností. 

Zaměstnanec se naučí nové pracovní procesy, jež mu mohou usnadňovat práci na jeho 

stávajícím místě. Pracovníci jsou motivováni vymýšlením zlepšovacích návrhů, za něž 

bývají zpravidla finančně odměněni a upozorňují tak na svou kvalitu, jež může být 

podkladem pro jejich eventuelní povýšení. 

 

Vertikální rotace  se provádí mezi úrovněmi řízení. V případě rotace na vyšší pozici  

a zaměstnancovy spokojenosti na této pozici, jej může motivovat k vlastnímu rozvoji  

a většímu úsilí, aby této pozice mohl dosáhnout nastálo (dosáhnout povýšení). 

 

Metoda job enlargement – rozšiřování pracovních kompetencí. Metoda enlargementu  

se opírá o dva základní přístupy [4].  

 

První vyplývá z poznatků fyziologie a psychologie práce, týká se manuálních profesí např. 

ve výrobě nebo administrativě a správě. Prováděním jednostranných pracovních operací 

dochází k únavě, otupení pozornosti, což má za následek snížení soustředěnosti  



26 
 

a výkonnosti. Řešení tohoto problému nabízí právě metoda enlargementu, kdy dochází ke 

střídání pracovních činností a operací v určitých intervalech. 

 

Druhým přístupem je rozšiřování pracovní způsobilosti zaměstnanců. Jde o rozšiřování 

kvalifikace a rekvalifikace apod. Rozšiřování pracovní způsobilosti je generální trend 

narůstajícího významu zvláště v souvislosti s autonomními týmy a zvyšováním 

odpovědnosti za výsledky práce. 

Metodou rozšiřování pracovních kompetencí se zamezuje především ztrátě motivace 

důsledkem monotónnosti práci. Rozšiřováním kvalifikace se částečně uspokojují potřeby 

seberealizace (Maslowova hierarchie potřeb) a růstu (Alderferova teorie ERG). 

 

Koučování – metoda založená na interakci dvou lidí, která se používá k zlepšení 

dovedností, znalostí a schopností. Kouč je osoba, která podává podněty k získávání nových 

podnětu k učení se a vzdělávání. 

 

Mentoring - je to spolupráce mezi mentorem a menteem.  Tento proces se provádí  

v oblasti zájmu menteeho a za pomoci mentora, což je člověk s většími zkušenostmi z dané 

oblasti. Ten svému svěřenci zprostředkovává osvědčené přístupy a postupy. Tímto 

systematickým učením se mentee vyvíjí a zlepšuje své schopnosti a dovednosti. Důležité je 

mít na zřeteli právě cíle menteeho (nikoliv mentora). Mentor je pomocníkem,  průvodcem,  

znalcem procesu mentoringu a této znalosti využívá k tomu, aby pomáhal menteemu  

v osobnostním růstu a sebepřekračování. 

 

b) v podniku mimo výkon práce (mimo pracoviště) – odehrává se na různých 

kurzech nebo ve vzdělávacích zařízeních, které jsou speciálně vybaveny pro vzdělávání. 

Pomáhá zvyšovat identifikaci vzdělávaného pracovníka s podnikem jako celek. Tento 

způsob vzdělávání je také velmi efektivní a hospodárný [15]. 
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4 Motivace lidí 
 

„Motivace je umění nadchnout lidi natolik, aby dělali to, co si přejete vy a aby přitom měli 

pocit, že oni sami si plní svůj cíl.“ 

D. D. Eisenhower 

Otázka motivace zaměstnanců patří mezi klíčová témata psychologů a personalistů 

posledních několik desítek let. Zaměstnavatelé se už dávno nemohou spolehnout na pouhé 

zadávání instrukcí, požadavků a krátkodobých dílčích úkolů. Motivace zaměstnanců se 

stává klíčovou konkurenční výhodou, konkurenceschopností na pracovním trhu. Pracovníci 

naopak od svých nadřízených chtějí více než v minulosti. Nechtějí být pouze anonymními 

výrobními pracovníky, ale za svůj aktivní přístup k organizaci požadují širší spektrum 

motivačních nástrojů, které mají udržet jejich zájem o danou pracovní pozici, zvýšit jejich 

pracovní nasazení, omezit fluktuaci apod.  

S procesem motivace je úzce spojená komunikace a informovanost pracovníku. Efektivita 

komunikace umožňuje volný pohyb formací veškerými směry, která umožní zlepšení 

zpětné vazby vzájemné důvěry, pracovní morálky, pracovních vztahů a také zvýšení 

produktivity práce pracovníků, jelikož vědí, co mají přesně dělat. 

Hledání motivace je velmi dlouhodobým procesem a to bez ohledu na organizaci či 

kulturu, ve které se organizace nachází. Každá kultura společnosti nebo země má svá 

specifika a vyžaduje trošku odlišný přístup k motivačním impulzům. Stejně tak je tomu  

i v České republice. Česká republika, podobně jako ostatní postkomunistické země, se 

musí vyrovnávat s transformací organizací během 90. let 20. století. Během této doby 

došlo k razantní změně fungování organizací, kdy z centrálně plánovaného systému, kde 

pracovníci měli jasně zadané úkoly bez nutnosti hlubšího sdělování souvislostí  

a informací, se vyvinula organická podoba organizace, ve které je na zaměstnance vytvářen 

tlak na pochopení fungování organizace a větší komplexnost pracovníků.  

 

Každý pracovník v podniku má jiné priority v životě, a proto je důležité od manažera nebo 

personality přesně odhadnout, co je pro daného pracovníka prioritou a co podřadnou věcí  

a co ho k práci motivuje. Umění zdatného manažera je poznat tyto priority a zájmy, zájmy 

spojit s cíly podniku tak, aby při dosahování pracovních cílů dosahovali současně 

i s osobním uspokojením. Z toho vyplývá, že manažer by měl s pracovníky komunikovat  
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a důkladně poznat jejich zájmy a motivovat je podle jejich vlastních hodnotových stupnic. 

V dnešní době si převážná část manažerů myslí, že nejdůležitějším motivačním 

prostředkem jsou peníze, ale není to tak. Pracovník si na peníze rychle zvykne a postupně 

je považuje za samozřejmost a tím pádem peníze nejsou motivačním prostředkem 

k motivování jeho výkonu a ani k výkonnosti, která je důležitým kriteriem pro hodnocení 

úspěšnosti  

a užitečnosti pro pracovníka a i pro podnik. 

 

Obecné potřeby a hodnoty pracovníků: 

� Smysluplná a tvůrčí práce – pracovníci potřebují znát, čemu věnují své úsilí  

a jestli to má smysl. 

� Pocit vzájemné důvěry  – pracovníci se potřebují někdy samostatně rozhodovat, 

být za svou práci zodpovědní a vědět, že jejich vedoucí pracovník jim důvěřuje. 

� Pocit uznání – pracovníci potřebují slyšet a cítit, že jsou dobří a že odvedli svou 

práci dobře. 

� Pocit bezpečí a jistoty – nejvýznamnější potřeba pracovníků v této těžké době. 

� Informovanost – pracovníci potřebují znát základní informace o chodu, situaci 

svého oddělení a i celého podniku. 

 

4.1 Teorie motivace 
 

Z oblasti psychologické teorie motivace lidí je nejznámější teorie motivace lidí ve vztahu 

k jejich potřebám. Zkoumá proces motivování, proces utváření motivací. Podle motivace 

vysvětluje, proč se lidé při práci chovají určitým způsobem a proč vyvíjejí určité úsilí 

v konkrétním směru. Základním pojmem motivační teorie je motiv. „Motivy jsou důvody, 

pohnutky jednání“ [14].  

 

Motivace se týká faktorů, které ovlivňují lidi, aby se chovali určitým způsobem. 

Motivace má 3 složky: 

� Směr – co se nějaká osoba pokouší dělat. 

� Úsilí – s jakou pílí se o to tato osoba pokouší. 

� Vytrvalost – jak dlouho se o to tato osoba pokouší. 
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Pracovníci jsou motivováni, když očekávají, že určité kroky pravděpodobně povedou 

k dosažení nějakého cíle a hodnotné odměně – takové, která uspokojuje jejich potřeby. 

Dobře motivovaní lidé jsou lidé s jasně definovanými cíli, kteří podnikají kroky, od nichž 

očekávají, že povedou k dosažení těchto cílů. Takoví lidé mohou být motivováni sami od 

sebe, a pokud to znamená, že jdou správným směrem, aby dosáhli, čeho dosáhnout chtějí, 

pak je to nejlepší forma motivace. Většina z nás však potřebuje být ve větší či menší míře 

motivována z vnějšku. Organizace jako celek nabízí prostředí, v němž lze dosáhnout 

vysoké míry motivace pomocí stimulů a odměn, uspokojující práce a příležitostí ke 

vzdělání a růstu. Motivace je iniciována vědomým nebo nevědomým 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, a volí se cesty 

nebo způsoby chování, od nichž se očekává, že povedou k dosažení stanovených cílů. 

Jestliže je daného cíle dosaženo, potřeba je uspokojena“ [1].  

 

Přístupy k motivaci založeny na teoriích motivace jsou: 

� Teorie instrumentalisty – tvrdí, že odměny nebo tresty slouží pouze 

k zabezpečení, aby se pracovníci chovali, tak jak si to představuje manažer. 

� Teorie změřená na obsah – tato teorie se týká uspokojováním potřeb, které 

ovlivňují chování pracovníka. Je známa pod názvem teorie potřeb od autorů 

Maslow a Herzberg. 

� Teorie zaměřená na procesy  - zaměřuje se na psychologické procesy ovlivňující 

motivaci a související s očekáváním, cíli a vnímáním spravedlnosti. 

 

Abraham Maslow hierarchie potřeb 

Maslow (1954) se domníval, že existuje pět hlavních kategorií potřeb, které jsou společné 

pro všechny lidi – počínaje základními fyziologickými potřebami, přes potřeby jistoty  

a bezpečí, sociální potřeby a potřeby uznání až k potřebám seberealizace. 

 

Maslowova hierarchie potřeb je následující: 

� Potřeby fyziologické – potřeba kyslíku, potravy, vody a sexu. 

� Potřeby jistoty a bezpečí – potřeba ochrany proti nebezpečí a nedostatku 

fyziologických potřeb. 

� Potřeby sociální – potřeba lásky, přátelství a akceptace jako příslušníka skupiny. 
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� Potřeba uznání – potřeba mít stabilní a pevné vysoké hodnocení sebe sama 

(sebeúctu) a být respektován ostatními (prestiž). 

� Potřeba seberealizace – (sebenaplnění) – potřeba rozvíjet schopnosti a dovednosti, 

stát se tím, v co člověk věří, že je schopen se stát [14].  

 

 

 

Obrázek 3: Maslowova teorie potřeb 

 

 

Podle Maslowovy teorie v případě uspokojení nižší potřeby se stává dominantní potřeba 

vyšší a pozornost jedince je pak soustředěna na uspokojení této vyšší potřeby. Potřeba 

seberealizace ovšem nemůže být nikdy plně uspokojena. K psychologickému rozvoji 

dochází tím, že se lidé pohybují vzhůru hierarchií potřeb. Vyšší řád potřeb uznání  

a seberealizace poskytuje motivaci nejsilnější stimul. Práce lidí ovšem nutně nemusí 

uspokojovat potřeby, hlavně jedná-li se o práci rutinní nebo nekvalifikovanou [13].  

 

Federick - Herzbergův dvoufaktorový model 

Původní Maslowou pyramidu a jeho teorii motivace lidí ve vztahu k jejich potřebám 

později F. Herzbergrem nahradil teorií motivace lidí ve vztahu k jejím hodnotám. 
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Obrázek 4: Herzberg - Maslowova pyramida 

F. Herzberg ve své dvoufaktorové teorii správně rozlišuje potřeby a hodnoty, čímž se stává 

pyramida a hierarchie úplnější: 

� Vnit řní potřeby- podmínky přežití. 

� Vnější potřeby -  podmínky potřebné k uspořádání vztahů k vnějšímu světu  

a ostatním lidem. 

� Vnější hodnoty – hodnoty, po kterých člověk touží kvůli své vlastní vážnosti 

v očích okolí, protože věří, že jsou ceněny. 

� Vnit řní hodnoty – hodnoty, které se snaží získat, protože stojí vysoko v jeho 

vlastní stupnici hodnot. 

 

Clayton Alderfer - teorie ERG 

Alderferova teorie vychází z poznání, že potřeby člověka souvisejí se zajištěním jeho 

existence, sociálních vztahů k pracovnímu okolí a dalšího osobního (profesního  

a kvalifikačního) rozvoje. V souladu s Maslowovou teorií předpokládá, že „potřeby nižšího 

řádu“ (zajištění přežití, tj. existence) musí být uspokojeny dříve, než se mohou uplatnit 

motivační faktory“ vyššího řádu“. Pak však již netrvá na striktní hierarchii zbývajících 
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motivačních faktorů, ale podle různých skupin pracovníků připouští různé modifikace 

(nezávislost motivátorů, současné či skluzové působení faktorů). 

 

Rozdělení potřeb do 3 kategorií: 

� Existenční (E) – týkají se základních fyziologických potřeb.  

� Potřeby vztahové (R) – jsou založeny na interpersonálních vztazích – s rodinou, 

přáteli, spolupracovníky či nadřízenými. 

� Růst (G) – touha po kreativní, zajímavé a naplňující činnosti, po rozvoji osobních 

dovedností, schopností a jejich co nejširší uplatnění [14].  

 

 

Obrázek 5: Uspořádání potřeb podle Alderfa 

 

Alderfer se na rozdíl od Maslowa domnívá, že uspokojením potřeby daná potřeba 

nezaniká, pouze se dočasně snižuje její význam. To ovšem platí pouze u potřeb 

existenčních. U potřeb růstu se naopak s jejich uspokojováním význam zvyšuje. 

 

Teorie spravedlnosti 

Východiskem teorie je poznatek, že lidé jsou motivovanější, pokud se s nimi zachází 

slušně a spravedlivě (spravedlnost znamená, že člověk je ve srovnání s ostatními, kteří se 

chovají podobně, posuzován stejně). Spravedlnost se týká pocitů a vnímání a vždy jde 

o porovnání. Podle teorie spravedlnosti budou lidé lépe motivováni, jestliže se s nimi bude 

zacházet spravedlivě, a demotivováni, jestliže se s nimi bude zacházet nespravedlivě. 
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Existují dvě formy spravedlnosti:  

� Distributivní spravedlnost – Jak lidé cítí, že jsou odměňováni podle svého přínosu 

a v porovnání s ostatními. 

� Procedurální spravedlnost - Jak lidé vnímají spravedlnost postupů v takových 

činnostech, jako je hodnocení pracovníků, jejich povyšování či řešení 

disciplinárních záležitostí. 

 

Rozlišuje se pět faktor ů, které přispívají k procedurální spravedlnosti [5]: 

� Přiměřené zvažování pracovníkova stanoviska. 

� Potlačení osobní předpojatosti k pracovníkovi. 

� Důsledně stejné uplatňování kritérií u všech pracovníků. 

� Poskytování včasné zpětné vazby, týkající se důsledků rozhodnutí. 

� Poskytování přiměřeného vysvětlení učiněných rozhodnutí. 

 

Spravedlnost souvisí s pocity a vnímáním, přičemž vždy se jedná o porovnání. V případě 

distributivní spravedlnosti pracovníci srovnávají své vstupy (osobní kvality, zkušenost, 

trénink, věk, vynaložené úsilí, čas) a výstupy (peníze, pochvala, povýšení, jiná odměna)  

s ostatními, zejména těmi, kteří dělají stejnou práci. Zjistí-li nespravedlnost, snaží se 

korigovat své chování tak, aby se situace stala pro ně snesitelnou. Mají-li pocit, že jsou 

podhodnocováni (nejpravděpodobnější případ), mohou buďto snížit své pracovní úsilí a čas 

(tedy vstupy), nebo zvýšit svůj výkon, aby se psychologicky zvýhodnili („dělám to lépe 

než ten druhý“). Mohou se snažit o větší odměnu (tedy výstup), nebo dát výpověď. 

 

Lidé mají různý stupeň citlivosti ke spravedlnosti a povinností manažera je usilovat  

o dosažení spravedlnosti. Nepodaří-li se mu to, dochází zpravidla k narušení 

interpersonálních vztahů v kolektivu (nejen mezi manažerem a řízenými spolupracovníky, 

ale i mezi řízenými spolupracovníky navzájem) a poklesu spokojenosti pracovníků. 
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4.2 Zdroje motivace 
 

Přesně odpovědět na otázku, co přesně motivuje zaměstnance, je velice obtížné. Motivace 

se totiž mimo jiné vyznačuje tím, že je velice individuální. Různí lidé jsou motivováni 

různými podněty, proto je jakákoliv generalizace velmi těžká. Pokud tedy chceme 

porozumět motivaci lépe, je nutné si uvědomit zdroje, ze kterých vychází.  

 

Existuje 5 základních zdrojů motivace: 

� Potřeby - člověkem prožívaný, ne vždy zcela uvědomovaný nedostatek něčeho, co 

je pro jedince subjektivně významné. 

� Návyky – tendence realizovat stereotypy, které jsou fixovány z dřívější doby. 

� Zájmy – specifická výběrová reakce jedince vůči určitým objektům, jevům nebo 

vykonávání činností spojených s danou oblastí. 

� Hodnoty a hodnotové orientace – člověk přisuzuje skutečnostem určitou hodnotu, 

význam. 

� Ideály – určitá ideová či názorová představa něčeho subjektivně žádoucího, 

pozitivně hodnoceného, co pro daného jedince představuje významný cíl jeho 

snažení. 

 

Příkladem vnějších motivů práce: 

� potřeba peněz; 

� snaha po jistotě, obvykle spojována s peněžním příjmem; 

� potřeba sociálního kontaktu. 

 

Mezi nejvýznamnější vnitřní motivy práce: 

� potřeba činnosti; 

� potřeba výkonu; 

� snaha mít moc; 

� seberealizace. 
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4.3 Motivace a demotivace 
 

Jak zvýšit motivaci a snížit riziko demotivace? 

Odpověď na tuto legitimní otázku je obtížná, neboť neexistuje (a ani existovat nemůže) 

žádný přesný návod („kuchařka“), ale pouze doporučení „co dělat“ a „ čeho se vyvarovat“. 

 

Za rozhodující faktory zvyšující motivaci jsou často považovány [3]: 

� náročné (avšak reálné) cíle, které lze splnit (aniž by člověk musel „překročit svůj 

stín“);  

� uznání a ocenění v případě dosažení cílů; 

� delegování odpovědnosti a pravomoci; 

� pracovní postup a povýšení (kariéra); 

� osobní rozvoj; 

� uspokojování osobních potřeb; 

� respektování práva na „volný čas“; 

� respektování práva na „různé názory“; 

� respektování práva na „chyby“; 

� mimořádná odměna za mimořádné úsilí a výsledky apod. 

 

Jako základní faktory snižující riziko demotivace jsou zpravidla uváděny [3]: 

� jasná firemní politika; 

� vymezené „mantinely pracoviště“ (včetně stanovení pravomocí a odpovědnosti); 

� podpora pracovníka při dosahování jeho cílů (včetně jeho osobního rozvoje); 

� pracovní prostředí; 

� plat, odměny, provize; 

� týmová práce; 

� pracovní doba; 

� jistota a bezpečnost při práci apod. 

 

Jako základní faktory demotivace, které můžou demotivovat pracovníka, jsou: 

� nevšímavost vedoucího pracovníka k dobrým pracovním výsledkům 

� nevšímavost vedoucího k chybám a nedostatkům; 

� špatná organizační práce; 



36 
 

� nespravedlivé odměňování; 

� nezasloužená pochvala jiného pracovníka; 

� nezasloužená kritika; 

� hrubé jednání; 

� neochota vedoucího pracovníka zaobíráním se podřadných pracovních problémů; 

� nedostatek práce, materiálů, nástrojů, atd. 

 

Pracovní motivace vyjadřuje přístup jednotlivce k práci, jeho ochotu pracovat, vycházející 

z nějakých vnitřních pohnutek (tj. motivů). Obvykle se v této souvislosti uvažuje také  

o postojích člověka k práci, ať už máme na mysli obecný postoj (vztah) k práci jako takové 

(práce jako hodnota sama o sobě), nebo k práci v určité firmě nebo typu organizace (zde 

obvykle ve spojení s vyjádřením pracovní spokojenosti). Běžně se mluví o potřebě 

pracovat, o postojích k práci (nebo pracovních postojích), ale také o zaměřenosti osobnosti 

na určitý typ práce (např. fyzická/manuální práce nebo práce duševní, na výkon 

orientovaná práce ve firmách nebo práce pro neziskové organizace atp.). Při studiu 

pracovní motivace jsou zkoumány zejména motivy, které vedou k volbě určitého typu 

pracovní činnosti a to, jaké motivy jsou prostřednictvím účasti v pracovní činnosti 

uspokojovány. Převaha činností, které v průběhu svého života vykonáváme, je vyvolávána 

kombinací obou typů motivů - práce je toho typickým příkladem. Máme-li štěstí, můžeme 

dělat práci, která nás baví (uspokojuje naše přímé motivy) a ještě (jako „bonus") za ni 

dostáváme zaplaceno. Ovšem zejména tehdy (i když nejenom tehdy), pokud práce, kterou 

vykonáváme, nesplňuje naše představy (neuspokojuje naše vnitřní potřeby) nebo pokud  

je pro nás práce pouze prostředkem uspokojování jiných potřeb, je potřebné dodat 

zvnějšku patřičné podněty, které podpoří proces motivace (incentivy) nebo posílí žádoucí 

projevy chování (stimuly). A to je právě podstatou manažerské funkce označované zde 

jako motivování [16]. 

 

Stimulace představuje soubor vnějších podnětů či pobídek, které mají určitým způsobem 

usměrňovat jednání pracovníků a působit na jejich motivaci. Vliv stimulace na motivaci 

pracovního jednání je evidentní. Smyslem používání stimulů je podnítit u pracovníka 

určitou aktivitu nebo ji omezit. Výkon kterékoli řídící funkce předpokládá záměrné 

používání stimulujících činitelů. Zvýšení motivace je možno v řídící praxi docílit 

využíváním řady podnětů stimulujících pracovní výkon. Náleží sem technická vybavenost 

práce, úroveň pracovního prostředí, pracovní doba a její režim, stav bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci, hygienické a zdravotní podmínky práce, režim organizace práce, mzdy  

a způsoby hodnocení a odměňování pracovníků, forma delegování pravomocí  

a odpovědnosti, možnosti postupu apod. Souhrn těchto činitelů představuje ve svých 

důsledcích pracovní uspokojení lidí. 

 

Zde jsou konkrétní příklady z řídící praxe, které jsou dokladem uvedeného modelu. 

Při pokusech o stanovení skutečností, které příznivě působí na činnost člověka a jeho 

osobnost v pracovním procesu, jsou nejčastěji uváděny: 

� ekonomická jistota (mzdy a platy); 

� pocit bezpečí (stabilita a perspektivnost pracovního zařazení); 

� možnost postupu; 

� veřejné uznání a morální ocenění pracovníka v rámci podniku i celé společnosti; 

� důvěra v podnik; 

� uspokojení z vykonávané práce; 

� příznivé vztahy se spolupracovníky (společenská atmosféra v pracovní skupině); 

� příznivé vztahy s bezprostředně nadřízeným pracovníkem (jeho jednání s lidmi, 

způsob vedení); 

� příznivé vnější pracovní podmínky; 

� péče organizace o pracovníky. 

 

Jedná se o vnější podněty, které mají vést k určitému cíli. Je třeba vzít v úvahu konkrétní 

potřeby jedince, ale také prostředí, ve kterém se pohybuje. Hodláme vyvolat rozhodnutí 

pracovníka o tom, že pokud se podvolí požadavkům, bude to výhodné pro něj i pro firmu. 

Snažíme se tedy podněcovat chování jednotlivců i kolektivu k dosažení takových výsledku 

práce, které se bud ztotožňují, nebo alespoň blíží požadavkům firmy. Pro ovlivnění lidí  

v organizaci využíváme celý systém vnějších pobídek – stimulu. Splnění požadavku  

je ohodnoceno atraktivní odměnou či jinou formou uspokojení potřeb. Neplnění úkolu  

je pak penalizováno snížením nebo odejmutím poskytovaných požitku. Stimuly mohou být 

hmotné či nehmotné. Mezi hmotné řadíme mzdu, prémie, podíl na zisku (ovšem u nás  

je zvykem, že se pouze přidává; není problém také pohrozit odnětím či snížením všeho 

zmiňovaného). Dále mezi hmotné radíme financování zvyšování kvalifikace, konference, 

stáže, rekreace, zájezdy, to vše z části nebo zcela hrazené firmou. Stimuly nehmotné nás 

zpravidla nic nestojí, a přece je jejich účinek obvykle zcela srovnatelný s hmotnými 

stimuly. Může se jednat o pochvalu zveřejněnou v rámci firmy nebo i mimo ni apod. 
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5 Analýza současného stavu v praktických podmínkách 
společnosti DONGWON CZ, s. r. o. 

 

5.1 Historie společnosti 
 

Společnost DONGWON CZ, s.r.o. Třinec je další závod společnosti  DONGWON 

METAL CO., LTD. v Koreji. Společnost DONGWON METAL CO., LTD se rozhodla pro 

vybudování dalšího závodu DONGWON CZ, s.r.o. Třinec (DW CZ) v průmyslové zóně 

Třinec – Baliny. Výstavba nové haly na výrobu kovových dílů pro automobilový průmysl 

byla vyvolána vstupem společnosti Hyundai do České společnosti. 

 

Stavba nové haly začala v červenci roku 2007 a byla dokončená v únoru 2008. Kolaudace 

proběhla v první polovině roku 2008. Začátek testovací výroby byl v květnu 2008  

a začátek běžného provozu byl zahájen v říjnu 2008. 

 

Společnost  DONGWON METAL CO., LTD má již dlouholetou tradici. Společnost byla 

založena v roce 1971 jako společnost DONGWON INDUSTRIAL COMPANY pro výrobu 

ocelových potrubí. V roce 1976 byla rozšířená výroba o dveřní rámy, potrubí a lišty do 

automobilů. V roce 1979 byla postavená druhá továrna DONGWON INDUSTRIAL 

COMPANY, ve které v roce 1984 začala výroba potrubí a tlumičů pro automobil. V roce 

1985 byla druhá továrna DONGWON INDUSTRIAL COMPANY přejmenována na 

DONGWON METAL CO., LTD a v roce 1989 byly obě společnosti spojeny. Rok 1996 

byl založen závod PANALFA DONGWON INDIE PVT, LTD. v Indii a o rok později byly 

založeny dva závody v Polsku a v Uzbekistánu. V roce 2000 se společnost stala 

dodavatelem dveřních rámu do společnosti TOYOTA MOTORS v Japonsku. V roce 2003 

byly založeny dva nové závody  LINGYUN DONGWON TECHNOLOGII CO, LTD. 

v Pekingu a DONGWON AUTOPART technologií Alabama, LLC v USA. O rok později 

byla založena další společnost Shanghai LINGYUN DONGWON TECHNOLOGII CO, 

LTD. v Šanghaji. V roce 2005 se společnost DONGWON METAL CO., LTD spojila se 

slovenskou firmou MATADOR, s.r.o., která dodává dveřní rámy, výztuže dveří a výztuže 

palubních desek pro KIA MOTORS s.r.o. na Slovensku. V roce 2007 byl založen závod 

MATADOR- DONGWON CZ, s.r.o. v České republice a o rok později byl založen závod 

DONGWON AUTOPART TECHNOLOGII Gruzie, LLC v USA [13].  
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5.2 Výrobní činnost 
 

Hlavní činností závodu je výroba kovových prvků dveří a palubních desek pro automobily.  

Výrobu je možné rozdělit do těchto oblastí: 

� výroba kovových rámů dveří; 

� výroba kovových výztuží dveří; 

� výroba kovových výztuží palubních desek. 

 

V roce 2010 se počítá s počáteční výrobou pro asi 165 000 automobilů. Sada výrobků pro 

jeden automobil představuje 4 kovové rámy dveří, 4 kovové výztuže dveří a jednu 

kovovou výztuž palubní desky. 

 

V cílovém stavu se počítá s roční produkcí v objemech asi 305 000 automobilů, což 

představuje: 

� výroba kovových rámů dveří 1 220 000 ks ročně; 

� výroba kovových výztuží dveří 1 220 000 ks ročně; 

� výroba kovových výztuží palubních desek 305 000 ks ročně. 

 

Proces výroby těchto dílů představuje kontinuální válcování profilů z plechu, ohýbaní  

s předpětím, lisování, broušení a svařování. 

� Kontinuální válcovaní profilů z plechu 

Technologie kontinuálního válcování profilů z plechu spočívá v příčném tvarování pásu 

plechu mezi rotujícími válci, ve kterém je vytvořený požadovaný tvar profilu. 

 

� Ohýbání s předpětím 

Ohýbání s předpětím je doplňkovým technologickým procesem při kontinuálním válcovaní 

a umožňuje ohýbat válcované tvary z ocele. 

  

� Lisovaní 

Lisováním se nazývá zpracování materiálu za studena stříháním nebo ohýbáním resp. 

obojím způsobem tak, aby dostal určitý tvar nebo velikost. 
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� Stříhání 

Stříhání je proces, při kterém je materiál oddělovaný smykem namáháním. To znamená,  

že vnikají do materiálu proti sobě dvě střižné hrany nástroje na ploše střihu, z nich obvykle 

jedna je nehybná a druhá pohyblivá. 

 

� Ohýbání 

Ohýbání je proces, při kterém vlivem působení ohybového momentu od ohybové síly 

dochází k trvalé změně tvaru polotovaru. Na vnitřní straně ohybu je materiál stlačovaný  

v podélném směru a roztahovaný v příčném směru. Na zevnější straně ohybu je materiál 

roztahovaný v podélném směru a ve směru příčném stlačovaný. 

 

� Tahání 

Taháním se mění rovinný polotovar z plechu po jednu nebo více činnostech v duté těleso. 

Přetvoření rovinného polotovaru v duté těleso se realizuje v nástroji (tahadlo). 

 

� Broušení 

Broušení je technologický pochod, který odebíráním (malých) třísek pomocí brusného 

nástroje zabezpečuje velmi dobrou kvalitu a přesnost obrobené plochy. Používá se většinou 

jako dokončovací operace a při ostření nástrojů. 

 

� Svařování 

Svařování je metalurgický proces, při kterém se tvoří nerozebratelné spojení 

prostřednictvím meziatomových vazeb mezi svařovanými částicemi přímo nebo 

prostřednictvím přídavného materiálu při jeho ohřevu. 

 

5.2.1 Výrobní proces výroba kovových rámů dveří 
 

Výrobní proces se realizuje na samostatném pracovním místě kontinuálního válcovaní 

profilů z plechu. Materiál z kotouče je podávaný přes automatický podávač do válcovačky. 

Finální produkty z této linky jsou profily s rozdílnou délkou a tvarem, které jsou 

automaticky zbudované a následně zkrácené na požadované délky. Produkty z válcovačky 

jsou na samostatném pracovním místě ohýbány s předpětím zformované na ohýbačce do 

požadovaného tvaru a následně uložené na mezisklad. 
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Dále výroba pokračuje na lince pro lisování, stříhání a svařování. Celkově se počítá s tím, 

že bude instalovaných sedm linek. Na těchto linkách se z předcházejícího produktu vyrábí 

finální výrobek použitím vyrobených dílů, resp. nakupovaných dílů. Díly se přes lisy  

a stříhací centra formují do výsledného tvaru a následně přes robotizované svařovací 

zařízení se ukončuje finální produkt. Celý tento proces je manuální s množstvím pracovišť, 

kde se povrch svařovaných dílů čistí. 

 

5.2.2 Výrobní proces výroba kovových výztuží dveří 

Na tomto samostatném pracovišti jsou svařovány nakupované díly do výsledného produktu 

a následně po zabalení se odešlou konečnému zákazníkovi. 

 

5.2.3 Výrobní proces výroba kovových výztuží palubních desek 

Na samostatném pracovišti jsou svařovány nakupované díly do výsledného produktu  

a následně po zabalení se odešlou konečnému zákazníkovi. 

 

Ve výrobním prostoru jsou taky další obslužné prostory: 

� Sklady pro prázdné palety. 

� Sklady pro hotové výrobky. 

� Sklad neshodných výrobků. 

� Administrativní kanceláře. 

� Údržba. 

� Sklady. 
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5.3 Systém managementu kvality 
 

Pro splnění požadavků zákazníků s automobilového průmyslu je ve společnosti 

DONGWON METAL CO., LTD zaveden, dlouhodobě udržován a certifikován systém 

managementu kvality dle standardů, které jsou uvedeny v tabulce č. 2, taktéž je ve 

společnosti zřejmý trend integraci systému managementu kvality a environmentálního 

systému. V roce 1998 byla společnost jmenována jako jedna z 50 nejlepších firem na světě.  

 

 

Tabulka 2: Certifikáty udělené korejské společnosti DONGWON METAL, CO., LTD. 

Rok  Certifikát QMS 

1994 ISO 9002 

1999 QS 9000 

2005 VDA 6. 1. 

2006 ISO/TS 16949 

2007 ISO 14001 

 

 

Společnost DONGWON CZ, s.r.o. zahájila svou výrobu teprve v říjnu 2008.  

Ve společnosti je zaveden systém managementu kvality dle ISO/TS 16949:2009, jehož 

certifikace je plánována v roce 2011.  Ve společnosti jsou standardně používány nástroje 

plánování a managementu kvality jako např. FMEA, APQP, PPAP, MSA, SPC a další 

[13].  
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5.4 Systém vzdělávání   
 

V součastné době má organizace systém vzdělávání orientován hlavně na zákonem 

stanovená školení týkající se bezpečnosti práce, apod. V rámci organizace je úvodní 

školení THP a zaměstnanců dělnických profesí.  

 

Úvodní školení THP je velmi individuální, skládá se především s úvodního seznámení  

s organizací DONGWON CZ, s.r.o. v Třinci a následně podle potřeby je provedeno školení  

v sesterském závodě MATADOR- DONGWON SK, s.r.o. To převážně zahrnuje 

seznámení s kontaktními osobami, vybranými vedoucími osobami a předání informací  

o fungování procesů týkajících se daných osob, ale hlavně předání informací  

a zkušeností. Dalším úvodním školením je bezpečnost práce.  

 

Úvodní školení zaměstnanců dělnických profesí je podobné jako školení THP, skládá se  

z úvodního seznámení s organizací a z úvodního školení bezpečnosti práce. Dále následuje 

praktické zaškolení přímo na pracovišti, kde je zaměstnanec seznámen   

s normami, základními požadavky na kvalitu, způsobem přípravy materiálů a způsob 

obsluhy stroje. 

Pro všechny školení ve společnosti jsou vedeny záznamy o provedených školeni. 
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6 Analýza řešené problematiky ve společnosti DONGWON 
CZ, s.r.o. 
 

Diplomová práce byla zpracována ve společnosti DONGWON CZ, s.r.o., Práce byla 

zaměřena na řízení lidských zdrojů a zvyšování efektivnosti práce pracovníků v rámci 

požadavku normy ČSN ISO/TS 16949.  

 

6.1 Použitá metoda 
 

Jako výzkumný design jsem zvolila kvalitativní typ studie, protože v této analýze jde  

o hlubší porozumění problému. Konkrétně jsem použila metodu kvalitativního interview. 

Vzhledem k informacím, která jsem od pracovníků potřebovala získat a většímu časovému 

tlaku, jsem vybrala metodu, která se označuje jako rozhovor s návodem. Návod autor 

označuje jako seznam otázek nebo témat, která je nutné s respondentem probrat a všech 

respondentů se ptát na stejné otázky, aby byla zajištěna možnost jejich dalšího srovnání. 

Tazatel má ovšem volnost, v jakém pořadí bude informace získávat a může přizpůsobit 

formulaci otázek dané situaci a povaze respondenta, případně klást další doplňující otázky. 

Při kladení otázek je také důležité, aby tazatel pružně reagoval na odpovědi respondenta, 

protože respondent se může v jedné otázce vyjádřit i k dalším tématům, které připravený 

rozhovor obsahuje a je nevhodné se ptát respondenta na otázku, kterou již odpověděl. 

Působí to totiž dojmem, že tazatel respondenta neposlouchá. 

 

6.2 Způsob zpracování dat 
 

První etapa analýzy 

Během všech rozhovorů jsem si dělala pečlivé poznámky o výpovědích zaměstnanců. 

Mimo odpovědi na dané otázky jsem zaznamenala informace, které se netýkaly přímo 

položených otázek, ale byly relevantní k tématu výzkumu. Ke každé otázce jsem si 

přečetla výpovědi všech respondentů a snažila jsem se najít obsah, na kterém se 

respondenti shodnou nebo který je pro danou problematiku podstatný. 
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Otázky jsem systematizovala do 7 skupin: 

� otázky týkající se proškolení na pracovní místo; 

� otázky tykající se pracovních instrukcí; 

� otázky tykající se udržování záznamů; 

� otázky zaměřené na poznání chyb na výrobcích; 

� otázky týkající se důsledků neshod; 

� otázky zaměřené na hodnocení zaměstnanců; 

� otázku zaměřenou na motivaci zaměstnanců. 

 

Tabulka 3: Charakteristika respondentů 

Respondent Délka zaměstnáni Charakteristika 
povoláni 

Pracovník A 1 rok Operátor rollformingu 

Pracovník B 7 měsíců Brusič 

Pracovník C 1,5 roků Zástupce předačky 

Pracovník D 11 měsíců Operátorka lisu 

 

Respondenti (viz. Tabulka 3) byli ujištěni o anonymitě svých výpovědí a o změně všech 

údajů, které by pomohly k jejich identifikaci. Také byli ujištěni, že manažerce kvality se 

nedostanou do rukou jejich výpovědi, ale pouze celkový výstup za celou skupinu 

respondentů. 

 

Kladené otázky s odpovědí 

1. Jste dostatečně proškolen pro své pracovní místo? Kým jste byl proškolen? Kdy jste 

byl naposledy proškolen? Jak dlouho jste byl proškolován? Byl v rámci školení 

závěrečný test? Popište, jak test probíhal?  

Existuje záznam o provedení proškolení? Podepsal jste záznam o proškolení? 

Všichni čtyři respondenti prošli školením pro své místo. Každý z respondentů byl 

proškolen specialistou z jiné firmy. Všichni respondenti byli proškoleni před nástupem do 

práce. Přeškolení trvalo jeden den a nebyl předložen žádný závěrečný test pro přezkoumání 
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znalostí. Záznamy o provedení proškolení všichni čtyři respondenti podepsali. Záznamy  

o provedeném proškolení jsou uchovány na personálním oddělení. 

 

2. Jsou zde na pracovišti vedeny pracovní instrukce? Rozumíte svým pracovním 

instrukcím? Dokázal byste definovat vaši pracovní náplň? 

Pracovní instrukce jsou u každého pracovního místa. Jsou dostatečně názorné a především 

jsou dostatečně graficky znázorněné. Ani jeden z respondentů si nestěžoval na špatné 

zpracování pracovních instrukcí. Každý uměl dostatečně definovat svou pracovní náplň. 

 

3. Provádíte záznamy? Jaké záznamy se udržují na tomto pracovišti? 

Všichni respondenti pečlivě dělají záznamy. Každý z respondentů provádí své záznamy 

pro svou pracovní činnost. První z respondentů provádí např. záznamy o profilech, druhý 

z respondentů provádí záznamy naměřených hodnot, třetí z respondentů dělá záznamy  

o problémech chodu celé práce a poslední z respondentů provádí záznamy o poruchách.  

 

4. Poznáte chyby na výrobku? Jaké jsou nejčastější chyby? Objevuji se vady na 

vstupním materiálu?  

Všichni respondenti znají chyby na výrobku. Nejčastější chybou na výrobku uvedli vlny 

nebo svary. Veškeré nejčastější chyby jsou vyfocené a jsou pověšené na nástěnce ve 

výrobní hale. Každý z respondentů uvedl, že dostává vadný vstupní materiál.  

 

5. Jste informován o důsledcích neshod na výrobku? Kým jste informován? 

Každý z respondentů si je vědom důsledků neshod na výrobku. Všichni jsou obeznámeni 

se sankcemi, které mohou dostat za špatně vykonanou práci. O důsledcích neshod výrobku 

jsou informování od mistrů výroby. 

 

6. Co vás nejvíce motivuje v práci? Je ve Vaší mzdě zahrnuta pohyblivá složka?   

Už jste někdy dostal prémie? Víte, proč jste nedostal prémii a bylo Vám vysvětleno 

proč? Znáte kritéria pro získání prémii? Jaké? Muže kvalita ovlivnit Vaše 

ohodnocení? Jak?  

Na první otázku všichni respondenti odpověděli „peníze“. Tato oblast otázek byla velmi 

citlivá, ale všichni respondenti se dokázali uvolnit a odpovídat na otázky. Všichni 

respondenti alespoň jednou dostali prémie. Všichni vědí, co mají dělat a jak mají dělat 

svou práci, aby mohli být dobře ohodnoceni. Pojem kvalita všichni respondenti chápou  
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a jsou si vědomi toho, jaký má dopad jejich práce na kvalitu výrobku a i na výsledky celé 

firmy. 

 

7. Chtěl byste se při své práci zdokonalovat a zlepšovat své výkony? 

Všichni respondenti se chtějí zdokonalovat a zlepšovat své výkony. Mají zájem více se 

zúčastnit školení a dalších vzdělávacích akcí.  

Dva z respondentů mi sdělili svou představu, jak by si představovali zlepšit své pracovní 

výkony. Tyto představy o zlepšení jsem předala mistrovi směny, na které pracují. 

 

Závěrečné hodnocení k výsledkům prvního rozhovoru 

Jedním z největších problémů, který byl respondenty identifikován, je špatné předávání 

informací. Respondenti si stěžovali na obtížnou komunikaci mezi jednotlivými odděleními 

ve firmě, což má negativní důsledek na efektivitu a flexibilitu řešení problémů. Jedná se  

o mezinárodní společnost, ve které se používají slovníčky pro lepší komunikaci, ale pro 

samotné zaměstnance jsou nedostačující. Tím pádem často dochází k neporozumění  

a k  nevyřešení problému v krátkém čase. Největší problém spatřují hned v první operaci 

na stroji „rollforming“, kde nejvíce vznikají výrobní problémy. Zde nejsou dostatečně 

zaškolení specialisté. Také nemají české materiály k prostudování a k lepšímu pochopení 

dané operace. Respondenti si také stěžovali na nedostatečné pochvaly za dobře vykonanou 

práci. Pochvala by byla pro ně dobrou motivací po dobře odvedené práci a pro dobrý pocit 

ve společnosti.  

Na základě zhodnocení výsledku prvního rozhovoru spatřuji také problém nedostatečné 

komunikace na všech úrovních řízení v organizaci. 

 

Druhý rozhovor s návodem 

Po vyhodnocení rozhovoru s respondenty jsem dospěla k závěru, že by bylo potřeba více 

proškolovat pracovníky. Po konzultaci s manažerkou kvality jsme se dohodly, že bych 

mohla ještě jednou vytvořit seznam otázek, ale konkrétně na proškolování pracovníků. 

Opět bych provedla průzkum a z výsledku bych udělala závěr a předala ho manažerce 

kvality. Ze závěru druhého rozhovoru by byla navržena opatření na způsob proškolování, 

která budou v organizaci implementována. Po implementaci by se udělal malý průzkum 

úspěšnosti způsobu proškolování. 
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Opět jsem vytvořila seznam otázek, které jsem prodiskutovala s manažerkou kvality. 

Seznam otázek byl směřován na proškolování pracovníků. Tentokrát byla vybrána skupina 

zaměstnanců (viz. Tabulka 4), kteří mohou ovlivňovat práci operátorů a dalších pracovníků 

ve společnosti. 

 

Tabulka 4: Seznam respondentů 

Respondent Délka zaměstnáni Charakteristika 
povoláni 

Pracovník E 1 rok Mistr 1 

Pracovník F 2 měsíců Mistr 2 

Pracovník G 1,5 roků Ředitel výroby 

Pracovník H 1 rok Team leader 

 

 

1. Myslíte si, že na Vašem pracovišti jsou dostatečně proškolení vaši pracovníci? 

Všichni z respondentů odpověděli jednoznačně, že nejsou. Všichni spatřují nedostatky na 

vstupním proškolení a pak také v nedostatečném proškolení vad na výrobu, svařování, atd. 

 

2. Proč myslíte, že jsou vaši pracovnici nedostatečně proškolení? 

Hlavní příčinou je nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro dané pracovní funkce, což 

vyžaduje delší období pro zaškolení na konkrétní činnost. 

 

3. Myslíte si, že jste dostatečně proškolen pro vaši pozici? 

Všichni respondenti odpověděli „ANO“ a každý z respondentů sdílí názor, že by se měl 

neustále vzdělávat. 

 

4. Kdy jste byl naposledy proškolen? 

Všichni respondenti odpověděli, že byli proškolení během vstupního školeni.  

 

5. Myslíte, že by další vaše proškolení mělo přínos pro firmu? 

Všichni respondenti spatřují velký přínos v dalším proškolování. Podle jejích názorů by 

mělo být školení dobře připraveno, aby školení mělo smysl především pro školené 

pracovníky. Měla by být dobrá připravenost školitele pro dané školení. 
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6. Jaký druh školení by byl pro vaši pozici přínosem? 

Ve většině dotazovaných respondentů by pro ně byl velkým přínosem praktický výcvik, 

který by byl pro ně velmi efektivní a přinesl by jim dostatečné zkušenosti pro jejich pozici. 

Praktický výcvik by si představili v jednotlivých pobočkách společnosti. 

 

7. Dělnici na vašem pracovišti mají zájem o další školení. Umožnili byste jim další 

školení? 

Všichni dotazování respondenti měli jednoznačnou odpověď, která zněla „Ano“. Všichni 

pracovníci společnosti by měli mít možnost se dále vzdělávat a rozvíjet svůj potenciál. 

Podle jejich názoru by to mělo pro společnost velmi efektivní vliv. 

 

8. Které konkrétní školení by bylo nejvhodnější pro daného zaměstnance? 

Už jak bylo zmíněno respondenty v předchozí otázce č. 6, tak tady na tuto otázku 

odpověděli stejně, a to praktickým výcvikem. Pro každou pozici ve společnosti by měl být 

praktický výcvik ušitý na míru, tak aby si školený zaměstnanec odnesl co nejvíce znalostí  

a zkušeností. 

 

Závěrečné hodnocení k výsledkům druhého rozhovoru 

Z druhého rozhovoru vyplynuly podobné výstupy jak z předešlého rozhovoru. Největším 

problémem je nedostatečné zaškolení pracovníků na daných pracovištích. I sami 

respondenti cítili, že by bylo třeba více chodit na různá školení spojená jejich specializací.  

Proto bylo po diskuzi s manažerkou kvality a personalistkou rozhodnuto o vzdělávací akci. 

Do vzdělávací akce bylo zahrnuto školení pro operátory, mistry, team leadery a účastnil se 

i ředitel výroby. A samozřejmě do školení bylo zahrnuto i hodnocení efektivnosti školení  

a po školení by měl být školeným předložen test. 

Na základě výsledků druhého rozhovoru spatřuji nedostatek informovanosti vztahujících se 

k interním a externím nákladům na kvalitu. 
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Druhá etapa analýzy 

Z navrhované vzdělávací akce bylo po diskuzi rozhodnuto o vytvoření prezentací. 

Prezentace byly připravené pro skupinu " Operátoři" a druhou skupinu " Ostatní". Do 

skupiny Ostatní patři: Mistři, Team Leadeři a ředitel výroby. První prezentace byla 

připravena na téma Systémy managementu kvality (dále jen kvalita), které se účastnily obě 

skupiny a druhá prezentace byla připravena na téma Bezpečnost práce a ochrana zdraví při 

práci, které se také účastnily obě skupiny. Termíny školení a účast jsou uvedeny  

v tabulce 5: Termíny školení skupiny Operátoři a v tabulce 6: Termíny školení skupiny 

Ostatní. Školení pro skupinu Operátoři bylo rozděleno do dvou skupin, z důvodu 

dvousměnného provozu ve společnosti. 

 
Tabulka 5: Termíny školení skupiny Operátoři 

Téma školení Termín školení Počet školených 

Kvalita 
29. 4 2010 15 

30. 4 2010 15 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 
13.5 2010 15 

14.5 2010 15 

 
 
 

Tabulka 6: Termíny školení skupiny Ostatní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma školení Termín školení Počet školených 

Kvalita  29. 4 2010 10 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

 
13.5 2010 10 
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Obě prezentace probíhaly v zasedací místnosti v daných termínech (viz. Tabulka. 5  

a Tabulka 6). Délka prezentací trvala přibližně 15min a poté proběhla diskuze. Po skončení 

diskuze dostali účastníci školení test, k ověření poznatků ze školení a vyhodnocení zpětné 

vazby ze školení. Pro každou skupinu školených byl samostatný test na dané školené téma.  

 

Test Systému managementu kvality (viz. Příloha č. 1) měl 5 otázek: 

� Která z uvedených definic nejlépe popisuje kvalitu? 

� Která norma zohledňuje požadavky automobilového průmyslu? 

� Označte, která z uvedených zásad nepatří do osmi zásad managementu kvality? 

� Kdo je zodpovědný za kvalitu? 

� Může pořádek na pracovišti ovlivnit kvalitu výrobků? 

 

Test Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (viz. Příloha č. 2) měl 5 otázek: 

� Co se považuje za pracovní úraz?  

�  Zaměstnavatel podle zákoníku práce nesmí připustit, aby pracovník vykonával 

práce, které: 

� Kdy je zaměstnavatel povinen poskytnout pracovníkům osobní ochranné pracovní 

prostředky?  

� Každý zaměstnanec je povinen: 

� Zaměstnavatel je povinen sdělit pracovníkům: 
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Hodnocení efektivnosti vzdělávání pracovníků 

Hodnocení proběhlo po prezentacích formou testu. Bylo stanoveno hodnocení efektivnosti 

školení:  100 – 80 % ... ... … školení bylo velmi efektivní; 

80  –  60% … … ... školení bylo efektivní; 

60  –  0% ... ... ... ... školení nebylo efektivní. 

 

V Tabulce 7 je souhrn bodů skupiny operátoři z testu Kvalita, kteří byli rozdělení do dvou 

skupin po 15 operátorech. Modře označený sloupec je skupina č. 1, které školení proběhlo 

dne 29. 4. 2010. Červený sloupec je skupina č. 2, která měla školení následující den  

v týdnu. Ve sloupcích „kvalita“ je počet bodů správných odpovědí z testu a v dalším 

sloupci „ procenta“ je procentuální vyjádření bodů jednotlivého operátora.  

 

Tabulka 7: Souhrn bodů a procent z testů Kvality skupiny Operátoři 

SKUPINA OPERÁTOŘI 
Kvalita Procenta Kvalita Procenta 

 
4 
4 
2 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
3 
4 
2 
4 
5 
5 

80 
80 
40 
100 
80 
80 
100 
100 
100 
60 
80 
40 
80 
100 
100 

4 
4 
3 
5 
3 
4 
4 
5 
5 
4 
2 
4 
5 
3 
4 

80 
80 
60 
100 
60 
80 
80 
100 
100 
80 
40 
80 
100 
60 
80 

Průměr Průměr %  Průměr Průměr %  
4,07 81,34 3,94 78,67 
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Graf 1: Skupina Operátoři - Kvalita 

 

Z grafického vyjádření (viz. Graf 1: Skupina Operátoři – Kvalita) vyplývá, že z první 

skupiny č. 1 6 operátoru dosáhlo maximálních 100 %, dalších 6 operátorů dosáhlo 80%  

a u těchto operátorů se hodnotí školení za velmi efektivní. Jeden operátor dosáhl 60%  

a zbývající dva operátoři dosáhli 40%, a pro tyto dva operátory bylo školení neefektivní.  

V druhé skupině č. 2 byla úspěšnost 100% dosažena 5 operátory a 80% úspěšnost byla 

dosažena 7 operátory. Ve skupině č. 2 byla dosažena 60% úspěšnost třemi operátory  

a jeden operátor dosáhl 40% a pro něho školení bylo neefektivní. 

Celkové hodnocení tohoto školení bylo prezentováno jako efektivní, ale požadované 

hodnocení by mělo být hodnoceno za velmi efektivní. 
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V Tabulce 8 je souhrn bodů skupiny operátorů z testu BOZ, kteří byli rozdělení do dvou 

skupin po 15 operátorech. Modře označený sloupec je skupina č. 1, které školení proběhlo 

ve čtvrtek dne 13. 5. 2010. Červený sloupec je skupina č. 2, které proběhlo školení dne  

14. 5. 2010. Ve sloupcích „BOZ“ je počet bodů správných odpovědí z testu a v dalším 

sloupci „ procenta“ je procentuální vyjádření bodů jednotlivého operátora.  

 

Tabulka 8: Souhrn bodů a procent z testů BOZ skupiny Operátoři 

SKUPINA OPERÁTOŘI 
BOZ Procento BOZ Procento 

 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
4 

100 
100 
100 
100 
80 
80 
100 
100 
80 
80 
80 
100 
100 
100 
80 

4 
5 
5 
4 
3 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
5 
5 
5 

80 
100 
100 
80 
60 
80 
80 
100 
80 
80 
100 
80 
100 
100 
100 

Průměr Průměr %  Průměr Průměr %  
4,6 92 4,4 88 
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Graf 2: Skupina Operátoři - BOZ 

 

 

Z grafického vyjádření (viz. Graf 2: Skupina Operátoři – BOZ) vyplývá, že z první  

skupiny č. 1 9 operátorů dosáhlo maximálních 100 %, dalších 6 operátorů 80% a u těchto 

operátorů se hodnotí školení za velmi efektivní. V druhé skupině č. 2 byla úspěšnost 100% 

dosažena 7 operátory a 80% úspěšnost byla dosažena 7 operátory, ve skupině č. 2 bylo 

60% dosaženo jedním operátorem. 

 

Celkové hodnocení tohoto školení bylo prezentováno jako efektivní, ale požadované 

hodnocení by mělo být hodnoceno jako velmi efektivní. 
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V tabulce 9 je souhrn bodů skupiny ostatní z testu kvalita, celkem testu vyplnilo  

10 školených pracovníků. Ve sloupci „kvalita“ je počet bodů správných odpovědí z testu  

a v dalším sloupci „ procenta“ je procentuální vyjádření bodů jednotlivého operátora.  

 

Tabulka 9: Souhrn bodů a procent z testů Kvalita skupiny Ostatní 

SKUPINA OSTATNÍ 
Kvalita Procenta 

5 
5 
4 
3 
5 
5 
4 
4 
4 
3 

100 
100 
80 
60 
100 
100 
80 
80 
80 
60 

Průměr Průměr %  
4,2 84 

 

 

Z grafického vyjádření (viz. Graf 3: Skupina Ostatní – Kvalita) vyplývá, že  

4 operátoři dosáhli maximálních 100 %, čtyři operátoři dosáhli 80% a zbylí dva operátoři 

dosáhli 60% úspěšnosti.  

 

Celkové hodnocení tohoto školení bylo prezentováno jako efektivní, ale požadované 

hodnocení by mělo být hodnoceno jako velmi efektivní. 
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Graf 3: Skupina Ostatní - Kvalita 

 

 

V tabulce 10 je souhrn bodů skupiny ostatní z testu BOZ. Ve sloupcích „kvalita“ je počet 

bodů správných odpovědí z testu a v dalším sloupci „ procenta“ je procentuální vyjádření 

bodů jednotlivého operátora.  

 

Tabulka 10: Souhrn bodů a procent z testů BOZ skupiny Ostatní 

SKUPINA OSTATNÍ  
BOZ Procenta 

5 
5 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
5 
4 

100 
100 
80 
80 
80 
100 
100 
80 
100 
80 

Průměr Průměr %  
4,5 90 
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Z grafického vyjádření (viz. Graf 4: Skupina Ostatní – BOZ) vyplývá tato úspěšnost:  

5 operátorů dosáhlo maximálních 100 %, a ostatních 5 operátorů dosáhlo 80% úspěšnosti.  

 

Celkové hodnocení tohoto školení pro tuto skupinu Ostatní bylo prezentováno jako velmi 

efektivní. 

 

 

Graf 4: Skupina Ostatní - BOZ 
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Hodnocení efektivnosti školení proškoleným pracovníkem 

Po vyhodnocení efektivnosti školení dostali ještě školení dotazník pro vyhodnocení zpětné 

vazby ze školení.   

Hodnocení bylo zapracováno do dotazníku „Dotazník pro hodnocení efektivnosti školení 

proškoleným pracovníkem“ (viz. Příloha č. 3). Byl vytvořen pro potřeby získání 

objektivních výsledků ze školení. Dotazník je rozdělen do dvou částí. První část dotazníků 

je zaměřena na hodnocení organizačního zabezpečení školení a druhá část je zaměřena na 

přínos vlastní práce školitele se školením.  

Jednotlivé části dotazníku jsou ještě rozděleny do úseků, kde se hodnotí znaky:  

� Spokojenosti se školením, 

� Celkové spokojení se školením, 

� Spokojenost s přínosem se školením pro pracovníky. 

 

A poslední dvě otázky byly otevřené. Zde mohli školení vyjádřit svoje náměty pro další 

školení nebo navrhnout další školení, které by mohlo být pro ně přínosem. 

Na otázku „Co byste na školení vylepšili?“ odpovědělo málo respondentů. Ale většina 

odpovědí byla, že by si představovali více praktického školení. Na druhou otázku „Které 

téma školení by bylo pro Vás přínosem?“ většinou odpověděli, že by se chtěli více 

specializovat na svou oblast práce. 

 

Na všechny otázky školený mohl odpovědět přidělením bodů v rozmezí od jedné do čtyř, 

kde jednička byla nejlepší (Ano) a čtyřka byla nejhorší ohodnocení (Ne). 

Jednotlivé výsledky dotazníku z realizovaného školení byly vyhodnoceny pomoci MC 

Excel. Každá otázka byla samostatně vyhodnocena a vyjádřena procentuálně. Pro nejlepší 

vyjádření byly zvoleny koláčové grafy, které jsou zobrazeny níže. Celkem dotazník 

vyplnilo 40 pracovníků společnosti DONGWON CZ, s.r.o. 
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Z grafu 5 vyplynulo, že 80% respondentů 

bylo spokojeno s obsahem školení, 15% 

odpovědělo, že spíše ano, 5% odpovědělo 

spíš ne a nikdo neodpověděl, že nebyl 

spokojen se školením. 

 

 

 

Graf 5: Výsledky z otázky "Spokojenost s obsahem školení" 

 

Z grafu 6 vyplynulo, že 65% 

respondentů odpovědělo, že při školení 

bylo využito názorných pomůcek, 25% 

odpovědělo spíše ano a zbývajících 5% 

respondentu odpovědělo spíše ne a 5% 

ne. 

 

 

Graf 6: Výsledky z otázky "Využití názorných pomůcek" 

 

 

Z grafu 7  vyplynulo, že 90% 

resondentů bylo spokojeno s projevem 

školitele. Zbývajících 10% bylo 

rozděleno na spíše ano a spíše ne. 

 

 

 

 

Graf 7: Výsledky z otázky "Projev školitele" 
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Z grafu 8 vyplynulo, že 85% 

respondentů bylo spokojeno 

s dostatkem prostoru pro diskuzi. 10% 

bylo spíše spokojeno a 5% spíše nebylo 

spokojeno. 

 

 

 

Graf 8: Výsledky z otázky "Dostatek prostoru pro diskuzi" 

 

 

Z grafu 9 vyplynulo, že 80% 

respondentů bylo spokojeno se 

školitelem a zbývajících 20% bylo spíše 

spokojeno se školitelem. 

 

 

 

 

Graf 9: Výsledky z otázky "Celková spokojenost se školitelem" 
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Z grafu 10  vyplynulo, že 20% 

respondentů bylo spokojeno s rozsahem 

získaných poznatků. Většína 

respondentů 75% odpověděla spíše ano, 

že byli spokojeni s rozsahem získaných 

poznatků. Zbylých 5% respondentů 

odpovědelo spíše ne. 

 

Graf 10: Výsledky z otázky "Rozsah nově získaných poznatků" 

 
  

Z grafu 11  vyplynulo, že 70% 

respontentů bylo spokojeno 

s poskytnutím textů a materiálů. 

Zbylých 30% respondentů bylo 

spokojeno spíše ano. 

 

 
 

Graf 11: Výsledky z otázky "Poskytnuté texty a materiály" 
 

 

Z grafu 12 vyplynulo, že 95% 

respondentů bylo spokojeno 

s organizačním zajištěním a zbylých 5% 

odpovědělo spíše ano. 

 

 

 
 
 

Graf 12: Výsledky z otázky "Organizačním zajištění“  
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Z grafu 13 vyplynulo, že 45% 

respondentů mělo pocit, že školení mělo 

přínos pro jejich práci. Většina 

respondentů 50 % odpovědělo spíše ano 

a 5% odpovědělo spíše ne. Ale nikdo 

neodpověděl ne. 

 

 

Graf 13: Výsledky z otázky "Školení mělo přínos pro mou práci"  

 

Z grafu 14 vyplynulo, že 85% 

respondentů odpovědělo, že jim školení 

přineslo nové poznatky. A zbylých 15% 

odpovědělo spíše ano. 

 

 

 

 

Graf 14: Výsledky z otázky "Školení mi přineslo nové poznatky" 

 

 

Z grafu 15 vyplynulo, že 90% 

respondentů pochopilo cíl školení  

a zbylých 10% odpovědělo spíše ano. 

 
 
 
 

 

 

 
Graf 15: Výsledky z otázky "Cíl školení jsem pochopil" 
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7 Návrhy ke zlepšení 
 

Na základě analýzy provedené v předcházející kapitole byly zjištěny určité nedostatky,  

a to v oblasti vzdělávání, komunikace a motivace. Ve všech oblastech navrhuji níže 

uvedené konkrétní návrhy a doporučení ke zlepšení. 

 

� Oblast vzdělávání 

Pracovníci procházejí pouze informačním školením při nástupu do zaměstnání týkající se 

BOZP a úvodního seznámení s organizací. To považuji za nedostačující, a proto jsem 

navrhla „Plán školení“. Tento plán obsahuje například témata týkající se:  

• využití nových technických norem – při vydání nové normy je potřeba 

prokazatelně seznámit pracovníky s jejím obsahem, 

• školení 5 S – seznámení s přístupem zavádění vysoké hospodárnosti, pořádku  

a čistoty na pracovištích,  

• použití nástrojů plánování kvality v praxi – jedná se o zaškolení pracovníků 

k praktickému využívání nástrojů plánování kvality např. vývojový diagram, 

histogram, paretův diagram, diagram příčin a následků. 

• pravidelné školení QMS a EMS na všech úrovních organizace  

• zvyšování povědomí o kvalitě – seznámení pracovníků se základními pojmy 

týkající se kvality a její důležitosti. 

Celý tento plán je uveden v příloze č. 4. Při změně okolností je samozřejmě potřeba plán 

přizpůsobit konkrétní situaci. 

 

� Oblast komunikace 

Dosavadní komunikace na pracovišti je značně ovlivněná podnikovou kulturou zejména 

mezilidskými vztahy. Příkladem může být vztah mezi útvarem kontroly kvality  

a samostatnou výrobou, kdy si pracovníci nepředávali potřebné informace a odmítali spolu 

komunikovat.  V tomto případě by bylo vhodné, aby se oba tyto týmy sešly a pod vedením 

zkušeného komunikátora se pokusili vzájemné neshody konstruktivně vyřešit. Nápomocný 

může být princip kroužků kvality. 

Jako další z opatření pro tuto oblast navrhuji zvýšení povědomí vedení organizace  

o důležitosti komunikace mezi jednotlivými útvary. 
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� Oblast motivace 

Na základě rozhovorů s pracovníky vyšlo najevo, že většina z nich považuje za hlavní 

motivační faktor pouze mzdu. Hnací sílou by pro ně byly různé typy benefitů např. 

sportovní a relaxační poukázky, příspěvek na kulturní vyžití. Z dalších motivačních faktorů 

navrhuji širší využití motivátorů „osobní pochvaly za dosažené výsledky“ ať už od svých 

přímých nadřízených nebo managementu podniku. 
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Závěr 
 

Bez efektivního řízení lidských zdrojů zaměstnanců, kteří jsou nosným pilířem, se dnes již 

neobejde žádná firma, která chce zvyšovat svou výkonnost a být úspěšná v dnešní silné 

konkurenci. 

 

Výsledkem diplomové práce bylo navrhnout optimální řešení ke zlepšení dané situace ve 

společnosti DONGWON CZ, s.r.o., které jsem provedla na základě souhrnné analýzy. 

 

V teoretické části jsem shromáždila informace týkající se řízení lidských zdrojů. Ty mi 

pomohly blíže pochopit a seznámit se s danou problematikou, kterou jsem mohla využít 

k řešení v analytické části.  

 

V praktické části jsem stručně představila společnost DONGWON CZ, s.r.o. a jejich 

výrobní portfolio. Poté jsem pomocí rozhovorů s návodem mohla zjistit názory a postoje 

samotných pracovníků. Na základě rozhovorů byly navrženy dvě prezentace na zvolená 

témata „Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci“ a „Kvalita“, které jsem společně 

s manažerkou kvality prezentovala pracovníkům. Byla také zajištěna zpětná vazba 

hodnocení pracovníků formou testů a hodnocení školitele pracovníkem bylo provedeno 

formou dotazníků. Celkový vzdělávací program byl hodnocen jako velmi efektivní. 

V poslední části diplomové práce byl navržen pro pracovníky „Plán školení společnosti 

DONGWON CZ, s.r.o. pro rok 2011“ (viz Příloha č. 4). Dále také několik návrhů 

vztahujících se k oblastem komunikace a motivace, o kterých jsem se zmiňovala 

v předchozí kapitole. 

 

Význam a přínos této práce vidím v tom, že jsem jako nezávislý pozorovatel měla možnost 

skrze rozhovory s pracovníky zmapovat situaci ve společnosti, identifikovat potřeby 

pracovníků a zpracovat tak výstup, který bude sloužit manažerce kvality a personalistce 

jako námět k přemýšlení, případně jako podklad pro další změny. Domnívám se, že tato 

práce přinese vedení společnosti nové informace a pohledy, které můžou zlepšit současnou 

situaci. 
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Příloha č. 1 

TEST KVALITA 

DATUM ŠKOLENÍ:…………………………………………………………………………… 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ :……………………………………………………………………… 

PODPIS:………………………………………………………………………………………. 

1. Která z uvedených definic nejlépe popisuje kvalitu? 

� Stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků.  

� Splnění požadavků norem. 

� Splnění požadavků zákazníka. 

2. Která norma zohledňuje požadavky automobilového průmyslu? 

� ČSN EN ISO/TS 16949: 2009. 

� ČSN EN ISO 14001:2005. 

� ČSN EN ISO 9001: 2009. 

3. Označte, která z uvedených zásad nepatří do osmi zásad managementu kvality? 

� Zapojení lidí. 

� Neustálé zlepšování. 

� Hodnocení způsobilosti. 

4. Kdo je zodpovědný za kvalitu? 

� Každý zaměstnanec v organizaci. 

� Zaměstnavatel. 

� Nikdo v organizaci. 

5. Může pořádek na pracovišti ovlivnit kvalitu výrobků? 

� Neovlivní to kvalitu výrobků. 

� Ano, má to vliv na výrobky. 

� Částečně to ovlivní kvalitu výrobků. 



Příloha č. 2 

TEST BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI 

PRÁCI  

DATUM ŠKOLENÍ:…………………………………………………………………………… 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ :………………………………………………………………………. 

PODPIS:……………………………………………………………………………………….. 

1. Co se považuje za pracovní úraz?  

� Ten, který se stal při vykonávání práce. 

� Takový úraz, který si pracovníci přihodili při cestě do zaměstnání. 

� Ten, který se pracovníkovi stal při cestě na oběd mimo objekt zaměstnavatele. 

 

2. Zaměstnavatel podle zákoníku práce nesmí připustit, aby pracovník vykonával 

práce, které by: 

� Neodpovídají jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.  

� Vyžadují souhlas orgánů státního odborného dozoru nebo orgánů ochrany  

veřejného zdraví.  

� Vzhledem ke zvýšeným nárokům jsou upraveny zvláštními předpisy.  

 

3. Kdy je zaměstnavatel povinen poskytnout pracovníkům osobní ochranné pracovní 

prostředky?  

� Má-li zaměstnanec důvodné podezření, že je bezprostředně a vážně ohrožován 

při výkonu práce na zdraví nebo na životě.  

� Požádá-li o ně zaměstnanec se zřetelem na rizika možných ohrožení své bez-

pečnosti a zdraví.   

� Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní 

ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce.  
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4. Každý pracovník je povinen: 

� Dbát pouze o svou vlastní bezpečnost a o své zdraví. 

� Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví  

i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, 

případně opomenutí při práci. 

� Dbát podle svých možností o své zdraví i o zdraví fyzických osob, kterých se 

dotýká jeho jednání. 

 
5. Zaměstnavatel je povinen sdělit pracovníkům: 

� Jaká jsou rizika jejich práce. 

� Jaká očkování jsou povinni podstoupit. 

� Jaká nemocnice je v případě úrazu bude ošetřovat. 

 



Příloha č. 3 

Dotazník pro hodnocení efektivnosti školení proškoleným 

pracovníkem 

NÁZEV ŠKOLENÍ:       

JMÉNO ŠKOLENÉHO:     TERMÍN ŠKOLENÍ: 

Dotazník slouží pro hodnocení školení. Prosíme Vás o úplnost, objektivitu a případné 

doplňující názory ve vyplnění dotazníku dle Vašeho mínění z absolvovaného školení. 

Návod: V odpovědích na otázky zakroužkujte vždy maximálně jednu z těchto možností: 

1 - ANO  2 - SPÍŠE ANO  3 - SPÍŠE NE   4 - NE 

Část 1: Hodnocení organizačního zabezpečení kvality školení 

1 Spokojenost se školením: 

  
1.1 Spokojenost s obsahem školení    1 2  3 4  
1.2 Využití názorných pomůcek    1  2  3  4  
1.3 Projev školitele      1  2  3  4  
1.4 Dostatek prostoru pro diskuzi    1  2  3  4   
1.5 Celková spokojenost se školitelem    1  2 3  4 

 
2 Celkové spokojení se školením: 

 
2.1 Rozsah nově získaných poznatků   1  2  3  4  
2.2 Poskytnuté texty a materiál     1  2  3  4  
2.3 Organizační zajištění        1  2  3  4  

 
Část 2: Hodnocení přínosu školení pro školeného: 

3 Přínos školení 

3.1 Školení mělo přínos pro mou práci   1  2  3  4  
3.2 Školení mi přineslo nové poznatky    1  2  3  4  
3.3 Cíl školení jsem pochopil    1  2  3  4  

  
 

Co byste na školení vylepšili?.............................................................................................. 

Které téma školení by bylo pro Vás přínosem?.................................................................. 

 
Datum hodnocení:       Podpis:



 

Příloha č. 4  
 

 
 Plán školení společnosti DONGWON CZ, s.r.o. pro rok 2011 

Poř. 
č. 

Název školení Školitel Účastníci školení Termín školení/ Poznámka 

1 
Školení QMS a EMS pro vedení DW CZ, vedoucí provozů, 
management kvality  

personalista, 
manažer kvality vedení společnosti 

v průběhu r. 2011 (v rámci školení 
organizovaného PP pro vedení) 

2 
Školení QMS a EMS pro vedoucí oddělení 

vedoucí provozů 
a odborů vedoucí oddělení minimálně kvartálně 

3 Školení QMS a EMS pro mistry a výkonné pracovníky manažeři kvality  mistři a výkonní pracovníci v rámci technologického školení 

4 
Využití nových technických norem technolog 

pracovníci odpovědní za 
normy 

dle požadavku vedoucích pracovníků formou 
krátkodobé stáže  

5 Školení QMS nových zaměstnanců manažer kvality noví pracovníci DW CZ  v rámci vstupního školení 

6 
Periodické školení pověřených osob pro BOZP inženýr kvality  

vedoucí oddělení, mistři a 
výkonní pracovníci měsíčně 

7 Školení 5 S inženýr kvality řídící a výkonní pracovníci řídící - leden, ostatní dle požadavků provozů 

8 
Použití nástrojů plánování kvality v praxi manažer kvality 

inženýři kvality, 
technologové, vedoucí 
oddělení kvartálně 

9 Školení odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku technolog výkonní pracovníci březen-duben 

10 Školení významných pracovních míst - QMS a EMS personalista vedoucí pracovníci DW CZ leden - únor 

11 Zvyšování povědomí o kvalitě manažer kvality mistři, výkonní pracovníci 1. pololetí 2011 

13 Technologické školení  technolog mistři, výkonní pracovníci měsíčně 



 


